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 السنة االولى
 والصيدلة( الطبالبشريوطباألسنان)التحضيرية مشتركة بين 

 الفصل االول

اسم المقرر بالمغة  اسم المقرر
 االنكميزية

عدد الساعات 
 مجموع الساعات األسبوعية

 عممي نظري
     

 Medical physics 3 2 5 الفيزياء
 chemistry 4 2 6 الكيمياء

 cytology 3 2 5 بيولوجيا الخمية

 تاريخ العموم الطبية
History of medical 

sciences 2 0 2 

 (1لغة انكميزية)
Foreign language 1 

English)) 2 0 2 

 20 6 14  المجموع
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 السنة االولى
 ( والصيدلة الطبالبشريوطباألسنان )التحضيرية مشتركة بين 

 الفصل الثاني

بالمغة  قرراسم الم اسم المقرر
 االنكميزية

عدد الساعات 
 مجموع الساعات األسبوعية

 عممي نظري
 Physiology 3 2 5 الفيزيولوجيا

 Biostatistics 2 2 4 االحصاء الحيوي
 Genetics 2 0 2 الوراثة
 Anatomy 3 2 5 التشريح

 Foreign language 2 (2لغة انكميزية )
English)) 2 0 2 

 18 6 12  المجموع
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 السنة الثانية
 الفصل االول

 اسم المقرر
 

 بالمغةاالنكميزيةقرر اسمالم
عدد الساعات 
 األسبوعية

مجموع 
 الساعات

 عممي نظري
     

 (1التشريح )
 واالطراف()الراس والعنق 

Anatomy 1 
Head,neck and 

extremities 
3 2 5 

 Histology 1 2 2 4 (1عمم االنسجة )

 الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية
Medical biochemistry and 

Molecular biology 4 2 6 

 (3لغة انكميزية )
Foreign language 3 

English)) 2 0 2 

 Social national culture 1 0 1 الثقافة القومية
 Arabic language 2 0 2 المغة العربية

 Behavioral Psychology 2 0 2 عمم النفس السموكي
 22 6 16  المجموع
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 السنة الثانية
 الفصل الثاني

 اسم المقرر
 

 بالمغةاالنكميزيةقرر اسمالم
عدد الساعات 
 األسبوعية

مجموع 
 الساعات

 عممي نظري

 (2التشريح )
 ) احشاء العنق والصدر والبطن والحوض (

Anatomy 2 
Neck, Thorax, Pelvis and 
Abdomen components 

3 2 5 

 Medical Embryology 3 2 5 عمم الجنين الطبي
 Histology 2 2 2 4 (2عمم االنسجة )

 الفيزيولوجيا الطبية
 (1)السوية والمرضية ( )

Medical Physiology1 
(normal and pathologic) 

 
4 2 6 

 Medical and clinical (1الكيمياء الحيوية الطبية والسريرية )
biochemistry 1 4 2 6 

 Communication skills 2 0 2 مهارات التواصل

 Foreign language 4 (4لغة انكميزية )
English)) 2 0 2 

 30 10 20  المجموع
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 الثةالسنة الث
 األولالفصل 

 اسم المقرر
 

 بالمغةاالنكميزيةقرر اسمالم
مجموع  عدد الساعات األسبوعية

 عممي نظري الساعات
     

 (3التشريح )
 )الجممة العصبية(

Anatomy 3 
 (nervous system ) 3 2 5 

 Medical and clinical (2الكيمياء الحيوية الطبية والسريرية )
biochemistry 2 

2 1 3 

 الفيزيولوجيا الطبية
 (2) السوية و المرضية ( )

Medical Physiology 2 
(normal and pathologic) 4 2 6 

 Clinical skills 4 2 6 مهارات سريرية

 (1االحياء الدقيقة )
 )الجراثيم والفيروسات (

Microbiology 1 
(Bacteriology and 

Virology) 
3 3 6 

 واالحصاء الطبيالوبائيات ومنهجية البحث 
Epidemiology and 

Scientific research and 
medical biostatistics 

2 1 3 

 Medical ethics and اخالقيات الممارسة الطبية وتشريعاتها
legislations 

2 0 2 

 31 11 20  المجموع
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 السنة الثالثة
 الفصل الثاني

 اسم المقرر
 

 بالمغةاالنكميزيةقرر اسمالم
مجموع  الساعات األسبوعيةعدد 

 عممي نظري الساعات

 Pathology 1 2 2 4 (1عمم االمراض )

 (2االحياء الدقيقة )
 )الطفيميات والفطور(

Microbiology 2 
(Parasitology and 

Mycology) 
2 2 4 

سعافيمهارات جراحية   ةوا 
Surgical and urgency  

skills 3 2 5 

 General pharmacology 3 2 5 عمم االدوية العام

 ةيالصحة العامة والمهن
Public and Occupational 

health 
 

2 1 3 

 الطب المسند بالدليل
Evidence – based 

medicine 2 1 3 

 Immunology 3 0 3 عمم المناعة والمخبريات الدموية

 27 10 17  المجموع
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 رابعةالسنة ال
 الفصل االول

 اسم المقرر
 

 بالمغةاالنكميزيةالمقرر اسم
 

 عدد الساعات

 الفصمية األسبوعية
 *سريري عممي نظري

     

