دليل كلية العلوم الطبية التطبيقية
جامعة نجران
1439هـ

وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة
(لجنة إعداد أدلة الجامعة)

منوذج جتميع بياانت دليل اجلامعة
أوال:البيانات األساسية عن الكلية:
أسم الكلية

كلية العلوم الطبية التطبيقية

أسم عميد الكلية

البريد االلكتروني

التليفون

 -1د .محمد سعيد آل عايض

drmzayed2000@yahoo.com

0543366447

أسماء وكالء الكلية

البريد االلكتروني

التليفون

 -1د .علي سعيد مزهر
 -2د .بندر محمد الشهري

asmezher@nu.edu.sa

0171117138
0175417201

نبذة عن الكلية

bmalshehri@nu.edu.sa

أنشأت كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتوجيه السامي الكريم من مقام خادم الحرمين
الشريفين لتكون إحدى الكليات الصحية بجامعة نجران .وقد تم إنشاؤها بهدف الوفاء
بحاجة المجتمع من الكوادر الصحية المؤهلة في شتى المجاالت العالجية والوقائية
والتأهيلية لتواكب في تأهيلها مستوى الخدمة الصحية المطورة وترتقي إلى مستوى
متميز من التقدم العلمي والتقني في المجاالت الصحية عامة .وتعتبر كلية العلوم
الطبية التطبيقية هي أول كلية تم تأسيسها ضمن  5كليات صحية (كلية الطب والصيدلة
واألسنان والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض).
وتتكون الكلية من ثالثة أقسام أكاديمية تضم ثالثة برامج تعليمية تخصصية  ،وهذه
األقسام هي :قسم العلوم اإلشعاعية  ،قسم علوم المختبرات الطبية  ،و قسم العالج
الطبيعي .مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات ونصف تليها فترة االمتياز ،تتبع الكلية
النظام الفصلي في الدراسة  ،وتكون الدراسة باللغة اإلنجليزية.

الرؤية

College of Applied Medical Sciences aspires to be an
excellent educational center in applied medical professions in
the Kingdom.
أن تكون كلية العلوم الطبية التطبيقية مركزا ً تعليميا ً متميزا ً في المهن الطبية
التطبيقية على مستوى المملكة.
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الرسالة

Preparation of national personnel in distinct disciplines of
applied medical professions working on community service
in accordance with the ethical and social standards through
the latest technology and teaching aids with emphasis on
strengthening the role of scientific research and the
promotion of theoretical and practical knowledge compatible
with scientific progress.
إعداد كوادر وطنية متميزة في تخصصات المهن الطبية التطبيقية تعمل على خدمة
المجتمع وفقا ً للمعايير األخالقية واالجتماعية عبر أحدث التقنيات والوسائل
التعليمية مع االهتمام بتعزيز دور البحث العلمي وترقية المعارف النظرية
والتطبيقية المتوافقة مع التقدم العلمي .

األهداف

وسيلة االتصال بالكلية

األقسام العلمية

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

تطوير البرامج األكاديمية في إطار القيم اإلسالمية.
إعداد خريجين مؤهلين علميا ودينيا وقادرين علي التعليم الذاتي المستمر.
تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية بالكلية.
التميز في تلبية احتياجات وخدمات ودعم طالب وطالبات الكلية.
االرتقاء ببرامج الدراسات العليا.
تطوير منظومة البحث العلمي لدعم التنمية المستدامة .
تطوير منظومة العمل اإلداري بالكلية.
االلتزام المستمر والفعال نحو خدمة المجتمع.
بناء منظومة للشراكة والتعاون محليا وإقليميا وعالميا.

بريد الكترونيinfo@nu.edu.sa :
تليفون:
فاكس00966175428888 :
الرقم البريدي إن وجد1988 :

 -1قسم العلوم اإلشعاعية.
 -2قسم علوم المختبرات الطبية.
-3

قسم علوم التأهيل الطبي.

أسم القسم ()1

قسم العلوم اإلشعاعية
اسم رئيس القسم()1

د .علي سعيد مزهر
اسم منسق القسم ()1
قسم الطالب
د .الفاتح حسن البدري

بريد الكتروني

تليفون

asmezher@nu.edu.sa
بريد الكتروني

0171117138
تلفون

alfatihalbadri@gmail.com

0175428591

2

قسم الطالبات
د .سهير السيد سليمان
أسم القسم ()2

01754-1823

soheir88@hotmail.com

قسم علوم التأهيل الطبي  -برنامج العالج الطبيعي

اسم رئيس القسم()2

بريد الكتروني

تليفون

د .راعي سعيد الحياني

rsalhyani@nu.edu.sa
hyaniraee@gmail.com

0507668958

اسم منسق القسم()2

بريد الكتروني

تلفون

د .محمد عيد

maeid@nu.edu.sa

0597620659

أسم القسم ()3

قسم علوم المختبرات الطبية

اسم رئيس القسم()3

بريد الكتروني

تليفون

د .بندر الشهري

bmalshehri@nu.edu.sa

0175417201

اسم منسق القسم()3

بريد الكتروني

تليفون

د .الهاشمي الطيب حميدة

alhashimihassan@hotmail.com

0538697364

3

ثانيا:البرامج الدراسية بالكلية
أوال :قسم العلوم اإلشعاعية
 -1أسم البرنامج" العلوم اإلشعاعية
 -2الدرجات العلمية التي يمنحها البرنامج:
 * -بكالوريوس

ماجستير

دبلوم

 -3أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج:
قسم الطالب

4

دكتوراه

م

االسم

الرتبة العلمية

1

د .محمد خليل سعيد

أستاذ مشارك

2

د .احمد سليم سالم الزعبي

استاذ مساعد

3

د .حامد عبدهللا اسماعيل

استاذ مساعد

4

د .الفاتح حسن البدري

محاضر

5

ا .البصيري طيفور احمد

محاضر

6

فضل جالل احمد محمدا.

محاضر

7

أ .نصر موسي سالم

محاضر

8

أ .فهمي محمد الحسن

محاضر

9

أ .عبد الرحمن محمد خير

محاضر

10

ا.حسن عوض الشمراني

محاضر

11

ا.خلف عوض الشمراني

محاضر

12

ا.سعيد جابر محمد القحطاني

محاضر

13

ا.فواز فنيس محمد القحطاني

محاضر

14

ا.عبدهللا علي مرعي العاصمي عسيري

محاضر

15

ا.علي حمد الشهري

معيد

16

ا.وائل بن علي بن حسين فقيهي

معيد

17

ا.سعيد محمد سعيد الحسنية القحطاني

معيد

18

ا.عبدالرحمن ال مبطي

معيد

19

ا.عبدالسالم القحطاني

معيد

20

ا.منصور القحطاني

معيد

21

ا.حسين الشاعري

معيد

22

ا .محمد مستور الشهراني

معيد

23

ا .محمد فايع

معيد
5

قسم الطالبات

م

االسم

الرتبة العلمية

1

د .مواهب سيد الدوش

استاذ مشارك

2

د .سهير السيد سليمان

استاذ مساعد

3

د .ساميه عبد القيوم

استاذ مساعد

4

د .نهى صالح مصطفى

استاذ مساعد

5

د .نجالء حسين محمد

استاذ مساعد

6

أ .رحاب حسين الخير

محاضر

7

أ.

سوسن احمد عوض هللا

محاضر

8

ا .خلود محضار

محاضر

9

أ .جيهان ابراهيم

محاضر

10

ا .خلود

محاضر

11

ا .ماجدة سعود

معيد

12

ا .اريج علي

معيد
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 -4الخطة الدراسية

السنة األولى (أو التحضيرية)
الفصل الدراسي األول (المستوى األول(
رقم
المقرر و
رمزه

الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثاني(

أسم المقرر

عدد الساعات
المعتمدة

رقم المقرر
و رمزه

أسم المقرر

عدد الساعات
المعتمدة

 140نجم

مهارات القراءة

2

 150نجم

اللغة اإلنجليزية العامة

3

 141نجم

مهارات الكتابة

2

 151نجم

كتابة التقارير الفنية

2

 142نجم

مهارات االستماع والمحادثة

2

 150نهج

أخالقيات المهنة

1

 143نجم

التراكيب اللغوية (القواعد )

2

 150علم

مهارات االتصال

2

 140ريض

مقدمة في الرياضيات

2

 150ريض

التفاضل والتكامل

4

 140نهج

مهارات التعلم والتفكير

2

 140تقن

مهارات الحاسب

3

15

المجموع

12

المجموع

السنة الثانية
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الرابع(
الفصل الدراسي األول (المستوى الثالث(
عدد الساعات
أسم المقرر
عدد الساعات رقم المقرر و
أسم المقرر
رقم
المعتمدة
رمزه
المعتمدة
المقرر ورمزه
 111سلم 2-

المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

 201عرب -

المهارات اللغوية

2

فيزياء األشعة

3

 211أشع3-

 225مهن  3 -رعاية المريض

3

2
 223فسل 2-

علم وظائف األعضاء1-

2

 204فيز 2-

مقدمة في الفيزياء

2

 221أشع –ِ 3التشريح والتصوير اإلشعاعي
 223أشع3-

أساسيات تقنية فحوصات
األشعة العامة

7

3
3

 250حال 2-

االستخدامات الصحية التطبيقية

2

 204شرح  2-تشريح – ( 2االشعة)

2

للحاسب اآللي
 231شرح 2-

أساسيات األنسجة

2

 224أشع3-

 201شرح 2-

تشريح 1-

2

 242طبع 1 -

 207كيم 2-

مقدمة في الكيمياء الحيوية

2

 112سلم2-

 241طبع 2 -

أسس اإلحصاء الحيوي

2

وظائف األعضاء والتصوير

3

اإلشعاعي

18

المجموع

إحصاء حيوي تطبيقي

1

الثقافة اإلسالمية 2-

2

20

المجموع

السنة الثالثة
الفصل الدراسي الثاني (المستوى السادس(
الفصل الدراسي األول (المستوى الخامس(
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
المعتمدة
المعتمدة المقرر ورمزه
المقرر ورمزه
 312أشع 3-فيزياء وأجهزة الموجات فوق

3

 325أشع3-

الصوتية

تقنية الفحوصات بالموجات

3

فوق الصوتية

 341أشع 2-علم األمراض اإلشعاعي

2

 326أشع2-

التألق اإلشعاعي وتقنياته

2

 222أشع 3-تقنية تسجيل الصور اإلشعاعية 1

3

 304أشع2-

التشريح المقطعي

2

 324أشع 3-فحوصات األشعة الخاصة

3

 332أشع3-

تدريب عملي 2

3

 331أشع 3-تدريب عملي 1

3

 351أشع2-

أجهزة األشعة أنواعها

2

 313أشع 2-الوقاية من اإلشعاع

2

 329أشع2-

وإدارتها
تقنية تسجيل الصور

2

اإلشعاعية 2
 314أشع2-

8

فيزياء الطب النووي

2

الفصل الدراسي الثاني (المستوى السادس(
الفصل الدراسي األول (المستوى الخامس(
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
المعتمدة
المعتمدة المقرر ورمزه
المقرر ورمزه
 328أشع3-

طرق متقدمة في تقنية

3

فحوصات األشعة

16

المجموع

19

المجموع

السنة الرابعة
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثامن(
الفصل الدراسي األول (المستوى السابع(
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
المعتمدة
المعتمدة المقرر ورمزه
المقرر ورمزه
 427أشع 3-تقنية التصوير المقطعي الرقمي

