جامعة إفرٌمٌا العالمٌة
كلٌة الطب
مكتب تنسٌك الممررات واإلمتحانات

الفصول الدراسٌة الفردٌة
سبتمبر ٌ -2019ناٌر 2020
بسم

1

ميحرلا نمحرلا هللا

جامعة افريقيا العالمية
كلية الطب
انتبريخ:
لعشاية ..................................:

يرجو مكتب تيصيق املقررات واإلمتحاىات رفع االتى اليكه حتى ىصتعد مجيعا لبداية الفصول الدراشية الفردية القادمة التى
تبدأ 1059/9/55
 -1سيحجد مكتب تشديق السقخرات واإلمتحانات بجاية ونياية جسيع السقخرات والعطالت والججاول الدمشية المتحانات
مشترف السقخر والشيائيو لمسقخرات .

 -2يحهى ىحا السمف ميام مشدق كل مقخر وبسا ان تشفيح أى مقخر يعتسج اساساً عمى السشدق فأنشا نتهقع تعاوناً صادقا
من السشدق وعميو ان يدتعين بمجشة السقخر ألداء ميامو.

 -3يحهى ىحا السمف خارطة طخيق كل فرل دراسى تهضح مهاقع السقخرات الطهالنية أيام الثالثاء فى كمية الطب
وعالقة مقخرات مطمهبات الجامعة مع مقخرات الكميو.
 تشتيى الجراسة فى جسيع مقخرات مطمهبات الجامعة فى نياية االسبهع  12من الفرل الجراسى. يجب مشاقذة أى تغييخ فى خارطة الطخيق مع لجشة السشاىج. -4ساعات اليهم الجراسى تهزع عمى الشحه التالى ولن يدسح بطباعة ججاول السقخرات بأى طخيقة اخخى:
03:00- 6:00

12:15-1:00
01:00-3:00
صالة الظيخ

10:30-12:15

9:00-10:00

7:30-8:30

 -5يجب ان تهضح جسيع الججاول عشاوين السحاضخات واألنذطة االكاديسية االخخى واسم االستاذ فى جسيع الحاالت
ولن تقبل عشاوين السحاضخات فقط وىحا االمخ يشطبق حتى عمى حاالت الـ . SDS

 -6تعتبخ ججاول السقخرات وثائق اكاديسية ال تحتسل التغييخات إال عشج الزخورة وعمي مشدق السقخر مشاقذة أي تغييخ
يقتخحو مع مكتب تشديق السقخرات واالمتحانات قبل إعادة طباعة الججاول.
 -7عمى السشدقين ارسال تقاريخ نياية السقخر السخفق مع ىحا السمف مع اضافة مقتخحاتيم حتى نتسكن من تجهيج االداء
فى السدتقبل بإذن هللا.
وفقشا هللا جسيعا وسجد خطانا

ميا دمحم بذيخ التشقارى

رئيذ مكتب تشديق السقخرات واالمتحانات
مرفقات-:




مهام مكتب تنسيق ادلقررات واالمتحاانت
مهام جلنة ادلقرر

مهام منسق ادلقرر



جداول مقررات الكلية



جداول تقومي مقررات الكليه للفصل الدراسى الفردى
وخارطة طريق ادلقررات




تقرير هناية ادلقرر (منوزج)

امساء ادلنسقني ونواهبم
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بدم هللا الرحسن الرحيم
مكتب تشديق السقررات واإلمتحانات
االسم :مكتب تشديق السقخرات واالمتحانات
يعين كهادره الديج /عسيج كمية الطب

مهام السكتب-:

 وضع التقهيم الدشهي لمفرهل الجراسية متابعة تقهيم السقخرات مع مشدقي ولجان السقخرات والتأكج من تشفيحىا كسا ىى معتسجة . دراسة تقاريخ مشدقي السقخرات عشج نياية الفرل الجراسي رئيذ لجشة السشاىج عزه في لجشة تحهيل الطالب لكمية الطب -أي ميام أخخى تكمف بيا المجشة

اجتساعات مكتب تشديق السقررات واإلمتحانات

 -1اجتساع تحزيخي يعقج مع جسيع مشدقي الفتخه قبل بجايتيا وبحزهر العسيج يتم فيو
تدميم السمف الكامل لمسقخرات ومشاقذتو وابجاء الخأي
 -2عقج اجتساع مع اعزاء لجشة اي مقخر واطالعيم عمي اىجاف وتهصيف السقخرات
ومطابقتيا مع الججاول قبل بجاية الجراسو
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نجُـــه انًقــــــرر

 تتكهن من السشدق ونائب السشدق وأعزاء آخخين من الحين يقهمهن بالسذاركة فى تجريذ السقخر. تجتسع عمى األقل ثالثة اجتساعات أثشاء السقخر (بجاية وسط ونياية السقخر) معتدجيل وقائع االجتساعات وتدميسيا لسكتب السشاىج

مهام لجشة السقرر

أ-االضطالع التام عمى أىجاف السقخر ومحتهياتو وطخق تشفيحىا .

