
 مفردات قسم طب الطوارئ _ السنة األولى

 الثقافة القومية االشتراكية

 وحدة األمة العربية _ القومية العربية( الحضارة العربية اإلسالمية( 
 مفهوم الحضارة. -
 عوامل نشأة الحضارة. -
 السمات العامة للحضارة. -
 الحضارة العربية قبل اإلسالم. -
 الحضارة العربية اإلسالمية. -
 األمة العربية.مرتكزات وحدة  -
 القضية الفلسطينية والصراع العربي _ الصهيوني. 
 نشأة الحركة الصهيونية. -
 الحركة الصهيونية في مرحلة التنظيم. -
 العالقة بين الحركة الصهيونية والدول االمبريالية. -
 المخطط الصهيوني في مرحلة التنفيذ العملي. -
 وعد بلفور -
 زات األساسية للوطن القومي اليهودي.دور االنتداب البريطاني في إيجاد المرتك -
 للمخططات الصهيونية واالستعمارية. الفلسطينية –المقاومة العربية  -
 قيام اسرائيل. الصراع العربي _ الصهيوني بعد -
 الثورة الفلسطينية الكبرى. -
 .1967عدوان الخامس من حزيران  -
 حزب البعث العربي االشتراكي. 
 نشأة الحزب. -
 .1947 المؤتمر التأسيسي عام -
 المنطلقات الفكرية للحزب. -
 نضال الحزب. -
  ثورة الثامن من آذار. -
 كة التصحيحية األهداف واإلنجازاتالحر. 
 منطلقات العمل. -
 أهداف الحركة التصحيحية. -
 إنجازات الحركة التصحيحية. -
 الحركة التصحيحية والنضال القومي. 
 الحركة التصحيحية والصراع العربي _الصهيوني. -
 ية.الوحدة العرب -
 التضامن العربي. -
 حرب تشرين التحريرية. -
 مواجهة المخططات االستعمارية الصهيونية. -
 مفاوضات السالم. 
 عملية السالم قبل مؤتمر مدريد. :المرحلة األولى -
 مؤتمر مدريد للسالم. المرحلة الثانية: -
 محاوالت تطويق مؤتمر مدريد. -
 عملية السالم بعد مؤتمر مدريد. -



 ف سورية من تطورات مفاوضات السالم.موق المرحلة الثالثة: -
 األمن القومي العربي. 
 تطور االهتمام بظاهرة األمن القومي. -
 مفهوم األمن القومي. -
 مفهوم األمن القومي العربي. -
 األخطار والتحديات التي تواجه األمن القومي العربي. -
 منعكسات التجزئة على الوطن العربي. -
 لعربي.منعكسات التبعية والتخلف على الوطن ا -
 األمن القومي العربي.مقومات  -
 مؤسسات تحقيق األمن القومي العربي. -
 الرؤية المستقبلية لألمن القومي العربي. -
 المتغيرات الدولية. 
 مظاهر العولمة. -
 العولمة والثورة العلمية التقنية الثالثة. -
 بعض من نتائج الثورة العلمية التقنية. -
 من مشكالت العولمة. -
 ت.دعوى صراع الحضارا -
 حوار الحضارات. -
 العرب والعولمة. -
 تحديث في خطاب القائد بشار األسدالتطوير وال. 
 أسس عملية التطوير والتحديث. -
 المحاور األساسية للتطوير والتحديث. -
 معايير التطوير والتحديث. -
 أدوات التطوير والتحديث. -

 سيظل البعث انتمائنا وفكرنا. 
 ئد بشار األسدالنهج القومي للقا. 
 ت العمل القوميمنطلقا. 
 مبدئي والثابت من مفاوضات السالمالموقف ال. 
 الموقف من اإلرهاب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقرر اللغة العربية
 األحرف المشبهة بالفعل. -
 اإلغراء والتحذير واالختصاص. -
 األفعال الناقصة. -
 العدد وكتاباته. -
 القسم. -
 النداء. -
 االستفهام. -
 أفعال المدح والذم. -
 التعجب. -
 ائب عنه.الفاعل والن -
 المبتدأ والخبر. -
 النفي. -

  فهرس القسم الخاص:
 اإلسالم والفنون في البالد اإلسالمية. -
 واقع اللغة العربية. -
 من نهج البالغة. -
 آلية حدوث الهطول. -1نصان جغرافيان: -

 صعود البخار. - 2                            
 كينونة اإلنسان. نص فلسفي: -
 نص في الشريعة والحقوق. -
 ة عمر بن الخطاب الخليفة من بعده.وصي -
 سد الفرات. -1نص سياسي وطني قومي: -

 القائد الخالد. -2                                      
 نص فقهي حقوقي. -
 رثاء أخت. نص أدبي: -
 في علم العمران. نص اقتصادي اجتماعي: -
 العولمة. نص اقتصادي معاصر: -
 شاعر ومدينة. -
 منهج البحث التاريخي. -
 اللغة العربية وعراقتها. قدم -
 الترجمة. -
 وحدة الفنون وتآلفها. -
 البدوي يحاور المعري. -
 غرض الفلسفة. -
 أوراق الزيتون. -
 نصوص أدبية طبية. -

 
 

 

 



 المعلوماتيةمقرر

 تقنية المعلومات. .1
 مفاهيم عامة. -
 المكونات الرئيسية لجهاز الكومبيوتر. -
 البرمجيات. -
 الشبكات. -
 معنا. تكنولوجيا المعلومات وتفاعلها -
 أمن المعلومات. -
 العناية بتجهيزات الكومبيوتر. -
-  
 :Xpويندوز نظام التشغيل  .2

 العمل داخل النظام. -
 العمليات على الملفات. -
 البرامج الملحقة. -
-  

 Microsoft Wordبرنامج معالجة النصوص  .3

 Microsoft Excel برنامج الجداول االلكترونية .4

 Microsoft Accessبرنامج قواعد البيانات  .5

 Microsoft Power Pointامج تقديم العروض برن .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1-مفردات مقرر التشريح ووظائف األعضاء 

 التشريح -أوالً_

 .الجملة العصبية 

 مميزات الجملة العصبية والنسيج العصبي. .1

 النخاع الشوكي....الخ(واألعصاب.-المخيخ-)المخ المراكز العصبية .2

 العين(. -ن األذ -األنف -اللسان -الجلد) أعضاء الحواس .3

 الجملة العصبية الودية ونظيرة الودية. .4

 يعالج هذا الجهاز بصورة مفصلة نظراً ألهميته في المعالجة الفيزيائية(. جهاز االستناد والحركة( 

 وصف عظام مختلف مناطق الجسم(. –)بناء العظم  الهيكل العظمي .1

 لحي(.وصف أهم مفاصل البدن ا -تصنيفها -)بناء المفاصل المفاصل .2

 المجموعة العضلية. .3

 الليف العضلي المخطط والليف العضلي األملس. -

 )الطرف العلوي والسفلي والجذع والرأس والعنق(. وصف أهم عضالت -

 الغدد ذوات اإلفراز الداخلي. 

