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جامعة الملك عبد الزمالة الطبية بنموذج برنامج 

 العزيز

 
 

 المطلوب

   استحداث    تطوير 

 ( 27( و )14الستحداث برنامج جديد يجب ملء جميع بنود النموذج ماعدا.) 

 العلمي المسئول عن تنفيذ البرنامج القسم الكلية

 الباطنة الطب

 11745 الرمز البريدى: 74512 صندوق بريد: مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز عنوان المنشأة:

 info@smrc-sa.comبريد الكترونى: 1470111127 فاكس: 40041-1470114111 هاتف: 

 الدرجة

     زمالة طبية  

 مالحظات ال/نعم  النموذج تدقيق

 نعم في مجال تخصص البرنامج. أستاذ مشاركأستاذ أو  على درجةأساتذة يوجد بالقسم على األقل ثالثة 
 ا.د. عمر سعيد العمودي ا.د. سراج عمر ولي

 د. محمد جمال سحلو

  نعم تم عرض البرنامج على محكمين اثنين لتحكيم البرنامج.  

  نعم تم األخذ بملحوظات المحكمين )فضاًل إرفاق تقارير المحكمين(.

  نعم   حديد التكاليفبت والتعليم المستمر محضر عمادة خدمة المجتمع ُأرفق

  ال ينطبق كما نصت عليه الالئحة   المتطلبات الدراسيةتم االلتزام ب

  نعم تم تدقيق محتوى البرنامج لغويًا.  

 مدير برنامج الزمالة

 بريد إلكتروني سراج عمر ولي. االسم
sowali@kau.edu.sa 

>sirajowali@gmail.com< 

 1515010411 جوال أستاذ  المرتبة العلمية

 مجلس الكلية قرار مجلس القسم قرار

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار التاريخ رقم الجلسة رقم القرار

      

 عميد الكلية رئيس القسم

 د. محمود بن شاهين األحولأ. االسم د/ كمال بن وهيب الغالييني االسم

  التوقيع  التوقيع
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 أوال: معلومات عن البرنامج

 ( نوع البرنامج2) ( الدرجة 1)

    زمالة طبية    خاص                   عام 

 أماكن تنفيذ البرنامج (3) 

                      مستشفى جامعة الملك عبد العزيز  أخرى )    %   (                يرفق صورة من الترخيض للمنشأة الخاصة 

 طبقا لالئحة %01* يالحظ ان ال تزيد نسبة تنفيذ البرنامج خارج مستشفى جامعة الملك عبد العزيز عن 

 ( جهة االشراف4) 

 / مستشفى جامعة الملك عبد العزيز                                امراض الصدر/ وحدة               .الباطنيالطب قسم  جهة اإلشراف: 

 أسم برنامج الزمالة (5)

 King Abdulaziz University Fellowship in Sleep Medicine English طب النوم  زمالة جامعة الملك عبد العزيز في  عربي

  البرنامحنوع ا( 6)

 ( اسم الدرجة العلمية7)
 النوم طب في العزيز عبد الملك جامعة زمالة عربي

King Abdulaziz University Fellowship in Sleep Medicine  English 

 ٨٣٤١-٨٣٤١ التاريخ المقترح لبدء البرنامج( 9) انجليزى    ( لغة التدريس8)

 ٢ عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج( 11) تخصصى    ( مجال عمل البرنامج11)

( نبذذذذذت مةتعذذذذرت عذذذذن 12)

 طبيعة البرنامج 

)تكتب أهمية البرنامج مختصررة  

وفرررري نقررررا  ويراعررررى تو رررري   

حاجة المجتمع للبرنرامج وترأثير    

 على المجتمع(

تلتززثبلالتززالاشتشززرالكًيززرا للاعززيلال زز  ل  ل لاضززارات الالمزز  ىزز ألراززرا لتشززصيول لالتركيززعلى زز ل .1

  لعم قلالم  ل األرقل الم  سلالمفرطللتفشيهملفالاجتم م .ااررعص ص  لللى قته لت ألارا لالمعام 

لق لرةلى التشصيول لى ألالمرض .التصر جلالك الرلالمدرت ل .2

لتبماللرج لى مي لاتصصص لفالاج للطبلالم  ل .3

لا اكب لالتقد لال  لمالالح صيلفالالج ا  الال  لمي . .4

 

Introduction 

1. Focus on the diagnosis and treatment of sleep disorders that has spread so much within Saudi 

Arabia particularly with the proven relationship of chronic diseases with sleep disorders such 

as sleep apnea, insomnia and excessive sleepiness. 

2. iarTiTi  rin graduation of trained staff capable of diagnosing and treating patients. 

3.  Adopt a scintific degree in the field of sleep medicine 

4.  Keep up with global progress in international universities. 

  عالية من المهارة في مجال تقنية طب النومتخريج كوادر طبية مميزة وعلى درجة  ( الهدف العام 13)

 ( األهداف التفعيلية14)

 

 Objectives األهداف 

 ى  لرى  لك الرلصحي لادرتهللتصر ج

ق لرةلى  للاج للطبلالم  لا ت ىلفا

ى ألل تشصيول انلثمدراس لالقي  لت

لالم  لال  ئدةلفالاجتم م لاضارات ا

،للاشقا علالمفسلالم اااًيلاألرقل،ل

• Graduating well trained health staff in the 
field of sleep medicine who are able to 
diagnose and treat common sleep disorders 
in our society, such as insomnia, sleep apnea, 
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ل.لات زا لتم ميلال  قين

 القيززز  لتاتحززز ال للراسززز الى ميززز لى ززز ل

لاضارات الالم  .

