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 أصدد   بهن،دا في،دا  الطدد  كليد  وبداألص  نشددهت،ا  مند  األر نيد  الجامعدد  تميدت  لقد 

 ُمسدليي  عاليد   م،نيد  بم،دارا   يتميدتو  أطبدا  تصريج هو ساميا   ه فا   عاتق،ا على

 واإلجتمداعي األصالقي الجان  نسيا  ب و  والتطبيقي  النظري  المعرف  م  عال   بق ر

 الددوط  أبنددا  صيددر  بإسددتقطا  األر نيدد  الجامعدد  قامدد   لدد  ولتيقيدد . الطدد  لم،ندد 

 وفدر  وقد   للت ريس بكلي  الطد  عالي  وطبي  علمي  أكا يمي  بسمع  يتمتعو  ال ي 

األر نيدد  وهددو المستشدد ى التعليمددي األول فددي  الجامعدد  لمستشدد ىالجامعدد  األر نيدد  

 وُمصتبددر متق مدد  طبيدد  أج،ددت  مدد  الي يثدد  التكنولوجيددا إليدد  توصددل  مددا كددل األر  

 ضدمن  وهكد ا. الطد  كليد  إلدى الطلبد  أفضدل تصتدار أ  الجامع  إرته  وق . ُمتميت

 .المصتل   والم،ارا  بالمعرف  متميتي  صريجي  األر ني  الجامع 

 الصطدد  ضددم  مدد  ب،ددا صاصددا   مسدداقا   كددل اإلمكانددا  لصلدد  الطدد  كليدد  وفددر  لقدد 

 وآ ا  السدرير  الطد  فدي مسدا  ُيسدمى   رجد   كتدوراف فدي الطد  لنيدل ال راسي 

 -: إلى المسا  ه ا وي، ف الط  م،ن 

 الطددد  مريلددد  إلدددى األساسدددي  الطبيددد  العلدددو  مريلددد  مددد  بالطالددد  اإلنتقدددال -1

 أسابيع. 8ضم  برنامج ت ريبي يستمر لم    السريري 
 

 ال يدد  وإجددرا  المرضددي  السددير  ألصدد  الالتمدد  الم،ددارا  الطالدد  يددتق  أ  -2
 .والطريق  المثلى إلجرا  ال ي  السرير  السرير 

 .الالتم  اإلتصال م،ارا  الطال  إتقا  -3
 وإ را  ضدرور  اإللتدتا الم،ند  ل،د ف األصالقيد  الجوان  على الطال  إطالع -4

 باألصال  المعروف  عن  ممارس  م،ن  الط .
 والعالمدا  األعدرا  ألهد  الشدامل  الطبيد  النظري  المعلوما  في اإلستتا   -5

 .في مصتلف أج،ت  الجس  األمرا  م  لكثير السريري 
 مندد   المطلوبدد  الواجبددا  وعمددل بالمواعيدد  اإللتددتا  علددى الطالدد  يتدد ر  أ  -6

 .الط  كلي  بطال  يلي  ال   وال،ن ا  باللباس اإللتتا  وك ل 
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 الكلية؟ في المساق تدريس بدأ متى

 

 الجامعد  فدي الطد  كليد  إنشدا  مد  األولدى السدنوا  ُمند  المسدا  ه ا ت ريس ب أ لق 

  االمميددت وُم رسددي،ا الكليدد  مؤسسددي مدد  اثنددا  الب ايدد  مندد  عليدد  وأشددرف. األر نيدد 

 المرحتتوم أطددال ف فددي عمددرف  و العجلتتونياألستتتاا التتدكتور كامتت  مددا كددل مدد  وه

 الجامعد  فدي عملد  تدر  يتدى عليد  يشدرف بقدي ييد   شاكر قندي  الدكتور األستاا

لغايدد  ا   ييدد  يشددرف عليدد   ُيدد رس ومددا يددتال. قليلدد  بسددنوا  وفاتدد  قبددل مضددطرا  

 األستاا الدكتور ناير عبيدات.

 

 المساق هاا في الدراسة كيفية عن ُملخص

 الباطنيــددـ  األمـددـرا  قســددـ  رئدديس العددا  ل،دد ا المسددا  هدد ا تدد ريس علددى يشددرف

 إصتيدار وتد . القسد  ن س في ت ريس هيئ  عضو وهو   عبيدات ناير الدكتوراألستاا 

والمياضدددري  المت دددرسي  ومسددداع   البيددد  والتددد ريس  الُم رسدددي  مددد  مجموعددد 

 عد  مسدؤو    مدن،  وايد  كدل ليكدو  في،دا العليا ال راسا  وطلب  الكلي  في المتميتي 

 يقددو  ييدد . تقريبددا   طالبددا   (17-15) يددوالي تضدد  التددي المجموعددا  مدد  مجموعدد 

 لكافد  مويد  برندامج ضدم  الصدغير  المجموعدا  هد ف بت ريس المجموعا  رؤسا 

 .المجموعا 
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 الُمختصر المساق برنامج

 النيدو علدى ويكدو  10/7/2016 تداري ل،د ا العدا  ب التد ريس سديب أ ييد  أسدابيع  ثماني  البرنامج م  

 :التالي

وسيت  ت ريس طلب  ط  سن  رابع  في ال صل الصي ي مجمدوعتي  المجموعد  األولدى  أ  والمجموعد  

.    

