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 ةسداسلا ةلحرملل يلمعلا ماودلا لودج

 دیدجلا يلماكتلا جاھنملا

 ٢٠٢٠-٢٠١٩ةنسل 
 ٢٠٢٠-٧-٢١ يف يھتنیو ٢٠١٩-٧-١٥ يف يساردلا ماعلا أدبی

 

 

  
 

 روصنم دیشر ةدئاع ةروتكدلا دعاسملا ذاتسألا :دیمعلا نواعم

 داوج يلع دمحم روتكدلا ذاتسالا :يناثلا روطلا لوؤسم

 دادحلا سابع ىملس ةروتكدلا ةذاتسالا :ةسداسلا ةلحرملا ةلوؤسم

 ناحرف لصیف نزام روتكدلا دعاسملا ذاتسالا :قسنملا
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 :لیصافتلا

 .٢٠٢٠-٧-٢١ ءاثالثلا موی يف يھتنیو ٢٠١٩-٧-١٥ نینثالا موی يف ماودلا أدبی •
 .ةعومجم لكل بالط ٩-٨ عقاوب ةعومجم ٤٠ ىلا ةبلطلا مسقیو ،٣٤٠-٣٢٠ وھ ةبلطلل يلكلا ددعلا •
 وا )ةینیدلا تابسانملاو ةیمسرلا لطعلا اھنمضب( اعوبسا ٤٤ يھ ةیمیداكالا ةنسلل ةیلكلا ةدملا نوكت •

 .ایط قفرملا لودجلا بسح اھروادت متیو )ةیمسر لطع نودب( يلعف ماود عوبسا ٤٠
 ةیسیئرلا ةیطمنلا تادحولل ماسقا ةعبرأ :)مسق لكل عیماجم ٨( ماسقأ ٥ ىلا ةساردلا ةدم میسقت متی •

 ٤٠( عیباسأ ٨ وھ مسق لك يف يلعفلا ماودلا نوكی ،ةینطابلاو ةحارجلا تایعرفل سماخلا مسقلاو

 .)اموی
 :ةسمخلا ماسقالا •

 .ةینطاب :لوألا .1
 .ةیحارج ءيراوط عوبسا عم ةماع ةحارج :يناثلا .2
 .ةیلوألا ةیحصلا ةیاعرلا زكرم دحاو عوبساو لافطالا ءيراوط عم لافطألا بط :ثلاثلا .3
 ةیحصلا ةیاعرلا زكرم دحاو عوبساو ةیئاسنلا ءيراوط عم )ةیئاسنلا( ةأرملا ةحص :عبارلا .4

 .ةیلوألا
 تایعرفو )روسكلاو ماظعلا ةحارجو ةیلوبلا كلاسملا ةحارج ( ةحارجلا تایعرف :سماخلا .5

 )ةینطابلا ءيراوطو ةیبصعلا( ةینطابلا

 :يلی امك نوكی ةیطمنلا ةیمیلعتلا تادحولل يریرسلا بیردتلا

 :نیترتف يف اھماود نوكی :ةینطابلا .1
A. عیماجم ٨ اھیف دجاوتیو عیباسأ ٨ اھتدم نوكت :ةیسیئرلا ةرتفلا 
B. ةینطابلا ءيراوط( عیماجم ٤ اھیف دجاوتیو عیباسأ ٤ اھتدم نوكت :تایعرفلا ةرتف 

 .)ناعوبسال ناتعومجم ةیبصعلاو ناعوبسال ناتعومجم
 :نیترتف يف اھماود نوكی :ةیحارجلا .2

A. ءيراوطو )عیماجم ٧( عیباسأ ٧ ةماع ةحارج مضت عیباسأ ٨ اھتدم نوكت :ةیسیئرلا ةرتفلا 

 )ةدحاو ةعومجم( دحاو عوبسا ةحارجلا
B. روسكلاو ماظعلا ةحارج( عیماجم ٤ اھیف دجاوتیو عیباسأ ٤ اھتدم نوكت :تایعرفلا ةرتف 

