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  دةدالمح  واإلقتصادية  والثقافية  اإلجتماعية  املوبالع  بالطال  يفرتع  إلى   ررالمق  اذ ه  فديه

  مةدالخ   وممارسة مومفه معيدت على فةرالمع  هذه  دتساع ث حي. بالمجتمع ض رللم  أو للصحة

.  فيه  ر ثؤوي  به  ريتأث  المجتمع   نم  ءزكج  د روالشاملة والتى تتعامل مع الفاملة  المتك  الصحية 

  مي دلتق  الهامة  سائلوال  دأح  وأنها  األولية  الصحية  عايةرال  مومفه  سيخرت  إلى  ررالمق  فديه  كما

  احله رم  وعلى  بالمملكة  الصحى  ام ظالن   على  بالطال   فريتع  كما.  الشاملة  الصحية  مةدالخ

 . حلةركل م فى مة دالصحية المق  مةدالخ عيةون على  و المختلفة

مجم على  المنهج    س باألس  بالطال  فرتع  التى  يةظر الن  اترالمحاض  نم  عةوويشتمل 

  الصحية   عايةرال  زاكربم  عملى  بريدت  على  أيضا  يشتمل  كما  العالقة،   ذات  العلمية  ماتووالمعل

  مات دبالمملكة وعلى الخ  الصحي  امظالن   أركان  دأح  على  خالله  نم  بالطال   فريتع  األولية

  مات دالخ  على  زكروي.  السنية  احلرالم  مختلف  في  ض يرللم  مدتق  التى  والعالجية   قائية وال

  ه ذلها فى ه  نوضروعلى المشاكل الصحية التى يتع  ات وسن  5  نس  تالصحية لألطفال تح

 .رالعم نم حلةرالم
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 قواعد وأصول التعليم الطبي  كطب  211

  طب بكلية ال   ب الط اية التحاق الد ب  نى ثالثة أسابيع مدعلى م  - التعليمية األولي  عة  وتناول المجم
خالل    نم  مسائل التعلوه بطبرراته بدومهاراته وق  بالطال  موتشكيل و تنمية مفاهي  داد وتمهيدإع-

عة وه المجمذئيسي لهرف الدفة وحل المشاكل. الهريه فى االكتشاف والمعدي لطرافع الفدال  زتحفي
إع طالدالتعليمية  التعلدالمق  ك يمل  باد  على  وتذ ال  مرة  التعل  ريطواتي  في  والتحصيل    مملكاته 

كأساس هام في البناء المستقبلي    رالمستم  طالنش   ملبات التعلطفاء بمت ومات والوالمعل  قفداكبة تولم
ا وسائل  بي أمطاثة في المجال ال د ة الحر مة المجتمع ومسايدجه لخوام المتظ يج في النرالخ  ببيط لل

 ة ديدف فهى عدا الهذ ه ق تحقي

 وتشتمل على: 

 ب حل المشاكل وهنية في النقاش وأسلذاصف الويقة العررب على طدالت .1
 عةوخالل مجم نمهارات األتصال والعمل م متعل .2
اف التعليمية وإنفاذ وسائل التحصيل د يات وصياغة األهواألول  د يدرة على تحداكتساب الق .3

 اف  د األه كتل ق المناسبة لتحقي ث والبح
 المختلفة    راحل العمرفى م  مالتعلي  نق بينه وبير" والفميف "التعلررة على استيعاب تعدالق .4
 بية األساسية ط م الوبية فى العلط لحات الطلمبادىء المص بالطإرشاد ال .5

 خالل:  نا مذ ه مويت

فى    كتحليل مشكلة طبية مصاغة بعناية وذل  ميت  ثة فى جلسات حل المشاكل حيطالمشاركة النش
فاء  والب للطجيه الول تور دوره حويتمح   مد معلوة طالب فى وجرالى عشوح  نعات مومجم
 عليها.  ق دة ومتفداف تعليمية محدبأه

 الب ط وال سريدأعضاء هيئة الت نحة بيووات المفتدالن .1
 ات تفاعلية  رمحاض .2
 ض روالكتابة والمناقشة والع ثدية للبحرريبية على تناول مشاريع فدبيقات ت طت .3
 لألداء رالمستم  ميواتي والتقذال دالنقرب على  دالت .4

 



4 
 

 النمو والتطور كطب  212

المق النمرر مريشتمل  يحتطووالت   واحل  تتناول داف عامة، وأهدي على أهور، و  اف خاصة 
اف،  طالن  نيو، وتكض يو، وعمليات التبرأة المعنية بالتكاثرجل والمربأعضاء ال  بالطيف الرتع

، وتمام  ق احل التخلراألنسجة، وم  نبي  ز ، والتمايمحرالار  دداخل ج  وس، والنمرواإلخصاب، والغ
رسة،  دلة قبل المو فطضا والربيعي خالل الط ر الطوالت  مالدة، ومعالوال  دبع  والدة، والنمو، والوالنم
والبلدالم  روعم والكهورسة،  النضج،  وتمام  والشيخو غ،  وتقولة،  العمدخة،  هرم  وأرذله.  ا  ذ ، 

ي إلى أي خلل  إلى تعؤإضافة  النمرل أو فطدي  العقلي، والعاهات    وط  الجنسي، أو  الجسمي، 
 قاية منها. وها، والربيد، وتك ذل نالناتجة ع

