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: وصف المقرر.1

1. Course Description:

: أهداف المقرر

Course Objectives:
- The course aims to inform students regarding medical
ethics, medical professions ethics and rules and to make
him apply them.
- It targets also informing students about medical ethics
dimensions and making him acquire them.
- To teach students ethics, rights and obligations of the
medical practitioner.
- To make student acaquire medical communication skills.

ـ أن يتعرف الطالب إلى األخالق اإلسالمية وأخالقيات المهن
.الطبية وأنظمتها وأن يطبقها
.ـ أن يتعرف الطالب إلى أبعاد األخالق الطبية وأن يكتسبها
ـ أن يتعرف الطالب إلى أخالقيات وواجبات وحقوق الممارس
.الصحي
.ـ أن يلم الطالب بمهارات االتصال والتواصل الطبي

:  مفردات المحتوى العلمي.2

2. Course Contents:
The ethics of health professions
Honor the health professions
Sources of ethics
Characteristics of ethics
Characteristics of ethics in Islam
The role of role models
Morality health practitioner
Duties of the health practitioner
Duties of the health practitioner about his
community
Duties of the health practitioner about
professional colleagues
Duties of the health practitioner about himself
Duties of the health practitioner about the
profession
Terms of legitimacy
The ethics of teaching and learning
The ethics of authentication and certification
The ethics of financial transactions in the health
field
The ethics of conducting medical researchs
The ethics of dealing with infectious diseases
and emergency cases
Medcal and legal view for transplantation
Ethics of dealing with special cases
The ethics of dealing with infectious diseases,
emergencies, and miserable cases
Medical responsibility and mistake

.ـ أخالقيات المهن الصحية وأنظمتها
ـ شرف المهن الصحية
ـ مصادر األخالق
ـ خصائص األخالق
ـ خصائص األخالق في اإلسالم
ـ دور القدوات
ـ أخالقيات الممارس الصحي
ـ واجبات الممارس الصحي نحو مجتمعه
ـ واجبات الممارس الصحي نحو زمالء المهنة
ـ واجبات الممارس الصحي نحو نفسه
ـ واجبات الممارس الصحي نحو مهنته
ـ األحكام الشرعية
ـ أخالقيات التعليم والتعلم
ـ أخالقيات التوثيق والتصديق
ـ أخالقيات التعامالت المالية في المجال الصحي
ـ أخالقيات إجراء البحوث في المجال الطبي
ـ أخالقيات التعامل مع األمراض المعدية والحاالت اإلسعافية
ـ النظرة الطبية والفقهية لزراعة األعضاء
:ـ أخالقيات التعامل مع الحاالت الخاصة
الحاالت المرضية الميؤوس منها
الحاالت المرضية المعدية
حاالت اإلسعاف والطوارئ
ـ المسؤولية والخطأ الطبي
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 إستراتيجيات التعلم.3

3. Learning stratigies












a) Lecture
b) Discussion
c) Individual work
d) Bilateral work
e) Work groups
f) Critical thinking strategy
g) Brainstorming strategy
h) Linguistic communication strategy
i) strategic research and discovery
j) concepts strategy











أ) المحاضرة
ب) المناقشة
ت) العمل الفردي
ث) العمل الثنائي
ج) عمل المجموعات
ح) استراتيجية التفكير الناقد
خ) استراتيجية العصف الذهنى
د) استراتيجية التواصل اللغوى
ذ) استراتيجية البحث و األكتشاف
ر) استراتيجية المفاهيم

4. Evaluation Methods:

: ادوات التقييم.4

Written and practical exams and course assignments
Direct assessment
method
1 Midterm Exam
2 Final Exam

Indirect assessment method
1
2
3
4
5

Questionaires
Homework
Self assessment
observation
Key Performance
Indicators

ادوات التقييم غير المباشرة
 االستبيانات-1
 الواجب المنزلي-2
 المالحظة-3
 التقييم الذاتي-4
 مؤشرات قياس االداء-5

: طريقة التقويم.5

5. Assessment methods
Assessment method

Midterm exam
Final exam
Total Marks

40
60
100

Students should be able to:
 Master principles and basics of Islamic Ethics and use it in
daily life.
 Know and acquire medical ethics and accommodate with
medical professions honour.
 Know and enact ethics, rights and responsibilities of
medical practitioner
 Know and apply ethics of research, records and reports.
 Acquire and exploit exceptional medical ethics.

7. Refrences

-

طريقة القياس

40
60
100

اختبار نصف الفصل الدراسي
اختبار نهاية الفصل الدراسي
المجموع

: مخرجات التعلم6

After the completion of this course:

-

الدرجة
Mark

6. Learning Outcomes

-

ادوات التقييم المباشرة
 االختبارات الفصلية.1
 االختبارات النهازية.2

Saudi organization for medical jobs (1434). Medical
ethics of medical practitioner.
Physician .. Ethics and Specification (1993). AlSebay, Z. and Al- Bar, M.
Website of Deanship of Educational Services (PYP).

:بعد االنتهاء من المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادرين على
 اإللمام بركاازز وقواعاد األخاالق اإلساالمية وتطبيقهاا علاى أر:أ
.الواقع
 معرفاااة وإكتسااااب األخالقياااات الطبياااة والتمنااال ب ااارف المهااان:ب
.الطبية
. معرفة وتفعيل أخالقيات وحقوق وواجبات الممارس الصحي:ج
. إكتساب وتطبيق أخالقيات البحث والسجالت والتقارير:د
. اإلحاطة باألخالقيات الطبية االستننازية وتوظيفها:هـ

 المراجع.7
 أخالقيات الممارس:)1434( ـ الهيئة السعودية للتخصصات الطبية
.الصحي
 زهير أحمد السباعي ومحمد علي:)1993(  أدبه وفقهه.. ـ الطبيب
.البار
. اإللكتروني.)ـ موقع عمادة الخدمات التعليمية (السنة التحضيرية
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