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 1الصفحة 

 
  

 
      

 األكاديمي وصف البرنامج        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .1

 االحياء المجهرية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االحياء المجهرية

 طب وجراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
  سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

 WFME المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 12/6/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

)اجلراثيم، يهدف الفرع اىل توفري املعلومات الالزمة لفهم موضوع العلوم االحيائية االساسية    لالحياء املمرضة 
 الفايروسات، الفطرايت،املناعة، والطفيليات( وفهم آلية انتشارها وامراضيتها .

 ابالضافة اىل املعلومات النظرية فإن الفرع حيرص على تزويد الطلبة ابلتقنيات املختربية املتعلقة ابالحياء اجملهرية.
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 املعلومات االساسية لعلم االحياء اجملهرية. ىاحلصول عل -1أ
 توفري قاعدة واسعة من املعرفة و الفهم لعلم االحياء اجملهرية. -2أ

 . املعلومات ىتطويرمهارات احلصول عل -3أ       

 حول كيفية التعامل مع احلقائق العلمية.تشجيع و تدريب الطالب  -4أ
 االستنتاج و تفسري النتائج و كيفية عرضها و مناقشتها. ىتشجيع الطلبة عل -5أ

 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 ممارسة التقنيات املختربية و املهارات يف جمال االحياء اجملهرية. -1ب           

 زرع وتشخيص االحياء اجملهريه الشائعه املمرضه - 2ب                
 نتشار االمراضاالتعامل مع املواد املختربيه وطرق التعقيم والسيطره على  - 3ب                
 التعرف على كيفيه حتديد العالج واملضادات احليويه وامراضيه االحياء اجملهريه   - 4ب               
 فهم التغريات املناعيه املصاحبه لالمخاج ومعرفه طرق التشخيص وحتليل نتائجها.  -5ب             

 

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة ) اجهزة العرض والسبورة الذكية(

 الجانب العملي للمادةواجراء التجارب العملية وتعلم المهارات المختبرية لتغطية 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -1
 امتحانات قصيرة . -2
 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -3
 التقرير. -4

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  المعلومات الشخصية للمريض.الحفاظ على سرية -1ج         

 الحرص على عدم تلوث بيئة العمل والبيئة المحيطة من خالل ايجاد منافذ التالف النماذج الوبائية .-2ج

التعامل االنساني مع المرضى وخصوصا الحاالت المرضية الميؤوس منها وطرق اعالم المريض -3ج

 اومرافقيه باالخبار غير السارة.

 ل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.االمانة بالعم-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.-

 االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في مواقع العمل.-

 الوجدانية والقيمية.عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص االهداف -

 

 
 طرائق التقييم    

تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية والفصلية تخص اداب وسلوكيات المهنة ومنع - 

 التلوث والحفاظ على البيئة المحيطة. 

 اعداد سمنارات تخص موضوع القيم واالهداف الوجدانية المتعلة باالختصاص.-

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و العامةالمهارات -د 

 اجراء الفحوصات وفق الطرق المعتمدة.-1د

 اكتساب مهارات ادارة المختبر .-2د

 تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل والمرضى.-3د

 كتابة التقرير ومعرفة كيفية تفسير النتائج.-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

التدريب المختبري وتطبيق طرائق العمل الخاصة بالفحوصات المختبرية ذات العالقة باالختصاصات المختلفة -

 باالحياء المجهرية ،وطرائق اعداد التقارير لكل فحص .

 اعطاء محاضرات تتضمن توجيهات عامة عن ادارة المختبر ووسائل االتصال.-

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 العملية. OSPEامتحانات ال 

 التدريب على كتابة التقارير .

 تضمين االمتحانات باالسئلة النظرية متعلقة بوسائل االتصال مع المرضى وزمالء العمل.

 

 

 
 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 60 90 االحياء المجهرية 16 3 01 501 الثالثة

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 تعزيز مهارات التعلم الذايت .-
 .Internet Technologyالتدريب على التقنيات االلكرتونية للحصول على املعلومات -
 تعزيز مهارات التعلم اجلماعي .-
 تعزيز مهارات القدرة على القيادة وحتفيز االخرين.-
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 
 االعدادية.( يف الدراسة %97القبول مركزي، ووفق التعليمات يقبل سنواي الطلبة احلاصلني على معدالت عالية جدا) اكثر من 

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتاب املنهجي. -

 احملاضرات النظرية. -

 التعليمات املختربية. -

 مواقع االنرتنت . -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

االحياء  16 3 01 501 المرحلة الثالثة

 المجهرية
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .1

 االحياء المجهرية    / المركز علمي القسم ال .2

 16 3 01 501 اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعيا على مدار السنة. أشكال الحضور المتاحة .4

 (2016-2015سنوي ) الفصل / السنة .5

 ساعة 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 12/6/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

يهدف الفرع اىل توفري املعلومات الالزمة لفهم موضوع العلوم االحيائية االساسية    لالحياء املمرضة )اجلراثيم، 
 الفايروسات، الفطرايت،املناعة، والطفيليات( وفهم آلية انتشارها وامراضيتها .

 النظرية فإن الفرع حيرص على تزويد الطلبة ابلتقنيات املختربية املتعلقة ابالحياء اجملهرية.ابالضافة اىل املعلومات 
 

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

وصف المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ
 املعلومات االساسية لعلم االحياء اجملهرية. ىاحلصول عل -1أ
 توفري قاعدة واسعة من املعرفة و الفهم لعلم االحياء اجملهرية. -2أ

 . املعلومات ىتطويرمهارات احلصول عل -3أ       

 تشجيع و تدريب الطالب حول كيفية التعامل مع احلقائق العلمية. -4أ
 االستنتاج و تفسري النتائج و كيفية عرضها و مناقشتها. ىتشجيع الطلبة عل -5أ

 

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ممارسة التقنيات املختربية و املهارات يف جمال االحياء اجملهرية. - 1ب           

 زرع وتشخيص االحياء اجملهريه الشائعه املمرضه - 2ب                
 نتشار االمراضاالتعامل مع املواد املختربيه وطرق التعقيم والسيطره على  - 3ب                
 التعرف على كيفيه حتديد العالج واملضادات احليويه وامراضيه االحياء اجملهريه   - 4ب               
 فهم التغريات املناعيه املصاحبه لالمخاج ومعرفه طرق التشخيص وحتليل نتائجها.  -5ب             

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة ) اجهزة العرض والسبورة الذكية(القاء المحاضرات 

 واجراء التجارب العملية وتعلم المهارات المختبرية لتغطية الجانب العملي للمادة

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -1
 امتحانات قصيرة . -2
 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -3
 التقرير. -4

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمريض. -1ج        

 الحرص على عدم تلوث بيئة العمل والبيئة المحيطة من خالل ايجاد منافذ التالف النماذج الوبائية .-2ج

التعامل االنساني مع المرضى وخصوصا الحاالت المرضية الميؤوس منها وطرق اعالم المريض -3ج

 اومرافقيه باالخبار غير السارة.

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-4ج 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المهنة الطبية. اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف-

 االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في مواقع العمل.-

 عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص االهداف الوجدانية والقيمية.-

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية والفصلية تخص اداب وسلوكيات المهنة ومنع التلوث -

 والحفاظ على البيئة المحيطة. 

 اعداد سمنارات تخص موضوع القيم واالهداف الوجدانية المتعلة باالختصاص.-

 

 

 
 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى التأهيلية المهارات العامة و -د 

 اجراء الفحوصات وفق الطرق المعتمدة.-1د

 اكتساب مهارات ادارة المختبر .-2د

 تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل والمرضى.-3د

 كتابة التقرير ومعرفة كيفية تفسير النتائج.-4د
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 الموضوع
 الفصل االول

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري  3 االول

 عملي  2

 اسبوعيا

 

Cell Structure (1) 

Cell Structure (2) 

Innate Immune 
response 

 

Safety procedure 

and lab. 

Equipments 

Bacteriology 
Bacteriology 
Immunology 

 
 

Practical 

محاضرات 

باستخدام  نظرية

اجهزة العرض 

والسبورة 

 +الذكية

تجارب 

 ومهارات عملي

اسئلة شفوية 

نهاية المحاضرة 

النظرية+كتابة 

تقرير نتائح 

 العملي

 & Growth  الثاني

Metabolism (1) 
Bacteriology  = 

= 

 

= 
= 
= 
= 

 Growth & 

Metabolism (2) 
Bacteriology 

 Acquired Immune 
response 

Immunology 

  Handling of 

bacterial cultures . 

 

Practical  

 Bacterial genetics  الثالث

(1). 

 

Bacteriology  

 Bacterial genetics 

(2). 

 

Bacteriology  

 Cells and Organs of 
Immune system 

Immunology  

  Hanging drop 

preparation 
Practical   

 Sterilization and  الرابع

disinfection . 

 

Bacteriology   اسئلة شفوية

نهاية المحاضرة 

+امتحانات  

 Antimicrobial drugs  قصيرة

and resistance . 

 

Bacteriology  

 Antigen 
recognition 
molecules: 
Antibody 

Immunology  

  Sterilization & 

disinfection 

 
 

Practical   



 

 
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 Normal flora and  الخامس

Host-Parasite 

relationship 

Bacteriology  = 

 Staphylococci . 

 
Bacteriology  

 Cell surface 
receptors:  
-B-Cell receptor 
for Ags. 
-T-Cell receptor for 
Ags. 

 

Immunology 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Bacteriological 

staining : 

Simple stain 

Gram stain 

Practical   

 . Streptococci  السادس

 
Bacteriology  = 

 Pneumococci . 

 
Bacteriology  

 MHC Immunology  

  Special staining 

technique 
Practical   

 . Neisseria  السابع

 
Bacteriology  = 

 Corynebacteria . 

 
Bacteriology  

 Ag-processing and 
presentation. 

Immunology  

  Antibiotic 

sensitivity test 

 

Practical   

 Listeria and  الثامن

Propionebacteria. 

Bacillus group .  

 

Bacteriology  = 

 Listeria and 

Propionebacteria. 

Bacillus group .  

 

Bacteriology  

 Ab-Mediated 
Immunity. 

Immunology  



 

 
 5الصفحة 

 
  

  Staphylococci 

species . 

