نموذج 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 انتؼهًُُخ

ربيؼخ انقبدصُخ  /كهُخ انطت

 .2انقضى انزبيؼٍ  /انًشكز

فشع انزشاحخ

 .3اصى  /سيز انًقشس

رشاحخ االَف االرٌ انحُزشح SOT 540 /

 .4أشكبل انحؼىس انًتبحخ

دواو سصًٍ

 .5انفظم  /انضُخ

صُىٌ

 .6ػذد انضبػبد انذساصُخ (انكهٍ)

60

 .7تبسَخ إػذاد هزا انىطف

2217/2/22

-8أهذاف انًقشس ()Course Objective

تؼشَف انطهجخ ػهً انتشكُت انتششَحٍ وانىظُفٍ وانًشػٍ نالَف االرٌ وانحُزشح وتًكٍُ انطبنت يٍ
تشخُض االيشاع انًهًخ وانحبالد انطبسئخ وانتؼبيم يؼهب

 .12يخشربد انتؼهى وؽشائق انتؼهُى وانتؼهى وانتقُُى
أ -االهذاف انًؼشفُخ
ا -1تىػُح انًفبهُى االصبصُخ فٍ ؽت ورشاحخ االَف االرٌ وانحُزشح.
ا -2المعرفة والفهم للتركيب التشريحي والوظيفي فٍ طب وجراحة االنف االذن والحنجرة .
ا 3التعرف على االهمية السريرية لالمراض االجزاء اعاله. ا4تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهمز.ة  -االهذاف انًهبستُخ انخبطخ ثبنًقشس
ة 1مهارات المعرفة -التذكر.
ة – 2انقذسح ػهً انتفكُش فٍ يؼبنزخ انًشكهخ حضت قىاػذ يؼُُخ.
ة – 3كتبثخ انتقبسَش انؼهًُخ
ة -4مهارات التذكير والتحليل
ؽشائق انتؼهُى وانتؼهى
طريقة المحاضرة واستخدام السبورة الذكيةقشاءاد  ،تؼهى راتٍ  ،حهقبد َقبط. انتذسَجبد واألَشطخ فٍ قبػخ انذسس . إسشبد انطالة إنً ثؼغ انًىاقغ االنكتشوَُخ نإلفبدح يُهب نتطىَش انقبثهُبد. انطهت يٍ انطهجخ يزًىػخ يٍ االصئهخ انتفكُشَخ خالل انًحبػشاد يخم يبرا وكُف ويتً ونًبرانًىاػُغ يحذدح
االختجبساد انُىيُخ انًفبرئخ واالصجىػُخ انًضتًشحؽشائق انتقُُى
انًشبسكخ فٍ قبػخ انذسس.التقارير والدراساتامتحانات يومية واسبوعية باسئلة حلها ذاتيا.اختجبساد فظهُخ وَهبئُخ وأَشطخ .االختبارات العمليةد -االهذاف انىرذاَُخ وانقًُُخ
د -1تمكين الطلبة من فهم طب وجراحة االنف االذن والحنجرة
د -2تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.
د -3تمكين الطلبة يٍ انتفكُش انًُطقٍ فٍ االنُخ انجبحىفُضُىنىرُخ نحظىل االيشاع انًتؼهقه ثهزا
االختظبص

د  -انًهبساد انؼبيخ وانًُقىنخ ( انًهبساد األخشي انًتؼهقخ ثقبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخظٍ ).
د -1متا بعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت .
د -2تنمية قدرة الطالب على التعامل مع المعلومات عن الطريق اإلنترنت.
د -3تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.

ؽشَقخ انتقُُى
أصئهخ ػبيخ
ويُبقشخ
اصئهخ ػبيخ
ويُبقشخ او
ٍَايتحبٌ ا
أصئهخ ػبيخ
ويُبقشخ
أصئهخ ػبيخ
ويُبقشخ