ب -االضطالع عمى الئحة االمتحانات .
ج -مذاركة السشدق في تشفيح السقخر وفى اتخاذ كل الق اخرات السترمة بحلك .
د -نائب السشدق يقهم بهاجبات السشدق في حالو غيابو خاصة تقجيم نتيجة امتحان
السقخر لسجمذ الكمية .
ه -مذاركة السشدق في كتابة تقخيخ نياية السقخر مع تبيان أى مقتخحات أو تهصيات
تخاىا المجشة لتجهيج األداء.
ذ -مذاركة السشدق في كتابة وقائع اجتساعات لجشة السقخر السقخر انعقادىا(بجاية وسط
ونياية السقخر)
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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

يُســــــق انًقــــــرر
 يعيشو عسيج كمية الطبمهام مشدق السقرر

 -االضطالع عمى أىجاف السقخر ومحتهياتو وطخق تشفيحىا .

 التعخف عمى أقدام الكمية السختمفة السترمة بتشفيح السقخر . -االضطالع عمى الئحة االمتحانات.

 تحزيخ ججول السقخر وذلك باالترال مع رؤساء األقدام واألساتحة السترمين بالسقخرلتحجيج أسساء األساتحة وعشاوين السحاضخات واألنذطة األكاديسية األخخى .

 اإلجتساع بمجشة السقرر قبل بجاية الجراسه وبحزهر الديج العسيج ورئيس مكتب تشديقالسقررات.

 اإلشخاف عمى طباعة ججول السقخر عمى الشسط السحجد مع تهزيع الججول عمى األساتحةوالطالب السعشيين بالسقخر .

 -شخح أىجاف السقخر لمطالب السعشيين عشج بجاية السقخر .

 -متابعو سيخ السقخر بالشدبة لمطالب واألساتحة والجيات األخخى ذات الرمة .

 مخاطبة رؤساء األقدام واألساتحة السترمين بالسقخر لهضع أسئمة االمتحان لمجور األولوالسالحق وذلك قبل أسبهعين من بجاية السقخر.

 طباعة االمتحان بعج وضعة ومخاجعتو بهاسطة لجشة السقخر. -مذاركة لجشة االمتحانات في تشفيح امتحانات السقخر .

 اإلشخاف عمى ترحيح االمتحان ورصج الشتائج وتدميسيا إلى مخكد االمتحانات لسخاجعتياوطبعيا وحفظيا .

-

 -عخض الشتيجة عمى مجمذ الكمية أو تكميف احج أعزاء لجشة السقخر ألداء ىحه السيسة

اإلشخاف عمي طمبات إعادة الترحيح وتحجيج السرححين وكحلك تعخيفيم بالطخيقو الستبعو

ألعادة الترحيح .

( كل ميام السشدق السترمة باالمتحانات تتم بدخية تامة في مكتب االمتحانات ) .

 كتابة تقخيخ نياية السقخر بالتذاور مع لجشة السقخر وتدميسو إلى مكتب السشاىج واإلمتحانات-

مع أى مقتخحات أو تهصيات لتجهيج األداء .
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 التعاون والتذاور مع اإلشخاف الطالبي والمجشة الطبية ومدجل الكمية لحل أى مذاكلطالبية أثشاء السقخر.

 إشخاك لجشة السقخر في اتخاذ كل القخرات ودعهتيم لثالثة اجتساعات أثشاء السقخر (في أولوووسطو وآخخه) مع تدجيل وقائع االجتساعات وتدميسيا لسكتب السشاىج واإلمتحانات مع أى
مقتخحات أو تهصيات لتجهيج األداء .

-

االشخاف عمي استبيان التغحيو الخاجعو عمي الطالب واالشخاف عل ممئو بهاسطة الطالب

وتحميمو لتجهيج االداء.

6

بصه الُ الرمحً الرحيه
جامعة أفريقيا العاملية
جـدول مـقررات كـلية الـطب

املطلوبات ترمس الي مقررات مطلوبات اجلامعة .
مقررات الكلية االشاشية ٍي اليت جيب علي الطالب إجتياز أمتحاىَا يف ىَاية الفصل الدراشي قبل اٌ ييتقل الي الفصل التالي
.
املقررات غري االشاشية تصني حمنولة ويلسو الطالب باجللوط إلمتحاىَا يف الفصل التالي .
اشه املقرر

رمس املقرر

عدد االشابيع

عدد الصاعات

مدخل لدراسة الطب
الفٌزٌاء الطبٌة
أسبوع المران
الخلٌة وتكوٌن جسم اإلنسان
الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة
اإلنسان والبٌئة