 

 

 

 

 

Practical   

 The Complement  التاسع
system 

Immunology  = 

 Cell-Mediated 
Immunity  

Immunology  

 T-Cell function. Immunology  

  Streptococci 

species  

  

 

Practical   

 =  Cytokines Immunology  العاشر

 Hypersensitivity 
(1) 

Immunology  

 Hypersensitivity 
(2) 

Immunology  

  Immunology (1) Practical   

 الحادي عشر

 

 

 Tumor 
Immunology(1) 

Immunology  = 

 Tumor 
Immunology(2) 

Immunology  

 Immunodeficiency
(1) 

Immunology  

  Immunology (2) Practical   

Immunodeficiency  الثاني عشر
(2) 

Immunology  = 

 Transplantation 
(1) 

Immunology  

 Transplantation(2) Immunology  

  Immunology(3) Practical   

 Immunity against  الثالث عشر
microorganism(1) 

Immunology  = 

 Immunity against 
microorganism(2) 

Immunology  

 Immunity against 
microorganism(3) 

Immunology  

 Immunological  الرابع عشر
Techniques. 

Immunology  = 

    

    



 

 
 6الصفحة 

 
  

امتحان عملي      الخامس عشر

( OSPEنهائي)

+ امتحان نصف 

 السنة

    

  
 
 
 
 
 
 
 

  

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 الثانيالفصل 

 طريقة التقييم طريقة التعليم

محاضرات  Clostridia Bacteriology نظري 3 االول

نظري باستخدام 

اجهزة العرض 

 والسبورة الذكية

امتحانات شفوية 

 بعد المحاضرة

+ 

 تقارير العملي
اجراء التجارب  Mycobacterium Bacteriology عملي 2

والمهارات 

 العملية

= 

 General properties 

of viruses. 

Introduction, 

structure . 

Virology  = 

  Streptococcus 

pneumonia & 
Neisseria spp.  

 

Practical   

 ,Actinomycetes  الثاني
Introduction to 

Enterobacteriacea 

Bacteriology  = 

 E.Coli Bacteriology   

 Classification of 

viruses.-Principles 

of virus structure 

and chemical 

composition.   

Virology   

  
 

Corynebacterium 

& Mycobacterium 

spp.  

 

Practical   

  ,Klebsiella  الثالث
Aerobacter,  
Enterobacter, 
Serratia. 

Bacteriology  = 

 Salmonella Bacteriology   



 

 
 7الصفحة 

 
  

 Cultivation and 

assay of viruses. 

Virology   

  Gram-Positive 

bacilli; 

Bacillus spp. & 

Clostridia spp. 

 

 

 

 

 

 
 

Practical   

امتحانات شفهية   Shigella Bacteriology  الرابع

 بعد المحاضرة

+ 

 تقارير العملي

+ 

امتحانات 

 قصيرة
 Proteus Bacteriology   

 Replication of 

viruses . 
Virology   

  E.Coli  & 

Klebsiella spp. 

Practical   

 ,Pseudomonas  الخامس
Vibrio 

Bacteriology  = 

 Vibrio Bacteriology   

 Genetics of animal 

viruses . 

Virology   

  Salmonella & 

Shigella spp. 
Practical   

  ,Campylobacter  السادس
Helicobacter. 

Bacteriology  = 

 Brucella Bacteriology   

 Pathogenesis of 

viral diseases. 

Immune response to 

viral diseases. 

Virology   

  Proteus & 

Pseudomonas spp. 
Practical   

  ,Bordetella  السابع
Haemophilus. 

Bacteriology  = 

 Yersinia, 
Francisella, 

Bacteriology   



 

 
 8الصفحة 

 
  

Pasteurella 

 Control of viral 

diseases: 

Antiviral 

drugs+IFN. 

 

Virology   

  Vibrio & 

Borellia 

Practical   

 =  Mycoplasma Bacteriology  الثامن

 Rickettsia, 
Clamydia 

Bacteriology   

 Antiviral vaccine  

Diagnostic virology  

 

Virology   

  Mycology 

 

 

Practical   

 =  Treponema Bacteriology  التاسع

 Borrelia, 
Leptospira. 

Bacteriology   

 Adenoviruses + 

Coronaviruses .(2) 

 

Virology   

  Mycology Practical   

 =  Mycology Bacteriology  العاشر

 Mycology Bacteriology   

 Picornaviruses . 

 
Virology   

  Virology Practical   

 =  Mycology Bacteriology  الحادي عشر

 Mycology Bacteriology   

 Hepatitis virus. Virology   

  Virology Practical   

 =  Mycology Bacteriology  الثاني عشر

 Reoviruses and 

Calciviruses . 
   

 Orthomyxoviruses .    

   

 
   

 =   .Paramyxoviruses  الثالث عشر

 Herpesviruses .    

 AIDS and 

Lentiviruses . 
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 البنية التحتية  .12

 Jawetz, Melnick & Adelberg's ; Medical -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Microbiology 

    Twenty-Third Edition (2007 ) , Appleton & Lange 

(Text Book ) . 

 
 

 Talaro KP (2005) :Foundation in -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Microbiology, Basic principle. McGraw Hill 

Education . 

2- Cruse JM & Lewis O.E.(  2003 ) Atlas of 

Immunology CRC Press and Springer . 

- 
 
 
 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 
Bailey and Scott Diagnostic Mirobiology (2007) 

by Betty A.            4                                    
Forbes 

 

 Human cancer  الرابع عشر

viruses 
امتحان عملي   

 نهاية الفصل
 Arthropod – borne 

viruses . 
   

 Rodent-born 

viruses+ 

Filoviruses. 

   

      

 Rabies, slow viral  الخامس عشر

infections and prion 
امتحان عملي   

 نهائي
 Poxviuses, 

Emerging viral 

diseases .(1) 

   

 Poxviuses, 

Emerging viral 

diseases .(2) 

   

   
 
 
 

امتحان نهاية   

 السنة
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  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

-www.prenhall.com 

-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgl 

-

http://www.accessexcellence.org/RC/microbiology.ph

p 

-http://student.ccbcmd.edull~gkaiser/goshp.html 

-http://www.chuibar.com/other/immunology.exam 

question-pdf-html 

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 ادخال تقنيات حديثة .-  

 سنويا من المعلومات الحديثة للمحاضرات النظرية والعملية ومواكبة التطور. %20اضافة -

 تعزيز مهارات التعلم الذاتي.-
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   
 

 
 
 
 
 
 

 املستنصرية:  اجلامعة    
 الطب:  ة/ املعهدالكلي   
 االحياء اجملهرية:    القسم العلمي    
 12/6/2016اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 أ.د.عامر رشيد النجار                       اسم املعاون العلمي :                      : اسم رئيس القسم   

 :                                                         التاريخ                                         :                  لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة سم مديرا    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 األكاديمي وصف البرنامج        

 

التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .15

 االحياء المجهرية / المركز  علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 علم الطفيليات 

 طب وجراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .18

  :النظام الدراسي  .19
  سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

 WFME المعتمد   برنامج االعتماد .20

المؤثرات الخارجية  .21

 األخرى 
 

 12/6/2016 تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي .23

 الطبيةالطلبة على املصطلحات العامة للتطفل والتعايش واملضائف واالوايل الطبية والديدان واحلشرات يهدف الربانمج اىل تعريف 
حيث يتم التطرق اىل دورة احلياة واالمراضية واالعراض وطرق التشخيص وعالج الطفيليات كذلك الوابئية واالنتشار وطرق 

 عليها. السيطرة
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .24

  االهداف المعرفية  -ب
 الحصول على المعلومات االساسية لعلم الطفيليات -1أ       
 خلق قاعدة واسعة من المعرفة والفهم لعلم الطفيليات -2أ       
 تطوير مهارات الحصول على المعلومات  -3أ       

 كيفية التعامل مع احلقائق العلمية.تشجيع و تدريب الطالب حول   -4أ  
 االستنتاج و تفسري النتائج و كيفية عرضها و مناقشتها. ىتشجيع الطلبة عل -5أ  

 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 معرفة كيفية احلصول على النماذج والتعامل معها وحفظها ونقلها . -1ب           
 اخلاصة بفحصها وخصوصا الشائعة منها يف العمل الروتيين املختربي التشخيصي . معرفة التقنيات -2ب          

  تعليم الطالب كيفية التعامل مع مرضى الطفيليات يف املستشفيات واثناء احلمالت الصحية الوقائية يف  -3ب          
 جراء املسوحات .اجملتمع واملراكز الصحية ،وكذلك كيفية التعامل مع اعضاء الفريق الطيب اثناء ا

 .التقنيات املختربية واملهارات يف جمال الطفيليات ممارسة -4ب        
 

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة ) اجهزة العرض والسبورة الذكية(

 لتغطية الجانب العملي للمادةواجراء التجارب العملية وتعلم المهارات المختبرية 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -5
 امتحانات قصيرة . -6
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 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -7
 التقرير. -8

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  سرية المعلومات الشخصية للمريض.الحفاظ على -1ج         

 الحرص على عدم تلوث بيئة العمل والبيئة المحيطة من خالل ايجاد منافذ التالف النماذج الوبائية .-2ج

التعامل االنساني مع المرضى وخصوصا الحاالت المرضية الميؤوس منها وطرق اعالم المريض -3ج

 اومرافقيه باالخبار غير السارة.

 بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.االمانة -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.-

 االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في مواقع العمل.-

 االهداف الوجدانية والقيمية.عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص -

 

 
 طرائق التقييم    

تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية والفصلية تخص اداب وسلوكيات المهنة ومنع - 

 التلوث والحفاظ على البيئة المحيطة. 

 اعداد سمنارات تخص موضوع القيم واالهداف الوجدانية المتعلة باالختصاص.-

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 اجراء الفحوصات وفق الطرق المعتمدة.-1د

 اكتساب مهارات ادارة المختبر .-2د

 تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل والمرضى.-3د

 ج.كتابة التقرير ومعرفة كيفية تفسير النتائ-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

التدريب المختبري وتطبيق طرائق العمل الخاصة بالفحوصات المختبرية ذات العالقة باالختصاصات المختلفة -

 باالحياء المجهرية ،وطرائق اعداد التقارير لكل فحص .

 اعطاء محاضرات تتضمن توجيهات عامة عن ادارة المختبر ووسائل االتصال.-
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 طرائق التقييم          

 
 العملية. OSPEامتحانات ال 

 التدريب على كتابة التقارير .

 تضمين االمتحانات باالسئلة النظرية متعلقة بوسائل االتصال مع المرضى وزمالء العمل.

