وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

وصف البرناهح األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤطظخ انزؼهًُُخ

عبيؼخ يُظبٌ

 .2انمظى انؼهًٍ  /انًزكش

كهُخ انطت االطُبٌ

 .3اطى انجزَبيظ األكبدًٍَ او
انًهٍُ
 .4اطى انشهبدح انُهبئُخ

ثكهىرَىص طت وعزاؽخ انفى واالطُبٌ
ثكهىرَىص طت وعزاؽخ انفى
طُىٌ وثىالغ  14فصم دراطٍ

 .5انُظبو انذراطٍ :
طُىٌ /يمزراد /أخزي
 .6ثزَبيظ االػزًبد انًؼزًذ

انجزَبيظ انىطٍُ الػزًبد كهُبد انطت االطُبٌ فٍ انؼزاق

 .7انًؤصزاد انخبرعُخ األخزي

الرىعذ

 .8ربرَخ إػذاد انىصف

2116

أهداف البرنامج األكاديمي
 – 1اػذاد اطجبء فٍ انطت وانغزاؽخ انفى يؤههٍُ نهؼًم فٍ انًؤطظبد انصؾُخ.
 – 2اػذاد كىادر رؼهًُُخ يؤههخ نهزذرَض فٍ انغبيؼخ.

يخزعبد انجزَبيظ انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى

.9

أ -االهذاف انًؼزفُخ
أ -1يؼزفخ وفهى انًجبدئ االطبطُخ فٍ انغزاؽخ وانؼهىو االطبطُخ انًزرجطخ ثهب.
أ -2كُفُخ انىصىل نزشخُص انؾبالد انغزاؽُخ وانًزضُخ وطزق انؼالعُخ وانذوائُخ انًزجؼخ .
أ -3انزًُُش ثٍُ انؾبالد انغزاؽُخ ورؾذَذ انطبرئ يُهب.
أ -4رؼهُى انكبدر كُفُخ أعزاء انؼًهُبد انغزاؽُخ
أ -5يؼزفخ كُفُخ يؼبنغخ االخزالطبد انُبرغخ ػٍ انؼًهُبد انغزاؽُخ واالصبثبد انًبَكزوثُخ انًزضُخ.
أ -6كُفُخ انزًُُش ثٍُ انؾبنخ انغزاؽُخ وؽبالد االخزصبصبد األخزي.

ة – األهذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنجزَبيظ
ة  – 1رذرَت انكبدر ػهً انًهبراد انًخزجزَخ وانزشخُصُخ انطجُخ.
ة  – 2أشزان انكىادر فٍ االعزاءاد انًخزجزَخ وانغزاؽُخ داخم انزدهبد وفٍ لظى انطىارئ.
ة  – 3رشغُغ انكبدر ػهً انزىاعذ فٍ انزدهبد انزؼهًُُخ انطجُخ.

طزائك انزؼهُى وانزؼهى
 - 1انًؾبضزاد انُظزَخ.
 - 2انًُبلشبد.
 - 3انزذرَت انظزَزٌ وانًخزجزٌ.
 -4انزذرَت ػهً انًهبراد انغزاؽُخ.

طزائك انزمُُى
-

االخزجبراد انشهزَخ وانُصف طُىَخ وانُهبئُخ.
االخزجبراد انُىيُخ انًفبعئخ.
االخزجبراد انظزَزَخ.

ط -األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ .

ط -1يًبرطخ انؼهىو انطجُخ انزطجُمُخ فٍ انًظزشفُبد وانًؤطظبد انزؼهًُُخ .
ط -2انؼًم فٍ انًظزشفُبد وانؼُبداد انخبصخ ويزاكش االثؾبس.
ط- 3
ط- 4

طزائك انزؼهُى وانزؼهى
-

انزطجُك انؼًهٍ فٍ انًؤطظبد انزؼهًُُخ وانصؾُخ .
انزؼهُى االنكززوٍَ.

الصفحت 1

طزائك انزمُُى
-

-

انمذرح ػهً االطزُزبط واخزُبر انغىاة انصؾُؼ.
االخزجبراد وااليزؾبَبد انشفهُخ.
انزؼهُى انظزَزٌ .
ؽم انًشكالد انغزاؽُخ.