خجسم 555
كمكح 555
نسب 555

1
3
5
4
4
4

4
4
4

مهارات (( )5لغة عربٌة)
اللغة االنجلٌزٌة505
دراسات لرآنٌة ()5
دراسات لرآنٌة ()1
والع العالم اإلسالمً

عرب 505
انج 505
سلم 505
سلم 505
ساس 505

طولً
طولً
طولً
طولً
طولً

1
3
1
5
5

اشه املقرر

صحة 555
طمس 555

رمس املقرر

عدد االشابيع

1
3

عدد الصاعات

كلية  /مطلوب  /اشاشي
كلٌة
كلٌة
مطلوب
كلٌة  /اساسً
كلٌة  /اساسً
كلٌة  /اساسً
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

كلية  /مطلوب  /اشاشي

مبادئ علم الوبائٌات واإلحصاء
الطبً ومناهج البحث
فمه الطبٌب وأخالق مهنة الطب
التغذٌة وكٌمٌائٌها الحٌوٌة
العمل المٌدانً
النمو والتطور
الحاسوب

صحة 151
غذن 155
تدم 505
نمط 155
حسب 555

1
4
3
4
1

1
5
3
4
1

كلٌة
كلٌة  /اساسً
كلٌة
كلٌة  /اساسً
مطلوب

علوم المران
لغة عربٌة مهارات
لغة انجلٌزٌة 501
لرآنٌة ()1
علوم السنة
الفكر اإلسالمً

سلم 503
عرب 501
انج 501
سلم 503
سلم 507
سلم 504

طولً
طولً
طولً
طولً
طولً
طولً

5
1
3

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

وبت 1055

3

7

3

5
5

كلٌة

اشه املقرر

ممدمة لدراسة علم اإلمراض
الجهاز الحركً ومشكالته
الرعاٌة الصحٌة االولٌة ()5

رمس املقرر

مرض553
حرن 355
صحة

عدد االشابيع
8
8
1

عدد الصاعات
8
8
1

كلية  /مطلوب  /اشاشي
كلٌة  /اساسً
كلٌة  /اساسً
كلٌة

مدخل التربٌة وعلم النفس

ترب 505

طهلي

5

مطلوب

انجلٌزي503

انج 503

طهلي

3

مطلوب

فمه عبادات

شرع 505

طهلي

1

مطلوب

فمه معامالت

شرع 503

طهلي

5

مطلوب

طهلي

5

مطلوب

طهلي

1

مطلوب

لرانٌة ()1
لغة عربٌة متخصصة

اشه املقرر

عرب 503

رمس املقرر

عدد االشابيع

عدد الصاعات

الجهاز التنفسً
الجهاز الملبً الدوري
أمراض الدم
المهارات األساسٌة
الرعاٌة الصحٌة األولٌة ()1

تنس 455
للب 451
مدم 355
مرس 455
صحة 453

6
8
4
طىني
طىني

6
8
4
3
3

دراسات لرآنٌة ()5
تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة
مدخل الشرٌعة اإلسالمٌة

ترخ 505
شرع 501

طىني
طىني
طىني

5
1
1

اشه املقرر

رمس املقرر

عدد االشابيع

الجهاز الهزسي ()5

هزم 555

6

عدد الصاعات
6

كلية  /مطلوب  /اشاشي
كلٌة  /اساسً
كلٌة  /اساسً
كلٌة  /اساسً
كلٌة
كلٌة
مطلوب
مطلوب
مطلوب

كلية  /مطلوب  /اشاشي
كلٌة  /اساسً

الجهاز الهزسي ()1

هزم 551

6

6

كلٌة  /اساسً

صحة الفم واألسشان

صحة 354

الغجد الرم واالستقالب

غرب 555

طهلي
6

1

كلٌة

6

كلٌة  /اساسً

الرعاية األولية الرحية ()3

صحة 554

طهلي

3

كلٌة

الجعهة

سمم 505

طهلي

1

مطلوب

العقيجة

سمم 506

طهلي

1

مطلوب

طهلي

5

مطلوب

دراسات قرآنية ()1

اشه املقرر

الجهاز العربي

رمس املقرر

عدد االشابيع

عرب 655

8

عدد الصاعات
8

كلية  /مطلوب  /اشاشي
كلٌة  /اساسً

الجهاز البهلي التكاثري

كثب 655

7

8

كلٌة  /اساسً

الطب الذرعي

طبج 455

3

3

كلٌة  /اساسً

طهلي

3

كلٌة  /اساسً

صحة 657

طهلي

1

كلٌة  /اساسً

دواء 155

طهلي

1

كلٌة  /اساسً

بحث التخرج
األمراض السدتهطشة

الجواء والتجاوي

8

دراسات قرآنية ()1

طهلي

سهى 501

مطلوب

1

ملحوظة :تيص الئحة امتحاىات كلية الطب باٌ ييجح الطالب يف كل مقررات الفصل الصادط كشرط الىتقالُ الي الفصل الصابع