 

 

 
 بنية البرنامج  .25

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 )ساعة/اسبوع(60 )ساعة/اسبوع(45 االحياء المجهرية 50101317 الثالثة

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

 
 تعزيز مهارات التعلم الذايت .-
 .Internet Technologyالتدريب على التقنيات االلكرتونية للحصول على املعلومات -
 تعزيز مهارات التعلم اجلماعي .-
 تعزيز مهارات القدرة على القيادة وحتفيز االخرين.-



 

 
 16الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .27

 
 ( يف الدراسة االعدادية.%97من القبول مركزي، ووفق التعليمات يقبل سنواي الطلبة احلاصلني على معدالت عالية جدا) اكثر 

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28

 الكتاب املنهجي. -

 احملاضرات النظرية. -

 التعليمات املختربية. -

 مواقع االنرتنت . -
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 مخطط مهارات المنهج

 المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي علم الطفيليات 50101317 المرحلة الثالثة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .9

 علم الطفيليات    / المركز علمي القسم ال .10

 50101317 اسم / رمز المقرر .11

 اسبوعيا على مدار السنة. أشكال الحضور المتاحة .12

 (2016-2015سنوي ) الفصل / السنة .13

 ساعة 105 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 12/6/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

يهدف الفرع اىل توفري املعلومات الالزمة لفهم موضوع العلوم االحيائية االساسية    لالحياء املمرضة )اجلراثيم، 
 الفايروسات، الفطرايت،املناعة، والطفيليات( وفهم آلية انتشارها وامراضيتها .

 النظرية فإن الفرع حيرص على تزويد الطلبة ابلتقنيات املختربية املتعلقة ابالحياء اجملهرية.ابالضافة اىل املعلومات 
 

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

وصف المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .14

  هداف المعرفية األ -أ
 الحصول على المعلومات االساسية لعلم الطفيليات -1أ       
 من المعرفة والفهم لعلم الطفيلياتخلق قاعدة واسعة  -2أ       
 تطوير مهارات الحصول على المعلومات  -3أ       
 تشجيع و تدريب الطالب حول كيفية التعامل مع احلقائق العلمية. -4أ  
 االستنتاج و تفسري النتائج و كيفية عرضها و مناقشتها. ىتشجيع الطلبة عل -5أ  

 

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معرفة كيفية احلصول على النماذج والتعامل معها وحفظها ونقلها . -1ب             
 معرفة التقنيات اخلاصة بفحصها وخصوصا الشائعة منها يف العمل الروتيين املختربي التشخيصي . -2ب             

   تعليم الطالب كيفية التعامل مع مرضى الطفيليات يف املستشفيات واثناء احلمالت الصحية الوقائية يف  -3ب
 اجملتمع واملراكز الصحية ،وكذلك كيفية التعامل مع اعضاء الفريق الطيب اثناء اجراء املسوحات .

 .التقنيات املختربية واملهارات يف جمال الطفيليات ممارسة -4ب             
 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة ) اجهزة العرض والسبورة الذكية(

 واجراء التجارب العملية وتعلم المهارات المختبرية لتغطية الجانب العملي للمادة

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 السنة(. امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية -5
 امتحانات قصيرة . -6
 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -7
 التقرير. -8
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمريض. -1ج        

 ايجاد منافذ التالف النماذج الوبائية .الحرص على عدم تلوث بيئة العمل والبيئة المحيطة من خالل -2ج

التعامل االنساني مع المرضى وخصوصا الحاالت المرضية الميؤوس منها وطرق اعالم المريض -3ج

 اومرافقيه باالخبار غير السارة.

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-4ج 
 طرائق التعليم والتعلم     

 اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.-

 االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في مواقع العمل.-

 عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص االهداف الوجدانية والقيمية.-

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية والفصلية تخص اداب وسلوكيات المهنة ومنع التلوث -

 والحفاظ على البيئة المحيطة. 

 اعداد سمنارات تخص موضوع القيم واالهداف الوجدانية المتعلة باالختصاص.-

 

 

 
 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى التأهيلية المهارات العامة و -د 

 اجراء الفحوصات وفق الطرق المعتمدة.-1د

 اكتساب مهارات ادارة المختبر .-2د

 تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل والمرضى.-3د

 كتابة التقرير ومعرفة كيفية تفسير النتائج.-4د
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 بنية المقرر .15

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 الموضوع
 الفصل االول

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري  2 االول

 عملي  2

 اسبوعيا

 

Introduction to 

Parasitology 
Introduction to 

Nematodes + 

Enterobiasis 
Introductory Lab. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Practical 

محاضرات 

باستخدام  نظرية

اجهزة العرض 

والسبورة 

 +الذكية

تجارب 

 ومهارات عملي

اسئلة شفوية 

نهاية المحاضرة 

النظرية+كتابة 

تقرير نتائح 

 العملي

 =   Trichuriasis  الثاني

= 

 

= 
= 
= 
= 

 Ascariasis  

   

  E. vermicularis. 

 
Practical  

   Hookworms  الثالث

 Larva Migrans   

    

  Trichuris+Ascaris. 

 
Practical   

اسئلة شفوية    Strongyloidiasis  الرابع

نهاية المحاضرة 

+امتحانات  

 قصيرة

 Trichinosis   

    

  Hookwoorms. 

 
Practical   

 Trichostrongyliasis  الخامس

+Dracantiasis  
  = 

 Filaria+ 

Elephantiasis  
  

    

 

 

 

 

 

 

 
  Strongyloides+ 

Trichinella+ Filaria. 

 

 

 

Practical   
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 =   Onchocerciasis  السادس

 Introduction to 

Trematodes+ 

Intestinal flukes(1) 

  

    

  Fasciola hepatica life 

cycle. 

 

Practical   

 =   Intestinal flukes(2)  السابع

 Hepatic flukes   

    

  Intestinal flukes+ 

Hepatic flukes+ 

Pulmonary flukes. 

 

Practical   

 =   Pulmonary flukes  الثامن

 Schistosomiasis-1   

    

  Intestinal flukes+ 

Hepatic flukes+ 

Pulmonary flukes. 

Practical   

 =   Schistosomiasis-2  التاسع

 Schistosomiasis-3   

    

  Schistosoma spp. 

 
Practical   

 Introduction to  العاشر

Cestodes 
  = 

 Taeniasis 

&Cysticercosis 
  

    

  Taenia spp.  

 
Practical   

 الحادي عشر

 

 

 Hymenolepiasis & 

Dipylidiasis 
  = 

 Diphylobotheriasis   

    

  Hymenolepis+ 

Dipylidium 

 

 

+Diphyllobothrium.  

 

Practical   

 =   Hydatidosis-1  الثاني عشر



 

 
 5الصفحة 

 
  

 Hydatidosis-2   

    

  Echinococcus. 

 

 

 

 

Practical   

 Introduction to  الثالث عشر

protozoa 
  = 

 Amebiasis-1   

 Entamoeba-1. 

 
Practical  

 =   Amebiasis-2  الرابع عشر

 Amebiasis-3 

 
  

 Entamoeba-2. 

 
Practical  

امتحان عملي      الخامس عشر

نهاية فصل 

(OSPE + )

امتحان نصف 

 السنة

    

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الساعات األسبوع

 )ساعة/اسبوع(
اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 الفصل الثاني

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Balantidiasis نظري 1 االول

+Intestinal & genital 

tract flagellates-1 

محاضرات  

نظري باستخدام 

اجهزة العرض 

 والسبورة الذكية

امتحانات شفوية 

 بعد المحاضرة

+ 

 تقارير العملي
اجراء التجارب    عملي 2

والمهارات 

 العملية

= 

    = 

  Entamoeba-3. Practical   

 Intestinal & genital  الثاني

tract flagellates-2 
  = 
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Balantidiasis. Practical   

Coccidia&Toxoplas  الثالث

mosis-1 
  = 

     

     

  Coccidia. Practical   

Coccidia&Toxoplas  الرابع

mosis-2 
امتحانات شفهية   

 بعد المحاضرة

+ 

 تقارير العملي

+ 

امتحانات 

 قصيرة
     

     

  Plasmodium-1. Practical   

 Blood flagellates-1  الخامس

(Leishmania) 
  = 

     

     

  Intestinal & genital 

tract flagellates. 
Practical   

-Blood flagellates  السادس

2(Leishmania) 
  = 

     

     

  Intestinal & genital 

tract flagellates. 

 

Practical   

-Blood flagellates  السابع

3(Trypanosoma). 
  = 

     

     

  Blood flagellates-1. Practical   

 Blood flagellates-4  الثامن

(Trypanosoma). 
  = 

     

     

  Blood flagellates-2. Practical   

 =   Malaria-1  التاسع
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 البنية التحتية  .16

  Plasmodium-2. Practical   

 =   Malaria-2  العاشر

     

     

  Plasmodium-3. Practical   

-Entomology  الحادي عشر

1(Arthropod groups) 
  = 

     

     

  Arthropod groups 
 
 

Practical   

-Entomology  الثاني عشر

2(Insecta-

mosquitoes) 

  = 

     

     

   
Mosquitoes 

Practical   

-Entomology  الثالث عشر

3(Insecta- sand flies) 
  = 

     

     

  sand flies Practical   

-Entomology  الرابع عشر

4(Insecta- flies) 
امتحان عملي   

 نهاية الفصل
     

     

  Flies Practical   

-Entomology  الخامس عشر

5(Insecta- tick& 

mites) 

امتحان عملي   

 نهائي

     

 tick& mites Practical   

   
 
 
 
 

 
 

امتحان نهاية   

 السنة
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 Animal Agents and Vectors of Human ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Disease, 5th ed. (ed. P. C. Beaver& R. C. 

Jung), 1985, Lea & Febiger, Philadelphia. 
 

 
 ; .Brook, G.F; Butel, J. ; Ornston, L .2- ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Jawetz, E. Melnik, J; Adelberg, E. (2010). 

ed. Apleton and  thMedical Microbology 20

Long: California. 
 
 
 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 
1. British Journal Parasitology 

 

  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

-  
1. Center for disease control and prevention. 