 االنسان وبيئته واأليض  كطب  213

اف خاصة تتناول داف عامة، وأهدي على أهور على منهج اإلنسان وبيئته، يحتريشتمل المق
  ن به، والتفاعالت القائمة بي  طالتى تحي   كاخل اإلنسان، وتل دالبيئة التي ب  سبأس  بالطيف الرتع

يلنالبيئتي وما  ذلز،  تخطضاب   نانيوق  نم  ك م  تتغيوب  ت ة  حماية  ووسائل  األعضاء،    ر ظائف 
اآلليات   دة، وفي غيابدردود فعل وظيفية مح  ب لطوف بيئية خارجية متقلبة تت رار، وظرباستم
 ض.ر اجبة ينشأ المودود المناسبة، والحماية الرة، والطالضاب

  ب اختاللها بسب دبيعية عنطال ربيعية في األصحاء، وغيط ال ض عمليات األي ر علىريشتمل المق
اء  ذالغ  نافة التى يحتاجها مط لل  ماب الجسطد والمجتمع منها وكيفية استق رض، ووقاية الفرالم

كيفية    كلذاء وكذالغ  ص د أو فى نقواقة الالزمة فى وجطال  رفيولت  ض عمليات األي  طايروكيفية ت
 م اخلى للجسدازن ال والت تالحفاظ على وتثبي

 1 –المهارات المهنية  كطب  214

ي  ول ويحتورات الفصرزعة على مقو ية، مريرر الطولي على المهارات السرا المقذيشتمل ه
أه للمقراف عامة مشتد على  األربعة، وأهركة  األهدرات  وتتناول  منها،  لكل  اف  د اف خاصة 

ارها لتصبح تلقائية.  رالقيام بها، وتك  متها، ثدمشاه    مة األستاذ، ثطاس ويا بظرالمهارة، ن  ميدتق
اءة رصات المعملية، وقواء الفحصربي،  وإجط ض، والكشف الرتاريخ الم  ذتشمل المهارات، أخ

الحياة. و    وح، واالسعافات األولية، وانقاذر، وخياطة الجبالقل  مر الشعاعية، ورسوالص  روتفسي
 ية. ريرة  المهارات السدات في وحهاره المذه س ريدت ميت
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 مفاهيم األمراض كطب  221

اف  داف عامة، وأهدي على أهواضة، ويحترض والمرمات في مبادئ المدر على مقريشتمل المق
تع تتناول  الرخاصة  الم  بالط يف  اإلنسان مرعلى مسببات  في  والفيرالباكتي  نض  وسات  ريا 

يح طوال الجسدفيليات، وما  داخل  فعل  نم  مث  ال  ردود  في إطار  إذ  مالجس  نفاع عدالتهابية  ؛ 
بس  بتستجي أذى  ألي  وترالخاليا  لتحاصوعة،  وسم  ماثيرالج  رازن،  وتتفه والغازية،    م مها، 

ه المعارك،  ذور هدارها، وطبيعتها، وتحتاط لها بالمضادات والخاليا المتخصصة. و بما ترأض
  م اإلحاطة بمبادئ عل ب الطلل  كفة ذلرمع ب لطض. تترث المد، يحمام دفاعات الجسزانه دأو عن
 قيقة، والمناعة، واألدويةدم، واألنسجة، واألحياء الاض العاراألم

 الجهاز العضلي  كطب  222

المق الهيكلي، ومشكالته، ويحتريشتمل  العضلي  أه ور على منهج الجهاز  اف عامة،  دي على 
بة،   و لطية،  مع  المهارات  المريرم  السوم  األساسية  مع  العلواف خاصة، تتكامل فيها  العلدوأه

الرتعاف   دوتتناول  األه الع ربتش  بالطيف  النسجية،  وام والعضالت، ونمظيح  ها، وصفاتها 
ام  ظالعضالت والع  ن، والمفاصل، تصنيفها ووظائفها، وما ينشأ في وكة والسكرووظائفها في الح

م،  والفيتامينات، والكالسي  ص ، ونقض اض األي رب الخلقية، وااللتهابات، وأموالعي  نوالمفاصل م
ال  الكشف  وكيفية  عطواألورام،  تلبي  وتراألم  كلى  وتشخيصها  الفربيداض،  ووقاية  د  رها، 

 والمجتمع منها. 

اف عامة،  د ي على أهوه، ومشكالته، ويحتدوزوائ  در على منهج جهاز الجلركما يشتمل المق
العلدوأه فيها  تتكامل  خاصة،  العلواف  مع  األساسية  السوم  المريرم  المهارات  مع  بة،  ولط ية، 

ره  طو، ووظائفه النسجية، وتمكنسيج واق للجس  ديح الجلربتش بالطيف الراف تعد وتتناول األه
اض رألم راهظ اض حساسية، ومرالتهابات، وأم نب الخلقية، ويصيبه موالعي نوما ينشأ فيه م

عات  زالخ  ذ ، وأخدبي على الجلطلة األسباب، وكيفية الكشف ال واض مجهرى، وأمرة أخزأجه
 منهاد والمجتمع رها، ووقاية الفربيدعلله وت ص منه، لتشخي

 االسالم وبناء المجتمع  سلم  102

 تربيةال كليةتدرس بواسطة 
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 النظام االقتصادي في االسالم  سلم  103

 تربيةال كليةتدرس بواسطة 

 2- الصحة والمرض في المجتمع  طبع  311

  م ا العلذام هدبائيات وأهمية إستتخوال م ووسائل عل سبأس بالطيف الرر إلى تعرا المقذف هديه
  ذ وضع وتنفي  نيمك  ثة والمجتمع حيرد واألسرى الفواض على مسترمسببات األمفة  رفى مع