 ششزززرلالززز ىالالصزززحالىزززنلاضزززارات ال

المززز  لفزززالالمجتمزززملتتصزززر جلاًزززيل ززز  ل

لالك الر.

restless legs syndrome. 

• Conducting research and different 
scientific studies on sleep disorders. 

• Community awareness about sleep 
disorders, which will be reached by 
graduating such well trained staff.  

 البرنامج في وزارت الةدمة المدنية / الهيئة السعودية للتةععات العحية ( تعنيف15)

 معنف 

 غير معنف 
 للتةععات العحية السعودية  ةئمعنف من قبل الهي

 ( الفئة/الفئات المستهدفة16)

لابلالمف الر لطبلاابلالب طمالر لعبرةلاللتقيلىنلى  لفالرحدلالتصصص الالت لي :لاللم ك  ك نلالمتقد لح صيلى  لالبك ل ر  سلفالالابل لرن

 االسرة.طبللر األىص بل

 ( تكلفة الوحدت الدراسية وإجمالي تكاليف البرنامج17)

 )خاص بالبرامج الةاصة فقط(

  التكلفة اإلجمالية  إجمالي عدد الوحدات الدراسية  الواحدتتكلفة الوحدت الدراسية 

 .لبرامج الخاصة(ل) حديد التكاليفبت والتعليم المستمر محضر عمادة خدمة المجتمع * ُأرفق
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 : معلومات تفعيلية عن البرنامجثانيا

 سنوات   0  سنتين عام دراسى فصل دراسى    ( مدت البرنامج18)

24 months Duration of the program 

 سنتان إجمالى المدت كتابة

 ( عدد ساعات التدريب االسبوعى21) 5 ( عدد أيام التدريب فى األسبوع19)
 ساعة للتدريب العملي  38

 ساعات للتدريب النظري 41

 ( إجمالى عدد ساعات البرنامج21)

 عملى/ إكلينيكى نظرى

   74     %    22    % 

 تقديم البرنامج( أساليب 22)

لاح ضرااللللللللللل

لتابيق الىم ي للللللللللل

 لار رلسر رى

ل رشلىميللللللللللل

للر سلام قش لللللللللللل

 لحض رلاؤتمراال لل راالاح ي ل لل لي لفالاج للالتصصو

 رعرى 

 ( طرق تقييم المتدربين23)

لااتح نلتحر ريلل

 لااتح نلشفها

 لااتح نلىم ال

 لااتح نلسر ريل

 ىم ي ل لى مي لرثم ءلتدر بهملالي اا 

ل)لتق  ملا تمرلى  لادارلال م (لرعرىلل

 ( النشاطات التدريبية للبرنامج24)

  تم ر ن 

لتابيق اللل

لح الالتدر بي لل

 رعرى 
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Training details of the program: 

 Six months Three 

months 
One month 2 weeks 2 weeks One month 

First Year 

Fellowship 

Pulmonary 

Consultation Services 

Sleep 

Medicine 

Psychiatry 

Clinics 

Pediatric 

Sleep 

Medicine 

Public 

Holidays 

Annual 

Leave 

Second Year 

Fellowship 

Sleep 

Medicine 

Research 

Period 
Elective Rotations 

Public 

Holidays 

Annual 

Leave 

 

Clinical requirment for graduation: 

Each fellow is expected to complete the following minimum requirements to graduate: 

1. A full PSG recording procedure in a minimum of 30 patients. 

2. The scoring, interpretation, and reporting of a minimum of 100 

PSGs comprising a spectrum of neurological, cardiorespiratory, and psychiatric disorders in adults and 

children. 

3. A  full  Multiple  Sleep  Latency  Test  (MSLT)/Maintenance  of Wakefulness  Test  (MWT)  procedure  

in  a  minimum  of  10 patients. 

4. The  interpretation  of  relevant  questionnaires  and  sleep/wake 

diaries. 

5. Experience   in   treating   a   minimum   of   100   patients   with sleep/wake disorders. 

Procedures required for graduation: 

 The periodic continuous assessment will be added together and the average mark will be the overall annual 
assessment. The overall annual assessment is expected to exceed 70%. 

 In order to step up to the second year of the fellowship the candidate has to get 70% or more in the overall 
annual assessment. Failure to do so requires repeating the first year. 

 To be eligible to entry for the final written examination, the fellow must achieve at least 70% in the 
continuous assessments of the 2nd year of the program. 
 
Final Written Examination and Certification of Competence 

 To be eligible to entry for the final written examination, the fellow must achieve at least 70% in the 
continuous assessments of the 2nd year of the program. Failure to meet this requirement would necessitate 
extending his/her training for another year. 
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Final written examination will be prepared and supervised by the training  committee  and  consists  of  one  paper  

of  50  MCQs distributed as follows: 

 20% Basic physiology of sleep 

 20% Comprehensive questions 

 40% Clinically based questions. 

