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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
فمي ةامعمة   الطب   رنمام  ككمالج  ج ل  تهييم بهذه االيتبانة إ ت دف تت كس مس تطج ر برامج ا األااوع ية،

رك ل برنمام  . و   نما معرفمة  أعمت وتهمد ال ك مج جع الط بمة ال  تحهميس فيم نت وزمتشكل أ محتة، الذي
التكمر  كهمرا ي التع ي مال الةابمة كااليمتجاكة   م   مل ةمد   نرةمج، لذا مس خالل االةاكة  س االيتبانة

لبحم  ا ألغمرا ذ يتسمتةد  إ ،يتبانة ككل وية و ناعة ومس ثم اإلةاكمة  ن ما ككمل بمدم وأمانمةمس اال
 الع  ي فهط . 

االةبا  مة  ما الجد  الثاني فيتكجن مس مسايال التةصصيانال الشةصية، أو تكجن الجد  االول مس الب
 ة ال تع همة ك حتمج  يئل مج ج ة مس ال سايال  دوا مس األل  ةانب  واالختيا  ة ل برنام ، ويتجد إ

  ال تمد   لكمل يمحال كشمكل منمصمل ممس يمئ ة   م  ال هيماهذه ال سايال، الرةا  اإلةاكة  س هذه األ
 خالل وضع اشا ي )        ( في الع جو الذي ع ثل تهد رك . 

 
 شاار س لكم حسس تعاونكم                                                       

                          
 الهسم األول : مع جمال شةصية 

 ل مع جماتت الشةصية في ال ربع الذي ع ث× ( ضع إشا ي ) 
 

 الجنس :
 

  أنث                ذ ر             

 ال عدل التراا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدل في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال سايال والةبرال الهسم الثاني :       
  

 :كالنسبة ل  سايال التي و يت ا .   ضع إشا ي )          ( في ال ربع الذي  الئم  أعت 1  
مد  ال حتج  الذي عغطي   محتجاه النظري والع  ي أه يت  ل ع ل في ال ستهبل ال سام

 ال سام

 و ةة الصعجبة

متجيط  م م
 االه ية

ي يل 
 االه ية

نظري 
غير 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
لكن  
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
مع 

نشاطال 
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حي  
الع   
 واالتساع

متجيط  بعب
 الصعجبة

 ي ل

             العسكرية العلوم

             اختياري جامعه متطل 

             طبية مصطلحات

             طبية فيزياء

             وعضوية عامه كيمياء

             وعضوية عامة كيمياء مختبر

             خلية بيولوجيا

             حيوية كيمياء

             الحيوية الكيمياء مختبر

             1  عربية لغة

             1انجليزية لغة

             العام التشريح علم

             العملي العام التشريح علم

             العام األنسجة لمع

             العملي العام االنسجة علم

             السريرية العلوم في مقدمة

             2الباطنيه االمراض

             2الجراحة

             2االطفال  ط 

             2والتوليد النسائية االمراض

             ** اختياري تدري 

             العام االجنة علم

             العام االعضاء وظائف علم

             الجزيئية االحياء

             الجزيئية االحياء مختبر

             اختياري جامعه متطل 

             الحيوي االحصاء

             الحيوي االحصاء مختبر

             اختياري جامعه متطل 

             الشرعي الط 

             1الباطنية االمراض

             النووي والط  االشعة

             1الجراحة

 والتخدير الطوارئ ط 

 الحثيثة والعناية
            

             الطبي والتوثيق الط  تاريخ
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مد  ال حتج  الذي عغطي   محتجاه النظري والع  ي أه يت  ل ع ل في ال ستهبل ال سام
 ال سام

 و ةة الصعجبة

متجيط  م م
 االه ية

ي يل 
 االه ية

نظري 
غير 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
لكن  
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
مع 

نشاطال 
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حي  
الع   
 واالتساع

متجيط  بعب
 الصعجبة

 ي ل

             العام االمراض علم

             العام الدقيقة االحياء علم

             العام الدقيقة االحياء علم مختبر

             الطبية المناعة

             الطبية المناعة مختبر

             العام االدوية علم

             العامة الصحة

             اختياري جامعه متطل 

             الحركي الجهاز منظومة

             الهضمي الجهاز منظومة

 الصم الغدد منظومة

 واالستقالب
            

             الطبية المهنة اخالقيات

             السريري النفس علم

             الوطنية التربية

             اختياري جامعه متطل 

 األسرة ط 
            

             النفسية األمراض

             العصبية األمراض

             الجلدية االمراض

             والمفاصل العظام

             العيون

 البولية المسالك
            

             االعصاب جراحة

             وحنجرة واذن انف

             1االطفال ط 

             والتوليد النسائية االمراض

             التنفسي الجهاز منظومة

             الوعائي القلبي الجهاز منظومة

             1العصبي الجهاز منظومة

             والدم اللمفاوي الجهاز منظومة

 البولي الجهاز منظومة

 والتناسلي
            

             الصحية االدارة

             المهنية الصحة
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 : كالنسبة ل  سايال التي و يت ا. إل  أي مد  تم ايتةدا   ل مس أياليب التد  س التالية 2
 ابدا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاضري  فهط

      ال حاضري مع ال نايشة 

      منايشة بمية

      منايشة ض س مج ج ال 

       ر  ويائل ي عية وبصر ة وأفال 

      طر هة أو أي جب ال شروع

       ر  أو الهيا  بد و  ن جذةية .

      ايتةدا  ال ةتبرال 

 
 . التهييم  3
 

 غير مستخدمة قليلة االستخدام شائعة االستخدام شائعة جدا في االستخدام إجراءات التقييم المستخدمة

     االختبارات الموضوعية

     المكتوبةاختبارات األسئلة المقالية 

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     البحث في موضوع معين بدون عرضه

 

 . العاليال مع أ ضا  ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
 التي يواجهها الطلبة 

    

 


