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 :الكليةعن  ةنبذ

أنشئت كلية الطب البشري في جـامعة األميـرة نـورة بنت عبـد الرحمن الخاصة بالطالبــات بنـاًء على مـوافقـة 

ولقـد استقبلت ،  هـ22/5/1433 هللا بتاريــخرحمه  عبد العزيزبن  عبــد هللاخـــادم الحرمـين الشــريفين الملك 

 .هـ1434/ 1433العـام الـدراسي  كليـة الطب الدفعـة األولى للطالبــات مع بدايــة

  : رؤية الكلية

 .أن تكون منارة محلية وعالمية في مجال التعليم الطبي والخدمات الصحية والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 :رسالة الكلية

النهوض بمستوى الصحة في المملكة العربية السعودية من خالل اعداد طبيبات متميزات مؤهالت بأسس 

بية العالية عن طريق دمج التعليم واألبحاث في بيئة تعليمية شاملة ومبتكرة وذات دور فعال في المهارات الط

 خدمة المجتمع.

 :أهداف الكلية

x  توفير بيئة علمية متميزة قادرة على تعليم وتدريب الطالبات بحيث تتوفر فيها اإلمكانات والكفاءات

 العالية وفقا لمعايير التعليم الطبي العالمية.

x  . اكساب الطالبات قدرات التعلم الذاتي المستمر ومهارات التفكير العليا 

x  .اعداد طبيبات مؤهالت للممارسة الطبية وفق األنظمة واألخالقيات المهنية 

x .التميز البحثي في التعليم الطبي والعلوم الصحية 

x  .كتابة وترجمة ونشر المعرفة في المجال الصحي 

x تعزيز الصحة والتوعية بها في المجتمع.تطبيق مبادئ الطب الوقائي و 

x  تحقيق جودة عالية للبرنامج التعليمي لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في مجال الطب البشري

 .بما يتفق مع المعايير المحلية والعالمية

x في االرتقاء بمستوى أداء الهيئتين االدارية والتعليمية عن طريق تحقيق الرضاء واالستقرار الوظي

 وبرامج تطوير المهارات. 

x .انشاء شراكات مع مؤسسات مجتمعية و بحثية وتعليمية على المستوى المحلي والدولي 
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  :رسالة البرنامج

 المجتمع  احتياجات وفق والبحثية والقيادية المهنية بالمهارات ويتمتعن عالية كفاءة ذوات متميزات طبيبات اعداد

 .العالمية الطبية المعايير و

 :هداف البرنامجأ

x في مجال الطب البشري بكفاءة وفعالية وفق المعايير الطبية العالمية. الخريجة تأهيل 

x .إعداد طبيبات قادرات على التعلم الذاتي المستمر والعمل ضمن فريق 

x المشكالت حل و العليا التفكير بمهارات الخريجة تزويد. 

x  الطالب ومحفزة لالبتكار واالبداع.توفير بيئة علمية متميزة و فعالة ومتمركزة حول 

 :الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

 شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة

 :نظام الدراسة

 سنوي

  :الفرص الوظيفية

 .حي او التعليمي الحكومي او الخاصالصت عامالت في القطاع طبيبا -

 .والتشخيصية والعالجية باحثات في المجاالت الصحية المختلفة شاملة العلوم الوقائية -

 :لغة الدراسة

 .اللغة اإلنجليزية لمتطلبات البرنامج والكليات الصحية  -

  .لمتطلبات الجامعة اللغة العربية -

 : ترميز المقررات

 يتكون رمز المقرر من تصنيف حرفي و تصنيف عددي.-1

 أرقام كما يلي:، و يتكون التصنيف العددي من ثالثة  يرمز التصنيف الحرفي إلى القسم-2

x .يرمز رقم المئات إلى السنة الدراسية 

x .يرمز رقم العشرات إلى التخصص الدقيق داخل القسم 
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x .يرمز رقم اآلحاد إلى تسلسل المقرر ضمن التخصص الدقيق للقسم 

 