3

 113سلم 2-

الثقافة اإلسالمية 3 -

2

 433أشع 2-تدريب عملي ()3

2

 435أشع 2-

تدريب عملي () 5

2

2

 202عرب  2-التحرير العربي

 434أشع2-

تدريب عملي ( ) 4

2

 452أشع 3-االجهزة المتقدمة

3

 436أشع 2-

تدريب عملي () 6

2

 442أشع 2-التصوير اإلشعاعي للحوادث

2

 445أشع 3-

تقنية التصوير بالرنين

3

المغناطيسي

والطوارئ
 443أشع 2-تقنية الطب النووي

2

 446أشع2-

إدارة أقسام األشعة

2

 444أشع 2-قراءة الصور اإلشعاعية

2

 461أشع 2-

طرق البحث العلمي

2

16

المجموع

المجموع

15

السنة الخامسة

الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثامن(
الفصل الدراسي األول (المستوى السابع(
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
المعتمدة
المعتمدة المقرر ورمزه
المقرر ورمزه
 114سلم 2-

الثقافة االسالمية 4-

2

9

الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثامن(
الفصل الدراسي األول (المستوى السابع(
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
المعتمدة
المعتمدة المقرر ورمزه
المقرر ورمزه
 538أشع  2-تدريب عملي ()7

2

 547أشع 3 -أساسيات العالج باألشعة

3

 548أشع  2-علم األمراض التطبيقي

2

 562أشع  2-مشروع البحث

2

11

المجموع

المجموع

 -5وصف المقررات
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر

علم وظائف األعضاء1-

عدد الوحدات

2

1
وصف المقرر

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
2

وصف المقرر

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
3

 223فسل 2-

يشتمل المقرر علي دراسة تركيب ووظائف أجهزة الجسم المختلفة .ويتعرف الطالب
علي الوظائف الطبيعية ألعضاء الجسم وأنظمته المختلفة وكيفية حدوث المرض عند
اختاللها وردودها المعملي .كما يكتسب الطالب المهارة في مواجهة المشكالت
المعملية والحاالت المرضية التي قد تواجههم في حياتهم المستقبلية بأتباع األسس
الفسيولوجية.
 204فيز2 -
مقدمة في الفيزياء
2

هذا المقرر يشمل أسس ومفاهيم الفيزياء األولية والتي تتضمن الضوء ،الحرارة،
الكهربية ،األشعة ،المغناطيسية .كما يشمل المقرر نبذة عن أسس الفيزياء الطبية
وذلك من خالل دراسة الخواص الموجية للضوء ،الحرارة  ،النظرية الكهربية،
أنبوبة األشعة السينية  ،المغناطيسية ،مقدمة في أساسيات الفيزياء الطبية.
 250حال 2-
االستخدامات الصحية التطبيقية للحاسب اآللي

عدد الوحدات

وصف المقرر

2

هذا المقرر يشمل دراسة عملية وتطبيقية متقدمة لعلم الحاسوب (األجزاء الصلبة و
المرنة (البرامج)) وذلك من خالل دراسة برامج المايكرو سوفت المكتبية مثل
البرنامج الكتابي و يتضمن إنشاء الوثائق أو الملفات ،كيفية إدخال النصوص للملفات،
كيفية معالجة النصوص الستخراجها بالشكل المطلوب ،كيفية طباعة النصوص.
وبرنامج صانع الشرائح العرضية و يتضمن كيفية تشغيل البرنامج و البدء به  ،و
تعريف بعض األساسيات عنه ،كيفية عمل عرض و إنشاء الشرائح و عمل لوحات
تنظيمية  ....الخ.
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4

رقم المقرر ورمزه

 231شرح 2 -

أسم المقرر
عدد الوحدات

أساسيات األنسجة
2

وصف المقرر

5

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

6

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

7

دراسة مقدمة في علم األنسجة األساسية مع التركيز على الجوانب ذات األهمية
الخاصة للمعامل الطبية والتي تشمل مقدمة عامة في علم األنسجة ،المجهر،
الصبغيات ،األنسجة الطالئية ،النسيج الضام ،النسيج العظمي والغضروفي ،الجلد
وتجويف الفم والعصيات ،الهيكل الخلوي ووظيفة األنسجة العصبية.
 201شرح 2-
تشريح 1 -
2

يشتمل هذا المقرر على دراسة مقدمة في التشريح وذلك من خالل دراسة تشريحية
لمكونات الصدر و البطن ، ،األوعية الدموية و اللمفاوية ،الجهاز العصبي ،الجلد
وملحقاته ،األغشية المصلية ،األغشية المخاطية ،اللفافة السطحية والعميقة ،نظرة
عامة على أجزاء الجسم المختلفة ومكوناتها الداخلية.
 207كيم 2-
مقدمة في الكيمياء الحيوية
2
يقدم هذا المقرر دراسة تفصيلية للتراكيب الكيميائية والوظائف الحيوية لجزيئات
الكيمياء الحيوية الرئيسية ويشمل عمل المختبر على طرق الكشف الكيفية والكمية
عن مختلف هذه الجزئيات وذلك من خالل دراسة الخلية ،غشاء الخلية ،الماء ،األس
الهيدروجيني ،كيمياء السكريات والدهون والبروتينات واألحماض النووية ،دراسة
األنزيمات والفيتامينات والمعادن.

رقم المقرر ورمزه

 241طبع 2-

أسم المقرر

أسس اإلحصاء الحيوي

عدد الوحدات

2

وصف المقرر

فهم مبادئ اإلحصاء الحيوي فيما يتصل بالعلوم الطبية مثل تقنيات أخذ العينات ،توزيع
العينات وحساب االحتماالت مع التركيز على التوزيع العادي.
 211أشع3-
فيزياء األشعة

رقم المقرر ورمزه
8

أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

3

يشتمل المقرر علي دراسة النظرية الكهرومغناطيسية ،أنواع األشعة ،إنتاج األشعة
السينية ،تفاعل األشعة مع المادة ،أجهزة قياس الجرعة اإلشعاعية ،مكونات و فيزياء
جهاز األشعة السينية و جهاز التألق اإلشعاعي.
 225مهن 3-
رعاية المريض

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

3

11

9

10

وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

11

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

12

14

3

يشتمل المقرر علي القواعد األساسية في تقنيات التصوير باألشعة السينية ألعضاء
جسم اإلنسان .وذلك من خالل دراسة تقنيات فحوصات األشعة العامة وطرق تطبيقها
على األطراف العليا والسفلي ،المفاصل ،الحوض ،البطن ،الصدر ،الرأس والسلسلة
الفقرية (أوضاع أساسية) .مع دراسة طرق تحضير المريض للفحص اإلشعاعي.
 204شرح 2-
تشريح 2-
2

يشتمل المقرر على دراسة تشريح جسم اإلنسان من حيث أجهزته المختلفة .وذلك من
خالل دراسة تشريح الجهاز الهضمي ،الجهاز البولي ،الجهاز التناسلي ،و الجهاز
التنفسي.
 224أشع3-
وظائف األعضاء والتصوير اإلشعاعي

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

3

وصف المقرر

دراسة الناحية الوظيفية ألجهزة جسم اإلنسان المختلفة واالستفادة من النشاط الوظيفي
لتلك األجهزة في عمل الفحوصات اإلشعاعية المختلفة.
 242طبع 1-
إحصاء حيوي تطبيقي

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

15

3

يشتمل المقرر على معلومات أساسية عن علم التشريح وربطه بتقنية التصوير
اإلشعاعي ومعرفة مواقع أعضاء الجسم الداخلية وكيفية ظهورها الطبيعي في صور
األشعة التشخيصية.
 223أشع3-
أساسيات تقنية فحوصات األشعة العامة

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

13

يشمل المقرر على التعريف بأفضل الطرق لرعاية المرضى قبل وأثناء وبعد إجراء
الفحوصات اإلشعاعية وكيفية التعامل معهم .وذلك من خالل تمكين الطالب في
مهارات االتصال والتعامل مع المرضى وذويهم والكادر الصحي.
 221أشع3-
التشريح والتصوير اإلشعاعي

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر

1

دراسة استخدام النظريات والوسائل المتقدمة في التحليل اإلحصائي للبيانات المستخدمة
في الخدمات الصحية وذلك من خالل دراسة مقدمة في نظريات االحتماالت واختبارات
الفروض والدالالت والنظريات اإلحصائية في التطبيق الحيوي.
 312أشع3-
فيزياء وأجهزة الموجات فوق الصوتية
3

يحتوي المقرر على األساسيات الفيزيائية للموجات فوق الصوتية والطرق المتبعة
للتصوير الصوتي شامال األساسيات المستخدمة للتطبيق العملي لألجهزة وكيفية التعامل
معها.
 341أشع2-
علم اإلمراض اإلشعاعي
12

عدد الوحدات
16
وصف المقرر

17

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

وصف المقرر

18

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

19

3

دراسة أساسيات تسجيل الصورة اإلشعاعية .من خالل معرفة أنواع األفالم واللوحات
المكثفة والحافظات ،الغرفة المظلمة المكونات والتصميم ،التحميض وأنواعه ومكوناته
ومحاليله وطرق التحضير ،اثر محاليل التحميض علي أفالم األشعة ،وضبط جودة
الصور اإلشعاعية ،تشوهات الصورة ،الكثافات ،و التباين.
 324أشع 3-
فحوصات األشعة الخاصة
3
يشتمل المقرر على دراسة وسائط التباين المختلفة من خالل معرفة أنواعها وطرق إدخالها
في القنوات والتجاويف واألوعية الدموية واألخطار الناجمة عن ذلك وطرق تالفي تلك
األخطار وعالجها إن حدثت.

 331أشع3-
تدريب عملي ()1
3

تطبيقات عملية للدروس المرتبطة بتقنيات فحوصات األشعة المختلفة على المرضى
وتدريب عملي على الطرق المختلفة لتسجيل وحفظ الصورة اإلشعاعية مع التدريب
على تقييم جودة الصورة اإلشعاعية والتعرف على نظام عمل أقسام األشعة.
 313أشع 2-
الوقاية من اإلشعاع

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

21

 222أشع 3-
تقنية تسجيل الصور اإلشعاعية 1

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

20

2

يتضمن المقرر دراسة بعض المفاهيم النظرية والعملية عن المرض ومسبباته وعلم
األمراض العام والجهازي مع التركيز على اهتمامات أخصائي تقني األشعة .من خالل
تعريف الطالب بالمصطلحات المستخدمة واستجابة خاليا الجسم لإلصابات المختلفة.