Dpx 

www.cdcgov/dpdx 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

 ادخال تقنيات حديثة .-  

 من المعلومات الحديثة للمحاضرات النظرية والعملية ومواكبة التطور. سنويا %20اضافة -

 تعزيز مهارات التعلم الذاتي.-
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   
 

 
 
 
 
 
 

 املستنصرية:  اجلامعة    
 الطب:  ة/ املعهدالكلي   
 االمراض والطب العديل:    القسم العلمي    
 28/6/2016اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 اسم املعاون العلمي :                                     م.د. ابسم شهاب امحدأ.   : اسم رئيس القسم   

 :                                                         ريخالتا:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         

 التوقيع    
                                                                                              

         ميد مصادقة السيد الع                                                                                                      
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 األكاديمي وصف البرنامج        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .29

 االمراض والطب العدلي / المركز  علميالقسم ال .30

او اسم البرنامج األكاديمي  .31

 المهني 
 االمراض

 طب وجراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .32

  :النظام الدراسي  .33
  سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

 WFME المعتمد   برنامج االعتماد .34

المؤثرات الخارجية  .35

 األخرى 
 

 28/6/2016 تاريخ إعداد الوصف  .36

 أهداف البرنامج األكاديمي .37

واليت تؤهله لدراسة العلوم الطبية اعداد طلبة قادرون على  التعرف خمتلف انواع االمراض وطريقة تشخيصها خمترباي 
 السريرية يف املراحل الالحقة
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .38

  االهداف المعرفية  -ت
 .مراضاملعلومات االساسية لعلم اال ىاحلصول عل -1أ
 .مراضتوفري قاعدة واسعة من املعرفة و الفهم لعلم اال -2أ

 . املعلومات ىتطويرمهارات احلصول عل -3أ       

 احلقائق العلمية. تشجيع و تدريب الطالب حول كيفية التعامل مع -4أ
 االستنتاج و تفسري النتائج و كيفية عرضها و مناقشتها. ىتشجيع الطلبة عل -5أ

 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 .علم  االمراضجمال االستخدام التطبيقي للمادة العلمية يف  -1ب       

التعرف على كيفية التعامل مع العينات اجلراحية وطرق فحصها السريري وكيفية اخذ القطع املرضية     – 2ب             
 الستخدامها يف التشخيص

 التعرف على طريقة عمل الشرائح الزجاجية املستخدمة يف خمترب علم االمراض. – 3ب            
 علم االمراضاهم الصبغات املستخدمة يف جمال التعرف  - 4ب            
التعرف على اهم املستجدات املستخدمة يف علم االمراض )الصبغات املناعية النسيجية و تقنية اجملهر     -5ب     

 االلكرتوين واجملهر الفلورسيين .......(
 

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 العرض والسبورة الذكية(القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة ) اجهزة 

 ستخدام التعليم االلكتروني في المختبر. وا

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -9
 امتحانات قصيرة . -10
 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -11
 التقرير. -12
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 والقيمية .األهداف الوجدانية  -ج

  الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمريض.-1ج         

 ماذج الوبائية .الحرص على عدم تلوث بيئة العمل والبيئة المحيطة من خالل ايجاد منافذ التالف الن-2ج

التعامل االنساني مع المرضى وخصوصا الحاالت المرضية الميؤوس منها وطرق اعالم المريض -3ج

 باالخبار غير السارة.اومرافقيه 

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.-

 االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في مواقع العمل.-

 عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص االهداف الوجدانية والقيمية.-

 

 
 طرائق التقييم    

تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية والفصلية تخص اداب وسلوكيات المهنة ومنع - 

 التلوث والحفاظ على البيئة المحيطة. 

 المتعلة باالختصاص.اعداد سمنارات تخص موضوع القيم واالهداف الوجدانية -

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 اجراء الفحوصات وفق الطرق المعتمدة.-1د

 اكتساب مهارات ادارة المختبر .-2د

 تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل والمرضى.-3د

 التقرير ومعرفة كيفية تفسير النتائج.كتابة -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

التدريب المختبري وتطبيق طرائق العمل الخاصة بالفحوصات المختبرية ذات العالقة باالختصاصات المختلفة -

 باالحياء المجهرية ،وطرائق اعداد التقارير لكل فحص .

 ادارة المختبر ووسائل االتصال.اعطاء محاضرات تتضمن توجيهات عامة عن -

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 العملية. OSPEامتحانات ال 

 التدريب على كتابة التقارير .

 تضمين االمتحانات باالسئلة النظرية متعلقة بوسائل االتصال مع المرضى وزمالء العمل.

 

 

 
 بنية البرنامج  .39

المرحلة 

 الدراسية
 الساعات المعتمدة المقرر أو المساق اسم رمز المقرر أو المساق

 عملي نظري

 90 120 االمراض  50101315 الثالثة

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .40

 
 تعزيز مهارات التعلم الذايت .-
 .Internet Technologyالتدريب على التقنيات االلكرتونية للحصول على املعلومات -
 مهارات التعلم اجلماعي . تعزيز-
 تعزيز مهارات القدرة على القيادة وحتفيز االخرين.-
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .41

 
القبول مركزي عن طريق خطة سنوية توضع من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتستحدث سنواي طبقا لنتائج 

 (.%96االمتحاانت املركزية للدراسة اإلعدادية وعادة يكون القبول ضمن اجملموعة الطبية للمعدالت العالية )أكثر من 
  
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .42

 الكتاب املنهجي. -

 احملاضرات النظرية. -

 املختربية. دروسال -

 مواقع االنرتنت . -

 



  
 15الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي االمراض 50101315 المرحلة الثالثة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .17

 االمراض والطب العدلي    / المركز علمي القسم ال .18

 50101315 اسم / رمز المقرر .19

 اسبوعيا على مدار السنة. أشكال الحضور المتاحة .20

 (2016-2015سنوي ) الفصل / السنة .21

 ساعة 210 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 28/6/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

واليت تؤهله لدراسة العلوم الطبية اعداد طلبة قادرون على  التعرف خمتلف انواع االمراض وطريقة تشخيصها خمترباي 
 .السريرية يف املراحل الالحقة

 اهم  االمراض اليت تصيب جسم االنسان ومعرفة اسباهبا،الية حدوثها وااثرها الظاهرية واجملهرية نظراي وعمليا.تدريس 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .18



 

 
 1الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 .مراضاملعلومات االساسية لعلم اال ىاحلصول عل -1أ
 .مراضتوفري قاعدة واسعة من املعرفة و الفهم لعلم اال -2أ

 . املعلومات ىمهارات احلصول عل تطوير -3أ       

 تشجيع و تدريب الطالب حول كيفية التعامل مع احلقائق العلمية. -4أ
  االستنتاج و تفسري النتائج و كيفية عرضها و مناقشتها ىتشجيع الطلبة عل -5أ      

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .علم  االمراضجمال االستخدام التطبيقي للمادة العلمية يف  -1ب        

التعرف على كيفية التعامل مع العينات اجلراحية وطرق فحصها السريري وكيفية اخذ القطع املرضية      – 2ب              
 الستخدامها يف التشخيص

 التعرف على طريقة عمل الشرائح الزجاجية املستخدمة يف خمترب علم االمراض. – 3ب             
 اهم الصبغات املستخدمة يف جمال علم االمراضالتعرف  - 4ب             
التعرف على اهم املستجدات املستخدمة يف علم االمراض )الصبغات املناعية النسيجية و تقنية اجملهر     -5ب     

 االلكرتوين واجملهر الفلورسيين .......(
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة ) اجهزة العرض والسبورة الذكية(

 واجراء التجارب العملية وتعلم المهارات المختبرية لتغطية الجانب العملي للمادة

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -9
 امتحانات قصيرة . -10
 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -11
 التقرير. -12

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمريض. -1ج        

 الحرص على عدم تلوث بيئة العمل والبيئة المحيطة من خالل ايجاد منافذ التالف النماذج الوبائية .-2ج

لمريض التعامل االنساني مع المرضى وخصوصا الحاالت المرضية الميؤوس منها وطرق اعالم ا-3ج

 اومرافقيه باالخبار غير السارة.

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-4ج 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 بنية المقرر:-11
اسم الوحدة / او  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعلم

1 4 
Cell injury  

Pathology  Theory  Formative 
exam 

2 4  Complete cell injury. 

 Inflammation  

 Formative نظري 
exam 

3 4  Inflammation 

 infections 
  نظري 

4 4  Infection 

 Hemodynamic 
disorders 

  نظري 

5 4 Hemodynamic disorders 
 

  نظري 

6 4 Genetic basis of disease  نظري  

7 4  Genetic basis of 
disease 

 Neoplasia 

  نظري 

8 4 Neoplasia  نظري  

9 4 Neoplasia  نظري  

 طرائق التعليم والتعلم     

 اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.-

 مواقع العمل.االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في -

 عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص االهداف الوجدانية والقيمية.-

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية والفصلية تخص اداب وسلوكيات المهنة ومنع التلوث -

 والحفاظ على البيئة المحيطة. 

 واالهداف الوجدانية المتعلة باالختصاص.اعداد سمنارات تخص موضوع القيم -

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 اجراء الفحوصات وفق الطرق المعتمدة.-1د

 اكتساب مهارات ادارة المختبر .-2د

 والمرضى.تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل -3د

 كتابة التقرير ومعرفة كيفية تفسير النتائج.-4د

  



 

 
 3الصفحة 

 
  

10 4  Neoplasia 

 Immunological basis 
of disease 

  نظري 

11 4  Immunological basis 
of disease 

 Cytopathology 

  نظري 

12 4  Cytopathology 

 Basis of new 
techniques in 
pathology 

  نظري 

13 4 Diseases of nutrition  نظري  

14 4 Environmental & Pediatric 
diseases 

  نظري 

15  Midyear exam    

16 
5 Diseases of WBC 

  نظري االمراض

17 
5 Diseases of RBC 

  نظري 

18 
5 

 Bleeding disorders  

 Vascular diseases 

  نظري 

19 
5 

 Vascular disorders 

 Diseases of heart 

  نظري 

20 

5 

 Diseases of heart 

 Diseases of respiratory 
syst. 

  نظري 

12 

5 

 Diseases of respiratory 
syst. 

 Diseases of GIT 
 

  ينظر 

22 

5 

 Diseases of GIT 

 Diseases of 
liver,gallbladder & 
pancreas 

  نظري 

23 

5 

 Disease of liver, GB, 
pancreas 

 Diseases of renal 
system 

  نظري 

24 

5 

 Diseases of renal 
system 

 Diseases of female 
genital syst.  

  نظري 

25 
5 

Diseases of female genital syst. 
Diseases of breast 

  نظري 

26 

5 

Diseases of Male genital syst. 
Diseases of bone & joints 

 

  نظري 

27 
5 Endocrine pathology 

  نظري 
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28 
5 

Diseases of skin 
Diseases of CNS 

  نظري 

29 
5 

Diseases of CNS 
 

  نظري 

30  Final exam    

1 
3 Tissue processing 

  عملي 

2 
3 Cell injury 

  عملي 

3 
3 Inflammation 

  عملي 

4 
3 Infection  

  عملي 

5 
3 Hemodynamic disorders 

  عملي 

6 
3 Genetic basis of diseases 

  عملي 

7 
3 Neoplasia 

  عملي 

8 
3 Neoplasia 

  عملي 

9 

3 

Immunological basis of 
disease 

  عملي 

10 
3 Cytopathology 

  عملي 

11 
3 New technique in pathology 

  عملي 

12 
3 Nutritional diseases 

  عملي 

13 
3 Environmental diseases 

  عملي 

14 
3 Pediatric diseases 

  عملي 

15 
3 Diseases of WBC 

  عملي 

16 
3 Diseases of RBC 

  عملي 

17 
3 Diseases of platelets 

  عملي 

18 
3 Vascular diseases 

  عملي 

19 
3 Diseases of heart 

  عملي 

20 
3 Diseases of respiratory syst. 