 الُمشــــــــــرف المـــــــــــــادة األسبـــــوع
 History Taking األسبوع األول

10-16/7/2016 

 د. نذير عبيـداتأ.

 Respiratory Medicine الثانياألسبوع 

17-23/7/2016 

 د. نذير عبيـداتأ.

 Cardiovascular System األسبوع الثالث

24 – 30/7/2016 

 د. أكرم الصالح

 GI and UG System األسبوع الرابع

31 – 6/8/2016 

 عوني أبو سنينةد. 

 3/8د. أيمن وهبه  

 Locomotor System األسبوع الخامس

Blood and Thyroid gland 

7-13/8/2016 

7/8/2016 

 

8 + 9/8/2016 

 

10/8/2016 

 

 

  . صضر مصط ـى

  . أوس صن ر 

  . من ر المومني 

 

 Neurology System األسبوع السادس

14-20/8/2016 

 د. سعيد دحبور      

 Basic and Advance life Support األسبوع السابع

Communication skills 

21-27/8/2016 

 د. نذير عبيـداتأ.

 د. طارق القسوس

 Assessments and Evaluations األسبوع الثامن

28 - 1/9/2016 

 

 د. نذيـر عبيـداتأ.
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 ويقوم بإعطاء محاضرات أخالقيات مهنة الطب ومهارات اإلتصا  ك  :

 الطب أخالقيات:  الراغب ابو سميح. دأ.

 أ.د زيد عيادات 

 د. فارس البكري 

 اإلتصا  مهارات هناء حسان + د. روبى جبر : . د

 .الطب أخالقيات عن محاضرة :  مصطفى بني رضوان. د

 / المجموعة اآلولى عدا يوم الخميس اليومي البرنامج

A  

 صبايي  مياضر    9.30 –    8:00

 استراي    10:00  –    9.30

   مجموعا  صغيرف 12.00  –    10.00

 صالقيا ا  1.15  –    12.15

 استراي   2:00   -  1.15

 مجموعا  صغيرف   3:00   -  2:00

  سيرف مرضي    4.00   -  3.00

 B 

 مجموعا  صغيرف   10.00 –    8:00

 استراي   10.30  –    10.00

   صبايي  مياضر  12.00  –    10.30

 استراي  12.30  –    12.00

 مجموعا  صغيرف  1.45   -  12.30

  صالقيا ا  3:00   -  2:00

  سيرف مرضي    4.00   -  3.00



 5 

 

 برنامج يوم الخميس

 

          A    مياضرف صبايي     9 – 8

  B  مياضرف صبايي       10 – 9

 

 صبايا   11األمتيا  الساع  

 A    1.15  -  12.15   محاضرة اخالقيات

    2.00  - 3.00    B 

 

Self Learning    1.30 – 3.00    A 

    12.15 – 2.00    B 
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 للمساق الُمعتمدة المراجع

Books: 

1- Macleod’s Clinical Examination, Edited by G. Douglas, F. 
Nicol and C. Robertson 

2- Lectures  
 

The students are required to have the following items for the 

Introduction to clinical medicine (ICM) course: 

7- Stethoscope with separate bell and diaphragm heads (2  

                       acoustic channel model is preferable). 

8- Flashlight (either a separate penlight or part of the horoscope  

                  Ophthalmoscope handle). 

9- Flexible measuring tape or ruler. 

10- Watch (digital or with a sweep second hand). 

             5- Reflex hammer. 

11- Tuning fork (256 cps is recommended). 

Evaluation and examinations 

The evaluation system provides a standardized measurement of medical 

student skills in the following areas: 

 History  

 Physical examination 

 Communication 

 Link of basic sciences with diseases. 

 Attitude and attendance. 
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1- system ‘s Quizzes: 
Each of every other Thursday a multiple choice questions test of 

20 questions related to the system(s) assigned to that week or 

those 2 weeks. So a total of 3-7 such tests will be performed 

during the course. 

2- Final Examination 
At the end of the course, a final examination will be performed . 

The final examination is divided into: 

A- Written part : contains 100 MCQs questions. 
B-  Clinical examination :  

 

                  Using 7-10 OSCE stations including history taking from cases  

                   With common diseases and physical examination of the major  

                   Systems. 

          Grades: 

 10% for the evaluation of each student in each small group, 
considering the following points: 

 Attendance. 

 Knowledge. 

 Attitude 

 Skills necessary for effective patient communication   
     and physical examination. 

 15% Evaluation 

 15% for system’s quizzes. 

 30% for final practical examination (OSCE exam). 

 40% for final written examination. 

 Total: 100%    

 المشرف العام للمساق                                       

 عبيدات ناير الدكتوراألستاا                    
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 محاضرات أخالقيات

 

 عدد المحاضرات     الفترة     المحاضر  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 محاضره  15  28/7/2016 – 10/7  االستاذ الدكتور سميح ابو الراغب  (1

  2  1/8/2016 – 31/7   الدكتور فارس البكري  (2

 3   4/8/2016 – 2/8   الدكتورة هناء ابو حسان  (3

 3   9/8/2016 – 7/8  رضوان بني مصطفى الدكتور  (4

  1   10/8/2016   األستاذ الدكتور زيد عيادات  (5

  1   11/8/2016  رضوان بني مصطفى الدكتور  (6

  5  18/8/2016 – 14/8  الدكتور هناء ابو حسان + ربى جبر (7

 