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

2

يشتمل هذا المقرر على دراسة وسائل الوقاية من األخطار اإلشعاعية الممكن حدوثها
في أقسام األشعة التشخيصية والطب النووي علي كل من المريض  ،العاملين
والجمهور.
 325أشع3-
تقنية الفحوصات بالموجات فوق الصوتية
3

دروس نظرية وعملية للتدريب علي تقنيات التصوير بالموجات فوق الصوتية وذلك
من خالل فحص أعضاء الجسم المختلفة كالبطن واألعضاء الصغيرة و األوعية
الدموية ،مع فحص أمراض النساء و فحوصات الحمل بالموجات فوق الصوتية.
 326أشع2 -

رقم المقرر ورمزه

13

22

أسم المقرر

التألق اإلشعاعي وتقنياته

عدد الوحدات

2

وصف المقرر

23

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

وصف المقرر

26

2

دراسة تفصيلية لتشريح مقاطع جسم اإلنسان المختلفة من خالل دراسة مقاطع تشريحية
لجميع أعضاء جسم اإلنسان من خالل التصوير بالطرق المتقدمة ( األشعة المقطعية
الرقمية ،الرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية ) وكذلك من خالل عرض الدمى
الخاصة بالتشريح المقطعي.
 332أشع 3-
تدريب عملي () 2

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

وصف المقرر

25

 304أشع2-
التشريح المقطعي

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

وصف المقرر

24

دراسة األجهزة المستخدمة في التصوير بالتألق اإلشعاعي من خالل دراسة أجهزة
التألق اإلشعاعي (ملحقاتها وطريقة إدارتها) مع دراسة تقنية فحوصات األشعة
الخاصة بوسائط التباين من خالل إجراء الفحوصات اإلشعاعية المتعلقة بالتألق
اإلشعاعي مثل فحوصات القناه الهضمية و الجهاز البولي.

3

تطبيقات للدروس العملية في أقسام االشعة علي فحوصات األشعة ذات األوضاع
الخاصة واإلضافية والفحوصات الخاصة بوسائط التباين وذلك من خالل التطبيق
العملي لفحوصات االشعة ذات األوضاع الخاصة واإلضافية والتي تشمل تصوير:
الجمجمة ،العمود الفقري ،اوضاع الصدر الخاصة ،عظم القص ،عظام الحوض .مع
تطبيق فحوصات األشعة الخاصة المرتبطة باستخدام وسائط التباين.
 351أشع 2 -
أجهزة االشعة أنواعها و إدارتها
2

يشتمل المقرر علي شرح التصميم والمكونات االساسية ألجهزة االشعة المختلفة وذلك
من خالل دراسة الدوائر االلكترونية ألجهزة األشعة السينية ،مولدات األشعة وكيفية
إنتاجها ،أجهزة التألق اإلشعاعي ،التصوير المقطعي التقليدي ،األجهزة المتحركة ،و
أجهزة تصوير االسنان.

رقم المقرر ورمزه

 329أشع2-

أسم المقرر

تقنية تسجيل الصور اإلشعاعية 2

عدد الوحدات

2

وصف المقرر

يشتمل المقرر على دراسة تقنيات متقدمة وحديثة في عملية تسجيل وحفظ الصور
اإلشعاعية وذلك من خالل دراسة التحميض االلي ،بدائل التحميض المختلفة ،كاميرات
تسجيل بيانات المريض على الفيلم ،نظام أرشفة وحفظ المعلومات اإللكتروني،
االختزال ،االستنساخ والتسجيل الرقمي للصورة.

14

27

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

وصف المقرر

28

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

وصف المقرر

29

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

30

يشتمل المقرر على دراسة أساسيات فيزياء الطب النووي ،كيفية إنتاج وتكوين النظائر
المشعة ،مكونات أجهزة الطب النووي ،وحساب وقياس الجرعة اإلشعاعية وذلك من
خالل معرفة كيفية إنتاج النظائر المشعة ،أنواع ومكونات مولدات األشعة النووية،
وأنواع المواد المشعة الصيدالنية المستخدمة في الطب النووي.
 328أشع 3-
طرق متقدمة في تقنية فحوصات االشعة
3

دراسة التقنيات المتقدمة المختلفة في فحوصات األشعة وذلك من خالل مقارنة بين
التقنيات المتقدمة المستخدمة في كل من التصوير بالرنين المغناطيسي ،األشعة
المقطعية ،األشعة التداخلية ،الطب النووي والموجات فوق الصوتية .مع دراسة تقنية
تصوير األسنان ،تقنية تصوير الثدي ،تقنية األشعة التداخلية وتصوير األوعية الدموية،
وتقنية تصوير الجهاز اللمفاوي.
 427أشع3-
تقنية التصوير المقطعي الرقمي
3
يحتوي المقرر علي دراسة مقاطع تشريحية ألجزاء الجسم وأسس كيفية عمل األجهزة
المقطعية والحاسوب المرتبط بها وذلك من خالل دراسة تقنيات الفحوصات المرتبطة
بالتصوير المقطعي الرقمي على كافة أعضاء وأجهزة الجسم المختلفة.

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر

 443أشع2-
تقنية الطب النووي

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

32

2

 433أشع2-
تدريب عملي ()3
2
تدريب الطالب بالمستشفى علي إجراء الفحوصات الخاصة بتقنيات التألق اإلشعاعي
وذلك من خالل التطبيق العملي لفحوصات األشعة الخاصة بالتألق اإلشعاعي مثل
فحوصات القناة الهضمية وغيرها والتدريب استخدام وسائط التباين.
 434أشع2-
تدريب عملي ()4
2
يشتمل هدا المقرر على دروس عملية لتدريب الطالب بالمستشفيات و معامل القسم
بالجامعة على التصوير بالموجات فوق الصوتية وذلك من خالل استخدام الموجات
فوق الصوتية لتصوير البطن والحوض واألجزاء الصغيرة وفحوصات الحمل
واألوعية الدموية.
 442أشع2-
التصوير اإلشعاعي للحوادث والطوارئ
2
يشتمل المقرر على دراسة المهارات األساسية لتصوير مرضى الحاالت الحرجة
والطوارئ وذلك من خالل التعرف على مختلف أنواع اإلصابات والحاالت المرضية
الطارئة وكيفية التعامل معها.

وصف المقرر

31

 314أشع 2-
فيزياء الطب النووي

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

15

عدد الوحدات
33
وصف المقرر

34

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

 444أشع 2-
قراءة الصور اإلشعاعية
2
يحتوي المقرر علي مفردات الموضوعات التي تدرس مظاهرها الطبيعية وغير
الطبيعية علي صور األشعة وذلك من خالل دراسة وتقييم الصور اإلشعاعية المختلفة
ألجزاء الجسم.

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

 452أشع3-
األجهزة المتقدمة
3

وصف المقرر

35

وصف المقرر

36

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

تدريب عملي ()5
2
يشتمل هدا المقرر على دروس عملية تطبيقية لتدريب الطالب بالمستشفيات وأقسام
األشعة ومركز التدريب بقسم العلوم اإلشعاعية بالجامعة على تقنيات التصوير
المقطعي الرقمي.

رقم المقرر ورمزه

 436أشع2-

أسم المقرر

تدريب عملي ()6

عدد الوحدات

2

وصف المقرر

38

دراسة مكونات وطرق تشغيل أجهزة التصوير الطبي الحديثة مثل جهاز التصوير
باألشعة المقطعية وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.
 435أشع 2-

وصف المقرر

37

2

دراسة فحوصات الطب النووي باستخدام النظائر المشعة و المواد الصيدالنية وذلك
من خالل دراسة أجهزة الطب النووي ومعرفة طرق التعامل معها ،استخدام النظائر
المشعة في التشخيص والعالج واستخدام المواد الصيدالنية مع النظائر المشعة .

التدريب علي تقنيات الطب النووي المختلفة بالمستشفيات مثل فحوصات الغدة الدرقية
و وظائف الكلى وغيرها وذلك من خالل تطبيق تقنيات الطب النووي والتعرف علي
األجهزة المستخدمة فيه وطرق تخزين وتحضير المواد المشعة.

رقم المقرر ورمزه

 445أشع 3-

أسم المقرر

تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي

عدد الوحدات

3

وصف المقرر

دراسة أساسيات التصوير بالرنين المغناطيسي ومعرفة تقنياته وطرق تطبيقها علي
أجزاء الجسم المختلفة وذلك من خالل دراسة تقنيات الرنين المغناطيسي التشخيصية

16

لمختلف أجزاء الجسم و التي تشمل الجمجمة ،العمود الفقري ،المفاصل ،السوائل،
الصدر والبطن.

39

رقم المقرر ورمزه

 446أشع 2 -

أسم المقرر

إدارة أقسام األشعة

عدد الوحدات

2

وصف المقرر

40

رقم المقرر ورمزه

 461أشع 2 -

أسم المقرر

طرق البحث العلمي

عدد الوحدات

2

وصف المقرر

41

دراسة مادة طرق البحث العلمي وأهدافه وطرق عرض المعلومات وتحليلها وذلك من
خالل التعريف بالبحث العلمي وأنواعه وأهدافه ورصد وتحليل البيانات واستخدام هذه
البيانات والمعلومات في إثبات فرضية البحث.

رقم المقرر ورمزه

 538اشع 2-

أسم المقرر

تدريب عملي ()7

عدد الوحدات

2

وصف المقرر

42

دروس نظرية لتعريف الطالب بمسئوليات وواجبات أخصائي تقني األشعة في مجال
خدمات األشعة وذلك من خالل دراسة أساسيات علم اإلدارة المتصل بالمستشفيات
وأقسام األشعة والتي تشمل إدارة األفراد العاملين  .التخطيط والتدريب.

يشتمل هدا المقرر على دروس عملية تطبيقية لتدريب الطالب بالمستشفيات وأقسام
األشعة ومركز التدريب بقسم العلوم اإلشعاعية بالجامعة على تقنيات التصوير بأجهزة
الرنين المغناطيسي.

رقم المقرر ورمزه

 547أشع 3-

أسم المقرر

أساسيات العالج باألشعة

عدد الوحدات

3

وصف المقرر

يحتوي المقرر علي فكرة عامة عن القواعد الفيزيائية للعالج باألشعة ،الصفات
المرضية والحيوية للسرطانات ،عمل أجهزة العالج باألشعة والعناية بالمريض وذلك
من خالل التعرف علي أساسيات العالج اإلشعاعي.
 548أشع2-

رقم المقرر ورمزه

17

43

أسم المقرر

علم األمراض التطبيقي

عدد الوحدات

2

وصف المقرر

44

نظرة عامة على تطورات المرض ،و كيفية ظهوره في صورة األشعة لألجهزة السابق
ذكرها وذلك من خالل دراسة مقدمة لعلم األمراض و دراسة تفصيلية ألعراض و
عالمات أمراض الجهاز التنفسي ،العظمي ،البولي ،الدوري ،العصبي والغدد الصماء.

رقم المقرر ورمزه

 562أشع2-

أسم المقرر

مشروع البحث

عدد الوحدات

2

وصف المقرر

المقرر عبارة عن مشروع بحث تطبيقي في أي من مواد التخصص التي درست خالل البرنامج
بأكمله بعد إجازته من لجنة مختارة بالقسم.