 مدلول رقم العشرات في ترميز المقررات

 :Basic Medical Sciences)علوم الطب البشري األساسية )

 0 ساسيةأساسية للعلوم األمقررات 

 1 العلوم األساسية )اجلزء األول(

 2 (الثانيالعلوم األساسية )اجلزء 

 

 (:Clinical Medical Sciencesعلوم الطب البشري السريرية )

 0 مقررات أساسية للعلوم السريرية

 1 علم طب اجملتمع

 2 والطب الشرعي والسموم  الرعاية الصحية االولية

العيون وجراحة وامراض األنف واألذن امراض 

 واحلنجرة

3 

 4 وأساسيات التخدير  األمراض الباطنية

 5 وجراحة العظام  اجلراحة العامة

 6 الطب النفسي واألشعة الطبية

 7 أمراض األطفال

 8 امراض النساء والوالدة

 9 األمراض اجللدية العامة وأخالقيات الطبيب املسلم
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 مسميات و رموز مقررات كلية الطب البشري 

 .Code/No الرمز / الرقم اسم المقرر

 التعلم مهارات
Learning Skills 101مهر SKLL 101 

 الطبية العلوم في مقدمة
Foundation Block 111 اسس FOND 111 

 التنفسي الجهاز
Respiratory Block 112نفس RESP 112 

 الدوري الجهاز
Cardiovascular Block 113 قلب CARD 113 

 الكلى
Renal Block 114 كلى REN 114 

 والعضلي الحركي الجهاز
Musculoskeletal Block 115 حرك MUSC 115 

 الطبية المهنية
Medical Professionalism 221 مهر SKLL 221 

 والنفسي العصبي الجهاز
Nervous System Block 222عصب NERV 222 

 والتغذية الهضمي الجهاز
Gastrointestinal & 

Hematology Block 
 GITN 223 223هضم

 التناسلي الجهاز
Reproduction Block 224نسل REPR 224 

 الصماء الغدد جهاز
Endocrine Block 225غدد   ENDO 225 

 الطبية المعلوماتية
Medical Informatics 301 معط CMI 301 

 الطبية البحوث
Medical Research 304 كطب CMED 304 

 المجتمع طب علم
Community Medicine 311طبع COMM 311 

 والسموم الشرعي الطب
Forensic Medicine & 

Toxicology 
 FORM 321 321 شرع

 الباطنية األمراض
Internal Medicine 341 طبب MED 341 

 العامة الجراحة
General Surgery 351 جرح SURG 351 

 الطبية األشعة
Medical Radiology & Body 

Imaging 
 RAD 365 365 شاع
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 المسلم الطبيب أخالقيات
Ethics of Muslim Physician 395 كطب CMED 395 

 األولية الصحية الرعاية
Primary Health Care 421 طبع COMM 421 

 العيون أمراض
Ophthalmology 

 
 OPT 432 432 عين

 واألذن األنف وأمراض جراحة
 والحنجرة

Otorhinolaryngology 
 

 ORL 431 431 اذن

 التخدير أساسيات
Basics of anesthesia 444 كطب CMED444 

 العظام جراحة
Orthopedics 

 
 SURG 452 452 جرح

 النفسي الطب
Psychiatry 

 
 PSYC 462 462 طنف

 والوالدة النساء أمراض
Obstetrics & Gynecology 481 نسا GYN 481 

 العامة الجلدية األمراض
Dermatology 

 
 DEM 493 493جلد

 الباطني الطب ممارسة
Internal Medicine Practice 541 طبب MED 541 

 األطفال أمراض
Pediatrics 573 طفل PED 573 

 والتخدير العامة الجراحة ممارسة
General Surgery & 
Anesthesia Practice 

 SURG 551 551 جرح

 1 اختيارية طبية علوم
Elective Studies 1 

 
 ELC 101 101 ختر

 2 اختيارية طبية علوم
Elective Studies 2 102 ختر ELC 102 
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  :المهنةرخصة مزاولة  شهادة التخرج و أصلمتطلبات الحصول على 