ثُُخ انًقشس
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انضبػبد

األصجىع

EAR ANATOMY
&PHYSIOLOGY

1

األول

1

ٍَانخب

1

انخبنج

1

انشاثغ

يخشربد انتؼهى
انًطهىثخ

ؽشَقخ انتؼهُى

 المساق أو/ اسم الوحدة
الموضوع

ٌَظش

EAR ANATOMY
&PHYSIOLOGY

ٌَظش

DISEASE OF
EXT.EAR

DISEASE OF
EXT.EAR

ٌَظش

DISEASE OF
EXT.EAR
DISEASE OF
MIDDLE EAR

DISEASE OF
EXT.EAR e
DISEASE OF
MIDDLE EAR

DISEASE OF
MIDDLE EAR

DISEASE OF
MIDDLE EAR

1

انخبيش

DISEASE OF
INNER EAR

DISEASE OF
INNER EAR

1

انضبدس

DISEASE OF
INNER EAR

DISEASE OF
INNER EAR

1

انضبثغ

ANATOMY OF
LARYNX

1

ٍانخبي

ٌَظش

أصئهخ ػبيخ
ويُبقشخ او
ٍَايتحبٌ ا
ٌَظش
أصئهخ ػبيخ و
يُبقشخ

ٌَظش

أصئهخ ػبيخ
ٌَظش
أصئهخ ػبيخ و
يُبقشخ
أصئهخ ػبيخ و
يُبقشخ
أصئهخ ػبيخ و
يُبقشخ
ٌايتحبٌ شهش
اصئهخ ػبيخ
اصئهخ ػبيخ

ٌَظش

ٌَظش
ٌَظش
ٌَظش
ٌَظش
ٌَظش

اصئهخ ػبيخ
اصئهخ ػبيخ
اصئهخ ػبيخ
أصئهخ ػبيخ و
يُبقشخ
أصئهخ ػبيخ و
يُبقشخ

ٌَظش
ٌَظش
ٌَظش
ٌَظش
ٌَظش

ANATOMY OF
LARYNX
INFLAMMATIO
N OF LARYNX
BENIGN
DISEASE

INFLAMMATION
OF LARYNX
BENIGN
DISEASE

1

انتبصغ

1

انؼبشش

MALIGNANCY

MALIGNANCY

1

انحبدٌ ػشش

VOCAL CORD
PALSY
TRACHEOSTO
MY

VOCAL CORD
PALSY
TRACHEOSTOM
Y

1

انخبٍَ ػشش

1

انخبنج ػشش

ANATOMY OF
PHARYNX

ANATOMY OF
PHARYNX

1

انشاثغ ػشش

PHARYNGITIS
PHARYNGEAL
TUMORS
BENIGN
DISEASE
TONSILLECTO
MY

PHARYNGITIS
PHARYNGEAL
TUMORS

1

انخبيش ػشش

1

انضبدس ػشش

BENIGN DISEASE

1

انضبثغ ػشش

TONSILLECTOMY

1

انخبيٍ ػشش

PHARYNGEAL
MANIFESTATI
ON OF
SYSTEMIC
DISEASE
ANATOMY OF
NOSE
RHINOSINUSIT
IS

انتبصغ ػشش

1

PHARYNGEAL
MANIFESTATION
OF SYSTEMIC
DISEASE

ػششوٌ

1

ANATOMY OF
NOSE

1

RHINOSINUSITIS

1

EPISTAXIS

1

TUMORS

1

NASAL POLYP

NASAL POLYP

1

COMMON E.N.T
OPERATION

COMMON E.N.T
OPERATION

انىاحذ
وانؼششوٌ
انخبٍَ
وانؼششوٌ
انخبنج
وانؼششوٌ
انشاثغ
وانؼششوٌ
انخبيش
وانؼششوٌ

EPISTAXIS
TUMORS

َظشٌ
ػبيخ ويُبقشخ
او ايتحبٌ اٍَ
َظشٌ
َظشٌ
َظشٌ
َظشٌ
َظشٌ
َظشٌ

ايتحبٌ يفبرئ
يُبقشخ
اصئهخ ػبيخ
اصئهخ ػبيخ
يُبقشخ
ايتحبٌ فظهٍ

 .21البنيت التحتيت
 -1كتت انًقشسح

 -2انًشارغ انشئُضُخ

Essential ENT by Rogan J Corbridge
MB BS, BSC, 2nd ed 2011
1.

1- Scott-Brown’s Otorhinolaryngology,
Head and Neck Surgery

خطت تطوير المقرر
.31
 اتجبع يب هى يضتحذث ورذَذ يٍ وصبئم انتؼهُى وانتؼهى.
• االصتفبدح قذس االيكبٌ يٍ يضتزذاد َتبئذ انجحىث انؼهًُخ فٍ االَف االرٌ انحُزشح.
• تطجُق اصتشاتُزُبد انتؼهُى انطجٍ انحذَج فٍ االَف االرٌ انحُزشح

