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م ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ف اال

؛حااك فاال ةااط اة ا ا يااك ا كياا؛ن بةااط م ا حفااةل بنك اال
ّ
أعزاءن اال اانة ا ا ا تحضااة؛ ن ّ
بص فل ا مت َّج جهد ل ا فكة؛ بنه ئفل عاى ةالمفل ال خي ة األب ى عاى ؛ ق الء م اتبكافل ا يكاط
ا ممةز مال نتم ى فل م ة؛ةً ممتع ً مفاّا ً ال ت ةةق باإلنجالزات إن شالء هللا تعال ى.
نصااحكفل أعزاءناال ةااط صااات ا صااضحالت ا مبتضااك فا ن ع ناالً فاال ةااط أب ااى لا اتفل ا يكةا بنبااد فاال
خيى ثال ت عاى ؛ ق نةّا؛ نحا صادةفل ا االمط
عضالً من خك؛ات ال ا مت اضع أمنً ةط أن تكدؤبا م ة؛تفل
ً
ةط صات ا مه اإلن النة ا كةا .
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ل ا كدأ ل ةا اال ا مختصاا؛ ااكعو ا ت ضااةحالت با ب اا؛ا ات اإللا ا ا ت ااط صااد ت ع اان بزا ة ا تعاااةل ا عا اال ط
خص ص صات ا ا جد دة ثل ن تبال فل إ ى عو ا منحظالت با ي؛بحالت ا خالص فل م ٍ
اللة من م ال

األبل.
الط ّ
ا ضصل ا د ّ

السنة التحضريية

حمل السنة األوىل يف الكليّات الطبيّة (الطب البشري – طبب األنبنا – الصبيللة
حلّت السنة التحضريية ألول مرة ّ
للعام اللراني  ،2016-2015وهي هتلف إىل:
 هتيئة طالب متميز قادر على التفوق وخلمة اجملتمع مبهنية عالية. قياس قلرات الطالب وتوجيهه إىل االختصاص الذي يتنانب وميوله. التواصل املباشر مع الونط اجلامعي. حتقيق مبلأ تكافؤ الفرص بني الطالب.فه ببي إ اع تع ببل م ببل الس ببنوات اللران ببية للطال ببب ،وي ببلخل مع ببلل الطال ببب يف الس ببنة التحض ببريية يف معلل ببه الع ببام عن ببل
التخرج.

ميزات السنة التحضريية
إ أهم امليزات الب دعبت ورارة التعلبيم العتمباد السبنة التحضبريية تكمبل يف حتسبني مبلخالت التعلبيم العباخ وخاصبة
املانة إىل حتليث نيانة القبول مبا يتوافق مع املعايري العاملية.
مع اردايد الطلب على التعليم العاخ واحلاجة ّ
ابإلضببافة إىل أ ّ الشببهادة النايويببة د تعببل معياريّبة بسبببب ت ب ّبري لليببة منحهببا عبب ن دورتببني امتحبباييتني يف العببام الواحببل،
إضببافة إىل أ ّ رغبببات الطببالب أكببل أ ال تتحقببق يتينببة لفقلايببه أج بزاء مببل العالمببة وخاصببة يف شببراة العالمببات
املرتفعة (الكليات الطبيّة مبنالع عنبل اعتمباد يتبالث النايويبة العامبة فقبط للتفاضبل ،والنبيّما إ ا كايبت خسبارة الطالبب
لبببعا العالمببات العالمببات القليلببة أو أج بزاء مببل العالمببة يف النايويببة يف بعببا املقببررات غببري األنانببية يف الكليببات
الطبية.
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آلية القبول
للية قبول الطالب يف السنة التحضريية حتكمها القلرة االنتيعابية للكليات الطبيبة ،حيبث ابلد يف بلايبة العبام وقببل
صلور يتالث النايوية العامة علد الطالب املقبح قببو م يف السبنة التحضبريية وفبق الطاقبة االنبتيعابية للكليبات الطبيبة
يف هذا العام يف مجيع اجلامعات احلكومية نواءع يف التعليم العاخ أو املواري أو ابلنسبة للسبوريني غبري املقيمبني والطلببة
العرب واألجايب.