  عملي 

21 
3 Diseases of respiratory syst. 

  عملي 

22 
3 Diseases of GIT 

  عملي 

23 
3 Diseases of GIT 

  عملي 

24 
3 

Diseases of liver, GB, 
pancreas 

  عملي 

25 
3 Diseases of renal system 

  عملي 

26 
3 

Diseases of female genital 
syst. 

  عملي 

27 
3 Diseases of endocrine path. 

  عملي 
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28 
3 

Diseases of  male genital 
syst. 

  عملي 

29 
3 Bone, joint & CNS  

  عملي 

30 
3 Pathology of skin 

  عملي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .25

 الكتب املقررة املطلوبة-1
Edition , 2015,  THRobbin's pathologic basis of disease, 9

Kumar,Abbas, Aster 

 املراجع الرئيسية )املصادر( -2
  

 

الكتب املراجع اليت يوصى هبا -أ
 )اجملالت العلمية ، التقارير....(

 Ackerman surgical pathology, 10th edition, 2011, Juan Rosai. 

 Sternderg's diagnostic surgical pathology, 5th edition, 2010 

املراجع االلكرتونية ، مواقع  -ب
 االنرتنيت

 WWW.Pathologyoutline.com 
 WWW.Pathologyonlinecases,com 

 

 

http://www.pathologyonlinecases,com/
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .19

 ادخال تقنيات حديثة .-  

 سنويا من المعلومات الحديثة للمحاضرات النظرية والعملية ومواكبة التطور. %20اضافة -

 تعزيز مهارات التعلم الذاتي.-
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   
 

 
 
 
 
 
 

 املستنصرية:  اجلامعة    
 الطب:  ة/ املعهدالكلي   
 االمراض والطب العديل:    القسم العلمي    
 28/6/2016اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 اسم املعاون العلمي :                                     م.د. ابسم شهاب امحدأ.   : اسم رئيس القسم   

 :                                                         التاريخ                                     :                      لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة مديراسم     
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 األكاديمي وصف البرنامج        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .43

 االمراض والطب العدلي / المركز  علميالقسم ال .44

او اسم البرنامج األكاديمي  .45

 المهني 
 االمراض

 طب وجراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .46

  :النظام الدراسي  .47
  مقررات /أخرى/سنوي 

 سنوي

 WFME المعتمد   برنامج االعتماد .48

المؤثرات الخارجية  .49

 األخرى 
 

 28/6/2016 تاريخ إعداد الوصف  .50

 أهداف البرنامج األكاديمي .51

واليت تؤهله لدراسة العلوم الطبية اعداد طلبة قادرون على  التعرف خمتلف انواع االمراض وطريقة تشخيصها خمترباي 
 املراحل الالحقةالسريرية يف 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .52

  االهداف المعرفية  -ث
 .مراضاملعلومات االساسية لعلم اال ىاحلصول عل -1أ
 .مراضتوفري قاعدة واسعة من املعرفة و الفهم لعلم اال -2أ

 . املعلومات ىتطويرمهارات احلصول عل -3أ       

 تشجيع و تدريب الطالب حول كيفية التعامل مع احلقائق العلمية. -4أ
 االستنتاج و تفسري النتائج و كيفية عرضها و مناقشتها. ىتشجيع الطلبة عل -5أ

 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 .علم  االمراضجمال االستخدام التطبيقي للمادة العلمية يف  -1ب       

التعرف على كيفية التعامل مع العينات اجلراحية وطرق فحصها السريري وكيفية اخذ القطع املرضية     – 2ب             
 الستخدامها يف التشخيص

 التعرف على طريقة عمل الشرائح الزجاجية املستخدمة يف خمترب علم االمراض. – 3ب            
 جمال علم االمراضاهم الصبغات املستخدمة يف التعرف  - 4ب            
التعرف على اهم املستجدات املستخدمة يف علم االمراض )الصبغات املناعية النسيجية و تقنية اجملهر     -5ب     

 االلكرتوين واجملهر الفلورسيين .......(
 

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 اجهزة العرض والسبورة الذكية(القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة ) 

 ستخدام التعليم االلكتروني في المختبر. وا

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -13
 امتحانات قصيرة . -14
 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -15
 التقرير. -16

 

 



 

 
 10الصفحة 

 
  

 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

  الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمريض.-1ج         

 ماذج الوبائية .الحرص على عدم تلوث بيئة العمل والبيئة المحيطة من خالل ايجاد منافذ التالف الن-2ج

التعامل االنساني مع المرضى وخصوصا الحاالت المرضية الميؤوس منها وطرق اعالم المريض -3ج

 اومرافقيه باالخبار غير السارة.

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.-

 العمل.االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في مواقع -

 عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص االهداف الوجدانية والقيمية.-

 

 
 طرائق التقييم    

تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية والفصلية تخص اداب وسلوكيات المهنة ومنع - 

 التلوث والحفاظ على البيئة المحيطة. 

 الوجدانية المتعلة باالختصاص.اعداد سمنارات تخص موضوع القيم واالهداف -

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 اجراء الفحوصات وفق الطرق المعتمدة.-1د

 اكتساب مهارات ادارة المختبر .-2د

 تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل والمرضى.-3د

 كتابة التقرير ومعرفة كيفية تفسير النتائج.-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

التدريب المختبري وتطبيق طرائق العمل الخاصة بالفحوصات المختبرية ذات العالقة باالختصاصات المختلفة -

 باالحياء المجهرية ،وطرائق اعداد التقارير لكل فحص .

 عامة عن ادارة المختبر ووسائل االتصال.اعطاء محاضرات تتضمن توجيهات -

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 العملية. OSPEامتحانات ال 

 التدريب على كتابة التقارير .

 تضمين االمتحانات باالسئلة النظرية متعلقة بوسائل االتصال مع المرضى وزمالء العمل.

 

 

 
 بنية البرنامج  .53

المرحلة 

 الدراسية
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو 

 عملي نظري

 90 120 االمراض  50101315 الثالثة

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .54

 
 تعزيز مهارات التعلم الذايت .-
 .Internet Technologyالتدريب على التقنيات االلكرتونية للحصول على املعلومات -
 تعزيز مهارات التعلم اجلماعي .-
 تعزيز مهارات القدرة على القيادة وحتفيز االخرين.-
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .55

 
طبقا لنتائج القبول مركزي عن طريق خطة سنوية توضع من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتستحدث سنواي 

 (.%96االمتحاانت املركزية للدراسة اإلعدادية وعادة يكون القبول ضمن اجملموعة الطبية للمعدالت العالية )أكثر من 
  
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .56

 الكتاب املنهجي. -

 احملاضرات النظرية. -

 املختربية. دروسال -

 مواقع االنرتنت . -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرراسم  رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي االمراض 50101315 المرحلة الثالثة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المستنصريةكلية الطب /الجامعة  المؤسسة التعليمية .26

 االمراض والطب العدلي    / المركز علمي القسم ال .27

 50101315 اسم / رمز المقرر .28

 اسبوعيا على مدار السنة. أشكال الحضور المتاحة .29

 (2016-2015سنوي ) الفصل / السنة .30

 ساعة 210 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .31

 28/6/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .32

 أهداف المقرر .33

واليت تؤهله لدراسة العلوم الطبية اعداد طلبة قادرون على  التعرف خمتلف انواع االمراض وطريقة تشخيصها خمترباي 
 .السريرية يف املراحل الالحقة

 اهم  االمراض اليت تصيب جسم االنسان ومعرفة اسباهبا،الية حدوثها وااثرها الظاهرية واجملهرية نظراي وعمليا.تدريس 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .20
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  هداف المعرفية األ -أ
 .مراضاملعلومات االساسية لعلم اال ىاحلصول عل -1أ
 .مراضتوفري قاعدة واسعة من املعرفة و الفهم لعلم اال -2أ

 . املعلومات ىمهارات احلصول عل تطوير -3أ       

 تشجيع و تدريب الطالب حول كيفية التعامل مع احلقائق العلمية. -4أ
  االستنتاج و تفسري النتائج و كيفية عرضها و مناقشتها ىتشجيع الطلبة عل -5أ      

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .علم  االمراضجمال االستخدام التطبيقي للمادة العلمية يف  -1ب        

التعرف على كيفية التعامل مع العينات اجلراحية وطرق فحصها السريري وكيفية اخذ القطع املرضية      – 2ب              
 الستخدامها يف التشخيص

 التعرف على طريقة عمل الشرائح الزجاجية املستخدمة يف خمترب علم االمراض. – 3ب             
 اهم الصبغات املستخدمة يف جمال علم االمراضالتعرف  - 4ب             
التعرف على اهم املستجدات املستخدمة يف علم االمراض )الصبغات املناعية النسيجية و تقنية اجملهر     -5ب     

 االلكرتوين واجملهر الفلورسيين .......(
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة ) اجهزة العرض والسبورة الذكية(

 واجراء التجارب العملية وتعلم المهارات المختبرية لتغطية الجانب العملي للمادة

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -13
 امتحانات قصيرة . -14
 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -15
 التقرير. -16

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمريض. -1ج        

 الحرص على عدم تلوث بيئة العمل والبيئة المحيطة من خالل ايجاد منافذ التالف النماذج الوبائية .-2ج

لمريض التعامل االنساني مع المرضى وخصوصا الحاالت المرضية الميؤوس منها وطرق اعالم ا-3ج

 اومرافقيه باالخبار غير السارة.

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-4ج 
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 بنية المقرر:-11
اسم الوحدة / او  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعلم

1 4 
Cell injury  

Pathology  Theory  Formative 
exam 

2 4  Complete cell injury. 

 Inflammation  

 Formative نظري 
exam 

3 4  Inflammation 

 infections 
  نظري 

4 4  Infection 

 Hemodynamic 
disorders 

  نظري 

5 4 Hemodynamic disorders 
 

  نظري 

6 4 Genetic basis of disease  نظري  

7 4  Genetic basis of 
disease 

 Neoplasia 

  نظري 

8 4 Neoplasia  نظري  

9 4 Neoplasia  نظري  

 طرائق التعليم والتعلم     

 اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.-

 مواقع العمل.االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في -

 عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص االهداف الوجدانية والقيمية.-

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية والفصلية تخص اداب وسلوكيات المهنة ومنع التلوث -

 والحفاظ على البيئة المحيطة. 

