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 أعزاءنا الطلبة،

 

قبلكم فةي تسةن أننبارك لكم نجاحكم واجتيازكم السنوات األساسية األولى في دراسةة الطة ، ويفةرفنا ويسة دنا 

ي وتةدريبي فةهد لةه ر بأعرق مسةاق تدريسةرحا  الط  السريري بسنواته الثالث، مستهلين م كم هذا المفوا

ل ظةيم والطية  منذ نفأتها وحتى يومنا هذا، والذي سيترك فيكم األثر افي الجام ة األردنية  خريجو كلية الط   

  .ة بإذن هللازيمتلموسيكون سبباً أساسياً في خلق وصقل فخصيتكم الطبية ا

 

الط  فيها، بأنها أخةذت علةى عاتقهةا هةدفاً سةامياً هةو   لقد تميزت الجام ة األردنية منذ نفأتها، وباألخص كلية

نظريةة والتطبيقيةة دون نسةيان خريج أطباء يتميزون بمهارات مهنية عالية، ُمسلحين بقدر عاٍل مةن الم رفةة الت

خيةرة أبنةاء  باسةتقطا  قيق ذلك قامت الجام ةة األردنيةة نبيلة. ولتحلا  ةهنلهذه الم  واالجتماعيالجان  األخالقي  

رت الجام ةة األردنيةة الذين يتمت ون بس  الوطن م ة أكاديمية علميةة وطبيةة عاليةة للتةدريل بكليةة الطة ، ووفةا

ثةة يد حلا لمستففى األكاديمي األول في األردن كل ما توصلت إليه التكنولوجيةالمستففى الجام ة األردنية وهو ا

كلية الطة  مةن داخةل أفضل الطلبة إلى    الجام ة أن تختار  وارتأت من أجهزة طبية متقدمة وُمختبرات ُمتميزة.  

 .الوطن وخارجه، وبهذا ضمنت الجام ة األردنية خريجين متميزين بالم رفة والمهارات المختلفة

 

طة الدراسية لنيل درجة دكتةور خلا منلقد وفرت كلية الط  كل اإلمكانات لخلق هذا المساق الخاص بها من ض

لسريرية وآدا  مهنةة الطة . يهةدذ هةذا المسةاق أن يةدخل طالة  ا يةفي الط ؛ مساق المقدمة في ال لوم الطب

اء أمةورهم ليكةون الطبية  الم ةالج الط  عالم التدري  السريري والتهيئة لالتصال المبافر مع المرضى وأولي

رة ال لةم والمهةا وذوقبلها المجتمع ويوجه لها االحترام والتقةدير والثقةة، تي  يلتلهم ذو الفخصية والهيئة الطبية ا

ل الية المبنية على أسل علمية راسخة تةددي إلةى تقةديم الخدمةة الصةحية الصةحيحة والالئقةة لكافةة السريرية ا

 .محلي وال الميمرضانا على المستوى ال

 

سين المتميازين   يسراأهال وسهالً بكم من جديد، مع أمنياتنا لكم بفصل د  موفاق ومثمر وممتع مع مجموعة المدرا

 .هذا المساق اً في خدمتكم خالللذين لن يألوا جهد ا

 

 

 

 فريق المساق
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 -ن: أالمساق يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من هذا 

 

 جوانبها.بكل  المرضية السيرة ألخذ  الالزمة المهارات  يتقن -1

 .عاليةة واحترافية لمريض بمهنيل يرريالس يجري الفحص  -2

 .من المهنية عال يتواصل مع المريض والطاقم الطبي بمستوى -3

زمةة ويدرك ضةرورة االلتةزام بةاألخالق والقةيم والتفةري ات الال  الط ،يلم بالجوان  األخالقية لمهنة   -4

 .لممارسة الط  

عةراض هةم األأل الفةاملةو حةصةحيلاوالبحةث عةن الم لومةة  المطلوبة،لى الم لومات الطبية إيتوصل   -5

 .المختلفة لألمراض وال المات السريرية 

كمةا يلتةزم   المحةددين،لوقت وعمل الواجبات المطلوبة منه في الزمةان والمكةان  االلتزام بايدرك أهمية   -6