 الغدة النخامية. .1

 الغدة الدرقية ونظيرة الدرقية. .2

 الكظر. .3

 الغدة الصنوبرية. .4
 وظائف األعضاء –ثانياً 

 لة العصبية.وظائف الجم -1

 السيالة العصبية وانتقالها. -خصائص الخلية العصبية ووظائفها  1-1

 وظائف المراكز العصبية. 2-1

 المنعكسات. -وظائف األعصاب  3-1

 وظائف الجملة العصبية الودية ونظيرة الودية. 4-1

 وظائف الحواس. 2

 وظائف الجلد. 3

 وظائف جهاز االستناد والحركة. 4

 آلية التعظم الكيميائية. –نمو العظام  4-1

 وظائف العظام. 4-2

 وظائف المفاصل. 4-3

 وظائف العضالت. 4-4

 وظيفة الليف العضلي المخطط واألملس. 4-4-1

 آلية التقلص العضلي اإلرادي وغير اإلرادي. 4-4-2

 المقوية العضلية. 4-4-3

 قابلية اإلثارة العضلية. 4-4-4

 العالقة بين العضلة وعصبها. 4-4-5
 تأثير التمرين على العضلة والتعب العضلي. 4-4-6

 والرأس والعنق(. والجذع وي والسفلي)الطرف العل وظائف أهم عضالت 4-4-7

 وظائف الغدد الصماء أو ذوات اإلفراز الداخلي -5



 2-مفردات مقرر التشريح ووظائف األعضاء 

 
 التشريح -أوالً_

 .جهاز القلب والدوران 

 الصفات األساسية للدم بصورة عامة وموجزة. .1

 العضلة القلبية. .2

 األوعية الدموية. .3

 دد الصعترية والطحال(.فيها الغ )بما الجملة اللمفاوية .4

 .جهاز التنفس 

 الرئتين( – الرغامي –)الحنجرة  أعضاء جهاز التنفس األساسية .1

 التنفس الخلوي. .2

 .جهاز الهضم 

 األمعاء(. –المعدة  –المري  –البلعوم  –)الفم  أعضاء جهاز الهضم األساسية .1

 المعثكلة(. –الصفراء  –)الكبد  ملحقات جهاز الهضم .2

 (.المثانة اإلحليل –الحالب  –لية )الك الجهاز البولي 

 .الجهاز التناسلي الذكري واألنثوي 

 وظائف األعضاء –ثانياً 

 جهاز القلب والدوران. .1

 جهاز التنفس. .2

 استقالب المواد الغذائية. –جهاز الهضم  .3

 الجهاز البولي. .4

 الجهاز التناسلي الذكري واألنثوي. .5

 الدم. .6

 التغذية. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلحصاء الطبيمقرر الرياضيات وا

 

 مقدمة تعريف اإلحصاء .1

 أهمية اإلحصاء .2

 الساللم المستخدمة في القياس. –تعريف المتغيرات  –البيانات: تعريف البيانات  .3

 أنواع العينات. –االعتيان  –طريقة الجمع  –جمع البيانات: اسلوب الجمع  .4

 يانية.المخططات الب –الجداول التكرارية  –عرض البيانات: الجداول اإلحصائية  .5

 مقاييس التفاوت. –دراسة المجموعات اإلحصائية: مقاييس النزعة المركزية  .6

 العالقة بين مقاييس النزعة المركزية وأشكال المنحنيات البيانية. .7

 .SND –المنحني االحتمالي  –منحني غاوس  –المنحني الطبيعي  .8

 التقدير اإلحصائي وفاصلة الثقة. .9

 . type1 –type2 جاألخطاء نموذ .10

 دئ تعميم االستنتاجات من العينة على المجتمع.مبا .11

 اختبار االفتراضيات...فيما يتعلق باألوساط الحسابية والنوعيات. .12

 أخطاء القياس. .13

 االرتباط: العالقة بين متغيرين. .14

 اختبار كاي مربع. .15

 اختبار ستيو دنت. .16

 اإلحصاء السكاني. .17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقرر مبادئ فن التمريض

 
 :مفردات المنهاج

 م التمريضمفهو -1

 العملية التمريضية ومراحلها: -2

 التقييم -

 التشخيص -

 التخطيط  -

 التنفيذ -

 .الخدمات الطبية اإلسعافية -3

 مراحل تقديم الخدمة اإلسعافية: -4

 على أرض الحادث -

 أثناء نقل المريض -

 في مركز اإلسعاف -

 النبض –التنفس  –الضغط  –الحرارة  العالمات الحياتية األساسية: -5

 فسيةإسعافات األذيات التن -6

 الدورانية اإلسعافات -7

 إسعافات الجهاز الحركي: الرضوض والكسور -8

 تغذية المريض -9

 الحميات الغذائية الخاصة -10

 قرحات الضغط الوقاية والعالج -11

 البزل االستقصائي -12

 (تحت الجلد –الوريدي  –الحقن وأنواعه )العضلي  -13

 سحب العينات الدموية -14

 الرحضات الشرجية -15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 افيةمقرر األدوية اإلسع

 
 علم األدوية العام: -1

الجانبية  تالتأثيرامضادات االستطباب  –االستطباب  –الحركيات الدوائية  –طرق التأثير  –مفهوم الدواء 

 الجرعات الدوائية. –

 الصادات الحيوية -2

 المسكنات وخافضات الحرارة -3

 مضادات التشنج -4

 ات المخاطيةطات اإلفراز الحامضي المعدي وواقيمثب -5

 مهدئاتالمركنات وال -6

 مضادات االختالج -7

 الموسعات القصبية -8

 الستيروئيدات -9

 المرخيات العضلية -10

 المينات الفعالة وعائياً الكاتيكو -11

 خافضات الضغط -12

 مانعات التخثر وحاالت الخثرة -13

 مضادات اضطرابات النظم –األمرينون  –األدوية القلبية: الديجوكسين  -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جودة ومبادئ ضبط ال أنظمة المهنة وآدابها