  م إختالف حج  رفة وتفسيرعلى مع  بال ط بائيات الوال  معل  دقائية المناسبة. كما يساعوامج الرالب
  د اعوبق  ب الطيف ال رف أيضا إلى تعدالمجتمعات المختلفة. كما يه   ناض بيرزيع وإنتشار األمووت

البح و  ثووسائل  ببعالعلمى  البسي  ض القيام  لط األبحاث  بعوة  الصحية.    ض صف  المشاكل 
  م رة والحكوبية المنشط ية لألبحاث الداءة النق ررة على القدحلة القره المذ فى ه بالطال بويكتس

 العلمى وكيفية إستخالص النتائج منها.  ث ب فى منهجية البحوعلى صالحيتها وإكتشاف أى عي

المشاكل والخ  زكروي للممات  دالمنهج على  أهمية  والحمل وال  نأة فى سرالصحية  الدة وعلى 
اهقة  رحلة المرف على المشاكل الصحية واإلجتماعية لمرالصحة اإلنجابية. كما يتع  روعناص

 ة والمجتمعرواألس ببيطى الووكيفية التعامل معها على مست

 الجهاز الدموي والمناعة  كطب  311

اف خاصة،  داف عامة، وأهدي على أهو ويحتم، ومشكالته، در على منهج جهاز الريشتمل المق
العل فيها  العلوتتكامل  مع  األساسية  السوم  الم ريرم  المهارات  مع  األهولطية،  وتتناول  اف  دبة، 

  ن م مدخاليا ال  واجعة األوعية،   وصفاتها النسجية، ونمرم، وومدنات الوبمك  ب الطيف ال رتع
م فيها  ينشأ  وما  ووظائفها،  أووالعي  نمصادرها،   ، الخلقية  مثل  والم  ب  المكتسبة  أو  روثة، 

والمسرالتع وااللتهابات  لإلصابات  كيفية فحرض  لتشخيدال  ص طنات، و  الخاصة    ص م  العلل 
 د والمجتمع منها. رها، ووقاية الف ربيده ، وتشخيصها وتري وغيومدبالجهاز ال

ناته، ووظائف كل منها، وتفاصيل ما  وعلى منهج الجهاز المناعي، ومك  كل ذر كريشتمل المق
يبة،  راضة، ودور الخاليا المناعية في مكافحة األجسام الغرنا إلية في مبادئ المرأن أش  قسب

ما  دنفسه تحاربه، أو عن  معلى الجس  بافها الحقيقية، وتنقل د ئ فيه أهطخلل تخ   نأ عليها مطروما ي
ز، والمشكالت  دطانات أو اإليرن الحال في حاالت السو، مثلما ما يك  مالجس  نفاع عدال  نع  زتعج
 د والمجتمع منها. رها، ووقاية الفربيد بي لتشخيصها وتط، و كيفية الكشف اليراألخ
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 الجهاز التناسلي والغدد الصماء  كطب  322

اف  دي على أهوي، ومشكالته، ويحتر د الصماء و الجهاز التكاثدر على منهج الغريشتمل المق
بة،   ولطمع المهارات الم ية،  ريرم السوم األساسية مع العل واف خاصة، تتكامل فيها العلدعامة، وأه

األه تعدوتتناول  ال راف  التكاثربتش  بالطيف  الجهاز  ونمريح  النسجية،  وصفاتها  ها،  وي، 
م فيها  ينشأ  وما  واألموالعي  نووظائفها،  واألورام،  وااللتهابات،  الخلقية،  المتصلة  رب  اض 

على    بيطباإلنجاب، والمشكالت االجتماعية والسكانية في الصحة اإلنجابية، و كيفية الكشف ال
 الصحة.  زيزقاية منها، وتعوها، والربيد اض، وتشخيصها وتراألم  كتل

يح ربتش  ب الط يف الراف تعدوتتناول األه  م د الصدر على منهج جهاز الغريشتمل المق  ك لذو ك
نات، والعلل الناتجة  ومراله  كنات، ووظائف تلومراله  نازاتها مررها، وإفطو، وتمد الصدالغ
 د والمجتمع منها رها ووقاية الفربيدانتاجها، وتشخيصها وتط رنقصان أو ف نع

 جهاز القلب واألوعية الدموية  كطب  312

المق الريشتمل  القلبي  الجهاز  منهج  على  ويحتور  ومشكالته،  أه وعائي،  على  عامة،  دي  اف 
العلدوأه فيها  تتكامل  خاصة،  العلواف  مع  األساسية  السوم  المريرم  المهارات  مع  بة،  ولط ية، 

األه تعد وتتناول  ال راف  القلربتش  ب الطيف  والنصف   ب يح  النسجية،  وصفاتها  واألوعية، 
ونموومحت القلوياته،  ووظائف  م  ب،  فيها  ينشأ  وما  وأموالعي  نواألوعية،  الخلقية،  اض  رب 

ى، كيفية الكشف  رسع األوعية األخوأو ت  باد األوعية التاجية، وتصلدوانس  ق الصمامات،  وتضي
د والمجتمع  رها، ووقاية الفربيدابات أعاله، وتشخيصها وتطراالض  نة عبي على العلل الناشئط ال

 منها.