 : اجتياز سنة االمتياز -1

الخريجة على شهادة التخرج ورخصة مزاولة المهنة من الهيئة السعودية  االمتياز لحصوليستلزم انهاء سنة    

  .للتخصصات الصحية

اثبات انهاء متطلبات التخرج في مدة اقصاها ستة اشهر  بعد شهراً  12 والتي مدتهاتلتحق الطالبة بسنة االمتياز 

 ، ة في الدورات االختياريةاو الخاصويتضمن البرنامج تدريب عملي في المستشفيات الحكومية  ، من التخرج

يهدف الى تطبيق المعلومات الطبية والمهارات السريرية ومهارات التواصل والعمل بمهنية واخالقية في و

 .المجال لطبي

 :االنقطاع عن التدريب 
  في مقررات الباطنية والجراحة اذا كانت الفترة تزيد عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة فعليها إعادة االختبار -1

 .ار بعد شهر في حالة عدم االجتياز لالمتحان األوليمكن إعادة االختب ) الدورات اإلكلينيكية ( و

 االختبار في المقررات التالية: إذا زادت الفترة عن سنة إلى سنتين فعليها إعادة الدورة و-2
 

 أمراض النساء والوالدة
Obstetrics & Gynecology 

نسا 481  GYN 481 

 الباطنيممارسة الطب 
Internal Medicine Practice 

طبب 541  MED 541 

 أمراض األطفال
Pediatrics 

 PED 573 طفل 573

 ممارسة الجراحة العامة والتخدير
General Surgery & Anesthesia Practice 

 SURG 551 جرح 551

 
بعد شهر في حالة عدم ، ويمكن إعادة االختبار بدون درجةوذلك قبل التحاقها بالتدريب وترصد لها نتيجة النجاح 

 االجتياز لالختبار األول.
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 إذا زادت الفترة عن سنتين تعيد الطالبة المقررات اإلكلينيكية التالية:-3

 األمراض الباطنية
Internal Medicine 341 طبب  MED 341 

 الجراحة العامة
General Surgery 351 جرح  SURG 351 

 والوالدة أمراض النساء
Obstetrics & Gynecology 481 نسا  GYN 481 

 ممارسة الطب الباطني
Internal Medicine Practice 541 طبب  MED 541 

 أمراض األطفال
Pediatrics 573 طفل PED 573 

 ممارسة الجراحة العامة والتخدير
General Surgery & Anesthesia Practice 551 جرح SURG 551 

  

التحاقها بالتدريب وترصد لها نتيجة النجاح بدون درجه، ويمكن إعادة االختبار بعد شهر في حالة وذلك قبل  
 عدم االجتياز لالختبار األول.
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 متطلبات التخرج

 (221لية الطب البشري )تتكون الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بك

 :وحدة دراسية موزعة على النحو التالي 

 عدد الوحدات الدراسية المتطلبات

 دراسية ةوحد 12 متطلبات الجامعة

 دراسية ةوحد 31 إجباري متطلبات الكليات الصحية

 متطلبات البرنامج
 دراسية ةوحد 172 إجباري

 دراسية اتوحد 6 اختياري

 دراسية ةوحد 221 المجموع
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 متطلبات الجامعة

تدرسها طالبات الجامعة في جميع الكليات وعددها وهي المقررات الدراسية التي 
 ( وحدة دراسية موزعة كالتالي:12( بواقع )6)

 .Code/No الرمز / الرقم اسم المقرر

 عدد ساعات االتصال

عدد الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين

 

 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (1لثقافة اإلسالمية )ا

)منطلقات أساسية في الثقافة 
 اإلسالمية(

Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 2 - - 2 101سلم 

2 
 (2الثقافة اإلسالمية )

 (نظام األسرة في االسالم)
Islamic Culture (2) 

 101سلم  ISLS 202 2 - - 2 202سلم 

3 
 (3الثقافة اإلسالمية )

 (قضايا المرأة المعاصرة)
Islamic Culture (3) 