 20% Problem solving questions. 
The passing mark for the final written examination is 70%. Failure to pass the written exam, require reentry to the 

exam in 6-month time. No limitation for the exam entry trials. 

Upon passing the exam the candidate will get a DIPLOMA CERTIFICATE in sleep medicine from King Abdulaziz 

University. 

ل( هل توجد برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك عبدالعزيز25)

 ال

 المشابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوى( البرامج 26)

 الملك سعود بالرياض جامعةفي زمالة طب النوم 

 إن وجد البرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهة ( اختالف27)

 

(28) Bench Marking  

 ( جامعة في الترتيب العالمي.51( من )Bench Markingهل البرنامج المقترح يتشابه مع برنامج علمي آخر في جامعة عالمية )

    ستانفورد بنفس المسمى ولكن مدته سنه ونعف يوجد برنامج مشابه في جامعه نعم 

 عندك جامعات كندا و امريكا 

 في حالة اإلجابة بنعم، يتم اإلفادت بالبيانات التالية:

 الواليات المتحدة األمريكية  –كاليفورنيا  –ستانفورد  جامعه: الجامعة

 الطب الكلية:

 زمالة طبية  الدرجة العلمية:

 الطب الباطني/  مخ وأعصاب / نفسية / أطفال / أنف وأذن وحنجرة وطب المجتمع  التخصص العام:

 طب النوم  التخصص الدقيق:

 ساعة تدريسية  7111عددالوحدات الدراسية اإلجمالية: 

  ال     
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 البرنامج فيثالثا: معلومات الملتحقين 

 ( شروط القبول في البرنامج29)

تنص عليها الالئحة الموحدة  الشروط التي لم )يضاف فقط

للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة، ويرغب القسم في 

 وضعها(

 طب الباطنة  التخصص العلمى المطلوب 

 جيد على االقل التقدير المطلوب 

  الشهادات المطلوبة 

 
 البكالوريوس ضمنيا من الشروط فال تذكر

 ال يوجد الدورات المطلوبة 

 يوجدال  أخرى 

Admission requirement: 

Bachelor degree in medicine with one-year experience in internal medicine/neurology/psychiatric or family 

medicine.  

 ( شروط االنتقال من مستوى إىل مستوى أعلى31)

  * يراعى شروط الالئحة

The evaluation of the fellows will be a continuous process 

throughout the program. The fellow will be assessed based on 

basic and clinical medical knowledge, clinical judgment, clinical 

skill (medial interview, psychical examination, and procedure 

skills), humanistic quality, professionalism, and provision of 

medical care. This assessment will be documented at end of 

each rotation or at two months interval for long rotations. The 

aim of such assessment is to ensure feedback to the trainee as 

part of educational process and to explore weak points and 

focus on resolutions.  The data provided by the logbook will be 

taken into consideration as part of continuous assessment. 

 ( ماذا يؤهل الربنامج31)
الحص للى  لشه لةللراسي لل 

 الحص للى  لل رةلتدر بي لف لاج للالتصصو 

 ( املهارات املكتسبة للخرجيني32)

 الم ت ىلال  م ل ال م  لف لاج للالتصصوتح ينل 

ل  لالمج للفاتصر جلالكف ءاالال  مي لللل

( جماالت عمل اخلرجيني بعد احلصول على 33)

 التأهيلية( املؤهل )الربامج

 اإلشراف على تشخيص مر ى ا طربات النوم

لطبلالم  اعص ئال ( الوظائف املستهدفة34)
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ل لماتدرتينللكيلس للربنامج من املتدربني ة( الطاقة االستيعابي35)

( نسبة االحتياج الوظيفي لسوق العمل هلذا 36)

 الربنامج

  ات سا 

لى لي للل
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 الةاصة بتنفيذ البرنامج رابعا: التجهيزات

 تةدم البرنامجالقسم الحالية التي سوف  ومةتبرات وقاعات وعنابر معامل( فعول و37)

 كاناسم الم م
 السعة

 الطالب()عدد 

Capacity 

(No. of Students) 
Place Name 

 

Item 

 

 41 41 مركز طب وبحوث النوم 1
Sleep Medicine and Research 

Center 
4 

     معامل 1يحتوي المركز على  
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 خامسا المنهج

 ( توصيف المقررات39)

 البعد الوجداني المهارى،البعد المعرفي، البعد يجب أن يتضمن توصيف المقرر األبعاد التالية: 

رمز ورقم 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

لأدوات و تجهيزات طب النومل077ت طل

ل1لس ى الشظر  =

 7 ساعات عملية=

 أخرى=

لالل  جد

ف 
صي

و
ت

المقرر
 

التشخيصرية فري مجرال طرب النروم.       والمعدات الالزمرة لالختبرارات   خالل هذا المقرر على جميع أنواع األجهزةيتعرف الطالب من 

الغيررر  وتشررخيص اإلشرراراتالمقرررر النظررام العررالمي لو ررع األقطرراب الكهربائيررة لدراسررة النرروم، والررتمكن مررن تحديررد      ويشررمل هررذا