 واالهداف الوجدانية المتعلة باالختصاص.اعداد سمنارات تخص موضوع القيم -

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 اجراء الفحوصات وفق الطرق المعتمدة.-1د

 اكتساب مهارات ادارة المختبر .-2د

 والمرضى.تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل -3د

 كتابة التقرير ومعرفة كيفية تفسير النتائج.-4د
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10 4  Neoplasia 

 Immunological basis 
of disease 

  نظري 

11 4  Immunological basis 
of disease 

 Cytopathology 

  نظري 

12 4  Cytopathology 

 Basis of new 
techniques in 
pathology 

  نظري 

13 4 Diseases of nutrition  نظري  

14 4 Environmental & Pediatric 
diseases 

  نظري 

15  Midyear exam    

16 
5 Diseases of WBC 

  نظري االمراض

17 
5 Diseases of RBC 

  نظري 

18 
5 

 Bleeding disorders  

 Vascular diseases 

  نظري 

19 
5 

 Vascular disorders 

 Diseases of heart 

  نظري 

20 

5 

 Diseases of heart 

 Diseases of respiratory 
syst. 

  نظري 

12 

5 

 Diseases of respiratory 
syst. 

 Diseases of GIT 
 

  ينظر 

22 

5 

 Diseases of GIT 

 Diseases of 
liver,gallbladder & 
pancreas 

  نظري 

23 

5 

 Disease of liver, GB, 
pancreas 

 Diseases of renal 
system 

  نظري 

24 

5 

 Diseases of renal 
system 

 Diseases of female 
genital syst.  

  نظري 

25 
5 

Diseases of female genital syst. 
Diseases of breast 

  نظري 

26 

5 

Diseases of Male genital syst. 
Diseases of bone & joints 

 

  نظري 

27 
5 Endocrine pathology 

  نظري 
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28 
5 

Diseases of skin 
Diseases of CNS 

  نظري 

29 
5 

Diseases of CNS 
 

  نظري 

30  Final exam    

1 
3 Tissue processing 

  عملي 

2 
3 Cell injury 

  عملي 

3 
3 Inflammation 

  عملي 

4 
3 Infection  

  عملي 

5 
3 Hemodynamic disorders 

  عملي 

6 
3 Genetic basis of diseases 

  عملي 

7 
3 Neoplasia 

  عملي 

8 
3 Neoplasia 

  عملي 

9 

3 

Immunological basis of 
disease 

  عملي 

10 
3 Cytopathology 

  عملي 

11 
3 New technique in pathology 

  عملي 

12 
3 Nutritional diseases 

  عملي 

13 
3 Environmental diseases 

  عملي 

14 
3 Pediatric diseases 

  عملي 

15 
3 Diseases of WBC 

  عملي 

16 
3 Diseases of RBC 

  عملي 

17 
3 Diseases of platelets 

  عملي 

18 
3 Vascular diseases 

  عملي 

19 
3 Diseases of heart 

  عملي 

20 
3 Diseases of respiratory syst. 

  عملي 

21 
3 Diseases of respiratory syst. 

  عملي 

22 
3 Diseases of GIT 

  عملي 

23 
3 Diseases of GIT 

  عملي 

24 
3 

Diseases of liver, GB, 
pancreas 

  عملي 

25 
3 Diseases of renal system 

  عملي 

26 
3 

Diseases of female genital 
syst. 

  عملي 

27 
3 Diseases of endocrine path. 

  عملي 
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28 
3 

Diseases of  male genital 
syst. 

  عملي 

29 
3 Bone, joint & CNS  

  عملي 

30 
3 Pathology of skin 

  عملي 
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 الكتب املقررة املطلوبة-1
Edition , 2015,  THRobbin's pathologic basis of disease, 9

Kumar,Abbas, Aster 

 املراجع الرئيسية )املصادر( -2
  

 

الكتب املراجع اليت يوصى هبا -أ
 )اجملالت العلمية ، التقارير....(

 Ackerman surgical pathology, 10th edition, 2011, Juan Rosai. 

 Sternderg's diagnostic surgical pathology, 5th edition, 2010 

املراجع االلكرتونية ، مواقع  -ب
 االنرتنيت

 WWW.Pathologyoutline.com 
 WWW.Pathologyonlinecases,com 

 

 

http://www.pathologyonlinecases,com/
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

 ادخال تقنيات حديثة .-  

 سنويا من المعلومات الحديثة للمحاضرات النظرية والعملية ومواكبة التطور. %20اضافة -

 تعزيز مهارات التعلم الذاتي.-
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 املستنصرية:  اجلامعة    
  الطب: ة/ املعهدالكلي   
 االنف واالذن واحلنجرة / اجلراحة:    القسم العلمي    
 2016-6-11اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    املعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                            :               لتاريخ  ا    

  
    

                                                                 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
             التوقيع    

 مصادقة السيد العميد 
                                                                                                                                                                                        

 نموذج وصف المقرر
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 وصف المقرر

 

 

 الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .35

 قسم الجراحة   /كلية الطب     / المركز علمي القسم ال .36

 50101529 /االنف واالذن والحنجرة  اسم / رمز المقرر .37

 يوميا أشكال الحضور المتاحة .38

 2016  -فصلين بالسنة  الفصل / السنة .39

 ساعة عملي ( 300ساعة نظري +  48)  348 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .40

  2016-6-11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .41

 أهداف المقرر .42

 اخلاصة ابمراض االنف واالذن واحلنجرة معرفة اعراض وعالمات -1

 التوصل اىل خصائصها التشخيصية -2

 فهم احلاالت املرضية وكيفية التعامل معها-3

 واسلوب املعاجلة التعرف على طرق الوقاية -4

 التعامل واملعاجلة السريعة للحاالت الطارئة منها -5

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

وبين وصف المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .22
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  هداف المعرفية األ -أ
 الحصول على المعلومات االساسية الخاصة المراض االنف واالذن والحنجرة -1أ

 خلق قاعدة معرفية واسعة لفهم وتعلم مماراسات التقنية العلمية -2أ

 تطوير طرق الحصول على المعلومات والمهارات العلمية  -3أ
 تشجيع وتدريب الطلبة حول كيفية التعامل مع الحقائق العلمية -4أ
 تحفيز الطلبة على االستنتاج وتفسير النتائج ومناقشتها  -5أ
 تعليم الطلبة على كيفية اكتساب مهارات كتابة البحوث العلمية   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 فهم وتحدبد مع وصف عالمات واالعراض المرضية لالنف واالذن والحنجرة – 1ب

 تعلم طرق التشخيص والوقاية والعالج  - 2ب

 قراءة وتغسير نتائج الغحوصات المختبرية والسمعية التي تؤدي للتشخيص الصحيح  والمبكر  - 3ب

    تعلم كتابة التقارير الطبية و المفاالت العلمية المتخصصة -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح باالعتماد على المرجع الرئيسي للمادة يداللة نظام عرض الشرائح -1
 استخدام التقنيات الجديثة مثل السبورة الذكية واالفالم الطبية المتخصصة -2

 التعليم بواسطة التدريب السريري و مختبر المهارات -3

 التعليم الذاتي والنقاش العلمي بين الطلبة تحت اشراف استاذ المادة -4

 طرائق التقييم      

 االختيبارات النظرية -1

 االختيبارات العملبة -2

 التقارير الطبية والمناقشات العلمية -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المالحظة واالدراك -1ج

 التحليل والنفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح  -1
 السبورة الذكية واالفالم الطبية المتخصصة -2

 التدريب السريري و مختبر المهارات -3

 التعليم الذاتي  -4

 
 طرائق التقييم    

 

 االختيبارات النظرية -1

 االختيبارات العملبة -2

 التقارير الطبية والمناقشات العلمية -3
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 بنية املقرر -11

 ساعة للفصل الثاين( 24ساعة للفصل االول و  24ساعة اسبوعيا )  2:   احملاضرات النظرية 
 النقييم:   االختبارات

1 Anatomy of the ear & Physiology of the ear 
2 Examination of ear, hearing, and balance 
3 Trauma of the ear 

 ( Auricular hematoma, fractures of temporal bones, and tympanic membrane perforation) 

4 Otitis externa 

5 Non-Suppurative otitis media, Acute Suppurative otitis media 

6 Chronic Suppurative otitis media complications CSOM 

7 Facial nerve palsy Otalgia 

8 Deafness (including otosclerosis, meniers disease, and presbyacusis) 

9 Anatomy and physiology of the nose and paranasal sinuses 

10 Acute and chronic rhinitis 

11 Acute sinusitis 

12 Chronic sinusitis 

13 Trauma of the nose( nasal bones fracture, septal haematoma, septal abcess, CSF rhinorrhoea) 

14 Epistaxis 

15 Allergic rhinitis, vasomotor rhinitis, and nasal polyposis 
16 Tumors of the nose and paranasal sinuses, nasal obstruction 
17 Anatomy and physiology of the mouth, pharynx, and larynx 
18 Infections of the pharynx, tonsils, and adenoid 
19 Pharyngeal tumors 
20 Acute and chronic inflammations of the larynx 
21 Stridor (adult and children) 
22 Hoarseness (including vocal cords paralysis) 
23 Tracheostomy 
24 Laryngeal tumors 

 

 (10ساعة لكل جمموعة) عدد اجملاميع  30: العمليالتدريس   

 

 

 
 الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1د

 ادارة الوقت بفاعلية  وتحديد االوليات مع القدرة على العمل المنظم -2د

 تعليم القدرة على توجية وتحفيز االخرين -3د

 تطوير قابلية االستقاللية بالعمل   -4د
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 التقييم : االختبارات
1 Instruments of the ear 
2 Methods of exam of the ear 
3 Audiometric tests 
4 FB of ears, and methods for removal 
5 tympanic membrane examination 
6 Wax, Otoscopy, Otitis media 
7 hearing aids 
8 Vertigo 
9 Radiology 

10 Instruments of nose 
11 Anterior rhinoscopy 
12 posterior rhinoscopy 
13 Fiberoptic examination of the nose 
14 Epistaxis, and methods for control 
15 Antral washout 
16 FB of the nose Radiology of the sinuses 
17 Instruments for exam of the throat 
18 Tonsillitis, tonsillectomy, adenoidectomy 
19 Flexible pharyngoscopy 
20 Methods of examination of the larynx 
21 Upper airway obstruction 
22 Voice abnormalities 
23 Tracheostomy tubes 
24 Radiology of the throat 

 

 

 البنية التحتية  .23

 Hall and Colman's diseases of the ear, nose, and .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

throat. Colman, Bernard H.  Russell, John, , Robson, 

Andrew,  Leighton, Susanna. , Burton, Martin. 15th Ed. 