 101سلم  ISLS 303 2 - - 2 303سلم 

4 
 (4الثقافة اإلسالمية )

 (مذاهب فكرية معاصرة)
Islamic Culture (4) 

 101سلم  ISLS 404 2 - - 2 404سلم 

5 
 التحرير الكتابي

Arabic  
Composition 

 - ARAB 101 2 - - 2 101عرب 

6 
 التدريبات اللغوية

Language Skills 

 

 - ARAB 202 2 - - 2 202عرب 
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 وحدة دراسية 12 المجموع

 

 متطلبات الكلية

 متطلبات الكليات الصحية
( 31( مقرر بواقع )10وهي المقررات الدراسية المشتركة بين الكليات الصحية  وعددها )

 :وحدة دراسية موزعة على النحو التالي

 .Code/No الرمز/الرقم اسم المقرر

 االتصالعدد ساعات 

عدد الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 السابق المتطلب

Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين

 

 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (1اللغة اإلنجليزية للتخصصات الصحية )

English for Health  
Programs  (1) 

 - HFSE 104 15 - 6 104إنجل 

2 
 (2اللغة اإلنجليزية للتخصصات الصحية )

English for Health  
Programs  (2) 

 - HFSE 206 15 - 6 206إنجل 

3 
 فيزياء عامة للتخصصات الصحية

Physics for Health  
Programs 

 - HFSP 101-1 2 2 - 3 1-101فيز 

4 
 كيمياء عامة للتخصصات الصحية

Chemistry for Health    
Programs 

 - HFSC 101-1 2 2 - 3 1-101كيم 

5 
 في اإلحصاء مقدمة

Introduction to 
Biostatistics 

 - HFSM 161-1 1 2 - 2 1-161 ريض
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6 
 العام للتخصصات الصحيةعلم األحياء 

Biology for Health   
Programs 

 - HFSB 101-1 2 2 - 3 1-101حيا 

7 
 في المهن الصحية مقدمة

Introduction to health 
Professions 

 - HFSI 101 1 - - 1 101مهن 

8 
 علم أحياء اإلنسان للتخصصات الصحية

Human Biology for Health 
Programs  

 - HFSB 102-1 2 2 - 3 1-102حيا 

9 
 رياضيات للتخصصات الصحية

Math for Health Programs 
 - HFSM 101-1 1 2 - 2 1-101ريض 

10 
 مصطلحات طبية

Medical Terminology 
 - ENGL 207M 2 - - 2 م207إنجل 

 وحدة دراسية 31 المجموع
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 متطلبات البرنامج
( وحدات دراسية، 178( مقرر بواقع ) 32عددها ) هي المقررات الدراسية للبرنامج و

 جميعها إجبارية:

الرمز/  اسم المقرر
 Code/ No الرقم

 عدد ساعات االتصال

عدد 
الوحدات 
  المعتمدة

CR 

 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT  

 تمارين

 

 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 مهارات التعلم 1
Learning Skills 

 SKLL 101 2 - - 2 101مهر

 

 

 

 مقدمة في العلوم الطبية 2
Foundation Block 

 FOND 111 6 8 - 10 111اسس 

 الجهاز التنفسي 3
Respiratory Block 

 RESP 112 3 2 - 4 112نفس

 الجهاز الدوري 4
Cardiovascular Block 

 CARD 113 5 4 - 7 113قلب 

 الكلى 5
Renal Block 

 REN 114 3 2 - 4 114كلى 

 الجهاز الحركي والعضلي 6
Musculoskeletal Block 

 

 

 تت

 MUSC 115 4 4 - 6 115حرك 

 المهنية الطبية 7
Medical Professionalism 

 SKLL 221 6 - - 6 221مهر 

 الجهاز العصبي والنفسي 8
Nervous System Block 

 

 

Block 

 NERV 222 8 8 - 12 222عصب

9 
 الجهاز الهضمي والتغذية

Gastrointestinal & 
Hematology Block 

 GITN 223 3 2 - 4 223هضم
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 الجهاز التناسلي 10
Reproduction Block 