اسرتبيانات تقيريم النعرا ،     علىالي ذلك التعرف  أ فمعها.  فية التعاملوكيالمرغوب فيها التي يمكنها أن تحدث أثناء فحص النوم 

 النوم. الخاصة بتحديد مدى احتمالية اإلصابة بخناق  وكذلك تلك

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

NON 2لInstruments and tools in sleep medicine MEDM700ل

The aim of this course is to introduce students to the different devices, tools, and tests 

used in sleep medicine. It includes training on the10-20 electrode placement system, 

identifying artifacts and their correction. Furthermore, familiarizing students with 

sleepiness evaluating questionnaires as well as those used for assessing the risk of sleep 

apnea 

C
o
u

rs
e 

D
es

c
ri

p
ti

o
n
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رمز ورقم 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

للنوما افسيولوجيل071ت طل

ل2س ى الشظر  =

  1ساعات عملية=

 أخرى=

لالل  جد

ف 
صي

و
ت

المقرر
والعضرلي  الفيسيولوجية خصوصًا تلك المتعلقة بالجهاز التنفسي والقلبي  وعلى المتغيراتطبيعة النوم نظريًا  المقرر علىيركز هذا  

النرروم المختلفررة كخنرراق النرروم     وعالقتهررا با ررطرابات  وايضررا طبيعتهررا النرروم الطبيعرري   وعالقررتهم بمراحررل  والعصرربي والهرمرروني 

 البيولوجية. وفسيولوجيا الساعةالى التعرض لشرح االيقاع اليومي   افةباإل للنوم(. هذاوالباراسومنيا )الظواهر المصاحبة 

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

NON 2لSleep physiology MEDM701ل

This course consists of one unit. It theoretically reviews normal human sleep 

physiology, and the normal adaptations of different organ systems during sleep. Such 

as those that occur in the respiratory, cardiac, muscular, nervous, and endocrine 

systems. It also aims at acknowledging changes in these physiological parameters 

with different sleep disorders such as Sleep apnea and parasomnia. This course 

should also explore the physiology of circadian rhythm and the biological clock. C
o
u

rs
e 

D
es

c
ri

p
ti

o
n

 

 

رمز ورقم 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

لاضطرابات النوممشاكل لل072ت طل

ل2س ى الشظر  =

 1ساعات عملية=

 أخرى=

لالل  جد

ف 
صي

و
ت

المقرر
 

ا ررطرابات التررنفس أثنرراء النرروم  والتعرررف علررىيمكررن هررذا المقرررر النظررري الطالررب مررن معرفررة كيفيررة التعامررل مررع شرركوى النرروم،   

 وطررق عالجره، وا رطرابات    بأنواعره األرق  واال رطرابات الحركيرة  علرى النروم،    ومردى تأثيرهرا   واألمراض العصربية ، بأنواعها

النروم   وايضرا ا رطرابات  المشرابهة لره،    والخردار واال رطرابات  النفسية،  باألمراضالساعة البيولوجية، وعالقة ا طرابات النوم 

 .أخالقيات مهنة طب النوممحا رات عن  الى باإل افةالتي تحدث عند األطفال خاصة 

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

Non 2لSleep Disorders Problems MEDM 702ل

The objective of this course is to enable students to deal with sleep complaints, 

understand the different types of sleep disordered breathing, neurological disorders 

and their effects on sleep, limb movement disorders, insomnia and its non-

pharmacological treatments, circadian rhythm disorders, sleep disorders related to 

psychological diseases, hypersomnia such as narcolepsy, parasomnias, and 

pediatric sleep disorders. In addition to lectures on ethics of sleep medicine. 

C
o
u

rs
e 

D
es

c
ri

p
ti

o
n
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رمز ورقم 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

ل1-النوم وتحليل دراسةرصد ل307باط 

ل1س ى الشظر  =

 1ساعات عملية=

 1سريري:  أخرى=

لالل  جد

ف المقرر
صي

و
ت

لالمقررلل ا  فحولل تف يرللراس ءةلقرال  مّكمهلان،ل ىم ي  لكيفي لتشصيولاضارات الالم  لشظر   للبلالت رفلى  ل  تيحل  ا

ل لاراحيللانلع لالم   ل ك لكتحد د لك لتمفسلالم   لالم   لالمتغيراالع ل  الشصيرلل شبضلالق بل االستيق ظلالمتكررةلرصد

لى     ت ع ل  الاالارلالتدر بللدراس الالم  .المه ئي للت إلض ف لإل لإصدارلالتق ر رلت كلالمتغيراالالمص حب لل م  .لل ا ض  ل

لراس لش  للي ي لل07تح ييلا لالل قيلىنللى   تضمنل  الالمقررللالمصت ف .ا ج الالدا غللى  لالمخل الت رفءةلللتصايطلقرا

(PSG).ل

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

NON 5ل
Polysomnographic 

monitoring and analysis -I 
MEDM703ل

This course aims at enabling students to understand how sleep disorders are 

diagnosed on both, the theoretical and practical levels.  In addition to 

interpreting, sleep studies based on scoring sleep stages and variables such 

as: breathing pattern, snoring events, arousals, and cardiac rhythm. 