54

54

جراحة العيهن

طفل 5055

عدد الصاعات

كلية  /مطلوب /أشاشي

اشه املقرر

جرح 855

2

1

كلٌة  /اساسً

مسارسة إدارة الرعاية الرحية

صحة 757

1

1

كلٌة /أساسً

طب وصحة الطفهلة

رمس املقرر

عدد االشابيع

كلٌة /أساسً

األولية وقهانين الرحة والسشظسات

الجولية
جراحة

جرح 855

58

58

كلٌة /أساسً

طب باطشي

طبب 755

56

56

كلٌة  /أساسً

جمجية

طبب 751

2

1

كلٌة /أساسً

أشعة وطب نهوي

نداء 955

51

51

كلٌة  /أساسً

طبب 755

2

1

كلٌة  /أساسً

العربية والشفدي

طبب 754

4

4

كلٌة /أساسً

االقامة الريفية

تذو 354

3

3

كلٌة  /أساسً

الشداء والتهليج

ملحوظة  :املقررات اليت عليَا عالمة ٍي اليت يصنح فيَا مبالحق أما الرشوب يف باقي املواد يعين اعادة الفصل الدراشي حصب الئحة
االمتحاىات .

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جامعة إفرٌمٌا العالمٌة
كلٌة الطب
التارٌخ.....................-:
الدكتور  .....................................:منسك ممرر ...............................

الموضوع :الممررات الطوالنٌة
لمد وضح أن الممررات الطوالنٌة فً كلٌة الطب تظهر فً جداول الممررات تحت
عنوان
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( الم مررات الطوالنٌة ) أو أسم الممرر دون التطرق الً مفردات تلن الممررات ولد ظلت محتوٌاتها
غٌر موثمه فً سجالت الكلٌة مما ادى الً مشاكل ولصورفى االداء وهو امر الٌلٌك بكلٌة طب لامت
بتخرٌج دفعات عدة من األطباء.

:
الفصول الزوجٌة
( - )2الرعاٌة الصحٌة ( ( )2الرابع )
( - )3المهارات األساسٌة ( الرابع )
( - )4األمراض المستوطنة (السادس )
( - )5الدواء والتداوي ( السادس )
( - )6بحث التخرج (السادس )
( -)7العٌون ( الثامن والعاشر)
( -)8الجلدٌة (الثامن والعاشر )
( – )9األشعة ( الثامن والعاشر )

الفصول الفردٌة
(-)1الرعاٌة الصحٌة (( )1الثالث)
( - )2الرعاٌة الصحٌة ( ( )3الخامس )
( - )3صحة الفم واألسنان ( الخامس )
( السابع والتاسع )
( -)4العٌون
( السابع والتاسع )
( - )5الجلدٌة
( السابع والتاسع )
( - )6األشعة

وعلٌه نرجو أن ٌصلنا منكم جداول توضح االتً -:
( )5تارٌخ المحاضره او أى نشاط اكادٌمً اخر.
( )2العنوان.
( )3اسم االستاذ المسئول.
المطلوب هو وصول مفردات هذه الممررات الطوالنٌة الً مكتب المناهج لبل أسبوعٌن من بداٌة
الفصول الدراسٌة حتً تتم طباعتها فً المولع المحدد لها ضمن جداول الممررات االخري المتصله
بها.
وباهلل التوفٌك
مكتب تنسٌك الممررات واإلمتحانات

جامعة إفريقيا العالسية
كمية الطب

العام الجراسي2020 -2019

الجفعة الثالثه والعذرون -الفرل الجراسي األول

كل مقررات كمية الطب في الفرل الجراسي االول تحهلت الي مقررات طهالنية
االحج – 2019/9/ 15الخسيس  16 ( 2020/1/9أ سبهع )
السقرر

رمز

اليهم

عجد

الداعات
10

بجاية السقرر

نهاية السقرر

األسابيع

السعتسجة

 15اسجىع
+أسجىع
انقرآٌ

4

انخهية وتكىيٍ
جسى اإلَسبٌ

خجسى
111

األحذ

انفيزيبء انطجية

طًس
111

يذخم نذراسة
انطت

طًس
111

انكيًيبء
وانكيًيبء
انحيىيه
اإلَسبٌ وانجيئة

كًكح
111

15اسجىع
األثُيٍ
+أسجىع
انقرآٌ
انثالثبء  15اسجىع
+أسجىع
انقرآٌ
األرثعبء  15اسجىع
+أسجىع
انقرآٌ
انخًيس  15اسجىع
+أسجىع
انقرآٌ