 
 المهارات العامة: 

 المهن الصحية والطبية  -

 قسم التخدير وفرع فني التخدير  -

 غرف العمليات وعالقة قسم التخدير به  -

 اإلنعاش  -

 العناية المشددة وأنواعها  -

 األدوات واألجهزة المستخدمة في التخدير  -

 مبادئ عامة إلدراك االعطال الكهربائية والميكانيكية ومحاولة إصالحها  -

 ادئ السالمة المهنيةمب -

 التنظيم واإلدارة:
 ابي واإللكتروني والبحث عن المعلوماتمبادئ التسجيل والتصنيف الكت -

 مبادئ تخزين األدوية واالجهزة واألدوات الطبية -

 طرق تأمين الطلبات -

 مبادئ أعمال الجرد -

 حقوق وواجبات فني التخدير -

 المشددةاستقبال المرضى في غرف العمليات وتحضيرهم والعناية  -

 في العناية المشددةالمرضى استقبال  -

 آداب المهنة: 

 لمحة عن تاريخ الطب وتطوره ومكانة الحضارة العربية فيه -

 شروط مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية -

 توافرها عند فني التخديرالشروط الواجب  -

 السر الطبي وحفظه -

 القوانين والمسؤولية الطبية -

 )المجالت والدوريات الطبية واالنترنت المتعلقة بالتخدير( ة والتطويرطرق الثقافة الطبي -

 ضبط الجودة:
 الجودة في العناية الطبية: -1

  :الجودة 

 ماهي الجودة .1

 النتائج( –سير العملية  –مفاهيم متعلقة بالجودة: نموذج دونابيديان )الهيكلية  .2

 :مفاهيم متعلقة بإدارة الجودة  

 التحكم بالجودة والضمانات .1

 ((Continuous Quality Improvement CQIلتحسين المستمر للجودة ا .2

 (Total Quality Management TQM)الجودة الشاملة إدارة   .3

 تصنيف مشاكل الجودة .4

 أدوات تحسين الجودة: -2

 تعريف أدوات تحسين الجودة -



 

 الدليل العملي ألدوات تحسين الجودة واستخداماتها مع األمثلة: -

 Plan – Do – Check – Act(PA) –نفذ  –قق تح –افعل  –دورة خطط  .1

 Brainstorming العصف الذهني .2

 Fishbone Diagramمخطط حسك السمك  .3

 Flowchartلوحة المجريات  .4

 Check Sheetصحائف التفقد  .5

 Histogramمدرج تكراري  .6

 Paret Chartمخطط باريتو  .7

 Control Chartمخطط المراقبة  .8

 أدوات تحسين الجودة األخرى .9

 (:QIPالجودة) خطة تحسين -3

 ماهي خطة تحسين الجودة -

 :الوسائل المتبعة لوضع وتطوير خطة لتحسين الجودة  -

 تحديد االماكن التي بحاجة إلى تحسين .1

 خطة تحسين الجودة والتخطيط االستراتيجي .2

 ربط خطة تحسين الجودة بالخطة االستراتيجية -

  معايير االعتماد وخطة تحسين الجودة -

 تحسين الجودة: قياس مؤشرات األداء بهدف -4

 دور وفوائد واستخدامات مؤشرات األداء -

 :مقاييس ومؤشرات األداء -

 المؤشرات / المقاييس .1

                                        دليل خطوة بخطوة لتطوير مقاييس ومؤشرات األداء األساسية .2

(KPIS Key Performance Indicatorsوتحسين الجودة ) 

 مقاييس سير العملية مقابل مقاييس الهيكليةمقاييس النتائج مقابل  .3

 جمع البيانات وتحليلها ثم رفع تقرير بها .4

 االعتماد والبيانات .5
 السياسات واإلجراءات في منظمات الرعاية الصحية: -5

 السياسات واإلجراءات كأدوات فعالة لتحسين الجودة -

 تعريف السياسات واإلجراءات وأسباب الحاجة لها -

 جراءاتتصنيفات السياسات واإل -

 إرشادات بخصوص وضع السياسات واإلجراءات -

 إطار توجيهي للسياسات واإلجراءات -

 مراجعة وتبويب السياسات واإلجراءات -
 

 

 

 

 



 

 :إدارة المخاطر وسالمة المريض -6

 المفاهيم والمصطلحات الرئيسية واألبحاث المتعلقة بالتعقيدات الجانبية السلبية -

 ظومة ككلمن المنظور التقليدي إلى منظور المن -

 ثقافة السالمة وإدارة المخاطر -

 خطة إدارة المخاطر -

 الوسائل المستخدمة في إدارة المخاطر وسالمة المريض: -

  (Root Cause Analysis RCA) المشكلةتحليل جذور  -1

 (Failure Mode and Effects Analysis FMEA) وآثارهاتحليل حاالت الفشل   -2

 عتماد ومعاييره:اال -7

 لهدف منهمفهوم االعتماد وا -

 قوة المعايير -

 كيفية تنفيذ وتقييم مقاييس االعتماد بنجاح: -

 التحضير/تشخيص الجهوزية -1

 التعليم / التدريب وبناء القدرات -2

 طرق إجراء تقييم ذاتي -3

 مسح االعتماد -4

 

 نماذج التقييم الخارجي األخرى )المختلفة عن االعتماد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -1-مفردات مقرر اإلسعاف الداخلي 

 

 تدبير الطريق الهوائي. -1

 اإلسعافات القلبية الوعائية: -2
 توقف القلب -

 الالنظميات القلبية -

 قصور القلب االحتقاني -

 ارتفاع التوتر الشرياني -

 احتشاء العضلة القلبية -

 التهاب التامور -

 تسلخ األبهر الصدري -

 اإلسعافات الرؤية: -3
 القصور التنفسي الحاد -

 الربو -

 الداء الرؤي الساد المزمن -

 الدم نفث -

 الرئوي الخثار الوريدي العميق واالنضمام -

 الريح الصدرية -

 الخمجية:اإلسعافات  -4
 عضات الحيوانات  -

 التسمم الوشيقي. -

 التهاب الهلل -

 التهاب الشغاف الخمجي -

 التهاب لسان المزمار عند البالغ -

 الداء المحمول بالطعام -

 التهاب الكبد الفيروسي -

 التهاب السحايا والتهاب الدماغ -

 األذن الوسطى والخارجيةالتهاب  -

 التهاب البلعوم -

 ذات الرئة -

 األمراض المنتقلة بالجنس -

 التهاب الجيوب -

 الوقاية من الكزاز -

 خماج السبيل البوليا -

 ت الهضمية:ااإلسعاف -5
 التهاب الزائدة الدودية -

 أدواء المرارة -

 .النزف الهضمي -

 .القصور الكبدي -

 .التهاب المعثكلة -

 