د -انًهبراد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ (انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ).
د -1اطزخذاو انؾبطىة.
د -2شجكخ االَززَُذ.
د -3اطزخذاو انجزايظ انًكزجُخ.
د -4ثزايظ ادارح االػًبل.

طزائك انزؼهُى وانزؼهى
-

-

انذوراد انزذرَجُخ.
انًؾبكبح.

طزائك انزمُُى
-

-

انشهبداد انؾبصم ػهُهب فٍ يغبل انًهبراد انُظزَخ وانؼًهُخ.
شهبداد انخجزح وشهبداد انزشكُخ.
االداء انزمىًٍَ انغبيؼٍ االنكززوٍَ انظُىٌ .

 .11ثُُخ انجزَبيظ
انًزؽهخ انذراطُخ

ريش انًمزر أو انًظبق

اطى انًمزر أو انًظبق

انظبػبد انًؼزًذح
َظزٌ

ػًهٍ

انًزؽهخ انضبنضخ

MICG03

Microbiology

60

66

انًزؽهخ انضبنضخ

PATHG3

Pathology

96

66

SYG05

Surgery

181

211

PHArG3

Pharmacology

60

61

انًزؽهخ انخبيظخ
انًزؽهخ انضبنضخ

 .11انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ
الصفحت 2

-

-

انؼًم ثزوػ انفزَك انىاؽذ.
انمذرح ػهً ؽم انًشكالد انغزاؽُخ.
انمذرح ػهً ادران انؼاللبد وانزثظ فًُب ثُُهب فٍ انًىالف انًخزهفخ.
االطزًزار فٍ انزؼهُى وانزؼهى ػٍ طزَك دوراد انزؼهُى انطجٍ انًظزًز وؽضىر انًؤرًزاد وانُذواد.

 .12يؼُبر انمجىل (وضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو انًؼهذ)
 – 1انؾذود انذَُب انزٍ رؾذدهب وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجؾش انؼهًٍ نمجىل يخزعبد وسارح انززثُخ انؼزالُخ نهفزع انؼهًٍ.
 -2انزؼهُى انًىاسٌ انؾبنٍ.

 .13أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظ

-

انهُئخ انمطبػُخ نكهُبد انطت االطُبٌ فٍ انؼزاق .

الصفحت 3

هخطط ههاراث الونهح
َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن
هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح
السنت  /الوستىي

الثالثت
الثالثت
الثالثت

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اختُارٌ

MICG03
PATHG3
PHAG3

Microbiology

اساسٍ
اساسٍ
اساسٍ

Pathology
Pharmacology

األهذاف الوعرفُت

أ1

أ2

/
/
/

/
/
/

أ3

الصفحت 4

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهح

أ4

األهذاف الىخذانُت
والقُوُت

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1
/
/

/
/

ج2

ج3

ج4

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

نوىرج وصف الوقرر

وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انًؤطظخ انزؼهًُُخ
 .2انمظى انؼهًٍ  /انًزكش

عبيؼخ يُظبٌ
كهُخ انطت االطُبٌ  /فزع انؼهىو انطجُخ االطبطُخ

 .3اطى  /ريش انًمزر

MICG3 , PATHG3, PHARG3

 .4أشكبل انؾضىر انًزبؽخ

انًؾبضزاد وانًُبلشبد

 .5انفصم  /انظُخ

انفصم انذراطٍ االول وانضبٍَ نظُخ 2117-2116

 .6ػذد انظبػبد انذراطُخ (انكهٍ)

 631طبػخ وثىالغ  32وؽذح.

 .7ربرَخ إػذاد هذا انىصف
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 .8أهذاف انًمزر
 -1اػذاد أطجبء كفؤٍَ ولبدرٍَ ػهً انؼًم ثزوػ انفزَك انىاؽذ.
-2
-3

.9يخزعبد انًمزر وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى
أ -األهذاف انًؼزفُخ
أ -1انزؼزف ػهً اهى انؾبالد انًزضُخ وكُفُخ انزىصم نزشخُصهب فٍ ولذ يجكز.
أ -2انزؼبيم يغ انؾبالد انطبرئخ وثؾزفُخ ودلخ ػبنُخ.
أ -3اطزخذاو انىطبئم انًخجزَخ وانزصىَز انشؼبػٍ ثشكم ػهًٍ نهًظبػذح فٍ انزشخُص.
أ -4انزؼبيم يغ األدوَخ ثشكم ػهًٍ دلُك.