  مستقبالً.لتصبح جزء من فخصيته المهنية  الط ،ليق بطال  كلية باللبال والهندام الذي ي

  وخصوصيتهم.مرضى نع ال دوى والحفاظ على سالمة اللم مة الات اراهميلتزم ويطبق ال -7

 والقانونية.خالقية نسانية واألرات التواصل والجوان  اإلمهنة الط  ومها يت رذ على فلسفة -8

 

 

 

 

لفريق ل المبافر وجيهتلاو اإلفراذ ال ام على هذا المساقالط  عميد كلية  ياسر رياناألستاذ الدكتور   يتولى

 لجنة المساق فهم:ضاء أما أع .وتقديم األفضل لطلبة كلية الط   المفرذ لتحقيق األهداذ المنفودة

 (لفدون الت ليم والتطوير الطبيالط   كليةعميد مساعد و ،ة ال امةمن قسم الجراحعضو هيئة تدريل )المساق منسق  – د. رائد الطاهر •

 (األمراض الباطنيةمن قسم عضو هيئة تدريل ) Aال ام ومسدولة مجموعة اإلفراذ  – فاطمة الن يمات د.  •

عميد كلية الط  لفةةدون طلبةةة مساعد و  ،النسائيةمن قسم  عضو هيئة تدريل  )  Bال ام ومسدولة مجموعة  اإلفراذ    –  فداء ذكرهللاد.   •

 (التدري  السريري والخريجين

مةةن قسةةم عضةةو هيئةةة تةةدريل )  وتنظةيم االمتحانةات  لمية وتوحيد التةدري  المادة ال على اإلفراذ  – خميل اناديد.  •

 (األمراض الباطنية

 (األمراض الباطنيةمن قسم عضو هيئة تدريل ) على المدرسين ومتاب ة فدون الطلبةاإلفراذ  – عباسيهبة د.  •

 

 ت الدراسةا  وطلبةةوالمحاضرين المتفرغين ومسةاعدي البحةث والتةدريل    الُمدرسين  من  مجموعة  ياراخت  تم

         تضةم التةي ت عةاومالمج  مةن  مجموعةة  عةن  والً مسةد  همنمة  واحةد   كةل  ليكةونالطة     كليةة  فةي  المتميزين  ياال ل

ً   (15-14)  حوالي  ضةمن  الصةييرة  المجموعةات   هةذهوتدري     بتدريل  المجموعات   مسدولي  يقوم  حيث   .طالبا

 . المجموعات  لكافة موحد  برنامج
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 (.2021 أيلول 2تموز إلى  4)من  أسابيع ثمانية :البرنامج مدة •

 

 تقسيم الطلبة: •

o  مجموعة  :مجموعتين كبيرتينإلى  راب ة ط  سنةلاطلبة تقسيم يتمA  ومجموعةB. 

o  15-14) يرةصي ات مجموعإلى  مجموعة كبيرةيتم تقسيم كل  ً  . في كل مجموعة( طالبا

o ل مسدول عن كةل مجموعةة صةييرةتم تي يةتم تبةديل المدرسةين مسةدولي و  ،خصيص مدرا

 ق.من المساب د انقضاء أول ثالثة أسابيع المجموعات 

o والقاعةةات وأسةةماء المدرسةةين الصةةييرة المجموعةةات ة فةةي الطلبةة ءامأسةةن عةةن اليةةتم اإلعةة

                 علةةةةةةى للمسةةةةةةاقإللكترونيةةةةةةة فةةةةةةي الصةةةةةةفحة ا عةةةةةةةكةةةةةةل مجموالمخصصةةةةةةة ل

elearning-med.ju.edu.jo  وكذلك من خالل مجموعة المساق علىMS Teams. 