 2- المهارات المهنية  كطب  313

ي  ول ويحتورات الفصرزعة على مقو ية، مريرر الطولي على المهارات السرا المقذيشتمل ه
أه للمقراف عامة مشتد على  األربعة، وأهركة  األهدرات  وتتناول  منها،  لكل  اف  د اف خاصة 

ارها لتصبح تلقائية.  رالقيام بها، وتك  متها، ثدمشاه    مة األستاذ، ثطاس ويا بظرالمهارة، ن  ميدتق
صات المعملية، والحقن  واء الفحصربي،  وإجط ض، والكشف الرتاريخ الم  ذتشمل المهارات، أخ

بكافة اشكاله وتركيب القسطرة البولية وفحص األعضاء التناسلية والفحص المهبلي وتركيب اللولب  
رات في  هاه المذه  سريدت  م حمي وفحص الحامل و فحص األطفال وتقييم الوزن والطول.  و يتالر 
 ية. ريرة  المهارات السدوح
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 الجهاز التنفسي  كطب  321

اف خاصة، تتكامل  داف عامة، وأهدي على أهور على منهج الجهاز التنفسي، ويحتريشتمل المق
ر، والسبيل  ديح الصربتش  بالطيف الرتتناول تعية، و  ريرم السوم األساسية، مع العلوفيها العل

، وقابلية  مالسلي  سفي التنف  مئة، والتحكر، وأحجام الس، ووظائفها، وآليات التنفنئتيرالتنفسي وال
باألم لإلصابة  التنفسي  مرالجهاز  وم  ناض  ال  كذل  نالبيئة،  والف رذات  والسل  يات،  طرئة 

 د والمجتمع منها. رها ووقاية الفربيدت  ها، وكيفية راهظئة، وم رطان الراض المهنية، وسرواألم

 اسس النظام السياسي في االسالم  سلم  104

 تربيةال كليةتدرس بواسطة 

 التحرير العربي  عرب  103

 تربيةال كليةتدرس بواسطة 

 3- الصحة و المرض في المجتمع  طبع  331

العلمية التحليلية التى  يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على إكتساب مهارة القيام باألبحاث  
من  النوع  هذه  إستخدام  يمكن  حيث  والنتائج  المسببات  بين  العالقة  وتفسير  إكتشاف  تحاول 
الدراسات فى تحديد مسببات األمراض وعوامل المخاطرة المصاحبة لها وتحديد أفضل الوسائل 

أهمية الممارسات الطبية  على    (المقرر) الوقائية والعالجية لألمراض المختلفة. ويؤكد هذا المنهج  
على    (المقرر) والبراهين العلمية. ويتعرف الطالب ايضا فى هذا المنهج    ق المعتمدة على الحقائ

علوم وأساسيات طب الصناعات والصحة المهنية ، والمخاطر والمشاكل الصحية التى يتعرض 
ية لتأهيل العاملين  لها العاملون فى      مواقع العمل المختلفة كما يتعرف على الخدمات الصح

قبل اإللتحاق بالعمل أو متابعتهم دوريا لإلكتشاف المبكر ألى إصابة أو عدوى محتملة ، وتقديم  
الخدمات العالجية والتأهيلية المناسبة. كما يتعرف الطالب على أهمية مرحلة الشيخوخة وظاهرة  

ات جديدة ومختلفة  تزايد أعداد المسنين بإطراد فى كافة المجتمعات مما أدى إلى ظهور نوعي
 من المشاكل الصحية التى تتطلب وجود خدمات صحية تتناسب مع هذه المشاكل.
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 الجهاز العصبي  كطب  331

المق والحريشتمل  العصبي،  الجهاز  منهج  ي على  وك، ومشكالتها، ويحتواس، والسلو ر على 
مع المهارات  ية، ريرم السوم األساسية مع العلواف خاصة، تتكامل فيها العلد اف عامة، وأهدأه
ي (المخ والنخاع)  زكريح الجهاز العصبي المربتش  بالطيف الراف تعدبة، وتتناول األهولط الم
والطروال القحفية  (األعصاب  وضفائطرفي  (الرفية  الالإرادي  والجهاز  والالودي)،  وها)  دي 

ونم النسجية،  وعيووصفاتها  ووظائفها،  وأموها،  الخلقية،  وإصاباتها،  ربها  وأورامها،  اضها 
اضها،  وكيفية  الكشف   رها،  ووظائفها،  وأموغي،  ونمدالص   ظموالحجاج، واألذن والع   نوالعي

 قاية منها. وها، الربيداض، وتشخيصها وتراألعضاء  واألم    كبي  على  تل ط ال

 كطب  الجهاز البولي  341

المق البريشتمل  الجهاز  منهج  على  ويحتو ر  ومشكالته،  أهولي،  على  ودي  عامة،  اف  د أهاف 
العل فيها  تتكامل  العلوخاصة،  مع  األساسية  السوم  المريرم  المهارات  مع  وتتناول و لطية،  بة، 

تعداأله الراف  والحالربتش  بالطيف  الكلية  والج  ب يح  واإلحليل،  للب دوالمثانة  الخلفي  ،  طنار 
لية،   و وااللتهابات البب الخلقية،  والعي  نها، ووظائفها، وما ينشأ فيها مووصفاتها النسجية، ونم

بي  على   طر،  واألورام،  و  كيفية  الكشف  ال وادات،  واإلصابة  بالقصد ،  واالنستلووالحص
 قاية منها. وها، والربيداض، وتشخيصها وت راألم  كتل