 

 



 

 إلسعافات الكلوية:ا -6

 بات الحامضية القلويةاالضطرا -

 القصور الكلوي الحاد -

 اضطرابات الشوارد -

 التحصي الكلوي -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 -1-اللغة األجنبية)اإلنكليزية(مقرر

 
UNIT 1 : What are you like? 

Reading: questionnaire 

Listening: working in a man's world 

Writing: personal reports 

Speaking: comparing answers 

Grammar: present tenses 

Vocabulary: character description 

Negative prefixes 

Linking words 

Functions: meeting people 

Pronunciation: hearing sounds 

Dictionary: definitions and examples 

Reviews  

UNIT 2 : A narrow escape 

Reading: overall (save abandoned) 

Listening: pirates(narrative) 

Writing: headlines and newspapers 

Speaking: telling stories 

Grammar: past tenses 

Vocabulary: stronger adjectives adverb + adjective 

Functions: giving opinions 

Pronunciation: spelling and sounds 

Dictionary: word grammer 

Reviews  

UNIT3: What shoppers want 

Reading: at the supermarket 

Listening: radio commercials 

Writing: paragraph construction 

Speaking: comparing opinions 

Grammar: quantifiers 

Vocabulary: shopping collocations 

Functions: going shopping 

Pronunciation: same sound 

Dictionary: noun types 

Reviews  



 

UNIT4: Away from it all 

Reading: welcome to Backpackerland 

Listening: holiday preferences (mini- interviews) 

Writing: coherences and cohesion 

Speaking: a debate 

Grammar: comparative and superlative adjectives  

Vocabulary(listening): holidays 

Functions: recommendations 

Pronunciation: pitch and intonations 

Dictionary: varieties of English 

Reviews  

UNIT5: Home 

Reading: a different of home 

Listening: Making myself homeless 

Writing: letters 

Speaking: where I live (game) 

Grammar: the present perfect 

Vocabulary: home and houses 

Functions: welcoming people 

Pronunciation: stress in phrases 

Dictionary: definitions and examples 

Reviews  

UNIT6: Lives 

Reading: three lives 

Listening: a 'whodunnit' (drama) 

Writing: mini- biography  

Speaking: interviewing a portrait 

Grammar: the passive 

Vocabulary: different histories 

Functions: paying compliments 

Pronunciation: showing interest 

Dictionary: same word, different meanings  

Reviews  

 

 

 



 

UNIT7: Good intentions 

Reading: sticking to resolutions 

Listening: No one's getting married any more (song) 

Writing: invitations 

Speaking: making arrangements 

Grammar: the future 

Vocabulary: phrasal verbs 

Functions: making   promises 

Pronunciation: how sounds change in contractions 

Dictionary phrasal verb types 

Reviews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -2- مقرر اللغة األجنبية)اإلنكليزية(

 

UNIT8: You can't do that here 

Reading: graffiti 

Listening: tango 

Writing: cohesion 

Speaking: comparing opinions 

Grammar: present modals- obligation- recommendation& permission 

Vocabulary(speaking): anti- social- beaviour   

Functions: asking for and giving 

Pronunciation: different accent 

Dictionary: transitive and intransitive 

Reviews 

UNIT9: Body talk 

Reading: what body language means 

Listening: line- up (drama) 

Writing: written statements 

Speaking: test your memory 

Grammar: noun phrases 

Vocabulary: body language 

Functions: using gesture to express meaning 

Pronunciation: how many syllables 

Dictionary: verb collection 

Reviews 

 

UNIT10: Technocrazy 

Reading: Are computers a waste of money 

Listening: the news 

Writing: TXT MSGNG 

Speaking: reaching agreement 

Grammar: relative clauses 

Vocabulary: computers 

Functions: asking for (technical) help 

Pronunciation: fluent speech 

Dictionary: different meaning, different grammar 

Reviews 

 



 

UNIT11: Pictures and words 

Reading: Shakespeare 

Listening: wallpaper  

Writing: first lines 

Speaking: talking about pictures 

Grammar: the past of modals 

Vocabulary: describing the Art 

Functions: reaching to thing you are told 

Pronunciation: intonation for reaction and question 

Dictionary: pronunciation, collocation and grammar 

Reviews 

UNIT12: Not an easy game 

Reading: the manager 

Listening: football commentary 

Writing: acronyms 

Speaking: talking about sport 

Grammar:  conditionals 

Vocabulary: parts of the body 

Functions: asking someone how is 

Pronunciation: intonation 

Dictionary: how a word is used 

Reviews 

 

 

UNIT13: More than music 

Reading: a special concert 

Listening: which Susan 

Writing: for and againts 

Speaking: talking about music 

Grammar: verb patterns  

Vocabulary: hobbies and professions 

Functions: showing concern 

Pronunciation: stressed syllables 

Dictionary: how words combine and change 

Reviews 

 



 

UNIT14: Getting along 

Reading: Rachel 

Listening: he had a nice smile 

Writing: 'small ads' 

Speaking: a sad story 

Grammar: direct and indirect speech 

Vocabulary: friends and enemies 

Functions: inviting someone 

Pronunciation: moving stress 

Dictionary: getting as much information as possible 

Reviews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -1-مقرر اللغة الفرنسية 
Séquence 1 - 

Savoir_faire  

Se repérer dans  l'espace et le temps- 

Identifier les personnes- 

Interagir: tu /vous- 

Grammaire  

Verbe êter ,verbes en <<er>> et quelques verbes irréguliers - 

Masculine / feminine- 

-Préposistion: au /en/à+noms de villes ou de pays 

Lexique 

Professions- 

Verbes d'action- 

Phonétique 

Intonation:  guestion / affirmations- 

[y]/[u]- 

Ecrit 

Punctuation- 

Culture(s) 