 

 :برنامج الدوام اليومي •

تبةدأ كما هةو مبةيان فةي الجةدول التةالي. بحيةث  لكبيرةت االلمجموع  برنامج الدوام اليومييكون  

 (1:00إلةةةى  8:00 ةسةةةاعال )مةةةن يالصةةةباحالبرنةةةامج ب األسةةةبوأل األول فةةةي Aة المجموعةةة

ثةةم يةةتم تبةةديل الةةدوام  ،(4:00إلةةى  11:00 السةةاعة )مةةن مسةةائيمج البالبرنةةا Bموعةةة جمالو

 .بداية كل أسبوأل جديد في مجموعتين بين الالصباحي والمسائي 

 

 

 المسائيالبرنامج  الصباحي البرنامج  

 النشاط  إلى  من النشاط  إلى  من األيام

األحد إلى األرب اء  

 يع( ل األساب )ك

 (مدرجاتال )في  نظرية محاضرة 1:00 11:00 (مدرجاتال )في  نظرية محاضرة 10:00 08:00

 الكلية(  حرم )في  استراحة 1:30 1:00 الكلية(  حرم )في  استراحة 10:30 10:00

 ( القاعات الصييرة)في  تدري  عملي 3:00 1:30 ( القاعات الصييرة)في  تدري  عملي 12:00 10:30

12:00 1:00 
 المستففى(  )في مليتدري  ع -

 الطلبة   منار يقدمهيس -
3:00 4:00 

 المستففى(  )في مليتدري  ع -

 الطلبة   منار يقدمهيس -
        

 الخميل 
 ( 7و 5و  3و 1)األسبوأل 

8:30 11:00 
 امتحان عملي قصير 

 )في القاعات الصييرة( 
12:00 2:30 

 امتحان عملي قصير 

 )في القاعات الصييرة( 

 الخميل 

 ( 6و 4و 2 )األسبوأل 
9:00 10:00 

 قصير كتابي امتحان 

 ( و اسومختبرات الح المدرجات)في 
9:00 10:00 

 قصيركتابي امتحان 

 ( و اسومختبرات الح المدرجات)في 
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 :النظرية المحاضرات •

o اإللكتروني. مساقال في موقع يتوفر تسجيل مسبق لكل محاضرة 

o الطةةابق مةةدرجات  – يةةدة)التوسةة ة الجد  األرب ةةة جات الكليةةةتُ طةةى المحاضةةرات فةةي مةةدر

 .(والثالث  الثانياألول وضي واألر

o كل ل دخت. اإللكتروني في موقع المساقجات م اإلعالن عن توزيع المجموعات على المدرتي

 ةمحةدد والمقاعةد الصذ  الفي    لتجلومن البا  المحدد لها  المخصص لها  ج  مجموعة المدر

 من البا  المحدد لها. ب د انتهاء المحاضرة تخرجلها و

o لكل مجموعة فةي ام  بال والهند ات الللتزام بت ليموالتأكد من االا   واليي  الحضور  يتم حصر

 دقائق من وقت المحاضرة. 10-5أول 

o تأكد من تحضةيرهم ةللة  درسين مع توجيه األسئلة للطلببل أحد المسيتم إلقاء المحاضرة من ق

 محاضرة.المسبق لموضوأل ال

o  هذه تالي، ويفرذ على الجدول ال حس  وأل ل أسبفي ك النظريةتكون مواضيع المحاضرات

 .من كلية الط   تدريلالعضاء هيئة أ أحد المحاضرات 

 

 

 

شــــــــــرف  ادةــ المـــــــــــ األسبـــــوع  الم 

 فداء ذكرهللاد.  / تد. فاطمة الن يما History Taking & Communication Skills ألول األسبوأل ا

 . خالد عويدات د Respiratory System أل الثاني سبواأل

 أكرم الصالح . د Cardiovascular System أل الثالث سبواأل

 ميمي. طارق التدأ.د. ياسر ريان/  GI and UG Systems رابعالاألسبوأل 

 Neurology System األسبوأل الخامل 
 ر د دحبو يس د.أ.