 الجهاز الهضمي  كطب  332

المق المعريشتمل  الجهاز  منهج  المعدر على  أهوي، ومشكالته، ويحتوي  اف عامة، د ي على 
العلاف  دوأه فيها  تتكامل  العلوخاصة،  مع  األساسية  السوم  المريرم  المهارات  مع  بة،   ولط ية، 

األه تعد وتتناول  ال راف  والغربتش  ب الطيف  الهضمي،  الجهاز  وصفاتها  ديح  به،  المتصلة  د 
ح، وااللتهابات،  رب الخلقية، والقوالعي  نازاتها، وما ينشأ فيها مرها، ووظائفها وإفوالنسجية، ونم

واتلووالحص بالدالنس ،  واإلصابة  الطادات،  الكشف  وكيفية  واألورام،  تلط فيليات  على    ك بي 
 د والمجتمع منها.رها، ووقاية الفربيداض، وتشخيصها وتراألم

 كطب  تكامل األجهزة  342

يشتمل المقرر على مشكالت تعليمية تتكامل وتتداعى فيها أجهزة الجسم المختلفة في تعاملها مع  
المقرر على أهداف عامة وأهداف خاصة للعلوم الطبية األساسية و  بعض األمراض. ويحتوي 
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السريرية متكاملة ومتداخلة مع بعضها البعض. يتم تناول بعض المشكالت الصحية ذات التأثير  
بعض األمراض   – ضغط الدم المرتفع   –المتعدد على أجهزة الجسم مثل مرض البول السكري 

ثة. في هذا المقرر يتعرض الطالب لجرعات أكبر  ذات الخلفية المناعية وبعض األمراض الخبي
من العلوم السريرية والتحاليل المعملية بما يؤهله للعمل في المرحلة اإلكلينيكية بصورة مرضية 
يتعرض   كما  لمناظرة مرضى وفحصهم سريريًا  المستشفى  إلى  الطالب  ذهاب  إلى  باإلضافة 

في معامل الكلية يضاف إلى ذلك يحتوى    الطالب إلى المهارات المعملية واإلكلينيكية ذات الصلة 
 المقرر على تطبيقات عالجية مختلفة لبعض األمراض الهامة.

 3- المهارات المهنية  كطب  333

ي  ول ويحتورات الفصرزعة على مقو ية، مريرر الطولي على المهارات السرا المقذيشتمل ه
أه للمقراف عامة مشتد على  األربعة، وأهركة  منها، ودرات  لكل  األهاف خاصة  اف  د تتناول 

ارها لتصبح تلقائية.  رالقيام بها، وتك  متها، ثدمشاه    مة األستاذ، ثطاس ويا بظرالمهارة، ن  ميدتق
المهارات الحركي  تشمل  و  الحسي  العصبي  الجهاز  فحص  و  والطحال  والكبد  البطن  فحص   ،

 ية. ريرة  المهارات السد ه المهارات في وحذه  سريدت م واالعصاب الدماغية و يت

 4- المهارات المهنية  طبب  341

ي  ول ويحتورات الفصرزعة على مقو ية، مريرر الطولي على المهارات السرا المقذيشتمل ه
أه للمقرتاف عامة مشد على  األربعة، وأهركة  األهدرات  وتتناول  منها،  لكل  اف  د اف خاصة 

ارها لتصبح تلقائية.  رالقيام بها، وتك  متها، ثدمشاه    مة األستاذ، ثطاس ويا بظرالمهارة، ن  ميدتق
اخذ التاريخ المرضي والفحص االولي لمرضي الباطنة و مرضى الجراحة ومقدمة    تشمل المهارات 

ة  المهارات  ده المهارات في وحذه  سري دت  مومدخل لالمراض الباطنة و الجراحة العامة. و يت 
 ية. ريرالس

 األمراض الجلدية  جلدي  411

امة وخاصة،  كية عواف سلدل أهوية ، وينبني حداض الجلرر على منهج األمرا المقذيشتمل ه
.  ربيدوالت  ص بة في التشخيولط ية والمهارات المريرم السوم األساسية، مع العلوتتكامل فيها العل

  ب الطعلى ال باج واف الدض األهرية، يستعد اض الجلراف الخاصة باألمدى األهويتناول المحت
 الممارس العام.   ببيط أداؤها، وتتفاوت في أهميتها لل
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 1-طب الباطنة  طبب  411

كية عامة وخاصة،  واف سلدل أهواض الباطنة، وينبني حرر على منهج األمرا المقذ يشتمل ه
.  ربيدوالت  ص بة في التشخيولط ية والمهارات المريرم السوم األساسية، مع العلوتتكامل فيها العل

  ب الط على ال باجواف الدض األهرارئ، والحاالت العادية،  يستعطوى حاالت الويتناول المحت
للأداؤها،   أهميتها  في  ويست  ببيط وتتفاوت  العام،  بدالممارس  التفاوت  على  األولدل  ية  ورجة 

ية األساسية،  ريريات إلى المهارات السوالمحت  تف. قسمدفي نهاية كل ه  نسيوق  ندة بيدالمح
األجهطوال   بوط وآفات  الزاريء،  القلبي  والمعوة  والتنفسي،  المعوعائي،  والكلدي  ي،  وي، 

والتكاث وا روالصماوي،  الومدلي،  واآلفات  الهيكلي  والعضلي  وطزوماتيري،  م  والعل  بمية، 
 وبية. رارية والميكدالعصبية، والعلل الم