Edinburgh; Churchill Livingstone, 2000. 
2. Essential Otolaryngology: Head and Neck Surgery, 

 -Ed. McGraw thee. 1010th Edition. K.J.L Tenth Edition

Hill. 2012                                       
 .Scott-Brown's. Otorhinolaryngology, Head and Neck )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

.ed. London: 2008 thEdward Arnold Surgery 7 

http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Colman,%20Bernard%20H.%22&type=author&inst=
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Russell,%20John,%20otolaryngologist.%22&type=author&inst=
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Robson,%20Andrew,%201961-%22&type=author&inst=
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Robson,%20Andrew,%201961-%22&type=author&inst=
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Leighton,%20Susanna.%22&type=author&inst=
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Burton,%20Martin.%22&type=author&inst=
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        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
American Journal of Otolaryngology                            

European Journal of Otolaryngology 

Egyptian Journal of Otolaryngology 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
Medscape Reference-

Otolaryngology                                                               

                                                      

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .24

   

 

البحث عن االساليب والمستجدات والتقنيات المتطورة لغرض استخدامها في التدريس النظري والتدريب 

 واالذن والحنجرةالعملي للمادة االنف 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 املستنصرية:  اجلامعة    
 الطب:  ة/ املعهدالكلي   
 اجلراحة:    القسم العلمي    
 13/6/2016اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                  أ.م.د. عبدالكرمي  املعاون العلمي : سما     أ.د. ايهاب طه ايسني                     : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                     :                      لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة مديراسم     
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .57

 كلية الطب / فرع الجراحة / المركز  علميالقسم ال .58

او اسم البرنامج األكاديمي  .59

 المهني 
 العامة للجراحةالمبادئ 

 بكالوريوس طب و جراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .60

  :النظام الدراسي  .61
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .62

المؤثرات الخارجية  .63

 األخرى 
 ال يوجد

 13/6/2016 تاريخ إعداد الوصف  .64

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .65

 االساسية في علم الجراحة.. تعليم المبادئ 1
 
 الجراحية . تعليم االسس العلمية في تشخيص و عالج مع متابعة الحاالت المرضية2

 . فهم الطرق الجراحية المتبعة في عالج االمراض التي تستدعي تداخال جراحيا3

 
 . كيفية متابعة المرضى و اكتشاف المضاعفات و العالمات السريرية لألمراض .4

 
تعليم األسس االخالقية في التعامل مع المريض و الحفاظ على سالمة المريض مع سرية  المعلومات . 5

 المرضية.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .66

  االهداف المعرفية  -ج
       االسباب العلمية لحدوث االمراض  -1أ

 التغيرات المرضية لفسلجة االعضاء -2أ

 االعراض و العالمات السريرية لالمراض -3أ

 طرق التشخيص بأستعمال التحاليل المختبرية او الفحوصات الشعاعية او اية طريقة علمية أخرى -4أ

 طرق العالج -5أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 من المصاب. كيفية اخذ التاريخ المرضي للحالة – 1ب 

 اجراء الفحص السريري للمريض – 2ب 

 اجراء التداخالت الجراحية و التشخيصية البسيطة داخل الردهة الجراحية  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 . محاضرات نظرية1

 التدريب السريري. 2

 . مختبر المهارات3

 الجراحية و كيفية عالجها. عرض نماذج من الصور و الفديوهات الخاصة بالحاالت 4

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات نظرية.. 1

 . اختبارت عملية )سريرية(2

 . تقارير و دراسات3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 المالحظة و االدراك -1ج         

 التحليل و التفسير -2ج

 االستنتاج و التقييم -3ج

 االعداد و االداء و التقويم -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     
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 . محاضرات نظرية1

 التدريب السريري. 2

 . مختبر المهارات3

 . عرض نماذج من الصور و الفديوهات الخاصة بالحاالت الجراحية و كيفية عالجها4
 طرائق التقييم    

 اختبارات نظرية.. 1

 . اختبارت عملية )سريرية(2

 تقارير و دراسات. 3
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د 

 مهارات التواصل مع المريض -1د

 القابلية على االستنتاج و الوصول الى التشخيص للحاالت المرضية -2د

 تطوير المهارات السريرية . -3د

 اكتساب المهارات األولية للتداخالت الجراحية البسيطة -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 . محاضرات نظرية1

 التدريب السريري. 2

 . مختبر المهارات3

 . عرض نماذج من الصور و الفديوهات الخاصة بالحاالت الجراحية و كيفية عالجها4
 طرائق التقييم          

 نظرية.اختبارات . 1

 . اختبارت عملية )سريرية(2

 . تقارير و دراسات3

 بنية البرنامج  .67

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 - 30 المبادئ العامة للجراحة  20-3-01-501 الثالثة

الجهاز الهضمي  جراحة 24-4-01-501 الرابعة

و الكبد و البنكرياس و 

 القنوات الصفراوية

54 70 
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جراحة الثدي و الغدد  24-4-01-501 الرابعة

 الصماء
6 5 

جراحة الكلية و المسالك  24-4-01-501 الرابعة

 البولية
30 30 

 3 6 جراحة األطفال 24-4-01-501 الرابعة
 2 4 الجراحة التقويمية 24-4-01-501 الرابعة

 300 40 مبادئ الجراحة العامة 36-6-01-501 السادسة
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .68

 التأكيد على ضرورة التعليم الذايت. 1
 . العمل اجلماعي كفريق واحد يف تشخيص و معاجلة احلاالت املرضية2
 . احلرص على استمرارية التدريب السريري و اكتساب املهارات السريرية3
 املؤمترات و االجتماعات السريرية يف املستشفى و الكلية . حضور الندوات و4

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .69

 %100املعدل . 1
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .70

 املوقع االلكرتوين للكلية
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

   X X X X X    X X X X X X اساسي المبادئ العامة للجراحة 20-3-01-501 الثالثة

                   
جراحة الجهاز الهضمي  24-4-01-501 الرابعة

و الكبد و البنكرياس و 

 القنوات الصفراوية

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

جراحة الثدي و الغدد  501-01-4-24

 الصماء

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

جراحة الكلية و المسالك  24-4-01-501 الرابعة

 البولية

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي جراحة األطفال 501-01-4-24
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 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي الجراحة التقويمية 24-4-01-501 الرابعة

سادسةال  X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي مبادئ الجراحة العامة 501-01-6-36 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .43

 كلية الطب / فرع الجراحة / المركز علمي القسم ال .44

 501-01-3-20/ المبادئ العامة للجراحة اسم / رمز المقرر .45

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .46

 سنوي الفصل / السنة .47

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .48

 13/6/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .49

 أهداف المقرر .50

 . تعليم المبادئ االساسية في علم الجراحة.1
 
 الجراحية . تعليم االسس العلمية في تشخيص و عالج مع متابعة الحاالت المرضية2
 تستدعي تداخال جراحيا. فهم الطرق الجراحية المتبعة في عالج االمراض التي 3

 
 . كيفية متابعة المرضى و اكتشاف المضاعفات و العالمات السريرية لألمراض .4

 
. تعليم األسس االخالقية في التعامل مع المريض و الحفاظ على سالمة المريض مع سرية  المعلومات 5

 المرضية.

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .25

  االهداف المعرفية  -أ
       االسباب العلمية لحدوث االمراض  -1أ

 التغيرات المرضية لفسلجة االعضاء -2أ

 االعراض و العالمات السريرية لالمراض -3أ

 طرق التشخيص بأستعمال التحاليل المختبرية او الفحوصات الشعاعية او اية طريقة علمية أخرى -4أ

 طرق العالج -5أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 كيفية اخذ التاريخ المرضي للحالة من المصاب. – 1ب 

 اجراء الفحص السريري للمريض – 2ب 

 اجراء التداخالت الجراحية و التشخيصية البسيطة داخل الردهة الجراحية  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 . محاضرات نظرية1

 التدريب السريري. 2

 مختبر المهارات. 3

 . عرض نماذج من الصور و الفديوهات الخاصة بالحاالت الجراحية و كيفية عالجها4

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات نظرية.. 1

 . اختبارت عملية )سريرية(2

 . تقارير و دراسات3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 المالحظة و االدراك -1ج         

 التحليل و التفسير -2ج

 االستنتاج و التقييم -3ج

 االعداد و االداء و التقويم -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 . محاضرات نظرية1

 التدريب السريري. 2
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 . مختبر المهارات3

 . عرض نماذج من الصور و الفديوهات الخاصة بالحاالت الجراحية و كيفية عالجها4

 

 

 طرائق التقييم    

 اختبارات نظرية.. 1

 . اختبارت عملية )سريرية(2

 . تقارير و دراسات3
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د 

 مهارات التواصل مع المريض -1د

 المرضيةالقابلية على االستنتاج و الوصول الى التشخيص للحاالت  -2د

 تطوير المهارات السريرية . -3د

 اكتساب المهارات األولية للتداخالت الجراحية البسيطة -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 . محاضرات نظرية1

 التدريب السريري. 2

 . مختبر المهارات3

 عالجها. عرض نماذج من الصور و الفديوهات الخاصة بالحاالت الجراحية و كيفية 4
 طرائق التقييم          

 اختبارات نظرية.. 1

 . اختبارت عملية )سريرية(2

 . تقارير و دراسات3
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 / المرحلة الثالثة بنية المقرر .26

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشرح و عرض نماذج  1 1

 فديويهصورية و 
 امتحان محاضرة مقدمة

الشرح و عرض نماذج  1 2

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة انواع الجروح

الشرح و عرض نماذج  1 3

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة طرق معالجة الجروح

الشرح و عرض نماذج  1 4

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة االلتهابات الجراحية

 الشرح و عرض نماذج 1 5

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة االلتهابات الجراحية

الشرح و عرض نماذج  1 6

 صورية و فديويه

سوائل الجسم و 

 توزيعها
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 7

 صورية و فديويه

أنواع السوائل 

 الوريدية
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 8

 صورية و فديويه

اختالف توازن 

السوائل و االمالح في 

 الجسم

 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 9

 صورية و فديويه

الدم و مشتقاته و كيفية 

 اعطائة و المضاعفات
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 10

 صورية و فديويه

الصدمة الوعائية 

انواعها و طرق 

 عالجها

 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 11

 فديويه صورية و

تعقيم و تعفير االجهزة 

و المستلزمات 

 الجراحية

 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 12

 صورية و فديويه

طرق منع حدوث 

االلتهابات داخل 

 المستشفى

 امتحان محاضرة

 امتحان نصف السنة 14
الشرح و عرض نماذج  1 15

 صورية و فديويه

الحروق انواعها و 

 طرق عالجها
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 16

 صورية و فديويه

الحروق انواعها و 

 طرق عالجها
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 17

 صورية و فديويه

أمراض االوعية 

 الدموية الطرفية
 امتحان محاضرة
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 البنية التحتية  .27