 .)ناعوبسأل ناتعومجم ةیلوبلا كلاسملا ةحارجو ناعوبسال ناتعومجم
 ةیاعرلا زكرمل دحاو عوبسأو )عیماجم ٧( لافطالا ءيراوط نمضتت عیباسأ ٧ ةرتف :لافطألا .3

  )ةدحاو ةعومجم( لافطأ-ةیلوالا ةیحصلا

 دحاو عوبسأو )عیماجم ٧( ةیئاسنلا ءيراوط نمضتت عیباسأ ٧ ةرتف :)ةیئاسنلا( ةأرملا ةحص .4

  )ةدحاو ةعومجم( ةیئاسن-ةیلوالا ةیحصلا ةیاعرلا زكرمل
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 :٢٠٢٠-٢٠١٩ ةنسل ةسداسلا ةلحرملل يریرسلا بیردتلا لودج

  :يلی امك ةیطمنلا تادحولا يف ةبلطلا ماود نوكی

 )يلعف ماود موی ٦٠( عوبسأ ١٢ يھ ماودلل ةیلكلا ةرتفلا :ةیحارجلا .1

 )يلعف ماود موی ٣٥( عیباسا ٧ :ةماعلا ةحارجلا •

 )يلعف ماود مایأ ١٠( ناعوبسا :روسكلاو ماظعلا ةحارج •

 )يلعف ماود مایأ ١٠( ناعوبسا :ةیلوبلا يراجملا ةحارج •

 )يلعف ماود مایأ ٥( دحاو عوبسا :ةیحارجلا ءيراوط •

 

 )يلعف ماود موی ٦٠( عوبسأ ١٢ يھ ماودلل ةیلكلا ةرتفلا :ةینطابلا .2

 )يلعف ماود موی ٤٠( عیباسأ ٨ :ةماعلا ةینطابلا •

 )يلعف ماود مایأ ١٠( ناعوبسا :ةیبصعلا •

 )يلعف ماود مایأ ١٠( ناعوبسا :ةینطابلا يراوط •

 

 عیباسأ ٨ يھ ماودلل ةیلكلا ةرتفلا :ةیلوالا ةیحصلا ةیاعرلا زكرم عوبسا عم )ةیئاسنلا( ةأرملا ةحص .3

 )يلعف ماود موی ٤٠(

 )يلعف ماود موی ٣٥( عیباسأ ٧ :ةیئاسنلا ءيراوط عم ةیئاسنلا •

 )يلعف ماود مایأ ٥( دحاو عوبسا :ةیلوالا ةیحصلا ةیاعرلا زكرم •

 

 ماود موی ٤٠( عیباسأ ٨ يھ ماودلل ةیلكلا ةرتفلا :ةیلوالا ةیحصلا ةیاعرلا زكرم عوبسا عم لافطالا .4

 )يلعف

 )يلعف ماود موی ٣٥( عیباسأ ٧  :لافطالا ءيراوط عم لافطالا •

 )يلعف ماود مایأ ٥( دحاو عوبسا :ةیلوالا ةیحصلا ةیاعرلا زكرم •

 

 نمضی امب ءيراوطلاو تایعرفلا عم ةیسیئرلا ةیطمنلا تادحولا يف ماودلا بیترت متی :ةظحالم
 .ةدام لكل ةددحملا ماودلا مایا بسح لداعلا قاقحتسالاو ةیبایسنالا

 