 2-طب الباطنة  طبب  412

كية عامة وخاصة،  واف سلدل أهواض الباطنة، وينبني حرر على منهج األمرا المقذ يشتمل ه
.  ربيدوالت  ص بة في التشخيولط والمهارات المية  ريرم السوم األساسية، مع العلوتتكامل فيها العل

  ب الط على ال باجواف الدض األهرارئ، والحاالت العادية،  يستعطوى حاالت الويتناول المحت
لل أهميتها  في  وتتفاوت  ويست  ببيط أداؤها،  العام،  بدالممارس  التفاوت  على  األولدل  ية  ورجة 

ية األساسية،  ريرإلى المهارات السيات  والمحت  تف. قسمدفي نهاية كل ه  نسيوق  ندة بيدالمح
األجهطوال   بوط وآفات  الزاريء،  القلبي  والمعوة  والتنفسي،  المعوعائي،  والكلدي  ي،  وي، 

والتكاث والروالصماوي،  الومدي،  واآلفات  الهيكلي  والعضلي  وطزوماتيري،  م  والعل  بمية، 
 وبية. رارية والميكدالعصبية، والعلل الم

 األنف واألذن والحنجرة  أذن  421

كية  واف سلدل أهوة ، ينبني المنهج حراحة األنف واألذن والحنجرر على  جرا المقذ شتمل هي
العل فيها  تتكامل  وخاصة  العلوعامة  مع  األساسية  السوم  المريرم  والمهارات  في  ولط ية،  بة 

اف  دض األهراريء، والحاالت الشائعة، يستعطوى حاالت ال و. يتناول المحتربيدوالت ص التشخي
ل على التفاوت  دالممارس العام، ويست  بببيطأداؤها، وتتفاوت في أهميتها لل   ب الطعلى ال   ب اجوال
 ف. دفي نهاية كل ه نسيوق ندة بيدية المحورجة األولدب
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 األشعة الطبية  أشع  421

ه  المقذيشتمل  والتصرا  األشعة  منهج  على  وينبني حط ال  ريور  أهوبي،  سلد ل  عامة  واف  كية 
العل فيها  تتكامل  العلم  ووخاصة،  مع   التشخيصية   واألساسية،   والمهارات   الشعاعية،   م  

المحتولط الم يتناول   العادية،  رى  التشوبة.   التشخيصية  (األشعة  الشعاعي،  والتقنيات  يح  
  ر يونان، والتصرسبة، والموعية المحط عائي، واألشعة المقوال  ريوتية، والتصوجات الصوواالم

يتضموالن كما  تشخي  نوي.  الصالعل  ص وكيفية  في  الشائعة  والقلدل  المعب ر،  والجهاز  ي  د، 
العصبي،    ريووالتص  ق أس والعنرلي، والتناسلي، والعضلي الهيكلي، والوي، والجهاز البوالمع
 ي، دالث ريووتص

 الجراحة  جرح  421

المقذيشتمل ه الجرا  منهج   المنهج حرر على  ينبني   ، العامة،  أهواحة  سلدل  كية عامة  واف 
 ص بة في التشخيولطية، والمهارات الم ريرم  السوم األساسية  مع  العلوفيها العلوخاصة تتكامل  

ض ر، يستعص اريء، إلى والحاالت العادية في كل تخصطوى حاالت الو. يتناول المحتربيدوالت
لل  ب الط على ال  باجواف الداأله العام، ويست  ب ببيطأداؤها، وتتفاوت في أهميتها  ل   دالممارس 

يات  والمحت  ت ف.  ُقسمدفي  نهاية  كل  ه نسيوق ندة بيدية المحواألول   رجةدعلى التفاوت  ب
أس  رالمختلفة : ال مالجس قأس، وإصابات وأورام مناط ر احة العامة، وإصابات الرأساسيات الج

لية، إضافة إلى  والب  كقة األربية الصفنية، والمسالط، والمن طني، والب در، والثد، والصقوالعن
 اجات األطفال. رج

 جراحة العظام  عظم  421

كية عامة واف سلدل أهوام واإلصابات ، ينبني المنهج حظ احة العرر على جرا المقذيشتمل ه
  ص بة في التشخيولط ية،  والمهارات المريرم  السوم األساسية مع العلووخاصة تتكامل فيها العل

المحتربيدوالت يتناول  ال و .  الشائعة، يستعطوى حاالت    ب اجواف الدض األهراريء، والحاالت 
رجة  دل على التفاوت بدالممارس العام، ويست  بببيطأداؤها، وتتفاوت في أهميتها لل  بالطعلى ال

 ف. دفي نهاية كل ه نسيوق ندة بيدية المحواألول
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 طب العيون  عين  421

المقذيشتمل ه جرا  على  العيرر  حواحة  المنهج  ينبني   ، أهون  سلدل  وخاصة  واف  عامة  كية 
.  ربيدوالت  ص بة في التشخيولط ية، والمهارات المريرم السواألساسية مع العلم وتتكامل فيها العل

  ب ال طعلى ال   باجواف الدض األهراريء، والحاالت الشائعة، يستعطوى حاالت الويتناول المحت
لل أهميتها  في  وتتفاوت  العام، ويست  بببيطأداؤها،  بدالممارس  التفاوت  األولدل على  ية  ورجة 

 ف. دنهاية كل ه في   نسيوق ندة بيدالمح

 طب االسرة  طبس  431

لية  وممارسة رعاية صحية بشم  وة هر األس  بم طوعلى أن مفه  د ر على التأكيرا المقذيشتمل ه
عاية رر ويعمل على الطووالمت  بخالل استغالل األمثل المناس  نة، مرد واألسرارية للفرواستم