18

ثانيا :قسم علوم التأهيل الطبي
 -1أسم البرنامج" -العالج الطبيعي
 -2الدرجات العلمية التي يمنحها البرنامج:
 √ -بكالوريوس

دبلوم

دكتوراه

ماجستير

 -3أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج
م

االسم

الرتبة العلمية

1

راعي سعيد الحياني

أستاذ مساعد

2

محمد احمد محمود عيد

أستاذ مساعد

3

صبحى محمود عبد الواحد

أستاذ مساعد

4

محمد سامى محمد

أستاذ مساعد

5

عمرو بيومى

أستاذ مساعد

6

محمد ياسين

أستاذ مساعد

7

عادل الشهراني

أستاذ مساعد

8

محمد جرار

محاضر

9

عالء ابو سريع

محاضر

10

عبد العزيز العميرينى

محاضر

11

سعيد يحى ال عدال

محاضر

12

عبد هللا محمد ناصر ال خريم

محاضر

13

محمد خليف المطيرى

محاضر

14

يوسف حمد ال شريه

معيد

15

حسام يحيى حسن الفيفي

معيد

16

أحمد عامر موسى عسيري

معيد

19

 -4الخطة الدراسية
السنة األولى (أو التحضيرية)
الفصل الدراسي األول (المستوى األول(
عدد الساعات
رقم المقرر و
أسم المقرر
المعتمدة
رمزه
 140نجم

لغة إنجليزية (مهارات
القراءة)

2

141نجم

لغة إنجليزية (مهارات
الكتابة)

2

142نجم

لغة إنجليزية (مهارات
االستماع والمحادثة)

2

143نجم

لغة إنجليزية (القواعد)
مقدمة في الرياضيات

140ريض

مهارات التعليم والتفكير

 140نهج

مهارات الحاسب

 140تفن

الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثاني(
عدد الساعات
رقم المقرر
أسم المقرر
المعتمدة
و رمزه
اللغة اإلنجليزية العامة

 150نجم

3
كتابة التقارير الفنية

151نجم

2
أخالقيات المهنة

150نهج

2

150علم

2

150ريض

1
مهارات االتصال
التفاضل والتكامل

2
4

2
3
المجموع

المجموع 15

12

السنة الثانية
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الرابع(
الفصل الدراسي األول (المستوى الثالث(
عدد الساعات
أسم المقرر
عدد الساعات رقم المقرر و
أسم المقرر
رقم المقرر ورمزه
المعتمدة
رمزه
المعتمدة
علم التشريح (الجهاز العصبي
علم التشريح (األطراف)
 201شرحع
3
 202شرح
3
والعمود الفقري)
 223فسلع

علم وظائف األعضاء

2

112سلم

الثقافة اإلسالمية 2

2

 207كيمع

مقدمة في الكيمياء الحيوية

2

 208كيم

الكيمياء الحيوية

2

 204فيزع

مقدمة في الفيزياء

1

 224فسل

علم وظائف الجهاز العصبي

3

 201عرب

التحرير العربي1

2

 201عطب

العالج الكهربي 1

2

20

 250حالع

االستخدامات الصحية
التطبيقية للحاسب

2

 202عطب

اختبارات ومقاييس العالج
الطبيعي

3

 241طبعع

أسس اإلحصاء الحيوي

2

 203عطب

علم دراسة الحركة 1

3

 111سلم

المدخل إلى الثقافة
اإلسالمية

2

 231شرحع

أساسيات علم األنسجة

2
المجموع 18

المجموع18

السنة الثالثة
الفصل الدراسي الثاني (المستوى السادس(
الفصل الدراسي األول (المستوى الخامس(
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
المعتمدة
المعتمدة المقرر ورمزه
المقرر ورمزه
مبادئ أمراض الجهاز العضلي
علم التشريح (الصدر والبطن)
 310شرح
2
 312عظم
3
العظمي وجراحتها
 311فسل

أساسيات فسيولوجيا التمارين

2

 305عطب

العالج الطبيعي ألمراض
الجهاز العضلي العظمي
وجراحتها (لألطراف والعمود
الفقري)

4

 301عطب

التمارين العالجية

2

 306عطب

تأهيل اإلصابات الرياضية

2

 302عطب

العالج الكهربي 2

3

 308عطب

األطراف الصناعية واألجهزة
المساعدة

2

 303عطب

العالج المائي

2

 307عطب

الممارسة اإلكلينيكية 1

4

 304عطب

علم دراسة الحركة 2

3

 312مرض

علم األمراض

2

 312فيز

الفيزياء الطبية

1

 114سلم

الثقافة اإلسالمية4

2

 113سلم

الثقافة اإلسالمية3

2

المجموع18

المجموع18

السنة الرابعة
21

الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثامن(
الفصل الدراسي األول (المستوى السابع(
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
المعتمدة
المقرر ورمزه
المعتمدة
المقرر ورمزه
 411عصب

مبادئ أمراض الجهاز العصبي
العضلي وجراحتها

 405عطب

العالج الطبيعي ألمراض
الجهاز العصبي العضلي
وجراحتها

مبادئ أمراض الباطنة والمسنين

2

 412نفس

األمراض النفسية

العالج الطبيعي ألمراض الباطنة
والمسنين

4

 407عطب

الممارسة اإلكلينيكية 3

مبادئ أمراض القلب وجراحتها

3

 410قلب

 401عطب

 411بطن
402عطب
 403عطب
 404عطب

العالج الطبيعي ألمراض القلب
وجراحتها

2

2

4

1
4

تأهيل األمراض الصدرية

3

 409عطب

الممارسة القائمة على األدلة

2

الممارسة اإلكلينيكيه2

4

 413دوا

علم األدوية

1

 202عرب

التحرير العربي2

2

 414طبع

طرق البحث العلمى

2

المجموع 18

المجموع 18
السنة الخامسة

الفصل الدراسي األول (المستوى التاسع(
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
المعتمدة
المقرر ورمزه
مبادئ أمراض األطفال وجراحتها
 510طفل
2
 501عطب

العالج الطبيعي ألمراض األطفال
وجراحتها

4

 502عطب

تأهيل الحروق

2

 503عطب

الممارسة اإلكلينيكية 4

4

22

الفصل الدراسي األول (المستوى التاسع(
عدد الساعات
أسم المقرر
رقم
المعتمدة
المقرر ورمزه
مبادئ العالج الوظيفي
 504عطب
2
 511طبع

طرق البحث العلمي 2

2

 512اشع

علم األشعة

2

المجموع

18

 -5وصف المقررات
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
1

عدد الوحدات

المجموع

 140نجم
لغة إنجليزية (مهارات القراءة)
2

وصف المقرر

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
2

عدد الوحدات

 141نجم
لغة إنجليزية (مهارات الكتابة)
2

وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

3

أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر

4

عدد الوحدات

 142نجم
لغة إنجليزية (مهارات االستماع والمحادثة)
2
 143نجم
لغة إنجليزية (القواعد)
2

وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

 140ريض

23

أسم المقرر
5

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر

6

عدد الوحدات

مقدمة في الرياضيات
2
 140نهج
مهارات التعليم والتفكير
2

وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

 140تقن
مهارات الحاسب

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

3

أسم المقرر
7

أسم المقرر
8

عدد الوحدات

 150نجم
اللغة اإلنجليزية العامة
3

وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

 151نجم
كتابة التقارير الفنية

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

2

أسم المقرر
9

أسم المقرر
10

عدد الوحدات

 150نهج
أخالقيات المهنة
1

وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

 150علم
مهارات االتصال

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

2

أسم المقرر
11

12

أسم المقرر
عدد الوحدات

 150ريض
التفاضل والتكامل
4
24

وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
13

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر

14

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

 201شرحع
علم التشريح (األطراف)
3

يهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطالب أساسا مفيدا في التشريح األساسي وتشريح
األطراف الذي يعتبر أساسا للممارسة الطبية التطبيقية في برنامج العالج الطبيعي.
 223فسلع
علم وظائف األعضاء
2
يغطي هذا المقرر العديد من الموضوعات مثل وظائف الخلية ،وتكوين الجسم البشري وحجم
المياه الكلي بالجسم  ،ووصف مكونات المياه بالجسم وتكوينها األيوني  ،والجهاز العصبي
الالإرادي وطريقة عمله علي أجهزة الجسم المختلفة .يوفر هذا المقرر أيضا لطالب العالج
الطبيعي فرصة لتطوير فهم وظائف األنسجة البشرية واألعضاء وأجهزة الجسم المختلفة.
 207كيمع

أسم المقرر
15

عدد الوحدات

2

وصف المقرر

تغطي هذه المادة المفاهيم األساسية والمسارات االيضية للكربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية
والنوكليوتيدات والتشوهات التي تتعلق بالصحة والمرض .كما تغطي هذه المادة الدورة العملية الهامة
المتعلقة بالعيب االيضي المختلف وطرق التشخيص المختبري لبعض األمراض المتعلقة بالمسارات
االيضية

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
16

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر

17

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

18

أسم المقرر
عدد الوحدات

 204قيزع
مقدمة في الفيزياء
1
يقدم المقرر أساسيات علم الفيزياء ويقوم بتعريف الطالب للوحدات واالبعاد األساسية،
المتجهات وقوانين الحركة ،ويتعرض الى تركيب الموجات والظواهر الفيزيائية مثل
الموجات الكهرومغناطيسية ،الكهرباء ،المغناطيسية ،البصريات ،وإنتاج األشعة السينية،
وبناء أنبوب األشعة السينية وتركيب انبوبها ،ومقدمة موجزة للفيزياء في الطب.
 201عرب
التحرير عربى1-
2
يهدف هذا المقرر إلى الوصول بالطالب للنطق الصحيح لغويّا والكتابة بطريقة صحيحة ،ومعرفة
نبذة مختصرة عن بعض أعالم اللغة و األدب والتعرف على بعض األخطاء الشائعة
 250حالع
االستخدامات الصحية التطبيقية للحاسب
2
25

وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
19
وصف المقرر

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
20

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر

21

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

22
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
23
وصف المقرر

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
24
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

يناقش المقرر التعرف وإدارة برامج الحاسب األلى مثل الورد واالكسيل والباور بويت وطريقة
استخدامهم في المجال الصحي.
 241طبعع
أسس اإلحصاء الحيوي
2
فهم مبادئ اإلحصاء الحيوي ذات الصلة بالعلوم الطبية مثل عرض البيانات وتلخيصها
وإجراء بعض المقاييس عليها باستخدام أدوات القياس المختلفة .كما يوفر هذا المقرر المهارات
اإلحصائية األساسية المستخدمة في البحوث وتطبيقاتها لتمكين الطالب من تطوير مهاراتهم
في اختيار وتحديد المشاكل البحثية.
 111سلم
المدخل إلى الثقافة اإلسالمية
2
يهدف المقرر الى تقرير العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وترسيخها في نفوس
الطالب في ضوء منهج السلف الصالح.
 231شرحع
أساسيات علم األنسجة
2
 202شرح
علم التشريح (الجهاز العصبي والعمود الفقري)
3
يوفر هذا المقرر للطالب مفهوما عاما عن مكونات ووظائف الجهاز العصبي ،الجهاز العصبي
المركزي والطرفي باإلضافة إلى الجهاز العصبي الالإرادي .يقدم هذا المقرر أيضا العالقة
بين األجزاء المختلفة من الجهاز العصبي ووظائفها.
 112سلم
الثقافة اإلسالمية 2
2
إبراز خصائص المجتمع اإلسالمي واألسس التي يقوم عليها ،ووسائل الترابط االجتماعي ،وأهم
المشكالت الموجودة في المجتمع .تجسيد تعاليم اإلسالم في مجال تكوين األسرة وإظهار دور
المرأة في بناء األسرة وتشكيل المجتمع .بيان هدي اإلسالم وتوجيهاته في قضايا الزواج وتربية
األوالد ،األمر الذي يساعد على حفظ كيان األسرة واستقرارها ،وبالتالي ترابط المجتمع وتقويته
وشرح معالجة اإلسالم لما يحدث في نطاق األسرة من قضايا ومشكالت.
 208كيم
الكيمياء الحيوية
2
تغطي هذه المادة المفاهيم األساسية والمسارات االيضية للكربوهيدرات والدهون واألحماض
االمينية والنوكليوتيدات والتشوهات التي تتعلق بالصحة والمرض .كما تغطي هذه المادة
الدورة العملية الهامة المتعلقة بالعيب االيضي المختلف وطرق التشخيص المختبري لبعض
األمراض المتعلقة بالمسارات االيضية.
 224فسل
26