الصفحت 5

ة  -األهذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنًمزر.
ة – 1اطزخذاو انًهبراد انذارُخ فٍ انزؼبيم يغ انؾبالد .
ة – 2انًشبركخ فٍ يؼبنغخ ثؼض انؾبالد ورؾذ اشزاف األطبرذح انًخزصٍُ.

طزائك انزؼهُى وانزؼهى
-

انًؾبضزاد انُظزَخ.
انًُبلشبد واػذاد انجؾىس.
انزذرَت انظزَزٌ وانؼًهٍ.

طزائك انزمُُى
 -االخزجبراد انشهزَخ وَصف طُىَخ وانُهبئُخ ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ انمصُزح.

ط -األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ
ط -1انزثظ يغ انؼهىو االخزي كبنزشزَؼ نؼاللزهب ثبنؼهىو انطجُخ االطبطُخ .

طزائك انزؼهُى وانزؼهى
 انًؾبضزاد انُظزَخ. انًُبلشبد وانجؾىس انؼهًُخ. -انزذرَت انظزَزٌ فٍ انًظزشفً وانؼًهٍ فٍ انًخزجز.

طزائك انزمُُى

االخزجبراد انشهزَخ وَصف طُىَخ وَهبَخ انظُخ ثبإلضبفخ انً االخزجبراد انُىيُخ انمصُزح وانًفبعئخ.

د  -انًهبراد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ ( انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ ).
د -1انمذرح انزشخُصُخ االكُذح .

 .11ثُُخ انًمزر /انغزاؽخ SYG04
األطجىع

انظبػبد

يخزعبد انزؼهى
انًطهىثخ

اطى انىؽذح  /أو
انًىضىع

االول -انضبنش

3

& Shock
transfusion

انزاثغ -
انخبيض

2

Nutrition & fluid
therapy

Management of
shock and blood
transfusion
Requirement of

انظبدص-
انضبيٍ

3

Burn

انزبطغ-
انؼبشز

2

Oncology

انؾبدٌ ػشز-
انضبٍَ ػشز

2

& Skin
subcutaneous

nutrition and fluid
Management of
burn
Principles of
oncology
Benign and
malignant disorders
of skin

الصفحت 6

طزَمخ انزؼهُى

طزَمخ انزمُُى
االختباراث
الُىهُت
القصُرة

Trauma

2

-انضبنش ػشز
انزاثغ ػشز

Transplantation

3

Pre & peri & post
operative care

3

انخبيض
 انظبثغ-ػشز
ػشز
-انضبيٍ ػشز
ٌانؼشزو

Surgical infection

2

Basic surgical skill

1

Laproscopic &
robotic surgery

1

انزاثغ
ٌوانؼشزو

Daignostic imaging

1

انخبيض
ٌوانؼشزو

Wounds & tissue
repair

1

انظبدص
ٌوانؼشزو

Metabolic response
to trauma

1

انظبثغ
ٌوانؼشزو

Fluid therapy &
electrolytes

1

ٍانضبي
ٌوانؼشزو

Management of
trauma
Principles of
transplantation
Management of pre
& peri &
postoperative cases
Management of
surgical infection
Principles of
surgical skill &

ٌانؾبد
-ٌوانؼشزو
ٍَانضب
ٌوانؼشزو
انضبنش
ٌوانؼشزو

anastmosis
Principles of
laproscopy
Principles of
imaging for
diagnosis
Management of
wounds
Principles of
metabolic response
to trauma
Principles of fluid
therapy

انجُُخ انزؾزُخ.11
-Short practice of surgery.
-Physical sign.

ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ1
)ـ انًزاعغ انزئُظُخ (انًصبدر2
اـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب
) ....,  انزمبرَز, ( انًغالد انؼهًُخ

7 الصفحت

ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ ,يىالغ االَززَُذ

الصفحت 8