 طارق كن ان. د

 Locomotor System, Blood & Thyroid Gland أل السادلسبواأل
 ن حمدا د. محمد/  الن يماتطمة . فاد

 ي نممو ذر الد. من/   الحوري د. حسام

 األسبوأل السابع 
Basic Life Support & Introduction to 

Radiology 

 مخامرهد. حنا 

 د. وليد محافظة 

 فداء ذكرهللاد.  / فاطمة الن يمات .د Assessments and Evaluations األسبوأل الثامن 
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 إضافية إلزامية:ت ضرامحا •

o  (المختصين)يقدمها نخبة من ة الط  هنم أخالقيات 

o (المختصين)يقدمها نخبة من  ات االتصالمهار 

o (فةلمستففيات المختلدة في اقسام الجوأ)تقدمها  محاضرات في الجودة 

o   فةي المستفةفى زمة للدوام ال ملي االحتياطات الالالمحاذير وو  ع ال دوىنم  حولمحاضرات

 (في مستففى الجام ة األردنية  دوىقسم السيطرة على ال)يقدمها  

 

 :ات مهمةمالحظ

o ترونيلكاإل موقع المساقفي ومقداميها اإلضافية واضيع المحاضرات الن عن ميتم اإلع. 

o   هذه المحاضرات إلكتروسيتم إعطاء جزء من ً وبفكل   (اإللكتروني  ساقموقع المبتوفير تسجيالتها على  )  نيا

جتيةةاز كةةل امتحةةان منهةةا ايجةة  علةةى الطالةة   و  راق غير مامتحان إلكتروني    كل منها  تبعيبحيث س  متتابع

 بنجاح كفرط أساسي لالنتقال للمحاضرة التالية.

o إلكترونيةةاً   التةةاريا المحةةددانتهةةاء  قبةةل  كافةةة  ع الطلبة مفاهدة هذه المحاضرات واجتياز امتحاناتها  على جمي

 امتحانات المساق النهائية.كفرط أساسي لدخول 

 

 

 :فترات االستراحة •

o كمةا هةووفي المناطق المخصصة لكل مجموعةارجية  في مرافق الكلية الخ  قضيها الطلبةي ، 

 :موضح في الصورة

  7-1وعات المجمأمام الكلية:  1قة طالمن ▪

  14-8ات المجموعخلذ الكلية:  2المنطقة  ▪

  20-15 المجموعات: 2أمام مبنى ط   3المنطقة  ▪

o يزيةد أي تجمةع  وأالوعدم التجمع، الحفاظ على التباعد الصحي طقة بمنبة في كل لتزم الطلي

 ى. دوسالمة ومنع ال، مع األخذ بكافة تدابير الطال   3عن صيير 
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 :(ةالصغير قاعاتال )في عمليلتدريب الا •

o واألوقةات مجموعة فةي القاعةات كل المسدول عن  المدرل  مع  الصييرة    ات موعلمجتلتقي ا

  لن عنها في موقع المساق اإللكتروني.لها والمالمخصصة 

 

 :(السريرية في الكليةالمهارات  وفي مختبر المستشفىفي ) عمليلالتدريب ا •

o تدري  الطلبة فةي المستفةفى علةى ، سيتم لمتخذة في المستففىا مةاالسالمة ال  نظرا لتدابير

 و التالي:حلنا

فتلتقةةي فةةي   20-11)أما المجموعةةات مةةن    10-1المجموعات من  :  والثالثاء  األحد   ييوم ▪

 سيمنار(.لطلبة القاعات الصييرة يقدم خاللها ا

فتلتقي في  10-1من )أما المجموعات  20-11المجموعات من : اإلثنين واألرب اء  ييوم ▪

 سيمنار(.لطلبة القاعات الصييرة يقدم خاللها ا

 .وال توجد سيمنارات  ستففىوجد تدري  في الم ييوم الخميل: ال ▪

o ن ى أراعيُ ولمسدول عن المجموعة، بصحبة المدرل امستففى الطلبة من الكلية إلى ينتقل ال

عةات مجمول عةن المجموعةة التةي تليهةا وعةدم اخةتالط الكل منفصةكل مجموعة بف  خرجت

 بب ضها أثناء التنقل.