َست
111

االحج
15/9/2019
االثشين

3

االحج
5 /1/2020
 6/1/2020االثشين

16 / 9/2019
الثالثاء

2

4

17/ 9/2019

7/1/2020

االربعاء

االربعاء
8/1/2020

18/ 9/2019
الخسيس

4

الثاللثاء

19/9/2019

الخسيس
9/1/2020

يهبرات (نغة
عرثية)

عرة
101

-

انهغة االَجهيزية

اَج
101
سهى
101
سهى
101
-

-

طىنً
+51أسجىع
انقرآٌ
“ “

3

-

“ “

2

15/9/2019

-

“ “

1

15/9/2019

12/12/2020

-

“ “

1

15/9/2019

12/12/2020

قرآَية ()1
قرآَية ()2
واقع انعبنى
اإلساليي

2

15/9/2019

12/12/2020

15/9/2019

12/12/2020
12/12/2020

6/10/2019االحج 10/10/2019الخسيذ

أسجىع انقرآٌ انكريى

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جامعة إفخيقيا العــالسية
الفرل الجراسي األول :

كميـة الطب

كل مقررات كمية الطب في الفرل الجراسي األول تحهلت الي مقررات طهالنية .

األجداء السظممو تذيخ الي مطمهبات الجامعة.
األسابيع من

03:00-06:00

01:00- 3:00

صالة

10:30 – 12:15

 9:0010:00

11

()16-1
78:30- 8:30

Day

الظهر

اخللية وجسم االنسان

12:30

-

1:00

Sunday

الفيزايء الطبية

Monday

مدخل لدراسة الطب

Tuesday

الكيمياء والكيمياء احليوية
االنسان والبيئة

Wednesday
Thursday

اسبهع القخان الكخيم يدتسخ اسبهع واحج خالل الفرل الجراسي االول من االحج حتي الخسيذ(يحجد

بهاسظة ادارة الجامعو)

ستكهن محاضخات مطمهبات الجامعة في االجداء السظممة بعج صالة الظيخ بيشسا تخرص االجداء

الباقية لسقخرات الكمية طهال فتخة االسايع 16 - 1

تدتسخ الجراسة بالشدبة لسطمهبات الجامعة طهال فتخة األسابيع الـ ( 12أثشى عذخ) األولي

من الفرل الجراسي.

جامعة إفريقيا العالسية

كمية الطب والعمهم الرحية

العام الجراسي2020 -2019

الجفعةالثانيه و العذرون -الفرل الجراسي الثالث

االحج  – 15/9/2019الخسيس  16(2/1/2020أسبهع)
الداعات

السقرر

رمز

عجد األسابيع

مقجمة لجراسة عمم اإلمخاض

مرض
113
حرك

8

8

8

8

بجاية السقرر

نهاية السقرر

السعتسجة

الجياز الحخكي ومذكالتو

12

االحج
15/9/2019
االحج

الخسيذ
7/11/2019
الخسيذ

الخعاية الرحية االولية ()1

311
صحة

10/11/2019

2

2

مجخل التخبية وعمم الشفذ

طولى 51أسجىع

1

انجميدي

طولى 51أسجىع

3

فقو عبادات

طولى 51أسجىع

2

فقو معامالت

طولى 51أسجىع

1

قخانية ()2

طولى 51أسجىع

1

لغة عخبية متخررة

طولى 51أسجىع

2

بسم

الثالثاء

2/1/2019
الثالثاء

17/9/2019

31/12/2020

15/9/2019

12/12/2019

15/9/2019
15/9/2019
15/9/2019
15/9/2019
15/9/2019

12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019

ميحرلا نمحرلا هللا

جامعة إفخيقيا العــالسية
كميـة الطب

خارطة طخيق مقخرات الطب ومطمهبات الجامعة

الفرل الجراسي الثالث :

األجداء السظممو تذيخ الي مطمهبات الجامعة.
تعهيى حم انًشبكم (Problem-based learning )PBL
األسابيع من ()16-1
03:00-05:00

01:00- 3:00

صالة

10:30 – 12:15

الظهر
12:30
1:00

9:00 -10:00

7:30- 8:30

Day
Saturday
Sunday

PBL 1

Monday

13

*

*

Tuesday
Wednesday

PBL3

Thursday

مقخرالخعايو الرحية االوليو( )1طهالني من مطمهبات الكمية فيربح يهم الثالثاء في
السداحة الدمشيو السذار الييا (* ) تابع لسقخر الخعايو الرحية االوليو( )1طهال األسابيع 16-1
ـ PBL3& PBL 1فدتكهن ضسن مقخرات مقجمة عمم االمخاض والجياز الحخكي.