 

 

 

 

 

Block 

 REPR 224 4 4 - 6 224نسل

 جهاز الغدد الصماء 11
Endocrine Block 

 ENDO 225 4 4 - 6 225غدد

 علم طب المجتمع 12
Community Medicine 

 COMM 311 4 - - 4 311طبع
 

 101مهر

 111اسس

 112نفس

 113قلب

 114كلى

 115حرك 

 221مهر

 222عصب

 223هضم

 224نسل

 225غدد

13 
 الطب الشرعي والسموم

Forensic Medicine & 
Toxicology 

 FORM 321 2 - - 2 321شرع 

 األمراض الباطنية 14
Internal Medicine  341طبب MED 341 5 10 - 10 

 البحوث الطبية 15
Medical Research  304كطب CMED 304 - 12 - 6 

16 
 األشعة الطبية

Medical Radiology & Body 
Imaging 

 RAD 365 - 4 - 2 365شاع 

 الجراحة العامة 17
General Surgery  351جرح SURG 351 4 8 - 8 

 المعلوماتية الطبية 18
Medical Informatics  301معط CMI 301 1 2 - 2  

19 
 الطبيب المسلمأخالقيات 

Ethics of Muslim 
Physician 

  CMED 395 3 - - 3 395كطب 

 الرعاية الصحية األولية 20
Primary Health Care 

 

 COMM 421 2 8 - 6 421طبع 

 311طبع

 321شرع

 341طبب

 301معط

 304كطب

 395كطب

 365شاع

 351جرح

 جراحة العظام 21
Orthopedics 

 

 SURG 452 2 8 - 6 452جرح 

 ساسيات التخديرأ 22
Basics of anesthesia  444كطب CMED444 1 6 - 4 

 مراض النساء والوالدةأ 23
Obstetrics & Gynecology 

 GYN 481 2 12 - 8 481نسا 

 مراض العيونأ 24
Ophthalmology 

 

 OPT 432 1 6 - 4 432عين 

25 
 جراحة وأمراض األنف واألذن والحنجرة

Otorhinolaryngology 
 

 ORL 431 1 6 - 4 431اذن 

 الطب النفسي 26
Psychiatry 

 
 PSYC 462 2 4 - 4 462طنف 
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 األمراض الجلدية العامة 27
Dermatology 

 
 DEM 493 - 4 - 2 493جلد

28 
 1علوم طبية اختيارية 

Elective Studies 1 
 

 ELC 101 - 6 - 3 101ختر 

 ممارسة الطب الباطني 29
Internal Medicine Practice 

طبب 
541 MED 541 - 20 - 10 

 421طبع

 462طنف

 452جرح

 431اذن

 444كطب

 481نسا

 493جلد

 432عين

 101ختر

 أمراض األطفال 30
Pediatrics 

طفل 
573 PED 573 2 16 - 10 

31 
 ممارسة الجراحة العامة والتخدير

General Surgery & 
Anesthesia Practice 

جرح 
551 SURG 551 2 16 - 10 

32 
 2علوم طبية اختيارية 

Elective Studies 2 
ختر 
102 ELC 102 - 6 - 3 

 178 المجموع
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 الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكلية الطب البشري
 السنــــة التأسيسية للكليات الصحية

 المستوى األول

 Code. الرمز / الرقم اسم المقرر
/No 

 عدد ساعات  االتصال

عدد 
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

المتطلب 
السابق

Prerequisite نظري 
LT 

 تمارين

 

 

 عملي

LB      

 تدريب

TR 

1 

 (1الثقافة اإلسالمية )

 )منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية(

Islamic Culture (1) 

 101سلم 
ISLS 

101 
2 - - 2 - 

2 
 (1اللغة اإلنجليزية للتخصصات الصحية )

English for Health Programs 
(1) 