-Salutions 

2Séquence - 

Savoir_faire 

Demander,donner une information- 

Caractériser- 

-Quantifier 

Grammaire  

C'est un /c'est une +nom+adjuectif- 

Masculine /feminine- 

Les numbers- 

Le singulier / Le pluriel- 

Du /de la /des- 

Verbs avoir ,vouloir, connaîre- 

Les possessifs- 

Lexique 

Alimentation- 

Phonétique 

      [ ]/[y]- 



Ecrit 

-Repérage  des marques: masculine /féminin et singulier / pluriel 

Culture(s) 

Gastronomin- 

 3Séquence - 

Savoir_faire 

Exprimer ses goûts et ses opinions- 

Se situer dans le temps- 

Grammaire 

Les possessifs- 

approche du passé composéla negation- 

verbes prendre , faire,dire,ouvrir, aller ,au present- 

Lexique  

Verbes d'opinion et verbes d'action- 

-Relation familiaes 

Mois de l'année, saisons- 

Phonétique 

Intonation:opinion- 

Ecrit 

En- têtes et fins de letters- 

Culture(s) 

Evénements , fêtes- 

4Séquence -  

Savoir _ faire  

Exprimer une demande - 

-Decrier, caractériser  

Dire où- 

Grammaire  

Les articles definces / indéfinis- 

Les prepositions de lieu- 

Le pluriel- 

La negation- 

Lexique 

Nims de lieux- 

Phonétique 

[s]/[z]- 

Ecrit  

-Rédiger un texte de descriptive 

-Rédiger un texte de presentation  

Comprehension de documents courts- 



Culture(s) 

Internet - 

La france multiculturelle- 

5Séquence -  

Savoir_faire 

Caractériser quelqu\un ou un objet- 

Exprimer ses gout et son opinion - 

Grammaire  

Les possessifs- 

-Les démonstratifs 

Le pronom relative qui.- 

-Les articles :le /la/les  

Du /de la /des- 

La negation- 

Les mots composes- 

Lexique 

-Mots composes 

Objets usuels - 

Jugement / opinion – 

Phonétique 

-S[p]/[b] 

Ecrit 

-Redaction de texts de presentation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -2-مقرر اللغة الفرنسية 

Séquence 6- 

Savoir_faire 

Exprimer ses goûts et son opinion. - 

- Argumenter avec des mots simples. 

   

Grammaire  

  Verbe +nom- 

 Verbe +infintif- 

 Oui /si /non- 

Moi aussi/moi non plus. -  

 Les adverbs   - 

 

Lexique 

 Loisirs / activtés-  

- Jugement/opinion 

Phonétique 

    [f]/[v] - 

Ecrit 

Ecrire une carte postale -  

Culture(s) 

- Les loisirs 

 

7Séquence - 

Savoir_faire 

Se situer dans le temps - 

Demander et donner l'heure - 

Se situer dans l'heure - 

 Se situer dans l'espace- 

Interagir: tu /vous - 

 



Grammaire  

Le passé compsé- 

 L'infinitif- 

Les prepositions de lieu - 

Les pronoms complements - 

Lexique 

Environnement: maison, objets usuels - 

Phonétique 

  -    [k]/[g] 

  -    [a]/[ ] 

Ecrit 

 Agenda - 

 Poéme- 

Culture(s) 

- Une journée en France 

 

8Séquence  - 

Savoir_faire 

 Argumenter- 

Exprimer un jugement - 

- Félicter 

 

Grammaire 

 Les pronoms complements- 

  

Lexique 

Defaults, qualités - 

Phonétique  

  -   [e] / [ ] 

Ecrit 

Comprehension de texte critiques - 

Rédiger un mot felicitation   - 

Culture(s) 

Rites sociaux, fêtes - 

  

 

 

 

 



 

9Séquence -  

Savoir_faire 

Parler d'un événment passé - 

Grammaire 

Le passé composé avec êtree ou avoir - 

Le passé compose des verbes irréguliers - 

Lexique 

Verbes d'action - 

Phonétique 

Phonie /graphie du son [e] 

Ecrit 

 Rédiger unecare postale (raconteur)- 

Culture(s) 

Liens sociaux - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 -1-مفردات مقرر االسعاف الجراحي 
 انثقاب المري .1

 انثقاب المعدة .2

 األمعاء الدقيقةانسداد  .3

 االنفتال المعوي .4

 االنغالق المعوي .5

 الفتوق المختنقة .6

 التهاب الزائدة الدودية الحاد .7

 النزف الهضمي .8

 التهاب المرارة الحصوي الحاد .9

 الخراجات الكبدية .10

 الخراجات الطحالية. .11

 االنسداد الشرياني الحاد .12

 االقفار المساريني الحاد .13

 أمهات الدم الشريانية المتمزقة الصدرية والبطنية .14

 الرضوض .15

 األذيات الحرارية .16

 خراجات الثدي .17

 

 

 

 تعتمد                                                  

 رئيس المجلس األعلى للمعاهد المتوسطة 

 ي وزير التعليم العال                                                          

 األستاذ الدكتور محمد يحيى معال                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



السنة الثانية –مفردات قسم طب الطوارئ   

 )اللغة اإلنكليزية(3-مقرر اللغة األجنبية 

 

 Making a diagnosis- 

 Working under pressure- 

Breaking bad news - 

 Calling in the Stroke Team - 

 Referring a patient- 

Grammar Resource - 

- Picture Dictionary  

- Glossary 

 Audio Script- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3-مقرر اللغة الفرنسية 

10équence S - 

faire–Savoir  

).Parler d'un événement Passé (Suite  

 Grammaire 

fLe Passé Composé négati -  

Depuis /ça fait/ il y a - 

Lexique 

action ' d s Verbes - 

Phonétique - 

finale en () son du graphie / phonie - 

 Ecrit 

Texts biographiques - 

Faits divers - 

 Rédiger un message - 

)Culture(s 

 Quelques personage célèbres - 

  

Séquence 11 

Savoir _ faire 

er une demande QuantifierExprim - 

Exprimer un jugement - 

Argumenter - 

Parler de l'avenir- 

 

 

 