أسم المقرر
25

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

26

وصف المقرر

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
27
وصف المقرر

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
28

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر

29

عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه

30

أسم المقرر

علم وظائف الجهاز العصبي
3
يهدف هذا المقرر إلي تزويد الطلبة بالمعرفة األساسية ألنواع التمارين ،مصادر الطاقة
الالزمة ألداء التمارين وتأقلم الجسم القصير والطويل المدى على أداء التمارين مع التركيز
على االستجابات القلبية الرئوية للتمارين وبناء اللياقة البدنية.
201
العالج الكهربائي 1
2
تم تصميم مقرر العالج الكهربائي  1لتزويد الطالب بالمعرفة األساسية حول األساليب الكهربائية
واستخدام هذه األساليب في برنامج العالج المتعلقة بإصابات اإلنسان واألمراض مع وصف هذه
األجهزة لتحقيق األهداف الرئيسية والممارسة السريرية .وباإلضافة إلى ذلك ،يتطرق المقرر
إلى من السيطرة على األلم ومساراته .ويقدم المقرر مهارات الفحص في العالج الطبيعي .وتشمل
الدراسة تطبيق الموجات القصيرة والميكروويف لعالج اإلصابات المختلفة وتطبيق الليزر
والعالج باألشعة فوق البنفسجية على المريض مع مختلف الحاالت الحادة والمزمنة وكيفية
استخدام الموجات فوق الصوتية على نقاط الكسر واإلصابات األخرى.
 202عطب
اختبارات ومقاييس العالج الطبيعي
3
يهدف هذا المقرر بتعريف الطالب بأساليب تقييم قوة العضالت والمدى الحركي للمفاصل
والقياسات الطولية والدائرية للطرف العلوي والسفلي .تشمل إجراءات التقييم استخدام االختبار
اليدوي العضالت ،واختبار مدى الحركة باستخدام أساليب القياس األساسية .بنهاية هذا المقرر
سوف يكون الطالب قادرا على فهم وإظهار المهارات العملية والنظرية الالزمة لالختبار اليدوي
العضالت ،قياس مدى الحركة ،القياسات الطولية والدائرية للطرف العلوي والسفلي والجذع
وعضالت الرقبة.
 203عطب
علم دراسة الحركة 1
3
يقدم المقرر نظرة عامة ألساسيات ومصطلحات علم الميكانيكا .ويشرح الخصائص الميكانيكية
والسلوك البنائي لألنسجة الحية كالعضالت والعظام .وتشمل محتويات المقرر المفاهيم
الميكانيكية األساسية والعالقة بين التركيب والوظيفة لألنسجة ويشمل أيضا تحليل القوى المؤثرة
في حركة ووظيفة اإلنسان وخصوصا تحليل التمارين العالجية.
 310شرح
علم التشريح (الصدر والبطن)
3
يوفر المقرر المعرفة النظرية والعملية لتشريح الجذع والبطن ويتضمن التشريح السطح
والتشريح الوظيفي.
 311فسل
أساسيات فسيولوجيا التمارين
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2
يعمل المقرر على إكساب الطالب المعرفة األساسية على أنواع من التمارين والطاقة المستخدمة
أثناء ممارسة الرياضة ،على المدى القصير والتكيف على المدى الطويل من الجسم لممارسة
مع التركيز الرئيسي على االستجابات القلبية الرئوية لممارسة وبناء اللياقة البدنية.
 301عطب
التمارين العالجية
2
هذا المقرر يقدم التمارين العالجية الذي يوضح األشكال المختلفة من التمارين وكيفية استخدام
هذه الوسائل في برامج العالج المختصة باإلصابات واألمراض البشرية .يتضمن المقرر
معلومات مفصلة عن التأثيرات الفسيولوجية والفوائد العالجية والستخدامات وموانع االستعمال
واالحتياطات من المخاطر وتقنيات التطبيق وتدابير السالمة لكل نوع من التمارين.
 302عطب
العالج الكهربي 2
3
يقدم مقرر العالج الكهربائي 2الذي يستكشف أنواع مختلفة من التيارات التحفيز الكهربائي
وكيفية استخدام هذه الطرائق في برنامج العالج المتعلقة بإصابات اإلنسان واألمراض .يحتوي
المقرر على معلومات تفصيلية عن المبادئ الفيزيولوجية والفسيولوجية والتأثيرات العالجية
والمؤشرات وموانع االستعمال واالحتياطات والتقنيات المستخدمة في تيارات التردد المنخفض
والمتوسط فضال عن مخاطر الكهرباء والصدمات الكهربائية.
 303عطب
العالج المائي
2
يقدم هذا المقرر العالج المائي الذي يصف الخصائص الفيزيائية للمياه وكيفية االستفادة من هذه
الخصائص في برنامج العالج المتعلق باإلصابات واألمراض البشرية .يحتوي المقرر على
معلومات مفصلة عن التغيرات الفسيولوجية والتأثيرات العالجية والمؤشرات وموانع االستعمال
واالحتياطات وتقنيات التطبيق وتدابير السالمة لكل طريقة العالج المائي.
 304عطب
علم دراسة الحركة 2
3
يقدم المقرر نظرة عامة عن تشريح وتحليل حركة العظام والمفاصل واالختالل الميكانيكي
لمفاصل الطرف السفلى ،مفصل الفخذ والركبة والرضفة والكاحل والقدم .يركز المقرر على
دراسة الوضع الميكانيكي الطبيعي والغير الطبيعي لمفاصل الطرف السفلى .باإلضافة إلى تقديم
التحليل الوصفي والسببي للمشي الطبيعي.
 312فيز
الفيزياء الطبية
1
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الفيزياء الطبية هي تطبيقات الفيزياء في الطب .تم تصميم المقرر لتوفير فهم للتصوير الطبي
والفيزياء الطبية للجسم البشري .وباإلضافة إلى ذلك ،المقرر يوفر فهم حول كيفية التعامل مع
المصادر المشعة والتمييز بين األنواع المختلفة من التعرض لإلشعاع والحماية من مخاطر
اإلشعاع.
 113سلم
الثقافة اإلسالمية3
2
يهدف المقرر إلى بيان أهمية الحقوق في الشريعة اإلسالمية .وبيان أن الشريعة اإلسالمية لها
قصب السبق في االهتمام بالحقوق اهتماما ال تستطيع التشريعات الوضعية أن ترقى إليه .وتوعية
الطالب بأنواع متعددة للحقوق في اإلسالم ليكون مواطنا صالحا وعضوا نافعا في مجتمعه معتزا
بدينه.
 312عظم
مبادئ أمراض الجهاز العضلي العظمي وجراحتها
2
يقدم هذا المقرر ا لمبادئ العامة لجراحة العظام والكسور ،ووصف أعراض وعالمات الكسور
ومظاهرها اإلشعاعية والخطة العامة للعالج وعالج المرضى المصابين بإصابات متعددة،
وشرح األساس المرضى لحاالت العظام المشهورة وأعراضها.
 305عطب
العالج الطبيعي ألمراض الجهاز العضلي العظمي وجراحتها (لألطراف والعمود الفقري)
4
يقدم هذا المقرر توضيح وممارسة إجراءات التقييم والعالجي الفيزيائي الفعال في حاالت العظام.
وتعليم الطالب كيفية تقييم وتخطيط وتنفيذ العالج الطبيعي المناسب لألفراد الذين يعانون من
مشاكل العظام التي تعالجها اإلجراءات الطبية أو الجراحية .وسيتم التأكيد على الرعاية قبل وبعد
العمليات الجراحية.
 306عطب
تأهيل اإلصابات الرياضية
2
يوضح هذا المقرر كيفية الممارسة والتقييم باستخدام وسائل العالج الطبيعي الفعالة في عالج
حاالت اإلصابات الرياضية كما يدرس الطالب كيفية تقييم ،تخطيط وتنفيذ برنامج العالج
الطبيعي لألشخاص ذوي اإلصابات الرياضية كما يتم التركيز علي إجراءات العالج الطبيعي
فيما قبل وبعد التدخل الجراحي لهذه الحاالت.
 308عطب
األطراف الصناعية واألجهزة المساعدة
2
يوضح المقرر ممارسة وتقييم فعالية استخدام األنواع المختلفة من األطراف االصطناعية
وأساليب تقويم العظام في العالج الطبيعي لعالج حاالت مرضي الجهاز العصبي والعظام .وتعليم
الطالب كيفية تقييم وتخطيط وتنفيذ االستخدام المناسب لهم وكيفية تطبيقها على األفراد ذوي
مشاكل العظام والجهاز العصبي والذين يعالجون باإلجراءات الطبية أو الجراحية.
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 307عطب
الممارسة اإلكلينيكية 1
4
يوفر هذا المقرر الممارسة السريرية ألمراض الجهاز العضلي العظمي وجراحتها وذلك من
خالل إجراءات التقييم والعالج الطبيعي المناسب للمرضى .تبنى دراسة هذا المقرر على مفاهيم
كيفية تقييم وتحديد المشاكل واألعراض المرضية وخطة العالج وتطبيقها على المرضى من
خالل محاضرات إكلينيكية داخل عيادة العالج الطبيعي تحت إشراف مباشر من مدرس المقرر.
 312مرض
علم األمراض
2
سيقدم المقرر للطالب المفهوم العام لعلم األمراض ويناقش المرض بشكل عام الذي يسبب
اإلجهاد الخلوي .وسيتم تغطية ومراجعة النظام المنظم لألمراض األكثر شيوعا وإعطاء نظرة
شمولية على األسباب والمظاهر السريرية ،والتشخيص.
114سلم
الثقافة اإلسالمية4
2
َ
يوضح المقرر أهمية دراسة السيرة النبوية فهي التطبيق العملي لفهم اإلسالم فهما صحيحا .يجتمع
للطالب من خالل دراستهم للسيرة النبوية أكبر قدر من المعارف الشرعية سواء في العقيدة أو
األحكام أو األخالق.
 410قلب
مبادئ أمراض القلب وجراحتها
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تم تصميم هذه المقرر لطالب العالج الطبيعي لتزويدهم بأساسيات تشريح القلب ،علم وظائف
األعضاء ،ديناميكا الدم واضطرابات القلب الشائعة التي لها صلة مجال عملهم.
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 401عطب
العالج الطبيعي ألمراض القلب وجراحتها
3
يوفر هذا المقرر لطالب العالج الطبيعي المعارف األساسية والمهارات ليكون قادر على تقييم
مريض القلب ،ووضع برنامج التأهيل وتطبيقه لهؤالء المرضى و يكون قادر على تقييم مرضى
جراحة القلب ووضع برنامج إعادة التأهيل قبل وبعد الجراحة.
 411بطن
مبادئ أمراض الباطنة والمسنين
2
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يعمل هذا المقرر على تزويد طالب العالج الطبيعي بأحدث معلومات المعرفة األساسية من طب
الباطنة وطب المسنين التي هي ذات الصلة لممارساتهم في المستقبل والتي من شأنها أن تساعدهم
على فهم أفضل إجراءات العالج الطبيعي التي ترتبط بهذا المجال.
 402عطب
العالج الطبيعي ألمراض الباطنة والمسنين
4
يشرح المقرر تقييم وعالج المرضى المسنين ومرضى األمراض الباطنة ،بما في ذلك مرض
السكري واألوعية الدموية وطب الشيخوخة واضطرابات التمثيل الغذائي مما يجعل الطالب قادرا
على الممارسة العالجية والممارسة القائمة على األدلة.
 403عطب
تأهيل األمراض الصدرية
3
توفر هذه المادة للطالب المعرفة الرئيسية ألمراض الصدر ومنحهم مهارات التقييم والعالج
الطبيعي ألمراض الصدر األكثر شيوعا وتمكينهم من إجراء برنامج إعادة التأهيل الرئوي الفعال
للمرضى الخارجيين والمرضى الداخليين وداخل وحدة العناية المركزة.
 404عطب
الممارسة اإلكلينيكيه2
4
يتناول المقرر سبل تقييم وتشخيص أمراض الباطنة والمسنين مثل داء السكري وأمراض األوعية
الدموية وعالج السمنة وأمراض القلب والجهاز الدوري التنفسي .وبالطبع يتناول أحدث طرق
العالج الطبيعي لعالج هذه األمراض مما يجعل الطالب قادرا بعد اجتياز هذا المقرر على التعامل
مع كافة أمراض الباطنة بمهنية عالية مبنية على أساس طبي حديث.
 411عصب
مبادئ أمراض الجهاز العصبي العضلي وجراحتها
2
يقدم المقرر لمحة عامة عن المعرفة األساسية والتقييم والعالج لالضطرابات العصبية الشائعة
التي يعالجها العالج الطبيعي .وتناقش المادة المسببات ،والتغيرات الفيزيولوجية المرضية،
والمظاهر السريرية ،والفحوصات ،والمضاعفات ،وعالج االضطرابات العصبية.
 405عطب
العالج الطبيعي ألمراض الجهاز العصبي العضلي وجراحتها
4
يوفر المقرر المبادئ األساسية للعالج الطبيعي لالضطرابات العصبية العضلية .يقوم المقرر
بتزويد الطالب بمبادئ التقييم وإجراءات العالج الطبيعي .أيضا ،تعليم الطالب كيفية تقييم،
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 412نفس
األمراض النفسية
1
يعطي المقرر لمحة عامة عن علم النفس التطوري واالجتماعي ،بما في ذلك تطوير الفكر واللغة
والشخصية وعلم النفس التنظيمي ،األمراض النفسية الغير طبيعية .ويشمل المساق أيضا القضايا
االجتماعية بما في ذلك عوائق االتصال.
 407عطب
الممارسة اإلكلينيكية 3
4
يقدم هذا المقرر إجراءات التطبيق العملي للتدريب على التقييم والتدخالت العالجية في مختلف
األمراض العصبية .وأيضا دراسة المفاهيم المرضية والطبية والعالجية لمختلف األمراض
العصبية من خالل الممارسة السريرية علي المرضي بالمستشفيات تحت اإلشراف المباشر ،كما
يتم تدريب الطالب على تنفيذ البرامج الناجحة للفحص والتقييم والتدخالت العالجية المتعلقة
باالضطرابات العصبية.
 409عطب
الممارسة القائمة على األدلة
2
تم تصميم هذه المقرر لتزويد الطالب بالمعرفة حول مفهوم الممارسة القائمة على األدلة في
مجال العالج الطبيعي .أيضا يقدم هذا المقرر خطوات الممارسة القائمة على األدلة في العالج
الطبيعي .وعالوة على ذلك ،يصف عملية البحث في اإلنترنت والمواقع اإللكترونية لتحسين
مهارات الطالب لتحديد أحدث الطرق في العالج الطبيعي لعالج المرضى.
413دوا
علم األدوية
1
هذا المقرر مصمم لفهم التدخالت الدوائية المستخدمة في العناية بالمرضى .هذا بالطبع يستكشف
اآلليات األساسية للعمل على األدوية ،فضال عن مؤشرات وموانع العالج بالعقاقير .والتدخالت
ذات الصلة إلى الدواء ،واآلثار العالجية ،فضال عن اآلثار السلبية لألدوية التي تعطى للمرضى.
 202عرب
التحرير العربي2
2
يمكن المقرر الطالب من اكتشاف األخطاء الشائعة في الكتابة من الناحية اإلمالئية و األسلوبية
و تجنب الوقوع فيها  ،كما يساعدهم على تحقيق الدقة في التعبير و الكتابة المركزة  ،و يمكنهم
من مخاطبة الجهات الرسمية باألسلوب الالئق المناسب الخالي من األخطاء.
 411طبع
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طرق البحث العملي 1
2
يقدم منهج البحث مناقشة المنهج العلمي وعملية البحث .وتعريفات للبحث ،وتطوير المهارات
البحثية ،وتحديد مشكلة البحث وفهم مصطلحات البحث المشتركة .هذا بالطبع يشمل عملية جمع
وتحليل البيانات ،تفسير النتائج وتشكيل االستنتاجات .وهو يفسر أساليب التخطيط والتصميم
والتنفيذ والتقييم كتابة البحوث ضمن المعرفة وفهم جميع مراحل البحث .
 510طفل
مبادئ أمراض األطفال وجراحتها
2
يهتم طب األطفال بصحة الرضع واألطفال والمراهقين ،ونموهم وتطورهم ،وفرصهم لتحقيق
اإلمكانات الكاملة للبالغين .جراحة األطفال هي تخصص فرعي من الجراحة التي تنطوي على
جراحة األجنة والرضع واألطفال والمراهقين والشباب وقد نشأت جراحة األطفال في منتصف
القرن  20كما الرعاية الجراحية للعيوب الخلقية جراحة العظام لألطفال وتشمل جراحة
العضالت والعظام عند األطفال.
 501عطب
العالج الطبيعي ألمراض األطفال وجراحتها
4
يقدم المقرر للطالب المعلومات حول فهم النمو الطبيعي والتنمية في األطفال ،نضوج االنعكاسية
في طب األطفال والفرق في التقييم بين طب األطفال والبالغين .كما يناقش المقرر مختلف
اإلعاقات الجسدية التنموية ،الحاالت العصبية لألطفال والشلل الدماغي ،وإصابات الضفيرة
العضدية ،كيفية تطبيق طرائق العالج الطبيعي المختلفة في طب األطفال.
 502عطب
تأهيل الحروق