 

 :السيمنارات •

o   التي ال يخرجون فيها إلى المستففى وفي الوقةت المحةدد في األيام  المجموعات    ةطلبيقدمها

 .وتكون في القاعات الصييرةسبوعياً( )مرتين أ في البرنامج

o للمجموعة لتحضير للسيمنار وتقديمهطال  في كل مرة ل 3-2مسدول المجموعة  يكلذ. 

o   ي المستفةفى فةي األيةام أو األسةابيع أخةذها أثنةاء التةدري  فةطال  حالةة مرضةية  كل  يقدم

نتةائج الفحوصةات السةيرة المرضةية والفحةص السةريري و، بحيث ي رض تفاصيل  السابقة

 .ةر الف اعية وتحليل التفاخيص المحتملالمخبرية والصو

 

 االمتحانات القصيرة: •

o  وسةةتُجرى يةةوم  امتحانةةات قصةةيرة نظريةةة( 3امتحانةةات قصةةيرة عمليةةة و 4) سةةب ةعةددها

 .من كل أسبوأل الخميل

o  ع جموعةةات والقاعةةات فةةي الموقةةتوزيةةع المتفاصةةيل هةةذه االمتحانةةات ويةةتم اإلعةةالن عةةن

 مساق.اإللكتروني لل
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1- Macleod’s Clinical Examination, Edited by G. Douglas, F. Nicol and C. 

Robertson (14th edition). 

 

2- Lectures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The students are required to have the following items for the 

Introduction to clinical medicine (ICM) course: 

- Stethoscope with separate bell and diaphragm heads (2 acoustic 

channel model is preferable). 

- Source of light   

- Flexible measuring tape or ruler. 

- Watch (digital or with a sweep second hand). 

- Reflex hammer (from week 5 to the end of the course). 

- Tuning fork (from week 5; 256 cps is recommended). 

- Tablet/iPad (optional to whom can afford it) 
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Evaluation and examinations: 
 

• Evaluation (15%) 

▪ 6% for the average of weekly evaluation done by the instructor of 

each subgroup for the weeks 1-6, considering the following points: 

▪ Clinical skills. 

▪ Notes and presentation. 

▪ Professional attitude, compliance to JUH quality & infection control, and 

compliance to school’s dress code. 

▪ Medical Knowledge. 

▪ 2% for the average of the written summaries assessed by the instructor 

of each subgroup.  

▪ 2% for the average of the written histories assessed by the instructor of 

each subgroup. 

▪ 5% for attendance. 

 

• Clinical skills and theoretical Quizzes (25%) 

▪ 5% for each quiz (the sum of the highest 5 quizzes out of 7 will be considered). 

▪ Clinical skills quizzes: 

- Thursdays of weeks 1, 3, 5, and 7. 

- Every subgroup will be examined by a different instructor and in 

their usual training room. 

- Will include history taking and physical examination. 

▪ Theoretical quizzes: 

- Thursdays of weeks 2, 4, and 6. 

- Will be held in: 

✓ The school’s auditoriums: for all students who attain a 

tablet or iPad, that will be connected to UJ wifi network. 

✓ The university’s computer labs: for all students who cannot 

afford a tablet/iPad. 

- Will include a multiple-choice question (MCQ) test of 20 

questions related to the system(s) of the previous 2 weeks. 

 

• Final Clinical Exam (OSCE) (20%) 

▪ Using OSCE stations including history taking from cases with common 

diseases and physical examination of the major systems. 

 

• Final Theoretical Exam (MCQs) (40%) 

▪ Contains 100 MCQs. To be held in UJ computer labs. 
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وح بـ  د المسـملحـاوضـمن  ي بعـذر رسـمالإ  عـن الـدوام  عـدم الغيـاب نهائيـا  هـو  صـ   األن  أنتبـا   يرجى اال

دة حرم الطالـب مـن المـاي   ، وفي حا  تجاوز هذا الحدلكليةومجلس ا الجامعةعليمات  توص علي  حسب  والمنص

  دراسيةبالتالي يرسب في السنة الو

 

 :تيكاآل( أو السيمنارات  تدري  ال مليأو العن أي نفاط ت ليمي )المحاضرة  والييا   التأخيريتم احتسا  

 :التأخر •

o  واحد تأخير ور والييا  يحتس  لهالحض إحصاءخالل مع الحضور. 

o  فاط.الن ولكن يسمح له بحضور غائباً حصاء الحضور والييا  يسجل إب د انتهاء مع الحضور 

 :الجزئي ييا  ال •

o  نصذ يوم غيا  يُحتس  ةمحاضر يأعن. 

o   نصذ يوم غيا  يُحتس  أو سيمنار عمليعن أي تدري. 