Moreover, students will train on the interpretation of 

electroencephalography and identifying all brain waves and eventually be 

able to generate polysmnographic reports. Fifty full sleep studies (PSG) are 

to be scored as a pre-requisite to passing this course. C
o
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رمز ورقم 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

ل1–عيادات النومل074ت طل

لل7لس ى الشظر  =

 1 ساعات عملية=

 1سريري:  أخرى=

لالل  جد

ف 
صي

و
ت

المقرر
الت ززرفلى زز للى زز المززر ضلاززملالتركيززعلالازز بلاززنلالتابيززللال م ززاللكيفيزز لالت  اززيلاززملشززك ىلال ززر ريل مكززنل زز الالمقززررل 

ازر ضلت ضزارات الل٠١١الل قزيلىزنلل ات ت  لا ا تمرةللتقييمل ت فيرلرى   المقررلل  تضمنل  اللرثم ءلالم  .اضارات الالتمفسل

 الم  لالمصت ف لفالىي لاالالم  لالص رجي لل كب ر.

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

NON 4لSleep Clinics I MEDM 704ل

The goal of this course is to allow students to implement their knowledge on 

dealing with sleep complaints while focusing on sleep-disordered breathing. This 

course requires assessing, following, and providing continuous clinical care in the 

OPD setting of at least 100 patients with sleep disorders. 

C
o
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rs
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رمز ورقم 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

ل2-النوم وتحليل دراساترصد ل٥١٧ت طل

ل7لس ى الشظر  =

 1 ساعات عملية=

 1سريري:  أخرى=

ل073ت طل

ف 
صي

و
ت

المقرر
انللراس لفحولالم  للالمع دءةل تف يرل  مكمهلانلقرا .ىم ي  لى  لكيلاش اعللراس الالم  لبلالت رفل  تيحل  الالمقررلل ا 

اعتب رلل20الل قيلىنلل تح ييلا اراج  ل  ا ض  (PSG)لراس لش  للي ي ل107تح ييلا لالل قيلىنللى  المقررلل  تضمنل  ا

ل(.MWTالمه ريل)ل اعتب رلالصح ة(لMSLTغف االشه ريل)

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

MEDM 703 4ل
Polysomnographic 

monitoring and analysis -II 
MEDM705ل

This course qualifies the student to practically comprehend different sleep studies.  

It enables the student to practice interpreting sleep studies. This course requires 

scoring at least 150 full sleep studies (PSG) plus at least 25 multiple sleep latency 

tests (MSLT), and maintenance wakefulness tests (MWT). 

C
o
u
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D
es

c
ri

p
ti
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رمز ورقم 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

ل2-عيادات النوم ل077ت طل

لل7لس ى الشظر  =

 1 ساعات عملية=

 1سريري:  أخرى=

ل074ت طل

ف 
صي

و
ت

المقرر
 األاززرا لاضززارات الالتززمفسلرثمزز ءلالمزز  ،لل الت ززرفلى زز الازز بلاززنلالتابيززللال م ززال ال ززر ريلال ززر ريل مكززنل زز الالمقززررل 

تقيزيملالمقزررلل  تضزمنل ز ا.ل الب راسز امي ل غير ز ،ل األرق،ل الصزدار،ل االضارات الالحركي ى  لالم  ،لل ادىلتاثير  لال صبي 

  الالم  لالمصت ف لفالىي لاالالم  لالص رجي لل كب ر.ار ضلت ضارات٠١١الل قيلىنلل ات ت  لا ا تمرةلل ت فيرلرى   

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

MEDM 704 4لSleep Clinics II MEDM 706ل

The goal of this course is to allow students to implement their knowledge on 

dealing with sleep complaints including sleep disordered breathing, neurological 

disorders that can affect sleep, limb movement disorders, narcolepsy, insomnia, 

parasomnias, and others. This course requires assessing; following and providing 

continuous clinical care in the OPD setting of at least 100 patients with sleep 

disorders. C
o
u

rs
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رمز ورقم 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

لطرق البحث العلميل094ت طل

ل3لس ى الشظر  =

 1 ساعات عملية=

 1 أخرى=

لالل  جد

ف المقرر
صي

و
ت

 

 اهررالل، ومررن خطررب النررومفرري مجررال  بحرراث العلميررة المتقدمررةالعليررا للقيررام بدعررداد األتهرردف هررذ  المررادة إلررى تأهيررل طالررب الدراسررات 

كاديميرة الحدي.رة. وسريركز هرذا المسراق علرى عردد مرن عناصرر          ألبحراث ا ألفري ا  سيتعرفون على أدوات البحث المنهجية المستخدمة

ت المتعلقة الالمو وع، والقيام بالتحلي دبياتألالعلمي، م.ل: إعداد خطة البحث، وجمع المعلومات، وإعداد دراسات مسحية  البحث

 ، وكتابة المراجع، وغير ذلك من المهارات.باالقتبا  والتوثيقبه، وإتقان مهارات بح.ية أخرى تتعلق 

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

NON 3لResearch Methods MEDM 794  ل

This course aims at teaching graduate students how to run advanced scientific 

research projects in the field of sleep medicine. This is achieved through the 

employment of current research tools and methodology used in modern academic 

research. A number of elements of scientific research will be focused on, such as: 

research plan preparation, information gathering, preparation of literature 

surveys and their analyses, mastery of other research skills related to quoting, 

documentation, and writing references, in addition to other skills. 