عدد الوحدات

2

وصف المقرر

هذا المقرر يعد الطالب لمعرفة كيفية تقييم ومعالجة حاالت الحروق بالطرق الفيزيائية .وسوف
يتم تدريب الطالب على اختيار وسائل العالج الطبيعي المناسبة لعمل تقييم وعالج ومتابعة كل
حالة ووضع برنامج عالج طبيعي مناسب لكل حالة

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
61
وصف المقرر

رقم المقرر ورمزه

 503عطب
الممارسة اإلكلينيكية 4
4
تم تصميم هذا المقرر لتزويد الطالب بالمهارات العملية في تقييم األطفال واكتساب الفرق بين
التقييم في األطفال والبالغين .وبطبيعة الحال أيضا ،يوفر للطالب المهارات العملية لعالج حاالت
األطفال المختلفة مثل الشلل الدماغي ،وإصابات الضفيرة العضدية ،وشلل الوجه ،األمراض
الوراثية للعمود الفقري ،متالزمة داون ،اعوجاج الرقبة الوراثي عند األطفال والتشوهات الخلقية
في مفصل الفخذ والركبة والقدم .باإلضافة الي أن هذا المقرر يوفر للطالب المعرفة العملية حول
كيفية التعامل مع الحاالت قبل وبعد العمليات الجراحية .وباإلضافة إلى ذلك ،يوفر هذا المقرر
المعلومات عن بعض الموضوعات مثل التوازن ،طرق المشي ،التدريب على التنقل من مكان
الي آخر؛ التدريب الوظيفي ،تأهيل األنشطة الحركية في حاالت تأخر التطور الحركي.
 504عطب
33

أسم المقرر
عدد الوحدات
62
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
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وصف المقرر

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
64

وصف المقرر

مبادئ العالج الوظيفي
2
يوضح هذا المقرر المفاهيم والمبادئ األساسية المرتبطة بالعالج الوظيفي وخططه العالجية التي
تستخدم في الحاالت المختلفة .كما يطور هذا المقرر معارف ومهارات الطالب الالزمة لممارسة
آمنة ومختصة للعالج الوظيفي ضمن اإلطارات القانونية واألخالقية في مجاالت الممارسة
المختلفة.
 511طبع
طرق البحث العلمي 2
2
تهدف هذه المادة إلى تحسين معرفة الطالب ومهاراتهم وقدراتهم على ممارسة أساليب البحث
من خالل التعرف على عمليات المنهجية واستراتيجيات البحث وكذلك استخدام قواعد البيانات
للحصول على الدراسات المقصودة .فضال عن تعلم الطالب عملية بناء البحوث ،ومراجعة
األوراق العلمية ،والتقييم النقدي ،وطرح األسئلة ،وإجراءات اإلجراءات ومناقشة النتائج مع
تفسير منطقي في البحوث الصغيرة في نهاية المقرر.
 512اشع
علم األشعة
يقدم هذا المقرر للطالب المعرفة ألساسيات األشعة السينية والمصطلحات األساسية وتكنولوجيا
األشعة السينية .وتشمل الموضوعات دراسة تفصيلية للتشريح الشعاعي الطبيعي ،واستخدام آالت
األشعة السينية ،وحماية المرضى من اآلثار البيولوجية لإلشعاع ،ومبادئ تطبيق اإلجراءات
الشعاعية وتفسير التصوير الشعاعي المتعلقة :علم األمراض الهيكلية مع التركيز على النهج
التحليلي آلفات الصدمة في العظام والمفاصل ،وأمراض التمثيل الغذائي واالضطرابات ذات
الصلة ،واضطرابات الدم ،عسر تصنع الهيكل العظمي ،أورام النظام الهيكلي ،العظام والتهابات
المفاصل ،والتهاب المفاصل ،والشذوذ التي تؤثر على األنسجة الرخوة.
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ثالثا :قسم علوم المختبرات الطبية
 -1اسم البرنامج "علوم المختبرات اإلكلينيكية "
 -2الدرجات العلمية التي يمنحها البرنامج:
دبلوم
 √ بكالوريوس -3أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج
االسم
م