 :يتالاك عیماجملا ماودل ةعبرالا ةیسیئرلا ةینمزلا تاتیقوتلا

 ٢٠١٩-٩-١٦ نینثالا  موی ىلا ٢٠١٩-٧-١٥ نینثالا موی :ىلوالا ةرودلا .1

 ٢٠٢٠-١-٢٧ نینثالا موی ىلا تفحز ٢٠١٩-٩-١٧ ءاثالثلا موی :ةیناثلا ةرودلا .2

 ٢٠٢٠-٣-٢٥ ءاعبرألا موی ىلا ٢٠٢٠-١-٢٨ ءاثالثلا موی :ةثلاثلا ةرودلا .3

 ٢٠٢٠-٥-٢٠ ءاعبرألا موی ىلا ٢٠٢٠-٣-٢٦ سیمخلا موی :ةعبارلا ةرودلا .4
 ٢٠٢٠-٧-٢١ ءاثالثلا موی ىلا ٢٠٢٠-٥-٢١ سیمخلا موی :ةسماخلا ةرودلا .5
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 :تابایغلاو ماودلا
 ةیلوالا ةیحصلا ةیاعرلا زكرم يف ماودلا عم ةیسیئرلا ةعبرالا ةیطمنلا تادحولا نمض ماودلا باسح نوكی
 :يلی امك

 ٦ وھ تابایغلاب حامسلا ةرتفو )يلعف ماود موی ٦٠( عوبسأ ١٢ يھ ماودلل ةیلكلا ةرتفلا :ةیحارجلا .1

 .رذعب مایأ ٩ و رذع نودب مایأ
 ٦ وھ تابایغلاب حامسلا ةرتفو )يلعف ماود موی ٦٠( عوبسأ ١٢ يھ ماودلل ةیلكلا ةرتفلا  :ةینطابلا .2

 .رذعب مایأ ٩ و رذع نودب مایأ
 مایأ ٤ وھ تابایغلاب حامسلا ةرتفو )يلعف ماود موی ٤٠( عیباسأ ٨ يھ ماودلل ةیلكلا ةرتفلا :لافطالا .3

 .رذعب مایأ ٦ و رذع نودب
 ٤ وھ تابایغلاب حامسلا ةرتفو )يلعف ماود موی ٤٠( عیباسأ ٨ يھ ماودلل ةیلكلا ةرتفلا :ةأرملا ةحص .4

 .رذعب مایأ ٦ و رذع نودب مایأ

 :تابایغلل يلیصفتلا لودجلا

 يلكلا بیردتلا ةرتف  بیردتلا
 ةیلعفلا

 مایأ ددع
 نودب  بایغلا

 رذع

  بایغلا مایأ ددع
 )ةزاجا(رذعب

 )%١٥( )%١٠( موی عوبسأ  
 ٩ ٦ ٦٠ ١٢ ةیحارجلا
 ٦ ٤ ٤٠ ٨ ءيراوطلا عم ةماعلا ةحارجلا 
 ٢ ١ ١٠ ٢ روسكلاو ماظعلا ةحارج 
 ٢ ١ ١٠ ٢ ةیلوبلا كلاسملا ةحارج 
 ٩ ٦ ٦٠ ١٢ ةینطابلا
 ٦ ٤ ٤٠ ٨ ةماعلا ةینطابلا 
 ٢ ١ ١٠ ٢ ةیبصعلا 
 ٢ ١ ١٠ ٢ ةینطابلا ءيراوط 
 ٦ ٤ ٤٠ ٨ لافطالا
 ٦ ٤ ٣٥ ٧ ءيراوطلا عم لافطالا 
 ٢ ١ ٥ ١ لافطأ-يحصلا زكرملا 

 ٦ ٤ ٤٠ ٨ )دیلوتلاو ةیئاسنلا( ةأرملا ةحص
 ٦ ٤ ٣٥ ٧ ءيراوطلا عم ةیئاسنلا 
 ٢ ١ ٥ ١ ةیئاسن-يحصلا زكرملا 
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Calendar of Clinical Teaching schedule for 6th year students 2019-2020 (Amended) 
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 )لدعملا( ٢٠٢٠-٢٠١٩ ةنسل ةسداسلا ةلحرملل يریرسلا بیردتلا لودج
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 )لدعمل( ٢٠٢٠-٢٠١٩ ةنسل ةسداسلا ةلحرملل يریرسلا بیردتلا لودج

 
 
 


