نمورج وصف المقرر
مراجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مراجعت البرنامج األكاديمي))

وصف المقرر
يوفر المقرر امكانية حل المشكلة باسلوب رياضي باالعتماد على االدوات التي تمثل جزءاً مهما ً من اللغة
البرمجية المستخدمة حيث يتيح المقرر الية التعامل مع اللغة البرمجية بأسلوب منطقي حيث تمثل ادواته جزءاً
مهما ً من مراحل بناء المترجمات لكل لغة برمجية.

 .1انًؤصضخ انزؼهًُُخ

خبيؼخ انمبدصُخ  /كهُخ انطت

 .2انمضى اندبيؼٍ  /انًشكز

فشع اندشاحخ :طت انزخذَش وانؼُبَخ انًشكزح و ػالج االنى

 .3اصى  /سيز انًمشس

فشع اندشاحخ :طت انزخذَش SAN 501

 .4أشكبل انحضىس انًزبحخ

دواو سصًٍ

 .5انفصم  /انضُخ

صُىٌ

 .6ػذد انضبػبد انذساصُخ (انكهٍ)
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 .7ربسَخ إػذاد هزا انىصف
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-8أهذاف انًمشس ()Course Objective

رؼشَف انطهجخ ثطت انزخذَش وانؼُبَخ انًشكزح و ػالج االنى

 .19يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى
أ -االهذاف انًؼشفُخ
ا -1يب هى ػهى انزخذَش.
 .2كُفُخ انزؼبيم فٍ سدهخ انطىاسيء و صبالد انؼًهُبد و انؼُبَخ انًشكزح.
ة  -االهذاف انًهبسرُخ انخبصخ ثبنًمشس
 .1انفحص انضشَشٌ نهًشضً
 .2طشق اػطبء انزخذَش
 .3يشالجخ انًشَض فٍ انؼًهُبد و انؼُبَخ انًشكزح
طشائك انزؼهُى وانزؼهى

طشَمخ انًحبضشح واصزخذاو انضجىسح انزكُخلشاءاد  ،رؼهى رارٍ  ،حهمبد َمبط. انزذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسس . إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكزشوَُخ نإلفبدح يُهب نزطىَش انمبثهُبد. انطهت يٍ انطهجخ يدًىػخ يٍ االصئهخ انزفكُشَخ خالل انًحبضشاد يثم يبرا وكُف ويزً ونًبرانًىاضُغ يحذدح
 انفحص انضشَشٌطشائك انزمُُى
 .1االخزجبساد انُىيُخ انًفبخئخ
 .2االيزحبَبد انفصهُخ
 .3االيزحبَبد انضشَشَخ
ج -االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ
 .1كُفُخ انزؼبيم يغ انًشَض
 .2كُفُخ انزؼبيم يغ روٌ انًشَض

طشائك انزؼهُى وانزؼهى
 .1انؼًم فٍ صبالد انؼًهُبد.
 .2انؼًم فٍ انؼُبَخ انًشكزح

طشائك انزمُُى
 االيزحبَبد انضشَشَخ -ايزحبَبد االوصكٍ

د  -انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ ( انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ ).
د -1يزب ثؼخ انزطىس انؼهًٍ يٍ خالل االرصبل ثبندبيؼبد انؼبنًُخ ػٍ طشَك االَزشَُذ .
د -2رًُُخ لذسح انطبنت ػهً انزؼبيم يغ انًؼهىيبد ػٍ انطشَك اإلَزشَذ.

د -3رطىَش لذسح انطبنت ػهً انحىاس وانًُبلشخ.
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ثُُخ انًمشس

األصجىع

انضبػبد

يخشخبد انزؼهى
انًطهىثخ

اسم الوحذة  /المساق أو
الموضوع

األول

3

رؼهُى انطبنت ربسَخ و
رطىس ػهى انزخذَش

تاريخ علم التخذير

انثبٍَ

3

رؼهُى انطبنت كُفُخ اَؼبط
انمهت االونٍ و انًزمذو

انعاش القلب

انثبنش

3

رؼهُى انطبنت اَىاع االنى و
طشق انؼالج

عالج االلم

انشاثغ

3

رؼهُى انطبنت يب و نًبرا
انؼُبَخ انًشكزح

العنايت المركزة

انخبيش

3

رؼهُى انطبنت اَىاع
انًحبنُم انىسَذح و كُفُخ
اصزخذايهب

المحاليل الوريذيت

انضبدس

3

رؼهُى انطبنت اَىاع انزخذَش
انًىضؼٍ

التخذير الموضعي

طشَمخ انزؼهُى

طشَمخ انزمُُى

َظشٌ

أصئهخ ػبيخ
ويُبلشخ

صىس وفُذَى

َظشٌ
صىس وفُذَى
َظشٌ
صىس وفُذَى

َظشٌ

اصئهخ ػبيخ
ويُبلشخ او
ايزحبٌ اٍَ
أصئهخ ػبيخ
ويُبلشخ

أصئهخ ػبيخ
ويُبلشخ

صىس وفُذَى
َظشٌ
صىس وفُذَى

َظشٌ

أصئهخ ػبيخ
ويُبلشخ او
ايزحبٌ اٍَ

أصئهخ ػبيخ و
يُبلشخ

صىس وفُذَى
انضبثغ

رؼهُى انطبنت رصُُف
انًشضً لجم انؼًهُخ
اندشاحُخ

َظشٌ
تصنيف المرضى

صىس وفُذَى

أصئهخ ػبيخ

 .21البنيت التحتيت
 -1كزت انًمشسح

Essentials of Anesthesia

1.

 -2انًشاخغ انشئُضُخ
ا -انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصٍ ثه
( انًدالد انؼهًُخ  ,انزمبسَش) ,....
ة-انًشاخغ االنكزشوَُخ ويىالغ االَزشَُذ

1. Image guided interventiona pain
management
2.Tutorials of Anesthesia

UKwww.anaesthesia

خطت تطوير المقرر
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 ارجبع يب هى يضزحذس وخذَذ يٍ وصبئم انزؼهُى وانزؼهى.
• االصزفبدح لذس االيكبٌ يٍ يضزدذاد َزبئح انجحىس انؼهًُخ فٍ طت انزخذَش و انؼُبَخ انًشكزح و ػالج
االنى.
• رطجُك اصزشارُدُبد انزؼهُى انطجٍ انحذَش فٍ طت انزخذَش و انؼُبَخ انًشكزح و ػالج االنى.