C
o
u

rs
e 

D
es
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رمز ورقم 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

لالعيادات النفسيةل021ت طل

ل7لس ى الشظر  =

 1 ساعات عملية=

 1سريري:  أخرى=

لالل  جد

ف 
صي

و
ت

المقرر
 

، واألرق، وخصوصا الخدارالنفسية  باألمراضهذا المقرر يسم  للطالب باالطالع سريريًا على ا طرابات النوم المتعلقة 

 عن العقاقير. السلوكيات بعيدااالرق بعالج  وكيفية عالج. وايضا العقاقير المستخدمة في عالج االرق بالذات والباراسومنيا

التي تركز على عالج اال طرابات النفسية  وحلقات النقاش النفسية،ويستوجب على الطالب خالل هذ المقرر حضور العيادات 

 وكذلك حضور فصول عملية متعلقة بالعالج السلوكي المعرفي لألرق. أعال ،المذكورة 

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

NON 2لPsychiatry Clinics MEDM 721ل

This course aims at clinically outlining sleep disorders that are related to 

psychiatric disorders particularly narcolepsy, insomnia, and parasomnias. In 

addition to providing an overview of behavioral therapy of insomnia. 

Students are requested to attend psychiatric clinics during this course, tutorials 

focusing on managements of above-mentioned psychiatric disorders, as well as to 

attend practical sessions regarding cognitive behavior therapy for insomnia. 

C
o
u

rs
e 

D
es

c
ri
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o
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ورقم رمز 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

لطب الأخالقيات مهنة ل022ت طل

ل2لس ى الشظر  =

 1 ساعات عملية=

 1 أخرى=

لالل  جد

ف 
صي

و
ت

المقرر
في ما يخص:  مقدمة عن تاريخ أخالقيات  العاملين في مجال طب النومالضوء على جوانب مختلفة من دور  هذا المقرر يسلط 

النتيجة معهم و الحرص  , مراجعةالمر ىالتشريعات األخالقية والقانونية وأنظمة مزاولة المهن الصحية, حقوق  ،المهن الصحية 

 .حول النوم السليم  همت.قيف تهم عند الحاجة ،مساعد على راحتهم،

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

NON 2لMedical Ethics  MEDM 722ل

This course highlights the various aspects of the workers role at the field of 

sleep medicine, which includes: an introduction of the ethics history of the 

health professionals, ethical and legal legislations and regulations of 

practicing health professionals, patients' rights, a sharing the results with the 

patients and confirming their comfort, providing help and educate them 

about the proper sleep 

C
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رمز ورقم 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

لىي لاالاالشفل االذنل الحمجرةل023ألحل

ل7لس ى الشظر  =

 1 ساعات عملية=

 1سريري:  أخرى=

لالل  جد

ف المقرر
صي

و
ت

 

واالطالع النوم التنفسية.   وعالقتها با طراباتيمكن هذا المقرر الطالب من الفهم السريري ألمراض الممرات التنفسية العليا 

 انواع العمليات الجراحية الممكنة لعالج خناق النوم.  على

كما يستوجب عليهم حضور العمليات الجراحية التي تركز على  والحنجرة،يتطلب من الطالب المشاركة في عيادات األنف واألذن 

 وكذلك حضور محا رات عن التدخل الجراحي لتوقف التنفس أثناء النوم أيضا. العلوي،عالج مجرى الهواء 

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

NON 2لEar, Nose and Throat Clinics  ENT 723ل

This course provides an understanding of upper airway abnormalities and 

their relation to sleep disordered breathing. In addition to providing an 

overview of the different surgical approaches in treating obstructive sleep 

apnea. 

Students are requested to participate in ENT clinics. They should attend 

operations focusing on uperairway surgical procedures. Lectures on surgical 

managements of sleep apnea must be attended as well. 

C
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رمز ورقم 

لالمـقرر
 متطلب سابق ساعاتعدد ال عنوان المقـــــرر

لعالج املعريف و السلوكي لألرقل024ت طل

لل1س ى الشظر  =ل

 1ساعات عملية= 

 7أخرى= سريري: 

لالل  جد

ف المقرر
صي

و
ت

وادراكيا بعيدا عن العقاقير والتمكن من ممارسة ذلك سريريا هذا المقرر يسم  للطالب باالطالع ومعرفة عالج االرق سلوكيًا  

 وتطبيقه عمليا. والتعرف على الدواعي الستخدام هذا العالج لوحد  ومتي يضاف له العقاقير الطبية.

ضا الدراسي حضور جلسات نظرية وعملية متعلقة بالعالج السلوكي المعرفي. كما يتطلب ايهذا المقرر خالل الطالب  يتطلب من 

ممارسة العالج المعرفي والسلوكي وتنفيذ  سريريًا على مر ى األرق تحت إشراف أطباء نفسيين متخصصين أو اخصائيين في 

 علم النفس.