 Grammaire 

)Le future (verbes en"er ",êter, avoir - 

Le conditionnel - 

"Le Pronom"on - 

"Les Pronoms relatifs" qui"et"que - 

Lexique 

Aliments, objets usuels - 

tificationUnites de quan - 

Appreciation d'un objet ou d' une personne - 

La météo - 

Phonétique 

Expression du doute et de la surprise - 

 Ecrit 

Liste des courses - 

Titres de journaux - 

)Culture(s 

Formules de politesse - 

Different types d'interaction - 

Séquence 12- 

aireSavoir_f 

Premiére approche du récit - 

Grammaire - 

L'imparfait /passécomposé - 

Lexique 

 Événement de la vie - 

Description physique 

 - 



 Phonétique 

]t] /[ d[ - 

 Ecrit 

 Rédiger un message suite à un appel téléphonique - 

)Culture (s 

Nostalgie du passé - 

la société Evolution de - 

Chansons françaises - 

Séquence 13 

Savoir_faire 

 Demander son chemin - 

Demander une horire - 

Demander /donner une information   - 

 Utiliser diverses sources d'information -  

Organiser une demande - 

Grammaire 

Le conditional -  

 e lieuLes preposition d - 

En /y - 

 Dire où/quand /pourquoi -  

 Les mots interrogatifs - 

 Lexique 

Localisation dans l'espace - 

Phonétique 

 Intonation de la demande - 

 Ecrit 

Transmettre un programme par mél - 



eUtiliser des information écrites pour réponder à une demande oral - 

 Rédiger une demande d'information - 

)Culture(s 

 Loisirs Parisiens - 

 Attitudes - 

14Séquence - 

Savoir_faire 

Dire à quelqu' un de faire quelque chose - 

Donner une consigne - 

Formuler une interdiction - 

Grammaire 

L'impératif - 

irectes et indirectesLes construction verbales d - 

 Pronoms complements - 

Impératifs positifs /négatifs - 

)Les verbes pronominaux (present /impératif - 

futureLe  - 

Lexique 

 Consignes - 

 Interdictions - 

Phonétique 

Intonation du reproche - 

Ecrit 

 Rédiger une série de conignes - 

endre des consignes écritesCompr - 

)Culture(s 

, interditsRégls socials - 



Messages unbains - 

15Séquence - 

Savoir_faire 

Rapporter les paroles de quelqu'un - 

 Transmettre un message écrit à l' oral - 

 Prenre des notes - 

 Quantifier - 

 Raconter - 

 enterComparer pour argum - 

 Grammaire 

 Le discours indirect - 

 Comparatifs /superlatifs - 

 Les pronoms complements - 

 Le futur - 

Lexique 

 Activités professionnelles - 

 Ecrit - 

 Rédiger un message - 

Comprendre un texte publicitaire - 

)Culture(s 

 Rythmes de vie - 

16Séquence - 

Savoir_faire 

 Proposer / accepter /refuser - 

Indiquer le déroulement d' un programme 

 

 - 



 Grammaire 

 Les marquers de chronolgie - 

 Si +imparfait - 

Lexique 

Expression de l'acceptation et du refus - 

Familles de mots - 

Phonétique 

L'enthousiame et l'ironie - 

Ecrit 

 Répondre àun teste - 

)Culture(s 

Us et coutumes - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قرر موجز األمراضم

 مقدمة عامة عن األمراض وتصنيفها  -1

 أمراض الجملة العصبية والحواس. -

 أمراض جهاز االستناد والحركة. -

 أمراض جهاز القلب والدوران. -

 أمراض جهاز التنفس. -

 أمراض جهاز الهضم. -

 راض الفم واألسنان.أم -

 أمراض الجهاز البولي والتناسلي. -

 امراض الجلد  -

 أمراض الغدد الصم والتغذية. -

 األمراض الخمجية )االنتانية(. -

 األورام )السليمة والخبيثة(. -

 األمراض الوراثية بصورة عامة وأهم هذه األمراض. -

 األمراض والتناذرات الشائعة. -

 خصص لها ثلث عدد ساعات المقرر(.)تعطى لهذه الفقرة أهمية خاصة بحيث ي

 اإلسهاالت  -2

 الصداع. -3

 الدوار. -4

 الضغط الشرياني. -5

 اآلالم الصدرية. -6

 اآلالم البطنية. -7

 سلس البول. -8

 السعال. -9

 الربو. -10

 الحمى. -11

 األمراض السارية بالجنس. -12

 الداء السكري. -13

 

 

 

 

 



 مقرر صحة الفرد والمجتمع

 مفهوم الصحة والمرض. -1

 مفهوم الوبايثات. -

 ية ومفهوم االختصار.نظرية السبب -

 التجريبة. –الدراسات الوبائية الرقابية  -

 مفهوم اإلدارة. -اإلدارة والرعاية:  -

 وظائف اإلدارة. -

 الفريق الصحي ومهام العاملين في الرعاية الصحية. -

 التنظيم اإلداري للخدمات الصحية في سورية. -

 السجالت الطبية وتنظيمها. -

 الرعاية الصحية األولية: 

 رعاية الصحية األولية.منظومة ال -

 .التثبيت الصحي -

 البيئة والصحة الشخصية:

 الوازن البيئي. –مفهوم البيئة  -

 صحة المياه. -

 صحة الهواء. -

 التدخين. -

 صحة التغذية. -

 صحة المسكن. -

 الصحة الريفية. -

 الصحة المدرسية. -

 الصحة المهنية. -

 الصحة الشخصية:

 التثقيف الصحي. -

 جهاز التنفس.التلقيح ضد األمراض السارية وصحة  -

 صحة جهاز الهضم. -

 صحة جهاز البول. -

 صحة جهاز القلب والدوران. -

 الوقاية من األمراض المزمنة. -

 صحة المسنين. -

 صحة المراهقين. -

 اإلدمان. -

 الصحة النفسية. -

 

 



 مقرر فن التخدير واإلنعاش

 تحرير الطريق الهوائي: القنيات األنابيب الرغامية. -1

 .التنبيب الرغامي ومناظير الحنجرة -2

 تطبيق القناع الوجهي. -3

 أهم الغازات الطبية. -4

 لمحة عن التخدير الوريدي: المنومات والمسكنات المورفينية. -5

 لمحة عن التخدير اإلنشاقي. -6

 المرخيات العضلية. -7

 المخدرات الموضعية. -8

 التخدير الميداني. -9

 المعالجة باألوكسجين. -10

 اختالطات التخدير. -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمقرر مبادئ إسعاف األطفا