حتديد الكلية أو اجلامعة
يببتم يف ةايببة السببنة التحضببريية فببرر الطببالب علببى االختصاصببات الطبيّ بة علببى أنبباس التفاضببل و لببن بمببع يسبببة
 %50مببل معببلل السببنة التحضببريية ويسبببة  %50مببل معببلل الشببهادة النايويببة العامببة بعببل طب ّبي درجببة مببادة الحبيببة
وطي درجبة مبادة الل بة األجنبيبة الناييبة الب اختبار الطالبب طيّهبا ،ابنبتنناء املتقبلمني ملفاضبلة الطبالب العبرب
اللينية ّ
واألجايب والطالب احلاصلو على الشهادة النايوية غري السبورية فيبتم التفاضبل علبى أنباس معبلل السبنة التحضبريية
فقط.

أماكن الدراسة يف السنة التحضريية
يببلخل الطببالب املقب بولني إىل السببنة التحضببريية وفق باع لشببراة واحببلة ويلرنببو يفببع املقببررات ،ويببتم توريببع الطببالب
للسنة التحضريية إىل اجلامعات وفقاع ملصلر الشهادة النايوية.

املنهاج الدراسي
موحلة للنميع ،ويتم توريعها على فصلني درانيني ،حيث:
يبلغ علد املقررات يف السنة التحضريية عشرة مقررات ّ

 يف الفصل األول تُدرس كلٌّ من املواد:

التشريح ،الكيمياء ،بيولوجيا اخللية ،الل ة اإليكليزية  ،1مهارات احلانوب.
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تدرس املواد:
 ويف الفصل الثاين ّ

الفيزيولوجيا ،الفيزايء ،أخالقيات املهنة ،الل ة اإليكليزية  ،2اإلحصاء احليوي.

 اجلانب العملي للمقررات:
يتم تلريع اجلوايب العملية للمقررات ال ا جزء عملي ،وتكو يتينة الطالب (انجح أو رانب وال حتتسب
عالمة اجلايب العملي للمقرر ضمل معبلل الطالبب ،كمبا ال يسبمح لطالبب دخبول االمتحبا النيبري إ ا د تبز
االمتحا العملي ذا املقرر.
 اجلانب النظري للمقررات:
موحبل مؤمتببت؛ توضببع أنببئلته مركبزايع مببل ورارة التعلببيم العبباخ ،ويعتبب ن انجحباع يف
ختضببع املقببررات النيريببة المتحببا ّ
املقرر كل مل اصل على معلل قلره  %60حتتسب ضمل معلل الطالب يف يتينة السنة التحضريية.
 النجاح أو االنتقال إىل السنة الثانية:
يعل الطالب انجحاع إىل السنة النايية إ ا جنح يف مجيع مقررات السنة التحضريية.
يعل الطالب محفعاع إىل السبنة الناييبة إ ا كبا عبلد املقبررات الب املهبا ال يزيبل عبل  4مقبررات ،ويف هبذه احلالبة
يسنل يف السنة النايية ويعيل املقررات الرانب فيها.
 الرسوب يف السنة التحضريية:
أكل للطالب الرانبب يف السبنة التحضبريية إعادهتبا ،ولكبل فبرر الطالبب لالختصباص يبتم بنباءع علبى السبنة األوىل
يف السنة التحضريية مهما كايت يتينته.