PrerequisiteلCredits Course Title Course Codeل

NON 2ل
Cognitive and behavior 

treatment of insomnia 
MEDM 724ل

This course enables students to appreciate cognitive and behavioral therapy; 

how to implement it, its indications, and when to add pharmacological 

therapy.  

Students are requested to attend theoretical and practical sessions regarding 

cognitive behavior therapy. He/she is also requested to practice the cognitive 

and behavior therapy and implement it clinically on insomnia patients underل

supervision of specialized psychiatrics or psychologists.  C
o
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 سادسا: الهيئة التدريبية
 العلمية للقسمالةبرت 

 وحدة امراض الصدررئيس  العفة عمر سعيد العمودي االسم 

 اجلنسية 

 1108966191 رقم السجل  سعودي

 معاردائم          منتدب              الحالة     FERS + FECB المؤهل العلمي

 R - M - 8611 - 01 رقم قرار التعنيف المهني  أمراض الصدر التخصص

 استاذ الدرجة المهنية سنه  70 عدد سنوات الةبرت 

 ا طرابات النوم التنفسية املواد اليت يدرسها

  dramoudi@yahoo.com الكتروني:بريد  1515044114 جوال:

 * تكرر الجداول فى حالة الحاجة الى ذلك

 سادسا: الهيئة التدريبية
 العلمية للقسمالةبرت 

 مدير مركز طب النوم العفة سراج عمر ولي االسم 

 1000352045 رقم السجل  سعودي الجنسية 

 دائم          منتدب         معار     الحالة     زمالة طب النوم المؤهل العلمي

 R-M-6441-01 رقم قرار التعنيف المهني  أمراض الصدر وا طرابات النوم التةعص

 أستاذ الدرجة المهنية 71 عدد سنوات الةبرت 

 املواد اليت يدرسها

 

ما يتعلق بطب النوم من اجهزة و تقنية و فسيولوجية وكل النوم ا طرابات  

   sowali@kau.edu.sa بريد الكتروني: 0505606100جوال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dramoudi@yahoo.com
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 سادسا: الهيئة التدريبية
 الةبرت العلمية للقسم

 ومركز النومعضو بوحدة الصدر  العفة الحجيليفار  فالح  االسم

 4115151551 رقم السجل  سعودي الجنسية

 دائم          منتدب         معار     الحالة     دكتورا  المؤهل العلمي

 التةعص

 استشاري األمراض الباطنية

 استشاري أمراض اجلهاز التنفسي

 استشاري أمراض طب النوم

 J-M-0021370-07 رقم قرار التعنيف المهني 

 الدرجة المهنية 3 عدد سنوات الةبرت
 استشاري

 استاذ مساعد

 أمراض طب النوم، أمراض الجهاز التنفسي المواد التي يدرسها

   faris.alhejaili@gmail.com الكتروني:بريد  0555323113جوال: 

 

 

المشاركه االخرى(سادسا : الهيئة التدريبية )من االقسام   

 العفة محمد جمال سحلو االسم

عضو بقسم الباطنة /وحدة االمراض 

 النفسية

 7710072204 رقم السجل مصري  الجنسية

 المؤهل العلمي
 دكتوراه الطب النفسى

 دائم          منتدب         معار الحالة

   J-M-1219466-10 رقم قرار التعنيف المهني الطب النفسى التةعص

 عدد سنوات الةبرت
24 years 

 الدرجة المهنية
 استشاري

 استاذ مشارك

لاالمراض النفسية والسلوكية وعالجها المواد التي يدرسها

  sehlo68@gmail.com بريد الكتروني:  0560748490جوال:

 

  

mailto:sehlo68@gmail.com
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 : تحكيم برنامج الزمالةسابعا

 (ول)المحكم اال نموذج تحكيم برنامج دراسات عليا من القسم العلمي( 44) 

A Review Form of a Graduate Studies Program  

 (Program Dataبيانات البرنامج )

 Departmentالقسم العلمي  Facultyالكلية 

 الباطني الطب

                                Program Name         اسم البرنامج                                       Type of study أسلوب الدراسة 

 ماجستير طب النوم مقررات ورسالة

 (Reviewer Dataبيانات المحكم )

  Reviewer’s Name                                      اسم المحكم                      Academic  Status      الدرجة الوظيفية 

 د/ منتصر عبد العزيز مصطفى استشاري األمراض الباطنية و الصدرية

 Specialization                                     التخصص الدقيق                                             Affiliationجهة العمل 

Tameside Hospital, Ashton under Lyne, UK األمراض التنفسية 

  Country                                                              الدولة  

 بريطانيا 

 Phone                                                                الهاتف E-mail                                          البريد االلكتروني

muntasirabdelaziz@hotmail.com  0161 331 6402/6106 

 (  Reviewer's Viewرأى المحكم )

يررا  مرن   نرجو تكرم المحكم بدبداء الرأي في النقرا  اتتيرة باإل رافة لمرا     

 نقا  أخرى مهمة:

لا م لالدرج لال  مي . .4

  ادىلا ئم لال حداالالدراسي لاإلجم لي لل برش اج. .7

مرردى مالئمررة توزيررع الوحرردات بررين النظررري والعملرري لجميررع       .0

 المقررات.