 .طض فقرالم نم  وي ال يعني الخلذ مها الشامل والوخالل مفه نبالصحة م

 ة: راألس ب أساسيات ط

المستمرال الصحية  األسرعاية  أطباء  أن  وتعني  ملت رة:  بتومزة  المرال  رفيون  إلى  ضى رعاية 
م  مهروأس الموس  نمزال  رعلى  في  المن  زكراء  أو  سيارات  زالصحية  أو  المستشفى  في  أو  ل 

لهومات الدالخ  ميدوتق  ممتابعته   كلذاإلسعاف. وك الحادة،  اض  راء األمو، س  مقائية والعالجية 
  ر يطويل كفيلة بتطوى ال دة على المرعاية الصحية المستم ره الذمنة، وهزاض المرأومتابعة األم

 بية. طالعناية ال  نم نمما يحس مهراد وأسرالعالقة مع األف

مات الصحية  دمع الخ  قرة على التنسيد ة بالقراألس  بطبي  زة ذات العالقة: يتميزمع االجه  قالتنسي 
العالقة التي تسازواألجه المسترب  م هة ذات  الوفع  الصحي و  الصحية لسرى  احتياجات    د عاية 

 ضى. رالم

النظن  قيكفل تحق  الشمظرام أوسع  تقوة  الصحية: إن طبيرال  ميدلية في  يتمتع  راألس  بعاية  ة 
دود رية والنفسية واالجتماعية، ومواخالت العضدخالل إدراكه للت   نض مرلية للموة شمظربن

 ة والمجتمع. رد واألسرعلى الفها ككل رى وتأثيركل منها على األخ

الخرال إن  للمجتمع:  الصحية  ليسراألس  ب مات الصحية في طدعاية  الفومقص  تة  د  ررة على 
مرواألس أيضا،  المجتمع  تشمل  بل  لتأثي  نة  اإلدراك  والثقافية.    رخالل  االجتماعية،  البيئات 
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وم األمرواكتشاف  ومتابعة  الراقبة  الواض  في  عنها  والتبليغ  يقة  طرال وب  بالمناس  تقوبائية 
منة وهنا يأتي دور  زاض المرية واألمداض المعراألم  نم  رحاليًا عالج كثي  نالمناسبة. ال يمك

 التكلفة والكفاءة.  ثحي نفعالية م رولية أكثؤه المسذقاية منها وهوة في الراألس  بطبي

ة والتعامل مع  راألس  بم ط وعلى مفه بريدالت  م ة يتراألس  ب ة: في دورة طراألس بممارسة ط
 ة. راألس بتقابل طبي   دالمشاكل الصحية الشائعة التي ق

 طب األطفال  طفل  431

كية عامة وخاصة، تتكامل  واف سلدل أهواألطفال، وينبني ح  برعلى منهج طرا المقذيشتمل ه 
. يتناول ربيدوالت  ص بة في التشخيولطية والمهارات الم ريرم السوم األساسية، مع العلوفيها العل

أداؤها،    بالطعلى ال  باجواف الدض األهرارئ، والحاالت العادية،  يستعطوى حاالت الوالمحت
  ن دة بيدية المح ورجة األولدل على التفاوت بدالممارس العام، ويست   ببيط وتتفاوت في أهميتها لل

ه  نسيوق كل  نهاية  قسمدفي  السوالمحت  تف.  المهارات  إلى  وطريريات  األساسية،    ب ية 
ات  وية وخالل السندليوة الرالفت  د ث بعدالتي تح  ك وتل  ، دليوال  ب اريء، واآلفات التي تصيطوال

الم وأمدقبل  الررسة،  وفتو فطاض  عامة،  البلرلة  غيوة  والعلل  بسطتب رالم  رغ،  معينة،    نة 
 طانية. رمنة والسزاض المرواألم

 الطب الشرعي  كطب  431

ه المقذيشتمل  الرا  منهج  على  )العرالش  طبر  حدعي  وينبني  أهولي(،  سلدل  عامة  واف  كية 
  ص بة في التشخيو لطية والمهارات المريرم السوم األساسية، مع العلووخاصة، تتكامل فيها العل

ات  روثه، والتغييدح  تأسبابه، ووق  دي دت، وتحوالم  ص ى حاالت تشخيو. يتناول المحتربيدوالت
لقات  ط اعها وأسبابها، وإصابات الجمجمة، واألسلحة والووح وأنرت، والجوالم  دث بعدالتي تح

بائية،  رمات الكهدوق، والصروجها منه، والحروخ  ملها في الجسواعها، وآثار دخو أنالنارية و
ه  ذ، وتتفاوت همم والتسمواء الجنسي، واالغتصاب، واإلجهاض،والسمدق،  واالعتر، الغقوالخن 

 ي والعملي. ظراها النو محت ثحي  نالممارس العام م  ببيط في أهميتها لل

 طب الطوارئ  طبط  441

اف  د أه  نكية عامة ال تختلف عواف سلدل أهواريء، وينبني حطوال   ب على طر  را المقذ يشتمل ه
الوك والج  طب رسات  وأهرالباطني  التخصصات، داحة،  كل  في  مشكالت  تتناول  خاصة  اف 
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.  ربيدوالت  ص بة في التشخيولط ية والمهارات المريرم السوم األساسية، مع العلوتتكامل فيها العل
ف، واالختالجات،  زماغية،  والندمة الدالعامة، والص  مةدى حاالت اإلغماء، والصويتناول المحت