 :يا  اليوم الكاملغ •

o غيا  كل النفاطات في نفل اليوم. 

o  والييا (حصاء الحضور إالنتهاء من ذلك الحضور ب د ا في امب)ين مختلفين ل يومي نفاطين خالأ غيا أو. 

o  تأخيرات. 3  تجميعأو 

 

 

التوجةه إنمةا ئةه، انتهاقبل بدء الةدوام أو ب ةد  رافق الجام ة أو الكلية أو المستففىعدم التجمع في أي من م •

 م ة ب د انتهاء الدوام.من الجا، والخروج مبافرة القاعات المحددة في بداية الدوامنحو مبافرة 

تةرات فوأثناء المحاضةرات النظريةة وخارجها،  داخل القاعات    رة الدوام،طيلة فتاء الكمامة الفخصية  رتد ا •

 منذ لحظة دخول الجام ة وحتى الخروج منها.التدري  ال ملي في الكلية أو المستففى، 

داخةل القاعةات  يلةة فتةرة الةدوام،طبةين الطلبةة متةر(  1.5 فةمسةا التباعد الصحي )ما ال يقةل عةنتحقيق   •

 .ال ملي في الكلية أو المستففى فترات التدري  وت النظرية أثناء المحاضراوخارجها، 

لمهةارات متطةوأل أو الةدىمى فةي مختبةر ااء القفازات عنةد إجةراء الفحةص السةريري ألي مةريض أو  تد را •

وعةدم الخةروج بهةا   نتهاء الفحةص مبافرة ب د اسلة مهمالت    ، ونزعها والتخلص منها في أقر  يةالسرير

 .ألماكن أخرى

ثةاث أو م ةدات سة ألخدامه قبل وب د كل فحص سريري أو مالملليدين خاص بكل طال  واستاقتناء م قم   •

 مستففى أو المختبر.ال

اعةد الصةحي تحقيةق التبفةريطة لكل مجموعةة ددة في المناطق المحفقط في فترات االستراحة   واجد يتم الت •

ع مصيا وأال ن الطلبةبي  طال . 3عن ر  يزيد أي تجما

احتقةان  أو السة ال أو  األ فةي درجةة حةرارة الجسةمارتفة)كإصةابته بوعكةة صةحية  ن الطلبة بلمن يف ر م •

م والفحوصةات ، سواء قبل الحضور للدوام أو أثناءه، أن يتجه فوراً للطةوار  إلجةراء الكفةذ ال ةاالحلق(

إجةازة الةدخول فةي واصةلة الةدوام ذلةك اليةوم أو  ن بمعلةى إذ الحصةول  ج المناسة  وال ةالتلقي  الالزمة و

 ع عذر طبي رسمي.م مرضية
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dress code 

 

 اتالمحاضرأثناء في وى ومنع ال د  المة ال امةوالس  ال امبت ليمات المظهر جميع الطلبة  التزام  تدقيق  يومياً  يتم  

أو  يقوم المفرذالفات ي مخأفي حال وجود   بة في مرافق الكلية والمستففى.الطل  ثناء تواجد أو  ال مليلتدري   او

ً  هما يرالالزم بحس  جراء اباتخاذ اإل دول عن كل مجموعةمسالمدرل ال سةيتم توثيةق و .المخالفةبحس   مناسبا

 .هاراكرتمدى ولمخالفات اطبي ة   حس وظبفكل ملح   المخالذالطاليم تقيل وسيتأثر وأب والً أخالفات كل الم

 

 لطبا ة كليوالدراسات العليا في لعام واللباس لطلبة الطب تعليمات المظهر انص 

 

  مقدمة:

ع المرضةى وكافةة ويت امةل مة (،لط  جزء ال يتجزأ من المنظومة الطبية )الفريق الطبياإن الطال  في كلية  

بةة كليةة الطة  أن يلتزمةوا طل  ذا يتوقةع مةنلة  آخةرين.ن  الطبية من أطباء وممرضةين ومةوظفي  خدمات ي المقدم

هنةة لمةا ي كسةه مم ولباسهم الئقةاً ومناسةباً للظهرهومهم المهنة وأن يكون سلوك  الت امل التي تفرضها  بأخالقيات 

ط  ومستففى الجام ة ي ةالج ية الن كلعلماً بأ  الم الج.ه  مظهر الطال  من أثر على نفسية المريض وثقته بطبيب

ة ممةةا يتطلةة  مةةن الطلبةةة مراعةةا أخةةرى،منةةاطق المملكةةة وجنسةةيات لةةذ عمةةار، ومختن مختلةةذ األمرضةى مةة

ط  وضع ت ليمات واضحة للبال والمظهر ال ةام للذلك ارتأت كلية ا  للمرضى.تلفة  مخال  يةاالجتماع  االعتبارات 

 للطلبة حس  المرفق.

 

 الطلبة:لجميع 

ً دائفةاً مكويةاً  ن يكةون نظي، وأمريول األبيض الخاص باألطباءال ال  لبمطلو ، رار، وأن يكةون ميلةق األزمةا

كون المظهر ال ام يويفترط أن    الركبة،وبطول قري  من  ة  كليوال  االسمويحمل فارة    والبقع،وخالياً من الثقو   

 مرتباً ومقبوالً ونظيفاً.

 

 البات:المقبو  للط

 بدون برق أو رسوم غريبة.حت الركبة قة تتنورة غير ضي −

 (.ا.. الزين برسوم غريبة أو برق ...)غير فاقع اللون وغير من محافظ ير ضيق وبلوويل غبنطال ط −

ورة أو البنطال ال يكفذ أي جزء من ع التنغير ففاذ من الرقبة وموصول م  ،ضيقر  غي  قميص أو بلوز −

 البطن.

 بة وغير ضيق )رسمي(.  يصل للركمناسفستان بطول وموديل  أو وأفار ،جلبا   −

 (.كحلي بني، اسود،) خالله وبلون غير فاقع تظهر أصابع القدم من وأالم( س5يزيد عن )أل ال حذاء بارتفا −

أو عقةد  اليد،وبحجم مقبول مثال على ذلك خاتم في  حافظ،ماألدنى من المجوهرات وبفكل د  ل الح ماسمح باستي −

 صيير.بسيط وحلق 

 القوي. ذو اللونأو  فاه،الفنع أحمر ال يميكون ملفت على سبيل المث وأال ه،أفكالأبسط ول بالمكياج المقب −

 مة ال مل.ساللبة ولطاثر على واجبات ادوطولها مناس  بحيث ال ي نظيفة،األظافر  −

 اق ة.يكون ذات ألوان ف وأال اجتماعياً،لة وبألوان مت ارذ عليها ة مقبوتصفيذ الف ر بصور −
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 ات:طالبالممنوعات لل

 سة الضيقة.األلب −

 األلبسة الففافة. −

 لبناطيل القصيرة.ة( واق الركبالقصيرة )فونانير الت −

 المختلفة.الجينز بألوانه  −

 رياضة.اط الحذية المفتوحة من األمام وأبوأل، وابوجالبا والفحاطات،ل الصناد  −

 تسريحات الف ر غير المحافظة أو اللون غير الطبي ي. −

 .ويلةألظافر المطلية والطا −

كثةر لفك األسفل أو الخاتم الكبير أو أت اتدلي تحالطويل الم  الحلق  مثال:ات كبيرة الحجم أو الكثيرة  المجوهر −

 ن.من حلق في األذ 

 سبابة.م والصابع غير الم هودة مثل اإلبهاألفي اتم يمنع وضع الخوا −

 ن وما فابه.تمنع الجواهر في المناطق غير الم هودة كاألنذ واللسا −

 ن براقة ولماعة.فاذ وألوابإس المكياج −

 .ذات الرائحة القويةأو ال طور الثقيلة  −

 ى.نظارات الفمسية داخل مبنى المستففال است ماليمنع  −

 ا الحجا .عد ما  رألقب ات أو ألبسة اليمنع است مال ال −

 