ال تت ا اة؛ حال ة االً ل ا م معا م االت عاان م ا ال ا ضصاال ا د الااط األبل تلااع ااا
ا ضصل ا ثالنط.
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الفصـل األول
علم التشريح
 علم يتضمل درانة تفصيلية ملختلف أعضاء اجلسم ويسنه وطريقة تكوينه.
 يعت ن التشبريح – ابإلضبافة إىل الفيزيولوجيبا -مبل أهبم املبواد األنانبية يف الطبب (املبواد األنانبية هبي املبواد الب
يتم تلريسها يف السنوات النالث األوىل مل الطب .
 يقسم جسم اإليسا تشراياع إىل:
 .1الطرف العلوي.
 .2الطرف السفلي.
 .3الرأس.
 .4العنق.
 .5اجلذع.
 .6الصلر.
 .7احلوض.
المحتوى :
يتم تلريع مادة التشريح يف السنة التحضريية وفق  12فصل –موضوع ، -تتورع كما يلي:
 .1مقلمة يف التشريح العام.
 .2ا يكل العيمي واملفاصل.
 .3اجلهار العضلي.
 .4اجلهار التنفسي.
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 .5اجلهار القليب والوعالي.
 .6اجلهار ا ضمي.
 .7اجلهار البوخ.
 .8اجلهار التنانلي الذكري واألينوي.
 .9اجلهار ال لي الصماوي.
 .10اجلهار العصيب املركزي.
 .11اجلهار العصيب احمليطي.
 .12أعضاء احلواس.
ويتم تناول كل فصبل مبل الفصبول السبابقة ابلتفصبيل و لبن بلرانبة حمتوايتبه وترويتبه الشبراييية وتعصبيبه ابإلضبافة إىل
وظيفته الفيزيولوجية.
طريقة الدراسة:
مببادة التشبريح مببل أمتببع املبواد إ ا متببت درانببتها ابلشببكل الصببحيح ،و لببن مببل خببالل مشبباهلة الصببور الحنببيمية
واحلقيقية املوجودة يف املراجع وليع احلف البصم ،إ أ ّ مبا يتبقبى يف البذاكرة مبل هبذه املبادة هبو مبا متبت درانبته
مل خالل ربط املعلومات النيرية ابلصور والتخيل.
بعض المراجع المقترحة:





( F.Netterيوجل منه يسخة الكحويية محمجة إىل الل ة العربية .
.Interactive Athas of Clinical Anatomy Snell
.Clinical Anatomy
أطلع نوبوات (الطبعة السورية .
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عملي التشريح:
 هو العملي الوحيل تقريباع الذي يتم فيه تطبيق ما مت أخذه يف النيري عملياع.
 أكل أ يكو على اجلنث أو على جمسمات ،وال الب أيه على جمسمات.

بيولوجيا اخللية
 مقرر حليث العهل انتث عل دمث مقرريل نابقني مها (علم احلياة – البيولوجيا -و(علم اخللية .
 وهو علم يقوم بلرانة اخلالاي احلية ،خواصبها وبنيتهبا ومكوانهتبا والعضبيات املوجبودة فيهبا وتفاعالهتبا مبع البيئبة
احمليطة ،إضافة للورة حياهتا  cell cycleوايقسبامها وأخبرياع موهتبا ،وتبتم هبذه اللرانبة علبى يطباق جمهبري أو
جزيئي.
 معرفة تركيب اخلالاي وكيفية عملها أناني جلميع العلوم احليوية ،فتقلير ملى التشابه واالختالف ببني األابا
اخللوية يعت ن أمراع مهماع وأنانياع جلميع العلوم احليوية اجلزيئية واخللوية.
المحتوى:
يتم تلريع مادة بيولوجيا اخللية يف السنة التحضريية وفق  12فصل ،تتورع كما يلي:
 .1ملخل إىل علم اخللية.
.2
.3
.4
.5
.6

تركيب كيميالي حيوي للخلية.
بنية ووظالف العضيات اخللوية.
بنية ووظيفة النواة.
ال شاء اخللوي.
ا يكل اخللوي.

 .7االلتصاق اخللوي.
 .8طاقة اخللية.
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 .9االيقسام اخللوي واللورة اخللوية.
 .10االيقسام املنصف ووراثة الصب يات.
 .11التأشري اخللوي.
 .12التمايز واخلالاي اجلذعية واالنتموات.
طريقة الدراسة:
تكرار املعلومات النيرية بني كل فبحة وفبحة مفيبل جبلاع لتننبب يسبياةا وترنبيخها ،ومبل املمكبل أ تسباعل بعبا
املراجع والصور التوضيحية يف توضيح بعا األفكار.