 104إنجل 
HFSE 

104 
15 - 6 - 

3 
 فيزياء عامة للتخصصات الصحية

Physics for Health 
Programs 

 1-101فيز 
HFSP 

101-1 
2 2 - 3 - 

4 
 علم األحياء العام للتخصصات الصحية

Biology for Health 
Programs 

 1-101حيا 
HFSB 

101-1 
2 2 - 3 - 

5 
 للتخصصات الصحيةرياضيات 

Math for Health Programs 
 1-101ريض 

HFSM 

101-1 
1 2 - 2 - 
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6 
 مصطلحات طبية

Medical Terminology 
 ENGL م207إنجل 

207M 2 - - 2 - 

 وحدة دراسية 18 المجموع

 
 

 السنـــــة التأسيسية للكليات الصحية
 المستوى الثاني

 / الرقمالرمز اسم المقرر
.Code 

/No 

 ساعات  االتصالعدد 

عدد 
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري
LT 

 تمارين

 

 

 عملي

LB 

 تدريب
TR   

1 

 (2الثقافة اإلسالمية )

 (االسالم في األسرة نظام)

Islamic Culture (2) 

 202سلم 
ISLS 

202 
 101م سل 2 - - 2

2 
 التحرير الكتابي

Arabic Composition  
 - ARAB 101 2 - - 2 101عرب 

3 

اللغة اإلنجليزية للتخصصات 
 (2الصحية )

English for Health 
Programs (2) 

 206إنجل 
HFSE 

206 
15 - 6 - 

4 
 في المهن الصحية مقدمة

Introduction to health 
Professions 

 101مهن 
HFSI 

101 
1 - - 1 - 

5 

علم أحياء اإلنسان للتخصصات 
 الصحية

Human Biology for 
Health Programs 

 حيا

102-1 

HFSB 

102-1 
2 2 - 3 - 
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6 
 كيمياء عامة للتخصصات الصحية

Chemistry for Health 
Programs 

 1-101كيم 
HFSC 

101-1 
2 2 - 3 - 

7 
 في اإلحصاء مقدمة

Introduction to 
Biostatistics 

 1-161 ريض
HFSM 

161-1 
1 2 - 2 - 
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 ة البكالوريوس لكلية الطب البشريالخطة الدراسية لمرحل

 السنة األولى

 Code/No الرمز/ الرقم اسم المقرر

 عدد ساعات االتصال

عدد 
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 

 نظري

LT 

 تمارين     

        

 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 مهارات التعلم

Learning Skills 
 101مهر

SKLL 

101 
2 - - 2 

 
 

 مقدمة في العلوم الطبية  2
Foundation Block 

 111اسس 
FOND 

111 
6 8 - 10 

3 
 يالجهاز التنفس

Respiratory Block 
 112نفس 

RESP 

112 
3 2 - 4 

 الجهاز الدوري 4
Cardiovascular Block 

 113قلب 
CARD 

113 
5 4 - 7 

 الكلى 5
Renal Block 

 114كلى 
REN 

114 
3 2 - 4 

 الجهاز الحركي والعضلي 6
Musculoskeletal Block  

 115حرك 
MUSC 

115 
4 4 - 6 
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7 
 (3)الثقافة اإلسالمية 

 (المعاصرة المرأة قضايا) 
Islamic Culture (3) 

 303سلم 
ISLS 

303 
 101سلم  2 - - 2

 التدريبات اللغوية 8
Language Skills 

 202عرب 
ARAB 

 202 
2 - - 2 - 
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 السنة الثانية

 Code/No الرمز/ الرقم اسم المقرر

 عدد ساعات االتصال

عدد 
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 

 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 المهنية الطبية

Medical 
Professionalism 

 SKLL 221 6 - - 6 221مهر

 

 

 

 

 

 

 

2 
 العصبي والنفسيالجهاز 

Nervous System 
Block 

 NERV 222 8 8 - 12 222عصب

3 
 الجهاز الهضمي والتغذية

Gastrointestinal & 
Hematology Block 

 GITN 223 3 2 - 4 223هضم

4 
 التناسلي الجهاز

Reproduction 
Block 

 REPR 224 4 4 - 6 224نسل
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 الغدد الصماء جهاز 5
Endocrine Block 