دكتوراه

ماجستير
الرتبة العلمية

1

د .محمد عبدة محسن ناشر

استاذ مشارك

2

د .بندر محمد عبدهللا الشهري

أستاذ مساعد

3

د .علي سعيد آل مزهر

أستاذ مساعد

4

د .الهاشمي الطيب حسن حميدة

أستاذ مساعد

5

د .عثمان عبد هللا الطيب النوبي

أستاذ مساعد

6

د .عصام محمد أحمد

أستاذ مساعد

7

د .ايهاب حامد نورين

أستاذ مساعد

8

د .سعد النور ابو سيل

استاذ مساعد

9

د .عمر محمد شعيب

استاذ مساعد

 10د .عبد الرب احمد مهدي آل خنجف

استاذ مساعد

 11د .اسامة محمد ظافر الشهري

استاذ مساعد

 12د .صالح علي الشمراني

استاذ مساعد

 13أحمد محمد أحمد بارود سيف

استاذ مساعد

 14محمد رضوان حسن

محاضر

 15حسن جمعة مصطفي

محاضر

 16حسن بابكر الزم

محاضر

 17أحمد البشير أحمد

محاضر

 18أحمد عبدهللا أل عواض

محاضر

 19محمد مرعي الشهراني

محاضر

 20مشعل منصور أل عباس

محاضر

 21عبد الطيف عبدهللا الشهري

محاضر

 22أحمد عبدهللا الشهري

محاضر
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 23حسن حسين المسعودي

محاضر

 24متعب محمود حسن مشرفي

محاضر

 25سعيد أحمد عبدهللا عسيري

محاضر

 26محمد علي عبدالهادي الشهري

محاضر

 27عبدالعزيز حسن الحسنية

معيد

 28محمد عبدالرحمن الشهراني

معيد

 29أبراهيم عبدهللا المازني

معيد

 30مقرن حسن فقيهي

معيد

 31فارس سعيد ال منصور

معيد

 32محمد عبدالرحمن صالح الشهراني

معيد

 33علي عائض الشهراني

معيد

 34علي مسفر الوادعي

معيد

 35محمد يحيى القحطاني

معيد

 36صالح حسين المصعبي

معيد

 37ماجد حسين ال زمانان

معيد

 -4الخطة الدراسية
السنة األولى  -:المستوى األول
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

الساعات المعتمدة

 140نجم

مهارات القراءة

2

 141نجم

مهارات الكتابة

2

 142نجم

مهارات االستماع والمحادثة

2

 143نجم

التراكيب اللغوية (القواعد)

2

 140ريض

مقدمة في الرياضيات

2

 140نهج

مهارات التعلم والتفكير

2

 140تقن

مهارات الحاسب

3
15

المجموع
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المستوى الثاني
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

الساعات المعتمدة

 150نجم

اللغة االنجليزية العامة

3

 151نجم

كتابة التقارير الفنية

2

 150دار

أخالقيات المهنة

1

 150علم

مهارات االتصال

2

 150ريض

التفاضل والتكامل

4
12

المجموع

السنة الثانية  -المستوى الثالث
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

الساعات المعتمدة

 201عرب

مهارات لغوية

)0+2( 2

 201شرحخ

تشريح1-

)1+1( 2

 111سلم

ثقافة اسالمية ()1

)0+2( 2

 223فسلخ

علم وظائف األعضاء العام

)1+1( 2

 207كيمخ

مقدمة في الكيمياء الحيوية

)1+1( 2

 231شرحخ

أساسيات األنسجة

)1+1( 2

 204فيزخ

مقدمة في الفيزياء

)1+1( 2

 241طبعخ

أسس اإلحصاء الحيوي

)0+2( 2

 250حالخ

االستخدامات الصحية التطبيقية للحاسب اآللي

)1+1( 2
18

المجموع
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المستوى الرابع
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

الساعات المعتمدة

 112سلم

الثقافة اإلسالمية ()2

)0+2( 2

 214نسج

تقنية علم األنسجة

)1+1( 2

 251ميك

علم األحياء الدقيقة العام

)2+2( 4

 222ككل

كيمياء إكلينيكية ()1

)2+2( 4

 271وبا

مبادئ علم الوبائيات

)0+2( 2

 241هيم

مقدمة علم الدم

)1+1( 2
16

المجموع

السنة الثالثة  -المستوى الخامس
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

الساعات
المعتمدة

الساعات الفعلية

 202عرب

التحرير العربي

)0+2( 2

2

 323ككل

كيمياء إكلينيكية ()2

)2+2( 4

6

 352ميك

بكتريا إكلينيكية ()1

)1+2( 3

4

 353ميك

علم المناعة العام

)1+1( 2

3

 342هيم

علم أمراض الدم ()1

)2+2( 4

6

15

21

المجموع
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المستوى السادس
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

الساعات المعتمدة

 113سلم

ثقافة إسالمية ()3

)0+2( 2

 324ككل

كيمياء إكلينيكية ()3

)2+2( 4

 354ميك

بكتريا إكلينيكية ()2

)1+2( 3

 355ميك

الفيروسات الطبية

)1+1( 2

 356ميك

الفطريات الطبية

)1+1( 2

 343هيم

علم أمراض الدم ()2

)2+2( 4
17

المجموع

السنة الرابعة  -المستوى السابع
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

الساعات المعتمدة

 114سلم

ثقافة اسالمية ()4

)0+2( 2

 425ككل

كيمياء إكلينيكية ()4

)1+2( 3

 457ميك

الطفيليات الطبية

)1+1( 2

 458ميك

كائنات دقيقة بيئية

)1+1( 2

 459ميك

الوراثة والبيولوجيا الجزيئية

)1+1( 2

 431مرض

علم أمراض األنسجة ()1

)2+1( 3
14

المجموع
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المستوى الثامن
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

الساعات المعتمدة

 471بحث

طرق ومنهج البحث العلمي

)0+2( 2

 426ككل

كيمياء إكلينيكية (ممارسة إكلينيكية)

)2+1( 3

 460ميك

المناعة اإلكلينيكية

)1+2( 3

 461ميك

كائنات دقيقة ومناعة (ممارسة إكلينيكية)

)2+0( 2

 444هيم

علم أمراض الدم ()3

)1+1( 2

 432مرض

علم أمراض األنسجة ()2

)2+1( 3
15

المجموع

السنة الخامسة  -المستوى التاسع
رقم ورمز المقرر

اسم المقرر

الساعات
المعتمدة

الساعات الفعلية

 572خلق

أخالقيات وأحكام الممارسة الصحية

)0+2( 2

2

 533مرض

علم أمراض األنسجة (ممارسة إكلينيكية)

)3+1( 4

7

 545هيم

علم الدم (ممارسة إكلينيكية)

)2+1( 3

5

 573جود

الجودة النوعية وإدارة المختبرات

)1+2( 3

4

 574شرع

مشروع بحث طالبي

)3+1( 4

7

16

25

المجموع

إجمالي عدد الوحدات الدراسية =  138وحدة دراسية
التدريب الميداني اإلجباري:
 580تدر

التدريب الميداني اإلجباري –  6أشهر
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 -5وصف المقررات
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
1

عدد الوحدات

وصف المقرر

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
...

عدد الوحدات
وصف المقرر

رقم المقرر ورمزه
3

أسم المقرر
عدد الوحدات

وصف المقرر

فسلخ 223
علم وظائف االعضاء العام

)1+1(2
يشتمل المقرر علي دراسة تركيب ووظائف أجهزة الجسم المختلفة .ويتعرف الطالب
علي الوظائف الطبيعية ألعضاء الجسم وأنظمته المختلفة وكيفية حدوث المرض
عند اختاللها وردودها المعملي .كما يكتسب الطالب المهارة في مواجهة المشكالت
المعملية والحاالت المرضية التي قد تواجههم في حياتهم المستقبلية بأتباع األسس
الفسيولوجية.
فيزخ 204
مقدمة في الفيزياء
)1+1(2
هذا المقرر يشمل أسس ومفاهيم الفيزياء األولية والتي تتضمن الضوء ،الحرارة،
الكهربية ،األشعة ،المغناطيسية .كما يشمل المقرر نبذة عن أسس الفيزياء الطبية
وذلك من خالل دراسة الخواص الموجية للضوء ،الحرارة  ،النظرية الكهربية،
أنبوبة األشعة السينية  ،المغناطيسية ،مقدمة في أساسيات الفيزياء الطبية.
 250حالخ
االستخدامات الصحية التطبيقية للحاسب اآللي
)1+1( 2
هذا المقرر يشمل دراسة عملية وتطبيقية متقدمة لعلم الحاسوب (األجزاء الصلبة و المرنة
(البرامج)) وذلك من خالل دراسة برامج المايكرو سوفت المكتبية مثل البرنامج الكتابي و
يتضمن إنشاء الوثائق أو الملفات ،كيفية إدخال النصوص للملفات ،كيفية معالجة النصوص
الستخراجها بالشكل المطلوب ،كيفية طباعة النصوص .وبرنامج صانع الشرائح العرضية
و يتضمن كيفية تشغيل البرنامج و البدء به  ،و تعريف بعض األساسيات عنه ،كيفية عمل
عرض و إنشاء الشرائح و عمل لوحات تنظيمية  ....الخ.

 231شرحخ

رقم المقرر ورمزه
4

أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر
رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

أساسيات األنسجة
)1+1(2
دراسة مقدمة في علم األنسجة األساسية مع التركيز على الجوانب ذات األهمية الخاصة
للمعامل الطبية والتي تشمل مقدمة عامة في علم األنسجة ،المجهر ،الصبغيات ،األنسجة
الطالئية ،النسيج الضام ،النسيج العظمي والغضروفي ،الجلد وتجويف الفم والعصيات،
الهيكل الخلوي ووظيفة األنسجة العصبية.
 201شرحخ
تشريح
)1+1( 2
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5
وصف المقرر

6

7

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

يشتمل هذا المقرر على دراسة مقدمة في التشريح وذلك من خالل دراسة تشريحية لمكونات
الصدر و البطن ، ،األوعية الدموية و اللمفاوية ،الجهاز العصبي ،الجلد وملحقاته ،األغشية
المصلية ،األغشية المخاطية ،اللفافة السطحية والعميقة ،نظرة عامة على أجزاء الجسم
المختلفة ومكوناتها الداخلية.
 207كيمخ
مقدمة في الكيمياء الحيوية
)1+1(2
يقدم هذا المقرر دراسة تفصيلية للتراكيب الكيميائية والوظائف الحيوية لجزيئات الكيمياء
الحيوية الرئيسية ويشمل عمل المختبر على طرق الكشف الكيفية والكمية عن مختلف هذه
الجزئيات وذلك من خالل دراسة الخلية ،غشاء الخلية ،الماء ،األس الهيدروجيني ،كيمياء
السكريات والدهون والبروتينات واألحماض النووية ،دراسة األنزيمات والفيتامينات
والمعادن.

رقم المقرر ورمزه

 241طبعخ

أسم المقرر

أسس اإلحصاء الحيوي

عدد الوحدات

2
فهم مبادئ اإلحصاء الحيوي فيما يتصل بالعلوم الطبية مثل تقنيات أخذ العينات ،توزيع العينات
وحساب االحتماالت مع التركيز على التوزيع العادي.