 التعامل مع الطفل في اإلسعاف. -1

 العالمات الحيوية عند الطفل. -2

 اإلجراءات التمريضية عند األطفال. -3

 أهم األمراض اإلسعافية عند الجريح والوليد. -4

 السحايا. التهابإنتان الدم  -أ

 حول الوالدة. االختناق -ب

 داء األغشية الهالمية. -ج

 نوب توقف التنفس. -د

 دم.نقص سكر الدم ونقص كلس ال - ه

 أهم األمراض القلبية اإلسعافية عند األطفال: -5

 النوبة الزرقة االشتدادية في اآلفات القلبية والوالدية.-أ

 اضطرابات نظم القلب.-ب

 التهاب العضلة القلبية وقصور القلب االحتقاني. -ج

 الصدمة القلبية. -د

 أهم األمراض التنفسية عند األطفال. -6

 الخانوق الحنجري. -أ

 األجنبي. استنشاق الجسم -ب

 الربو القصبي. -ج

 التهاب القصيبات الشعرية. -د

 الريح الصدرية. -ه

 انصباب الجنب. -و

 أهم األمراض العصبية: -7

 التهاب السحايا والتهاب الدماغ. -أ

 االختالجات. -ب

 السبات. -ج

 الصداع الحاد. -د

 رضوض وكسور الجمجمة. -ه

 داء غليان بري. -و

 

 



 أهم األمراض الدموية عند األطفال: -8

 ف الحاد.النز -أ

 انحالل الدم الحاد. -ب

 نوب التمنجل في فقر الدم المنجلي. -ج

 .DIC -د

 أهم األمراض الكلوية والتناسلية: -9

 التهاب الحويضة والكلية والكلية الحاد. -أ

 القولنج الكلوي الحاد. -ب

 القصور الكلوي الحاد. -ج

 انفتال الخصية الحاد عند الذكور. -د

 أهم األمراض الغدية: -10

 قي الحاد.اإلنسمام الدر -أ

 الحماض السكري. -ب

 األمراض الهضمية: -11

 اإلقياءات الحادة. -أ

 اإلسهاالت الحادة. -ب

 التجفاف. -ج

 أالم البطن الحادة. -د

 التهاب الكبد الصاعق. -ه

 الصدمة التحسسية. -12

 التسممات. -13

 الحاالت الطارئة. -14

 الحروق. -15

 القرق. -16

 .لدغة العقرب ولسعة األفعى -17

 الموت المفاجئ عند األطفال. -18

 مضطهد.الطفل ال -19

 

 

 

 

 



 -1-مفردات مقرر اإلسعاف الداخلي 

 اإلسعافات الغدية: -1

 النوبة الكظرية. -

 فرط السكر دون الخلل الملحوظ. -

 الحماض الخلوي السكري. -

 السبات مفرط السكر مفرط التناضحية. -

 نقص السكر. -

 سبات الوذمة المخاطية. -

 العاصفة الدرقية. -

 اإلسعافات العصبية: -2

 السبات. -

 النشبه. -

 ات.االختالج -

 النزف تحت العنكبوتية. -

 اإلسعافات الدموية واإلسعافات الورمية: -3

 فقر الدم. -

 داء الخلية المنجلية. -

 االضطرابات النزفية. -

 العالج بمكونات الدم. -

 االنضغاط فوق الجافية للحبل الشوكي.  -

 متالزمة الوريد األجوف العلوي. -

 اإلسعافات المفصلية: -4

 تقييم مريض التهاب المفاصل. -

 االنتانية اللتهاب المفاصل. األسباب -

 التهاب المفاصل المترافق مع ترسب البللورات. -

 اعتالالت المفاصل الفقارية. -

 أمراض مفصلية متنوعة. -

 :التسممات -5

 العالج النظامي لمريض االنسمام. -

 تدبير االنسمامات النوعية: -

 أسيتامينوفين. -1

 األدوية المضادة للكولين. -2

 مضادات االختالج. -3

 ة للنفاسات.األدوية المضاد -4

 الباربيتورات. -5

 البنزوديازبينات. -6

 

 



 اصرات قنوات الكلس.ح -7

 أول أوكسيدالكربون. -8

 الكوكائين. -9

 مضادات االكتئاب الحلقية. -10

 محضرات الديجيتال. -11

 اليثانول. -12

 مركبات كحولية أخرى. -13

 الليتيوم. -14

 مثبطات مونو أمينو أكسيداز. -15

 االفيونات. -16

 الساليسيالت. -17

 المنبهات. -18

 الثيوفيللين. -19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -2-مفردات مقرر اإلسعاف الجراحي 

 الريح الصدرية. -1

 تقيح الجنب. -2

 تكدم الرئة. -3

 رضوض داخل القحف. -4

 رضوض النخاع. -5

 النزف داخل القحف. -6

 الكسور والخلوع. -7

 التهاب المفصل القيحي الحاد. -8

 ذات العظم والنقي الحاد. -9

 التهاب أغماد األوتار الزليلي القيحي. -10

 ألنسجة الرخوة.تناذر الجوبة وارتفاع ضغط ا -11

 الكسور المفتوحة. -12

 البتور المرضية. -13

 الخراجات الكلوية. -14

 التحصي الكلوي. -15

 انفتال الخصية. -16

 رضض السبيل البولي. -17

 اإلجراءات الجراحية الصغرى. -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقرر العناية اإلسعافية الداخلية

 

 اإلجراءات والمقاربات التي تجري في وحدة العناية المركزة. -1

 .الرغاميئي والتنبيب تدبير الطريق الهوا -

 قثطرة األوردة المركزية. -

 تركيب القثطرة الشريانية. -

 قثطرة الشريان الرئوي. -

 النواظم القلبية المؤقتة. -

 قلب النظم وقلب الرجفان. -

 البالون ضمن األبهر والنبض المضاد. -

 بزل التامور. -

 فغر الصدر.  -

 بزل الصدر. -

 التنظير القصبي. -

 .الرغاميبضع  -

 الصفاقي التشخيصي. بزل البطن والغسل -

 التنظير الهضمي الباطني. -

 تركيب أنبوب بالكمور. -

 التنبيب المعدي المعوي. -

 الديلزة الدموية والصفاقية. -

 المعالجة المستمرة البديلة للكلى. -

 البزل القطني. -

 بزل المفاصل. -

 فغر المثانة عبر الجلد. -

 نقل المريض داخل المشفى. -

 المراقبة في وحدة العناية المركزة. -2

 لمراقبة األساسية ومراقبة الحالة الديناميكية الدموية.ا -

 مراقبة نقل األوكسجين. -

 قياس غازات الدم والتشبع باألكسجين.  -

 قياس ضغط ثاني أوكسيد الكربون المزفور. -

 المراقبة العصبية ومراقبة الضغط داخل القحف. -

 مراقبة التهدئة. -

 قياس توتر الكربون المعدي. -

 تقييم حالة التغذية. -

 