 أن يكون المظهر العام قريبا  ومقبوال  ونظيفا . يشترط :المقبو  للطالب

 قميص رسمي. −

 (.رسمي موديل ن الجيو  ال ريضة والطويلةقماش أو كتان )خالي م رسميبنطال  −

 .د ء زائوحالته ال امة جيدة وبدون اهترارسمي بلون أسود أو بني  أو فبه حذاء رسمي −

 مناس . بة ومحافظة وبطولاسالف ر بتصفيفة من −

 ظيفة ومقصوصة.األظافر ن −

 وق يومياً.حية أن يكون الذقن محلمل لة ومرتبة ولمن ال يحاللحية مسموحة بفرط أن تكون نظيف −

 أو دبلة. خاتم   فقطالمجوهرات للطال −

 

 ت للطالب:ممنوعاال

 قصيرة.البناطيل الو، رسمير سمية وبموديل غيالرالقصة بناطيل الكتان غير و، وألوانه الجينز بأفكاله −

 غير الرسمية واألبواط الرياضية والصنادل.األحذية  −

− T-shirts 

 ل قد واألساور.ق واسالسل الذه  والحل −

 ياج بأفكاله المختلفة.المك −

 اليريبة.غ بألوان غريبة والتسريحات مصبوالمنكوش أو الويل أو الط الف ر −

 .ة داخل المبانيمسيرات الفيمنع است مال النظا −

 ل.ات أو غطاء الرأيمنع است مال القب  −
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 نظام الحوافز:

ري أو التالخيص محاضرات أو التدري  السري)في اليتم منح وسام التمياز لكل طال  يتقدام ب مل متمياز  ▪

أل للفحص ال(  أو المقدمة في السيمنارات   والسير المرضية المكتوبة يتم توثيقه من خالل سريري  أو تطوا

 .مدرل أو مسدول المجموعة

كل وسام للتميز يحصل عليه الطال  ي ادل عالمة كاملة يةتم إضةافتها للمجمةوأل النهةائي ل المةة تقيةيم  ▪

 %(.15 عن حدها األعلى ائيةلمساق )على أن ال تتجاوز عالمة التقييم النهفي نهاية االطال  

 

 نظام المخالفات:

بةالمظهر ال ةام، أو أي مةن كل من يخالذ ت ليمات السالمة ال امة ومنع ال دوى، أو سياسةات االلتةزام   ▪

 لةن عنهةا ات المستجدة أثناء الفصل التي يُ لن عنها مسدولي المجموعات مبافةرة لطالبهةم أو يُ الت ليم

ض نفسه للمسامساق اإللكترالرسمياً في موقع   ءلة ويسجل بحقةه مخالفةه تحتسة  مةن تقييمةه وني، ي را

 ويصل عنه تقرير لمفرفي المساق.النهائي 

ً  هما يرابحس    ل قوبةاالمجموعة درجة المخالفة ويحدد    يُقدار مسدول ▪ ويقوم بتوثيقهةا وإرسةالها  ،مناسبا

 لتحقيق بمحتواها وتثبيتها أو ت ديلها.إلى لجنة المساق ل

بحيةث  النهةائي للطالة  التقيةيم  عالمة لتي ستدثر علىوا) المخالفةبين االكتفاء بتسجيل    قوبةالتتراوح   ▪

وقةد تصةح  المخالفةة  ،(صةيرى مخالفات  ٣ مخالفة كبرى أو لكل  م لكلمن التقيي  ةكامل  عالمةتخصم  

ً تحالطل  من الطال  ميادرة النفاط لحين تصوي  وض ه ويُ  حد أل و تحويلهألنفاط عن ذلك ا س  غائبا

  .المخالفة درجةبحس  اً ذارتنبيهاً أو إنوقد يصدر بحق الطال   ،الكليةعميد  وأ المساقمفرفي 
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