وصف المقرر

8

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر
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رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر
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رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر
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رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر

نسج 214
تقنية علم األنسجة
)1+1( 2
يتعلق هذا المقرر بتدريس التقنيات الخاصة بعلم االنسجة مثل انواع االصباغ وانواع المثبتات
واالجهزة المستخدمة في هذه التقنيات
ميك 251
علم االحياء الدقيقة العام
)2+2(4
يتعلق هذا المقرر بدراسة االنواع المختلفة لتخصص االحياء الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات
والفطريات والطفيليات والمناعة حيث تتم دراسة هذه االجزاء بصوره عامة
ككل 222
كيمياء اكلينيكية عامه
)2+2(4
يتم في هذا المقرر دراسة كيفية االستقالب في جسم االنسان وكيفية استقالب المواد الغذائية مثل
السكريات والدهون والبروتينات والفيتامينات واالحماض االمينية
وبا 271
مبادئ علم الوبائات
)0+2(2
يتم في هذا المقرر دراسة تعريف علم الوبائات وانواع األوبئة المنتشرة وكيفية انتشار هذه
األوبئة ايضا يتم التعرف علي دوره حياة المرض وكيفية انتقاله وكيفية السيطرة علي االمراض
من خالل معرفه دوره حياتها .
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رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

هيم 241
مقدمه علم الدم
)1+1(2
يتم في هذا المقرر التعرف علي الدم ومكوناته وكيفية تصنيع هذه المكونات من خاليا مثل خاليا
الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية ومعرفه وظائف كل منها ايضا يتم فيه معرفه
المكونات األخرى للدم مثل البروتينات والغازات واالجسام المضادة وهكذا

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ككل 223
كيمياء اكلينيكية 2
)2+2(4
يتم في هذا المقرر التعرف علي المورثات في جسم النسان مثل الحمض النووي الدنا وكذلك
االحماض النووية األخرى مثل الرنا ومعرفه الطفرات الوراثية وانواعها وكيفية التغلب عليها

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ميك 352
بكتيريا اكلينيكية 1
)1+2(3
في هذا المقرر يتم التعرف علي البكتيريا الموجبة لصبغه جرام مثل الكورات السبحية وانواعها
والمكورات العنقودية وانواعها ايضا يتم التعرف علي بكتيريا الكزاز وبكتيريا السيالن والتهاب
السحايا وبكتيريا السل الرئوي وبكتيريا مرض الخانوق

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ميك 353
علم المناعة العام
)1+1(2
يتم في هذا المقرر التعرف علي علم المناعة وانواع المناعة الخلطية والخلوية وكيفية نشؤ
الخاليا المناعية وايضا يتم التعرف علي كيفية عمل الجهاز المناعي في محاربه االمراض
والسرطانات ويتم التعرف علي المكمالت المناعية
هيم 342
علم امراض الدم 1
)2+2(4
يتم في هذا المقرر التعرف علي انواع أنيميا نقص الدم الناتجة عن مشاكل في خاليا الدم الحمراء
مثل األنيميا المنجلية وانيميا السالسيميا ومضاعفات هذا النوع من األنيميا وكيفية التغلب عليه
.

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ككل 324
كيمياء اكلينيكية 3
)2+2(4
يتم في هذا المقرر معرفه هرمونات الجسم واالنزيمات وكيفيه عملها ومعرفه االمراض الناتجة
من النقص او الزيادة في هذه الهرمونات واالنزيمات وكذلك معرفه كيفيه قياس هذه المواد

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ميك 354
بكتيريا اكلينيكيه 2
)1+2(3
يتم في هذا المقرر دراسة انواع البكتيريا السالبة لصبغه جرام مثل االستريكية القولونيه
والمتقلبات والزوائف وكذلك االنواع األخرى للبكتيريا مثل بكتيريا مرض الكوليرا وبكتريا
مرض الزهري وكذلك يتم دراسة هذه االنواع من الميكروبات علي مستويات مختلفة مثل
التعريف والتصنيف واالمراضية والصور السريرية واالمراض والتشخيص والعالج وهكذا

وصف المقرر
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وصف المقرر
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وصف المقرر
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وصف المقرر
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رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

وصف المقرر
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وصف المقرر
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وصف المقرر
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رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ميك 355
فيروسات طبيه
)1+1(2
يتم في هذا المقرر تدريس الفيروسات الممرضة لإلنسان مثل فيروسات االيدز وفيروسات
التهابات الكبد وفيروسات شلل االطفال والحصبة والنكاف وعدد من الفيروسات كما يتم تدريس
انواعها وكيفيه عملها لألمراض وانواع االمراض التي تسببها وطرق تشخيصها وعالجها

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ميك 356
الفطريات الطبية
)1+1(2
يتم في هذا المقرر تدريس الفطريات الممرضة لإلنسان مثل فطريات القراع وفطريات داء
المبيضات والرشاشيه والفطريات التي تصيب اجهزة الجسم المختلفة كما يتم تدريس انواعها
وكيفيه عملها لألمراض وانواع االمراض التي تسببها وطرق تشخيصها وعالجها.

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

هيم 343
علم امراض الدم 2
)2+2(4
يتم في هذا المقرر تدريس انواع فقر الدم الناتج عن مشاكل في كريات الدم البيضاء مثل
الليكيمياء بأنواعها المختلفة ويتم فيه التعرف علي انماط هذا المرض ومضاعفاته وطرق
تشخيصه وكيفية السيطرة عليه

رقم المقرر ورمزه

ميك 457

أسم المقرر

الطفيليات الطبية

عدد الوحدات

)1+1(2
يتم في هذا المقرر تدريس الطفيليات الممرضة لإلنسان مثل طفيليات المالريا واللشمانيا
والبلهارسيا وطفيليات مرض النوم وعدد من الطفيليات كما يتم تدريس انواعها وكيفيه عملها
لألمراض وانواع االمراض التي تسببها وطرق تشخيصها وعالجها

وصف المقرر
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وصف المقرر
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وصف المقرر
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وصف المقرر
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رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ككل 425
كيمياء اكلينيكيه 4
)1+2(3
يتم في هذا المقرر معرفه امراض الغدد والوسائط الدالة علي هذه االمراض وكيفية تشخيصا
وعالجها ومعرفه المضاعفات الناتجة عنها.

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ميك 458
كائنات دقيقة بيئية
)1+1(2
في هذا المقرر يتم تدريس انواع الميكروبات المتعايشة مع جسم االنسان معيشه طبيعية دون
ان تسبب له االمراض ويتم تدريس انواعها وكذلك يتم تدريس كيفيه التعامل مع المخلفات
وكيفيه التعامل مع امراض المستشفيات وكذلك معرفه الميكروبات الخاصة بالماء والهواء
والطعام.

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ميك 459
الوراثة والبيولوجيا الجزيئية
)1+1(2
يتم في هذا المقرر تدريس انواع االحماض النووية المورثة وصانعه البروتينات كم يتم معرفه
تركيباتها ووظائفها ومعرفه التقنيات الخاصة بهذه االحماض النووية.

وصف المقرر
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وصف المقرر
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رقم المقرر ورمزه

مرض 431

أسم المقرر

علم امراض األنسجة 1

عدد الوحدات
وصف المقرر

)2+1(3
يتم في هذا المقرر تدريس مقدمه لعلم االمراض وانواع السرطانات وانواع النمو النسيجي
الطبيعي وغير الطبيعي ومعرفه تشخيص عينات األنسجة

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

بحث 471
منهج وطرق البحث
)0+2(2

وصف المقرر
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رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ككل 426
كيمياء اكلينيكيه ممارسه سريريه
)2+1(3
يتم في هذا المقرر تدريس اختبار وظائف الكبد ووظائف الكلي ووظائف الغدد الصماء والغير
صماء وكيفيه قياس غازات الدم وحموضه وقلويه األنسجة ومعرفه المعدالت الطبيعية والغير
طبيعية لهذا القياسات
ميك 460
مناعة اكلينيكيه
)1+3(3
يتم في هذا المقرر عمليات نقل االعضاء الفحوصات الخاصة بها وكذلك تدريس امراض
المناعة الذاتية وانواعها ومضاعفاتها وكيفيه الحد منها وكذلك يتم التعرف علي المناعة ضد
االمراض المختلفة.

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

ميك 461
كائنات دقيقه ومناعة ممارسه اكلينيكيه
)2+0(2
يتم في هذا المقرر تدريس كيفيه عزل الميكروبات المسببة لألمراض في االنساب علي حسب
اجهزه الجسم مثل الجهاز البولي والجهاز التناسلي والجهاز القلبي الدوري والجهاز الهضمي
والجروح والجهاز التنفسي وكيفيه العزل او التعرف علي الميكروب ومعرفه حساسيته
للمضادات الحيوية.
هيم 444
علم امراض الدم 3
)1+1(2
يتم في هذا المقرر تدريس امراض الدم الناتجة من خلل في الصفائح الدموية وكذلك تيم انواع
الجلطات التي تحدث داخل وخارج جسم النسان كما يتم تدريس الفحوصات الخاصة بمعرفه
تجلطات الدم .
مرض 432
علم امراض األنسجة 2
)2+1(3
يتم في هذا المقرر التعرف علي انواع السرطانات المختلفة وكذلك معرفه المعلمات او
الموسمات السرطانية وكيفه قياساها والتعرف عليها

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

خلق 572
أخالقيات وأحكام الممارسة الصحية
)0+2(2

وصف المقرر
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رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر
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وصف المقرر
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رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر
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يتم في هذا المقرر تدريس تعريف البحث ومنهجية البحث ومشكله البحث وخواصه واالسباب التي
تستدعي دراستها وكذلك يتم تدريس اطر الدراسات البحثية وتعريف المجتمع والعينة وكيفيه اخذ العينات
وانواعها وكذلك يتم تدريس كيفيه كتابه خطه بحثيه.

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات
وصف المقرر
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وصف المقرر

34

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

مرض 533
علم امراض األنسجة ممارسه اكلينيكيه
)3+1(4
يتم تدريس كيفيه اخذ عينات األنسجة وكيفيه التعامل معها في مختبر األنسجة من استالمها
مرورا بحفظها وتثبيتها وقطعها وصبغها واستخراج التقرير كما يتم تدريس التقنيات الحديثة
في هذا المجال

رقم المقرر ورمزه
أسم المقرر
عدد الوحدات

هيم 545

وصف المقرر
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وصف المقرر

36

38

علم امراض الدم ممارسه اكلينيكيه
)2+1(3
يتم تدريس كيفيه التعامل مع عينات الدم من جمعها وحفظها واجراء الفحوصات المتطورة
عليها مثل فحصوات نقل الدم وتطابق الفصائل وفحوصات زمن النزف وزمن التجلط وهكذا.

رقم المقرر ورمزه

جود 573

أسم المقرر
عدد الوحدات

الجودة النوعية واداره المختبر
)1+3(3
يتم في هذا المقرر تدريس مصطلحات الجودة النوعية مثل الدقة والمصداقية لألجهزة المعملية
والفحوصات وكذلك يتم تدريس عمليه ضبط الجودة داخل المختبر بكل اقسامه وكذلك كيفيه
ادراه المختبر والتعامل مع الزمالء والمرضي والقيادات

وصف المقرر
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يتم في هذا المقرر معرفة اخالقيات المهنة الصحية والتي تتعلق بعدم التحدث بأسرار المرضي
وعدم التحدث بنتائج الفحوصات التي تخصهم اال عبر القنوات الرسمية وكذلك معرفه احكام
عمليات التبرع باألعضاء وهكذا.

رقم المقرر ورمزه

شرع 574

أسم المقرر

مشروع بحث طالبي

عدد الوحدات

)3+1(4

وصف المقرر

يتم تقسيم الطالب الي مجموعات صغيره وتوكل هذه المجموعات الي اعضاء هيئه التدريس
بالقسم ثم يكلف الطالب بإجراء بحث معين كل حسب رغبته وتتم عمليه تقويم البحوث نهاية
الفصل الدراسي بواسطة لجنة.

رقم المقرر ورمزه

تدر580

أسم المقرر

التدريب الميداني االجباري

عدد الوحدات

 6اشهر

وصف المقرر

يتم توزيع الطالب الي المستشفيات الكبيرة في المنطقة او في أي منطقه اخري ويلزم الطالب
بالتدريب في كل اقسام تخصص المختبرات الطبية مثل االحياء الدقيقة وعلم الدم وامراض
األنسجة والكيمياء السريرية وهنالك لجنه تراقب الطالب دوريا ويتم التقويم عن طريق
المستشفى وهذه اللجنة في نهاية الفترة.
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