 

 



 طرابات القلب واألوعية:ضا -3

 اإلنعاش القلبي الرئوي. -

 الموت القلبي المفاجئ. -

 لذبحة الصدرية الغير المستقرة.ا -

 احتشاء البعضلة القلبية الحاد. -

 قصور البطين األيسر. -

 وذمة الرئة.  -

 الرض القلبي. -

 أمراض الصمام التاجي.  -

 أمراض الصمام األبهري. -

 التهاب التامور الحاد. -

 .السطام التاموري -

 اضطرابات النظم التسارعية. -

 اضطرابات النظم التباطئية. -

 نوب ارتفاع التوتر الشرياني. -

 تسلخ األبهر. -

 االنسداد الشرياني المحيطي الحاد. -

 اضطرابات الجهاز التنفسي: -4

 الحالة الربوية. -

 الداء االنسدادي الرئوي المزمن. -

 انتانات السبيل التنفسي العلوي الشديدة. -

 تاني الحاد.التهاب الرئة االن -

 التهاب الرئة االستنشاقية الحادة. -

 الرض الضغطي. -

 االنخماص. -

 الخثار الوريدي العميق واالنصمام الرئوي. -

 ارتفاع الضغط الرئوي. -

 القلب الرئوي. -

 نفث الدم. -

 أمراض الجنبة. -

 متالزمة الضائقة التنفسية الحادة. -

 القصور التنفسي. -

 المعالجة التنفسية المساعدة. -

 ية.التهوية اآلل -

 القلي. –االضطرابات الكلوية واضطراب التوازن الشاردة والحمضي  -5

 القصور القلوي الحاد. -

 شح البول. -

 اضطرابات توازن الصوديوم. -

 اضطرابات توازن البوتاسيوم. -

 اضطرابات توازن الكالسيوم. -



 اضطرابات توازن المغنزيوم. -

 اضطرابات توازن الفوسفور. -

 

 ضطرابات توازن الحمضي القلوي.ا -

 حماض اللبني.ال -

 الحماض الخلوني الكحولي. -

 االضطرابات الغدية الصماوية. -6

 الحماض الخلوني السكري. -

 سبات فرط التناضح الالخوني. -

 نقص سكر الدم. -

 البوالة التفهة. -

 متالزمة معاكسة اإلدرار غير المناسبة. -

 العاصفة الدرقية. -

 سبات الوذمة المخاطية. -

 قصور الكظر. -

 ورم القواتم. -

 ت العصبية:الضطراباا -7

 السبات. -

 اعتالل الدماغ االستقالبي. -

 الحالة الصرعية.  -

 تدبير االحتشاء الدماغي. -

 النزف الدماغي. -

 النزف تحت العنكبوتية. -

 ارتفاع الضغط داخل القحف. -

 انضغاط الحبل الشوكي. -

 الوهن العضلي الوبيل )الوخيم(. -

 متالزمة غيالن باربيه. -

 التسمم الوشيقي. -

 الكزاز. -

 الهضمية:االضطرابات  -8

 النزف الهضمي العلوي. -

 النزف الهضمي السفلي. -

 انثقاب المري والتهاب المنصف الحاد. -

 متالزمة قرحة الكرب. -

 التهاب الكبد الكحولي الحاد. -

 القصور الكبدي الخاطف. -

 مضاعفات القصور الكبدي المزمن. -

 أمراض السبيل الصفراوي الشديدة والمتضاعفة. -

 .التهاب المعثكلةالحاد -

-  



 ابات الدموية:الضطرا -9

 نقص الصفيحات. -

 اعتالالت التخثر الخلقية. -

 االضطرابات النزفية المكتسبة. -

 حاالت فرط الخثار. -

 فقر الدم االنحاللي. -

 النوب المنجلية. -

 قلة المحببات.داء الطعم مقابل المضيف. -

 المعالجة بنقل الدم ومضاعفاتها. -

 األمراض االنتانية:  -10

 كزة.الحمى عند مريض وحدة العناية المر -

 الخمج ومتالزمة االستجابة االلتهابية الجهازية. -

 الصدمة الخمجية. -

 التهاب الشغاف الخمجي. -

 التهاب السحايا والدماغ. -

 انتان الدم الناجم عن القثاطر الوعائية. -

 انتانات السبيل البولي. -

 انتانات النسيج الرخو المنخرة. -

 التهاب الجيوب المشفوي. -

 متالزمة الصدمة السميبة. -

 زمة عوز المناعة المكتسب.متال -

 التهاب الرئة بالمتكيسة الرئوية الكارينية. -

 االنتانات عند مرضى السرطان ناقصي العدالت. -

 االنتانات عند مرضى زرع نقي العظم. -

 االنتانات عند مرضى زرع األعضاء الصلبة. -

 .لإلدمانالمضاعفات االنتانية  -

 التدرن. -

 االنتانات الفطرية. -

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقرر مبادئ إدارة الكوارث

 

 :المقدمة

 االستجابة المنهجية للتعامل مع األزمات. -

 التوجيه وتوفير المتطلبات. -

 التنظيم: -

 تنظيم الخدمات الصحية وتحديد أدوارها. -

 تنظيم خدمات الطوارئ وتحديد أدوارها. -

 تنظيم الخدمات المعاونة وتحديد أدوارها. -

 اإلعداد: -

 المستلزمات الشخصية. -

 لزمات الطبية.المست -

 وسائل االتصال. -

 التعامل الطبي. -

 إدارة موقع الحدث. -

 إدارة الخدمات الصحية. -

 الدعم الطبي: -

 التصنيف. -

 العالج. -

 النقل. -

 المسئولية عن المتوفي. -

 المهارات العملية: -

 كيفية استعمال الالسلكي. -

 

 

 تعتمد                                                               

 رئيس المجلس األعلى للمعاهد المتوسطة 

 وزير التعليم العالي                                                                       

 األستاذ الدكتور محمد يحيى معال                                                                  

 

 

 

 

 