 (1االمراض الباطنة )
 )امراض جهاز الهضم(

Internal medicine 1 
(Gastroenterology) 2 0 60 

 (2االمراض الباطنة )
 )امراض الغدد الصم والتغذية(

Internal medicine 2 
(Edocrinology and 

Nutrition) 
3 0 60 

 (3االمراض الباطنة )
 )االمراض الخمجية(

Internal medicine 3 
(Infectious diseases 2 0 40 

 (1الجراحة )
 )الجراحة العامة وجراحة البطن(

Surgery 1 
( general and abdominal 

Surgery) 
3 0 60 

 Oncology 2 0 40 عمم االورام الجزيئي والسريري
 Otolaryngology 3 0 40 االذن واالنف والحنجرة والوجه والعنق وجراحتهاامراض 

 Radiology 1 1 1 20 (1) التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي
 Pathology 2 3 2 0 (2عمم االمراض )
 320 3 19  المجموع

 20 عدد ساعات التدريب السريري األسبوعية   * Clinical training hours are 20 h per week 
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 رابعةالسنة ال
 الفصل الثاني

 اسم المقرر
 

 بالمغةاالنكميزيةالمقرر اسم
 

 عدد الساعات
 الفصمية األسبوعية

 *سريري عممي نظري
 (4االمراض الباطنة )

 )امراض القمب واالوعية(
Internal medicine 4 

(Cardiovascular diseases) 2 0 60 

 (5االمراض الباطنة )
 )االمراض الصدرية (

Internal medicine 5 
(Pulmonary diseases) 2 0 60 

 (2الجراحة )
 )جراحة القمب والصدر واالوعية (

Surgery 2 
(Cardiovascular and chest 

surgery) 
3 0 60 

 Obstetrics 3 0 60 طب التوليد

 Anesthesiology, ER طب الطوارئ والتخدير واالنعاش
medicine 3 0 40 

 Dermatology and venerea االمراض الجمدية والمنتقمة بالجنس
diseases 3 0 40 

 Radiology 1 1 1 0 (1التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي )

 320 1 17  المجموع
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 خامسةالسنة ال
 الفصل االول

 اسم المقرر بالمغة االنكميزية اسم المقرر
 عدد الساعات

 الفصمية األسبوعية
 *سريري عممي نظري

     

 (6االمراض الباطنة )
 )االمراض العصبية وطب المسنين(

Internal medicine 6 
Neurology, geriatrics 3 0 60 

 Internal medicine 7 ( )امراض الكمية(7) االمراض الباطنة
Nephrology 2 0 40 

 (3الجراحة )
 )الجراحة العصبية والبولية(

Surgery 3 (Neuro and Uro 
Surgery) 3 0 40 

 Gynecology 2 0 40 االمراض النسائية
 Ophthalmology 3 0 40 امراض العين وجراحتها

 Preventive and family الطب الوقائي وطب االسرة
medicine 

2 0 40 

 Pediatrics 1 2 0 60 (1طب االطفال )
 Radiology 2 1 1 0 (2التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي )

 Clinical pharmacology 1 0 0 عمم المداواة السريري
 320 1 19  المجموع

 20 عدد ساعات التدريب السريري األسبوعية   *Clinical training hours are 20 h per week 
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 خامسةالسنة ال
 الفصل الثاني

 اسم المقرر
 

 بالمغةاالنكميزيةقرر اسمالم
 عدد الساعات

 الفصمية األسبوعية
 *سريري عممي نظري

 (8االمراض الباطنة )
 )امراض الجهاز الحركي(

Internal medicine 8 
Rheumatology 2 0 60 

 (9االمراض الباطنة )
 الدم()امراض 

Internal medicine 9 
Hematology 2 0 60 

( العظمية وجراحة التجميل 4الجراحة )
 واالطفال

Surgery 4 
Orthopedic, plastic and 

pediatric surgery 
3 0 60 

 Forensic medicine 3 1 20 الطب الشرعي

 Psychiatry 2 0 40 االمراض النفسية

 Pediatrics 2 2 0 60 (2طب االطفال )

 Radiology 2 1 1 20 (2التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي )

 Clinical pharmacology 1 0 0 عمم المداواة السريري

 320 2 16  المجموع
 20 عدد ساعات التدريب السريري األسبوعية   *Clinical training hours are 20 h per week 
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 السنة السادسة

 مجموع الساعات االنكميزيةاسم المقرر بالمغة  اسم المقرر

   

 االمراض الباطنة واالمراض النفسية
Internal medicine and 

Psychiatry 
ساعة( تتضمن  300أسابيع ) 10

 امتحان سريري في نهاية الستاج

 Surgery, Anesthesiology االمراض الجراحية وطب الطوارئ والتخدير واالنعاش
and ER medicine 

ساعة( تتضمن  240أسابيع ) 8
 امتحان سريري في نهاية الستاج

 240أسابيع ) Pediatrics 8 امراض االطفال
 ساعة(تتضمنامتحانسريريفينهايةالستاج

 التوليد وامراض النساء
Obstetrics and 

Gynecology 

ساعة (  081أسابيع ) 6

 تتضمنامتحانسريريفينهايةالستاج

 المنقولة جنسيااالمراض الجمدية واالمراض 
Dermatology and 

venereal diseases 

ساعة (  61أسبوعين )

 تتضمنامتحانسريريفينهايةالستاج

 Otolaryngology امراض االذن واالنف والحنجرة وجراحتها
ساعة(   61أسبوعين )

 تتضمنامتحانسريريفينهايةالستاج

 Ophthalmology امراض العين وجراحتها
ساعة(  61أسبوعين )

 تتضمنامتحانسريريفينهايةالستاج

( ساعة 60) أسبوعين Primary health care الرعاية الصحية االولية
 تتضمنامتحانسريريفينهايةالستاج

 30 عدد ساعات التدريب السريري األسبوعية   *Clinical training hours are 30 h perweek  