تدتسخ الجراسة بالشدبة لسطمهبات الجامعة طهال فتخة األسابيع الـ ( 12أثشى عذخ) األولي من

الفرل الجراسي.

جامعة إفريقيا العالسية

كمية الطب والعمهم الرحية

العام الجراسي 2020 -2019

الجفعة الحاديه والعذرون  -الفرل الجراسي الخامس
االحج  – 15/9/2019الخسيس  18(16/1/2020أسبهع)
السقرر
الجهاز الهزسي ()1
الجهاز الهزسي ()2
صحة الفم واألسشان

رمز

عجد األسابيع

الداعات

ىزم
511
ىزم
512

6

6

6

6

طهالني أيام الثالثاء مع

2

مقخرات الجياز اليزسي
14

السعتسجة

بجاية السقرر

نهاية السقرر

الخميس
االحد
24/10/2019 15/9/2019
الخميس
االحد
05/12/2019 27/10/2019
الثالثاء
الثالثاء
03/12/2019 17/9/2019

الغجد الرم واالستقالب

غرب
511
صحة
514

الجعهة

سام
105
سمم
106

الرعاية األولية الرحية

()3

()2( )1
6

6

طهالني أيام الثالثاء مع

3

مقخرات الجياز اليزسي

الخميس

االحد
16/1/2020 08/12/2019
الثالثاء
الثالثاء
17/12/2019
17/9/2019

( )2( )1والغجد الرم
لسجة اسبهعين

العقيجة
دراسات قرآنية ()2

طهالني

2

12/12/2019 15/9/2019

طهالني

2

12/12/2019 15/9/2019

طهالني

1

12/12/2019 15/9/2019

( )1اإلجازة ) ( :اسابيع

جامعة إفخيقيا العــالسية
كميـة الطب

خارطة طخيق مقخرات الطب ومطمهبات الجامعة

الفرل الجراسي الخامس :

األجداء السظممو تذيخ الي مطمهبات الجامعة.
تعهيى حم انًشبكم (Problem-based learning )PBL
األسابيع من ()18-1
03:00-05:00

01:00- 3:00

صالة

10:30 – 12:15

9:00 -10:00

7:30- 8:30

الظهر
12:30

01:00

Day
Sunday
Monday

PBL5
صحة الفم

رعاية صحية ()3

رعاية صحية ()3

Tuesday
Wednesday
Thursday

PBL5

15

مقخر صحة الفم واالسشان

(طهالني ) أيام الثالثاء مع مقخرات الجياز اليزسي ()2( )1

دراستو بشياية مقخر اليزسي (. )2
مقخر الخعاية الرحية

الرم

وتشتيي

االولية(()3طهالني ) أيام الثالثاء مع مقخرات الجياز اليزسي ( )2( )1والغجد

وتشتيي دراستو فى االسبهع الثانى من مقخر

الغجد الرم

وذلك باجسالى ( 14اسبهع)

 PBL5فدتكهن ضسن مقخرات الجياز اليزسي ( )1و ( )2ومقخر الغجد الرم

واالستقالب.

تدتسخ الجراسة بالشدبة لسطمهبات الجامعة طهال فتخة األسابيع الـ  (12أثشى عذخ) األولي من
الفرل الجراسي.

جامعة إفريقيا العالسية
كمية الطب

العام الجراسي 2020 - 2019

الجفعة العذرون و التاسعة عذر -الفرهل الجراسية الدابع والتاسع

االحج  – 15/9/2019الخسيس  18(16/1/2020أسبهع)
السقرر
طب وصحة الطفهلة
جراحة العيهن

رمز

عجد األسابيع

طفل
1011
جرح
811

 14أسبهع

الداعات
السعتسجة
14

طهالني مع األطفال

2

من االسبهع الثانى
الى االسبهع 54

16

بجاية السقرر
االحج
15/9/2019
االثشين
16/9/2019

نهاية السقرر
الخسيذ
19/12/2019
االثشين
16/12/2019

إدارة الرعاية الرحية

األولية وقهانين

صحة
717

2

2

االحج
29/12/2019

الخسيذ
09/01/2020

الرحة الجولية
جرح
811

جراحة

طب باطشي
جمجية

الشداء والتهليج
أشعة وطب نهوي
العربية

طبب
711
طبب
712

نداء
911
طبب
715
طبب
714

18

18

االحج
15/9/2019

الخسيذ
16/01/2020

18

18

طهالني مع الطب

2

الثالثاء
17/9/2019
االحج
15/9/2019

الثالثاء
31/12/2019
االحج
15/12/2019

الباطشي

14

14

طهالني مع الشداء

2

االحج
15/9/2019
الخسيذ
19/9/2019

الخسيذ
12/12/2019
الخسيذ
05/12/2019

4

االحج
22/12/2019

الخسيذ
16/01/2020

والتهليج
4

الطالب الراسبهن في السقررات التي عميها عالمة

الئحة االمتحانات فعميهم اعادة الفرل الجراسي .
-

يسكشهم الجمهس لمسالحق أما الراسبهن فى بقية السقررات وحدب

اإلجازة) ( :

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جامعة إفريقيا العالسية -كمية الطب
لجشة السشاهج والتقهيم

تقرير نهاية السقرر (يدمم الي لجشة السشاهج والتقهيم)

الفرل الجراسي  ............................العام  .........................الجفعة ..........................
أسم السقخر  ...........................................................عادي  /طهلي...........................