 ENDO 225 4 4 - 6 225غدد

6 
 (4)الثقافة اإلسالمية 

 (معاصرة فكرية مذاهب)

Islamic Culture (4) 
 ISLS 404 2 - - 2 404سلم 

 

 101سلم 
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 السنة الثالثة

الرمز/  اسم المقرر
 Code/No الرقم

 عدد ساعات االتصال

عدد 
الوحدات 
 المعتمدة
CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين

 

 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 علم طب المجتمع

Community Medicine 
 COMM 311طبع

311 
4 - - 4 

 

 101مهر

 111اسس

 112نفس

 113قلب

 114ىكل

 115حرك

 221مهر

 222عصب

 223هضم

 224نسل

2 
 الطب الشرعي والسموم

Forensic Medicine & 
Toxicology 

 FORM 321شرع 
321 

2 - - 2 

 األمراض الباطنية 3
Internal Medicine 

 MED 341طبب 
341 

5 10 - 10 

 البحوث الطبية 4
Medical Research 

 CMED 304كطب 
304 

- 12 - 6 

5 
 األشعة الطبية

Medical Radiology & 
Body Imaging 

 RAD 365شاع 
365 

- 4 - 2 
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 ةالسنة الرابع

 Code/No الرمز/ الرقم اسم المقرر

 عدد ساعات االتصال

عدد 
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 

 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 الرعاية الصحية األولية

Primary Health 
Care 

 

 COMM 421طبع 
421 2 8 - 6 

 311طبع 

 321شرع 

 341طبب 

 301معط 

 304كطب 

 395كطب 

 365شاع 

 351جرح 

2 
 جراحة العظام

Orthopedics 
 

 SURG 452جرح 
452 2 8 - 6 

3 
 ساسيات التخديرأ

Basics of 
Anesthesia 

 CMED 444كطب 
444 1 6 - 4 

4 
 مراض النساء والوالدةأ

Obstetrics & 
Gynecology 

 GYN 481نسا 
481 2 12 - 8 

5 
 أمراض العيون

Ophthalmology 
 

 OPT 432عين 
432 1 6 - 4 

6 
 الجراحة العامة

General Surgery 
 SURG 351جرح 

351 
4 8 - 8 

 225غدد

 

 المعلوماتية الطبية 7
Medical Informatics 

 CMI 301معط 
301 

1 2 - 2 
 

8 
 أخالقيات الطبيب المسلم

Ethics of Muslim 
Physician 

 CMED 395كطب 
395 

3 - - 3 
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6 

جراحة وأمراض األنف 
 واألذن والحنجرة

Otorhinolaryngolo
gy 

 

 ORL 431اذن 
431 1 6 - 4 

7 
 الطب النفسي

Psychiatry 
 

 462طنف 
PSYC 

462 
2 4 - 4 

8 
 األمراض الجلدية العامة

Dermatology 
 

 493جلد
DEM 

493 
- 4 - 2 

9 
 1علوم طبية اختيارية 

Elective Studies 1 

 

 101ختر 
ELC 

101 
- 6 - 3 

 41 المجموع

 

 الخامسةالسنة 

الرمز/  اسم المقرر
 Code/No الرقم

 عدد ساعات االتصال

عدد 
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 

 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 ممارسة الطب الباطني

Internal Medicine 
Practice 

 MED 541 - 20 - 10 541طبب 
 421طبع 

 462طنف 

 452جرح 

 431اذن 

 444كطب 

 481نسا 

 493جلد 

 432عين 

2 
 أمراض األطفال

Pediatrics 
 573طفل 

PED 

 573 
2 16 - 10 

3 
 ممارسة الجراحة العامة والتخدير

General Surgery & 
Anesthesia Practice 

 SURG 551جرح 
551 2 16 - 10 
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4 
 2علوم طبية اختيارية 

Elective Studies 2 
 102ختر 

ELC 

 102 
- 6 - 3 

 101ختر 
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