وعلين أ تعلم أ هذه املادة هي حنر األناس يف علم الطب ،فكل املواد السريرية ال نتلرنها الحقاع تعتمل
علببى معرفتببن املسبببقة ببيولوجيببا اخلليببة احليببة وكيفيببة أدالهببا لوظيفتهببا يف اليببروف الطبيعيببة لتبب علببى أنبباس لببن
الت ريات املرضية ال تطرأ على أي مل وظالفها واألعراض السريرية النامجة عل لن.
المراجع المقترحة:
Cain et al، Urry، Tenth Edition - Reece،Campbell Biology
عملي بيولوجيا الخلية:
تتم فيه درانة اخلالاي بوانطة اجملهر ،وتتم اللرانة على حمضرات جاهزة مل اخلالاي ،ويتصف ابلسهولة بشكل عام.

الكيمياء
تعت ن مل املواد األنانية يف الكليات الطبية ،وهي اللبنة ال نتبىن عليها الكيمياء احليوية والسريرية الحقاع.

www.hakeem-sy.com
~~9

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة التحضريية

المحتوى :
مادة الكيمياء يف السنة التحضريية عامة أتنيسية وليست ختصصية ،وتتضمل الكنري مل املفاهيم ال مرت نباعبقا يف
النايوية ككيمياء السوالل واملركبات العضوية والكيمياء الذرية وغريها.
عملي الكيمياء:
عملي نهل مل حيث التطبيق ويتصف ابملتعة ،و يتضمل إجراء تفاعالت وجتارب كيميالية توافق ما درس يف القسم
النيري.

اللغة االنكليزية -1-
 مل املواد السهلة واملفيبلة والب بب أ تكبو درانبتها مبل أجبل العالمبة والنقافبة الشخصبية بوقبت واحبل ،أل
الل ة مل أهم متطلبات العصر؛ علماع أيه أكل احلصول على عالمة عالية فيها.
 الل ة اإليكليزية تتضمل فقط قسم ييري عليه  100درجة ابالمتحا .
المحتوى:
 كتبباب  New English Fileمببل جامعببة  ،Oxfordواملسببتوى متونببط أعلببى upper
. intermediate
 يتض ببمل الكت بباب :قواع ببل ،يص ببوص للقب براءة ،يص ببوص ان ببتماع ،رم ببور ص ببوتية  «International
 ،phoneticalphabet»وتكو يصوص االنتماع مكتوبة يف لخر الكتاب لالطالع عليها.
 كمبا يوجببل يف لخبره أيضباع مرجبع للقواعببل Grammar Referenceابإلضببافة إىل الرمبور الصببوتية الب
ب حفيها جيلاع.
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طريقة الدراسة:
مل السهل درانة هذه املادة بشكل جمزأ (كل يوم يصف ناعة تقريباع وهذا طبعباع يعبود ابلفالبلة الشخصبية الكببرية،
أما يف حال مت إمهال املادة مل حيث احلضور واللرانة فينب حماولة أتمني حلول التماريل املوجبودة يف الكتباب قببل
االمتحا بفحة كافية (أليه مل الصعب حلّها مل قبل الطالب لوحله وخصوصاع متاريل املفردات .

مهارات احلاسوب
كايت هذه املادة نابقاع ضمل مقرر السنة النايية بكلية الصيللة ،تتحلث عل اتريخ احلانوب وأجزاءه ومكوانته.
مادة نهلة وتعل مادة معلل ابمتيار ،ا قسم ييري فقط وعليه  100درجة ابالمتحا .

وأخيراً:
حاول بناء تجربتك الخاصّة واستفد من تجارب اآلخرين
دون االعتماد عليها كل ّياً.
واحرص على التّعاون مع كلّ زمالئك ممّن في دفعتك
ي تجربة جامعيّة زاخرة
واألكبر منك واألصغر ،لتبن َ
بالفائدة والمتعة.
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دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة التحضريية

كل أمنياتنا لكم بالنّجاح والتّفوّق.
وشكراً لثقتكم بحكيم
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إعداد
أمجد الصواف
لمى درويش

تصميم الغالف
عمار محيش
إشراف تنفيذي
عبد الرحمن البرديني
إشراف عام
نور ديار بكرلي

فريق العمل

تنسيق
سامي الحليبي