أسم السشدق  .....................................................أسم نائب
السشدق................................................
أعزاء لجشة السقخر

......................................................................................................:
تهاريخ اجتساعات لجشة السقخر

.....................................................................................................
17

بجاية السقخر  .................نياية السقخر  .................عجد االسابيع............عجد الداعات السعتسجة.....
تاريخ امتحان الجور االول  ................تاريخ عخض الشتيجة  .................بهاسطة
االستاذ..................................

تاريخ السمحق  ....................تاريخ عخض الشتيجة  ........................بهاسطة

االستاذ...................................
مذاكل صاحبت تشفيح السقخر
.................................................................................................................
.................................................................................................................

أداء الطالب أثشاء السقخر
.................................................................................................................
..................................................................................................................

أداء األساتحة الثابتين

..................................................................................................................
.................................................................................................................
أداء األساتحة الستعاونين
..................................................................................................................
..................................................................................................................

أداء الجيات االخخي الستعمقة بالسقخر

...............................................................................................................
..................................................................................................................

مقتخحات لتجهيج األداء

.................................................................................................................
..................................................................................................................
االسم..................................التهقيع...........................التاريخ...............................

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جامعة إفرٌمٌا العالمٌة
كلٌة الطب
التارٌخ.....................-:
الدكتور  .....................................:منسك ممرر ...............................

الموضوع :جدول ممررات PBL
لمد وضح أن الممررات الطوالنٌة فً كلٌة الطب تظهر فً جداول الممررات تحت عنوان ( الممررات الطوالنٌة )
أو أسم الممرر دون التطرق إلً مفردات تلن الممررات ولد ظلت محتوٌاتها غٌر موثمه فً سجالت الكلٌة مما أدى إلً
مشاكل ولصور فً األداء وهو أمر ال ٌلٌك بكلٌة طب لامت بتخرٌج دفعات عدة من األطباء.
وممررات ) ( PBLهً :
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الفصول الفردٌة

الفصول الزوجٌة

ممررات PBL

ممررات PBL

( (- )1الثالث والخامس )

(( )1الثانً و الرابع والسادس )

 (PBL3) -1ممدمة علم اإلمراض ( -الفصل الدراسً الثالث)

( (PBL2) )2التغذٌة( -الفصل الدراسً الثانً)
( (PBL2) )3النمو والتطور ( -الفصل الدراسً الثانً )

 (PBL3) -2الجهاز الحركً – (الفصل الدراسً الثالث )
 (PBL5)-3الجهاز الهضمً( ( - )1الفصل الدراسً الخامس)
 (PBL5)-4الجهاز الهضمً (( -)2الفصل الدراسً الخامس )
 (PBL5)-5الغدد الصم ( -الفصل الدراسً الخامس )

( (PBL4) )4التنفسً ( -الفصل الدراسً الرابع )
( (PBL4) )5الملبً  ( -الفصل الدراسً الرابع )
( (PBL4 ) )6أمراض الدم –( الفصل الدراسً الرابع )
(- (PBL6)- )7الجهاز العصبً( -الفصل الدراسً السادس )
( (PBL6) )8البولً التكاثري –( الفصل الدراسً السادس )

وعلٌه نرجو أن ٌصلنا منكم جداول توضح اآلتً -:
( )1تارٌخ المحاضرة أو أي نشاط أكادٌمً أخر.
( )2العنوان.
( )3اسم األستاذ المسئول.
المطلوب هو وصول مفردات هذه الممررات الطوالنٌة إلً مكتب المناهج لبل أسبوعٌن من بداٌة
الفصول الدراسٌة حتى تتم طباعتها فً المولع المحدد لها ضمن جداول الممررات األخرى المتصلة بها .
وباهلل التوفٌك
لجنة المناهج
صورة للسٌد عمٌد كلٌة الطب

بصه اهلل الرمحً الرحيه
جامعة إفريقيا العاملية
كلية الطب
املقررات األشاشية وغري األشاشية

الفصل الدراشي االول :

املقررات غري األشاشية

املقررات األشاشية

( )1الخمية وتكهين جدم االندان

( )4مجخل لجراسة الطب

( )2الكيسياء والكيسياء الحيهية

( )5الفيدياء الطبية

( )3اإلندان والبيئة
الفصل الدراشي الثاىي :