توصررريف المقرررررات الدراسرررية،  و مررردى مطابقتهرررا لمسرررميات   .1

 المقررات.

 واإلنجليزية.مدى تطابق  اسماء المقررات باللغتين العربية  .5

 مدى حداثة المادة العلمية للبرنامج مع المعمول به عالميا. .0

Please state your opinion regarding the following points, and 

kindly add whatever points   you deem valuable: 

1. Title of the academic degree. 

2. The suitability of the total academic units for the 

targeted program 

3. The suitability of units' distribution between 

theoretical   and practical, for all courses. 

4. Courses description and its compliance with the   

course titles. 

5. Compatibility between Arabic and English in course 

titles.  

6. Currency of scientific materials of the program to 

mailto:muntasirabdelaziz@hotmail.com
mailto:muntasirabdelaziz@hotmail.com
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match what is universally common. 

 

 (Dateالتاريخ ) Final Judgement                              الرأي النهائي
التوقيع 

(Signature) 

 يقبل بدون تعديالت

  يقبل مع إجراء تعديالت بسيطة 

 يحتاج الى تعديالت جوهرية

  

 

 

Accepted, does not need any amendments   

Accepted but requires  minor adjustments 

It needs major amendments 
  

 (Separate pages can be added if neededيمكن للمحكم أن يرفق صفحات إ افية منفصلة إذا اقتضت الحاجة لذلك )
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 (لثانى)المحكم ا العلمينموذج تحكيم برنامج دراسات عليا من القسم ( 44)

A Review Form of a Graduate Studies Program  

 (Program Dataبيانات البرنامج )

                                              Departmentالقسم العلمي                                                          Facultyالكلية 

 الباطني الطب

  me        اسم البرنامج                                       Type of study أسلوب الدراسة 

      Sleep Medicine Board  طب النوم زمالة 

 (Reviewer Dataبيانات المحكم )

  Reviewer’s Name                                      اسم المحكم                      Academic  Status      الدرجة الوظيفية 

 د/ أيمن بدر كريم استشاري و رئيس قسم أمراض النوم في مستشفى الحر  الوطني بجدة

 Specialization                                     التخصص الدقيق                                             Affiliationجهة العمل 

 استشاري أمراض الصدر و طب النوم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

  Country                                                              الدولة  

 جد  / السعودية العربية المملكة 

 Phone                                                                الهاتف E-mail                                          البريد االلكتروني

cpr999@yahoo.com 0500067639 

 (  Reviewer's Viewرأى المحكم )

نرجو تكرم المحكم بدبداء الرأي في النقرا  اتتيرة باإل رافة لمرا يررا  مرن       

 نقا  أخرى مهمة:

لا م لالدرج لال  مي . .4

  ادىلا ئم لال حداالالدراسي لاإلجم لي لل برش اج. .7

مرردى مالئمررة توزيررع الوحرردات بررين النظررري والعملرري لجميررع       .0

 المقررات.

توصررريف المقرررررات الدراسرررية،  و مررردى مطابقتهرررا لمسرررميات   .1

 المقررات.

 زية.مدى تطابق  اسماء المقررات باللغتين العربية واإلنجلي .5

 مدى حداثة المادة العلمية للبرنامج مع المعمول به عالميا. .0

 

Please state your opinion regarding the following points, and 

kindly add whatever points   you deem valuable: 

 

1. Title of the academic degree. 

2. The suitability of the total academic units for the 

targeted program 

3. The suitability of units' distribution between 

theoretical   and practical, for all courses. 

4. Courses description and its compliance with the   

course titles. 

5. Compatibility between Arabic and English in course 

titles.  

6. Currency of scientific materials of the program to 

match what is universally common. 
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 ( تعليق القسم على آراء المحكمين 45) 

 

 المرشح من قبل القسم ألول المحكم ا

 د/ منتصر عبد العزيز مصطفى االســـم

 استشاري األمراض الباطنية و الصدرية المرتبة العلميـة  

 األمراض التنفسية التةعص الدقيق

 Tameside Hospital, Ashton under Lyne, UK الجـامعـة

 ما تم حيال آراء المحكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Dateالتاريخ ) Final Judgement                              الرأي النهائي
التوقيع 

(Signature) 

 يقبل بدون تعديالت

  يقبل مع إجراء تعديالت بسيطة 

 يحتاج الى تعديالت جوهرية

  

 

 

Accepted, does not need any amendments   

Accepted but requires  minor adjustments 

It needs major amendments 
  

 (Separate pages can be added if neededيمكن للمحكم أن يرفق صفحات إ افية منفصلة إذا اقتضت الحاجة لذلك )
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 تعليق القسم على آراء المحكمين ( 45) 

 

 المرشح من قبل القسم  الثانيالمحكم 

 د/ أيمن بدر كريم االســـم

 استشاري و رئيس قسم أمراض النوم في مستشفى الحر  الوطني بجدة المرتبة العلميـة  

 إستشاري أمراض الصدر و طب النوم التةعص الدقيق

 عبدالعزيز للعلوم الصحيةجامعة الملك سعود بن  الجـامعـة

 ما تم حيال آراء المحكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