واح، ووذمة  رم، واالستدال مي، وتسمو الكل  ص الحاد، والمغ  طنالب مر، وألدالص  مع، وألروالص
والتسمرالحنج واالنسذ الغ  م ة،  المعدائي،  والتضي واد  وال  قي،  ولوبرالشعبي،  الحيات  د،  غات 
ي والعملي،  ظراها النومحت  ثحي  نالممارس العام م  ببيط ه في أهميتها للذات، وتتفاوت هروالحش

ال  بأوج  نم  نلك يق  ببيطواجبات  باإلجوأن  المنقرم  األولية  والمذاءات  للحياة،  لأللزة    م يلة 
 ح. رالمب

 الطب النفسي  طنف  441

كية عامة  واف سلد ل أهوالنفسي والصحة العقلية، وينبني ح  طبر على منهج ال را المقذ يشتمل ه
تتكامل   العلوخاصة،  والوفيها  األساسية،  العلدم  النفسية، مع   والتجارب  السوراسات  ية  ريرم 

التشخيولط والمهارات الم المحتربيدوالت  ص بة في  يتناول  المصرى تعو.  الخاصة  طيفات  لحات 
المعتمدال  نة في أغلبها مدبالمادة والمستم النفسية، والتصنيفات  ابات  طرة دوليًا لالضدراسات 

د، وما يتبع  دمح  ض يرمعالجة مشكلة م  دكل التخصصات عن  نب بيولطالنفسية، والتكامل الم 
  ب بيطالصحي العامل، ونسبة ألن العلل تتفاوت في أهميتها لل   ق يراإلفادة والقيادة للف  نم  كذل

ابات الجسمية  طرعلى االض  زكيرالت  م ت  دي والعملي فقظراها الن و محت  ث حي  نالممارس العام م
 واإلدمان.  ابات الجنسية،طروالفصام، واالض، واالكتئاب، قالنفسية، والقل 

 أخالقيات الطب في االسالم  كطب  441

ال رالش  نعالقة وثيقة بي  كهنال  المهنة، يمارس  بع  ب بيطيعة وأخالق  القس  د المهنة  ي  ذال  مأداء 
 نل فيها سببًا مظهللا في ممارساته ومعامالته، ي  م ى حكراقبة هللا في مهنته، يتحرم فيه بمزيلت

- والمسيء، والغني والفقي  نو، والمحسدوالع  قيد، والصدوالبعي  بيرالقعى  رحمة، يرأسباب ال
ارها، باذًال في استنقاذها  ون حياة اإلنسان في كافة أطو، يصروملة وفك  س كل جن  ن اسية، موس  ر
  م ال، ساعيًا إلتقان العمل ونماء العلووف واألحظر، في كل القوالقل   مض، واأللرالهالك والم  نم

، وال يفشي س  ديه، ال يشهزذيه واليخؤهما لنفع اإلنسان، اليروتسخي ، ال يقتل نفسًا، وال  رزوراً اً
  م اقطاد الرن أخًا لكل أفوونه، و أن يكريصغ  نم  مه، ويعلوعلم نم  رقويصف سمًا. وعليه أن ي

ه  ذدي التناسي، أو الجهل، أو التجاهل إلى مخالفة هؤي  داق إيمانه. وقدكه مصوالصحي، و سل
ك  والسل  داعوعليه اإلحاطة بق  ب تريت  ك لذ عية؛ لرللمساءلة الشضة  رع  ب بيطمما يجعل ال   ساألس

بي  طتاريخ أمته ال   بعوأن يست  ببيط ته وعبادته. وعلى ال د بعقي  طتبرالم  كالمهني، السيما ذل 
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لممارساته، يقيسها على العقيؤا ومزبها معت  ساقاته األخالقية، يستأنروإش يعة؛  رة والشد صًال 
 م واألخالق. والعلة في دة وقائدرائ د يدج ند األمة مولتع

 أمراض النساء والتوليد  نسا  441

ه المقذيشتمل  أمرا  منهج  على  والرر  النساء  حواض  وينبني  أهوالدة،  سلدل  عامة  واف  كية 
  ص بة في التشخيو لطية والمهارات المريرم السوم األساسية، مع العلووخاصة، تتكامل فيها العل

على    باجواف الدض األهرادية، يستعارئ، والحاالت العطوى حاالت ال و. يتناول المحتربيدوالت
لل  بالطال أهميتها  في  وتتفاوت  ويست  ب بيط أداؤها،  العام،  بدالممارس  التفاوت  على  رجة  دل 

المحواألول بيدية  نهاية كل ه  نسيوق  ندة  السوالمحت  تف. قسمدفي  المهارات  إلى  ية  ريريات 
الحمل، واألمداألساسية، ومشكالت ب الجهازية المصاحبة  راية  أواخاض    ر للحمل، ومشكالت 

ال وعملية  التوالدة، وطوالحمل،  وجدليواريء  النسراألم  بانو،  بعواض  المتعلقة  انتدية  ام  ظم 
ر ول، والناسوالب  س، وسلمحرالق الزض، وان وف، والتهابات  الحزورة،  والندورة،  وآالم  ال دال

ال الرالمستقيمي  والمثاني  جنسية  رحمي،  التناسلي  الجهاز  وعلل  والسحمي،  طانات،  رالمنشأ 
 ة ومنع الحمل. راألس م يظوتن