املقررات غري األشاشية

املقررات األشاشية

( )3مبادي عمم الهبائيات واالحراء الطب ومشاىج البحث

( )1التغحية
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( )4فقة الطبيب

( )2الشسه والتطهر

( )5العسل السيجاني
( )6الحاسهب
الفصل الدراشي الثالث :

املقررات غري األشاشية

املقررات األشاشية

( )3الخعاية الرحية ()1

( )1عمم االمخاض
( )2الجياز الحخكي
الفصل الدراشي الرابع :
( )1الجياز التشفدي

املقررات غري األشاشية

املقررات األشاشية

( )4السيارات األساسية

( )2الجياز الجوري

( )5الخعاية الرحية األولية ()2

( )3امخاض الجم
الفصل الدراشي الخامض :

املقررات غري األشاشية

املقررات األشاشية

( )1الجياز اليزسي ()1

( )4صحة الفم واألسشان

( )2الجياز اليزسي ()2

( )5الخعاية األولية الرحية ()3

( )3الغجد الرم واالستقالب
الفصل الدراشي الصادط :
املقررات غري األشاشية

املقررات األشاشية

يجب الشجاح في جسيع مقخرات الفرل الجراسي الدادس

( )1الجياز العربي

قبل التحهل الي السخحمة الدخيخية

( )2البهلي التكاثخي
( )3الطب الذخعي
( )4بحث التخخج
( )5االم اخض السدتهطشة
( )6الجواء والتجاوي

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
جبيعة إفريقيب انعبنًية
كهية انطت
يقرري وَىاة يقرري انفصىل انفردية
2019-2020
السقررات

نائب السشدق

السشدق

مدخل لدراسة الطب

بروف ابشر عمر حسن

بروف كامل زٌن العابدٌن ولٌع هللا

الفٌزٌاء الطبٌة

أ.سحر عبد المنعم

د .ممبولة مأمون حسٌن شرٌف

أ.دالبا ابراهٌم احمد

أ.مناهل دمحم صالح

الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة

أ.خالده محجوب برٌر

أ.الهام عمر عبد الحلٌم

اإلنسان والبٌئة

د.نور الصالحٌن عبد الحمٌد

د.منٌر على عبد هللا

ممدمة لدراسة علم األمراض

د .عوض الكرٌم حسن عبد هللا

د.مامون الطٌب ابراهٌم

الخلٌة وتكوٌن جسم اإلنسان
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الجهاز الحركً

د .عمر الحنان على

د.دمحم عبد السالم احمد عبد المطلب

الرعاٌة الصحٌة األولٌة ()5

د .دمحم احمد شرٌف

د .مروان عٌسً عثمان

الجهاز الهضمً ()5

د .سلمى احمد الطاهر

د.عمار دمحم على دمحم فضل

الجهاز الهضمً ()1

د .ساره السر دمحم احمد

د.اجالل الفاضل حسٌن

صحة الفم واألسنان

د.على عبد هللا خوجلى

د.غاده حسن دمحم على

الغدد الصم واالستمالب

د .دمحم عبد الرحٌم حمزه

بروف احمد فضل هللا العبد

الرعاٌة الصحٌة األولٌة ()3

د .مروان عٌسً عثمان

د.ابو بكر ٌعموب ابراهٌم

د .هاله كمال على دمحم

أ.عبٌر دمحم عباس

مطلوبات الجامعة

أ.تٌسٌر دفع هللا

د.ساره مٌرغنى المزمل

األطفال

د .صوفٌا دمحم حسن

د.اٌمان بكرى على احمد

جراحة العٌون

د .مها دمحم عمر البشرى

د.وفاء جعفر دمحم هاللى

المنظمات ا الدولٌة

د.ابو بكر ٌعموب ابراهٌم

د.منٌر على عبد هللا

الجراحة

د .دمحم ٌس العجب على

د.احمد ٌوسف على

الباطنٌة

د.احمد عثمان زروق عبد هللا

د.احمد دمحم بشٌر النورانى

الجلدٌة

د .عبد هللا نصر عبد هللا حسن

د.عبد المنعم وداعه

النساء والتولٌد

د .دمحم ساتى عبد الرحمن الشرٌف

د.ساره صدٌك الطاهر عبد هللا

األشعة والطب النووى

د .الصادق فضل السٌد احمد

د.جاه هللا الطاهر الفكى

العصبٌة والنفسٌة
اإللامة الرٌفٌة

د.عبد الرحمن احمد عبد الرحمن ابو دوم

أ.دٌ .حً عون هللا ٌونس
د.مروان عٌسى عثمان

تعلٌم حل المشاكل ()PBL

د .عبد المجٌد عثمان

21