 Bailey and Love, Short practice of Surgery ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Norman Brows, clinical surgery )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

الشرح و عرض نماذج  1 18

 صورية و فديويه

أمراض االوعية 

 الدموية الطرفية
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 19

 صورية و فديويه

أمراض االوعية 

 الدموية الطرفية
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 20

 صورية و فديويه

الجلد و االورام 

 الجلدية
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 21

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة مبادئ علم األورام

الشرح و عرض نماذج  1 22

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة مبادئ علم األورام

الشرح و عرض نماذج  1 23

 صورية و فديويه

الناسور و االكياس و 

القرح مع انواعها و 

كيفية التمييز بينها و 

 طرق عالجها

 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 24

 صورية و فديويه

الناسور و االكياس و 

القرح مع انواعها و 

التمييز بينها و كيفية 

 طرق عالجها

 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 25

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة األكياس المائية

الشرح و عرض نماذج  1 26

 صورية و فديويه

كيفية تهيئة المريض 

 للعملية الجراحية
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 27

 صورية و فديويه

الحاالت الطارئة و 

 االسعافات االولية
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 28

 صورية و فديويه

الحاالت الطارئة و 

 االسعافات االولية
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 29

 صورية و فديويه

استجابة الجسم 

 للمؤثرات الخارجية
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  1 30

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة الناظوريةالجراحة 

 امتحان نهاية السنة 31
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        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
Hamilton Bailey. Physical signs 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .28

   

 .توسيع و تحسين مستلزمات مختبر المهارات الجراحية في الكلية.1

 للطلبة بشكل مبسط و سلس.. ادخال اخر المستجدات الجراحية  و تقديمها 2

 . اضافة ساعات سريرية للطلبة لتحسين مهاراتهم.3

 . الحث على التعليم الذاتي.4

 . تطوير موقع الكلية االلكتروني لعرض المحاضرات و الروابط االخرى الخاصة بالتطوير و التقييم.5
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 / المرحلة الرابعة بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشرح و عرض نماذج  3 1

 صورية و فديويه
 امتحان محاضرة المريء

الشرح و عرض نماذج  3 2

 صورية و فديويه

امراض المعدة  

 واالثني عشري
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 3

 صورية و فديويه

امراض المرارة 

 والكبد
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 4

 صورية و فديويه

امراض المرارة 

 والكبد
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 5

 صورية و فديويه

اليرقان الجراحي 

ونزف الجهاز 

 الهضمي العلوي

 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 6

 صورية و فديويه

االمعاء الدقيقة 

 وامراضهاوالغليظه 
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 7

 صورية و فديويه

االمعاء الدقيقة 

 الغليظة وامراضها
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 8

 صورية و فديويه

الطحال وامراضه 

 واصابات الطحال
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 9

 صورية و فديويه

التهابات البنكرياس 

والمزمنة الحادة 

 واورام البنكرياس

 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 10

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة انسداد االمعاء 

الشرح و عرض نماذج  3 11

 صورية و فديويه

المستقيم وامراضه 

 واالورام 
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 12

 صورية و فديويه

البواسير الشرجية 

والفطر والناسور 

 الشرجي

 امتحان محاضرة

 امتحان نصف السنة 14
الشرح و عرض نماذج  3 15

 صورية و فديويه

 التهاب الزائدة الدودية 

 الحاد والمزمن
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 16

 صورية و فديويه

الغدة الدرقيه 

 وامراضها
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 17

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة اورام الغدة الدرقية 

الشرح و عرض نماذج  3 18

 صورية و فديويه

جراحة اطفال 

واالمراض الجراحية 

 امتحان محاضرة
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الوالدية للحجاب 

الحاجز 

واالمعاءالدقيقة 

 والغليظة والمستقيم
الشرح و عرض نماذج  3 19

 صورية و فديويه

اورام الرقبة الوالدية 

واورام الغدد اللمفاوية 

 جراحة اطفال–

 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 20

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة جراحة تجميلية

الشرح و عرض نماذج  3 21

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة جراحة تجميلية

الشرح و عرض نماذج  3 22

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة الحميدة امراض الثدي

الشرح و عرض نماذج  3 23

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة امراض الثدي الخبيثة

الشرح و عرض نماذج  3 24

 صورية و فديويه

وطرق  الفتق وانواعه

 عالجه الجراحية
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 25

 صورية و فديويه

وطرق  الفتق وانواعه

 عالجه الجراحية
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 26

 صورية و فديويه

الغدد اللعابية 

 وامراضها 
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 27

 صورية و فديويه

الغدة الكظرية 

 وامراضها
 امتحان محاضرة

الشرح و عرض نماذج  3 28

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة التشريح الجراحي

نماذج الشرح و عرض  3 29

 صورية و فديويه

 امتحان محاضرة التشريح الجراحي

الشرح و عرض نماذج  3 30

 صورية و فديويه

التهاب غشاء الجنب 

وومضاعفاته وطرق 

 عالجه

 امتحان محاضرة

 امتحان نهاية السنة 31

 التدريب السريري 

 ايام في االسبوع 3ساعة يوميا/2اسابيع بواقع  9الكورس السريري 

 المادة األسبوع

 التاريخ المرضي للمرضى 1

 الفحص السريري العام 2
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 فحص البطن واعضائها 3

 فحص الثدي والصدر 4

 فحص الرقبة والغدة الدرقية 5

 فحص االطراف واالوردة والشرايين الطرفية فحص قدم السكري والتقرحات 6

 فحص الفتق بانواعه 7

 استعمالهااالدوات الجراحية وانواعها وطرق  8

 االمتحان السريري نهاية الكورس 9

  



 

 
 9الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 املستنصرية:  اجلامعة    
 الطب:  ة/ املعهدالكلي   
 فرع اجلراحة:    القسم العلمي    
 16/6/2016اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    املعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 واألداء اجلامعيضمان اجلودة شعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق

 
 كلية الطب المؤسسة التعليمية .71

 فرع الجراحة / المركز  علميالقسم ال .72

او اسم البرنامج األكاديمي  .73

 المهني 
 مبادئ امراض العيون

 بكلروس طب و جراحة اسم الشهادة النهائية  .74

  :النظام الدراسي  .75
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .76

المؤثرات الخارجية  .77

 األخرى 
 اليوجد

 16/6/2016 تاريخ إعداد الوصف  .78

 أهداف البرنامج األكاديمي .79

  اعطاء املعلومات االساسية حول االمراض املهمة و الشائعة يف العيون -1

 امراض العيونتعليم المبادئ االساسية في تشخيص  -2

 تعليم المبادئ االساسية في عالج امراض العيون - -3
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .80

  االهداف المعرفية  -ح
      االسباب العلمية لالصابة بامراض العيون  -1أ

 التغيرات المرضية في فسلجة االعضاء -2أ

  العالمات السريرية المراض العيوناالعراض و -3أ
 وسائل التشخيص-4أ
 طرق العالج -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 كيفية اخذ التاريخ المرضي للحالة المرضية– 1ب 

 كيفية تشخيص المرض باستعمال االجهزة  – 2ب 

      كيفية عالج الحالة امرضية  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات نظرية مع عرض صور وافالم بخصوص الحاالت المرضية -1

 التدريب السريري -2

 مختبر المهارات -3

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات نظرية -1

 اختبارات شفوية -2

 تقارير -3

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 االدرلكالمالحظة و  -1ج         

 التحليل و التفسير-2ج

 االستنتاج و التقيييم-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
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 محاضرات نظرية مع عرض صور وافالم بخصوص الحاالت المرضية -1

 التدريب السريري -2

 مختبر المهارات -3

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 امتحانات نظرية -1

 اختبارات شفوية -2

 تقارير -3

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 التواصل مع المريض -1د

 االستنتاج و الوصول للتشخيص -2د

 كيفية العالج -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 بخصوص الحاالت المرضيةمحاضرات نظرية مع عرض صور وافالم  -1

 التدريب السريري -2

 مختبر المهارات -3

 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 امتحانات نظرية -1

 اختبارات شفوية -2

 تقارير -3

 
 
 

 بنية البرنامج  .81

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 30 24 طب و جراحة العيون 27 5 01 501 الخامسة

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .82

 التاكيد على ضرورة التعليم الذايت -1
 العمل اجلماعي يف تشخيص احلاالت -2
 العمل اجلماعي يف اعداد التقارير حول امراض معينة يف العني -3
 
 
 
 
 

 %100  المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .83
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .84

 املوقع االلكرتوين للكلية
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 المنهجمخطط مهارات 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 5-01-501 الخامسة
27 

طب و جراحة 

 العيون

 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب المؤسسة التعليمية .51

 فرع الجراحة / المركز علمي القسم ال .52

 مبادئ امراض العيون اسم / رمز المقرر .53

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .54

 سنوي الفصل / السنة .55

 54 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .56

 16/6/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .57

 أهداف المقرر .58

  اعطاء املعلومات االساسية حول االمراض املهمة و الشائعة يف العيون -1

 تعليم المبادئ االساسية في تشخيص امراض العيون -2
 تعليم المبادئ االساسية في عالج امراض العيون - -3
 

 
 6أ

 1أ

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .29

  هداف المعرفية األ -أ
     االسباب العلمية لالصابة بامراض العيون  -1أ

 التغيرات المرضية في فسلجة االعضاء -2أ

  االعراض و العالمات السريرية المراض العيون-3أ
 وسائل التشخيص-4أ
 طرق العالج -5أ
 -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 كيفية اخذ التاريخ المرضي للحالة المرضية– 1ب   1

 كيفية تشخيص المرض باستعمال االجهزة  – 2ب 

      كيفية عالج الحالة امرضية  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات نظرية مع عرض صور وافالم بخصوص الحاالت المرضية -1

 التدريب السريري -2

 مختبر المهارات -3

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 امتحانات نظرية -1

 اختبارات شفوية -2

 تقارير -3
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المالحظة و االدرلك -1ج         

 التحليل و التفسير-2ج

 االستنتاج و التقيييم-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 عرض صور وافالم بخصوص الحاالت المرضية محاضرات نظرية مع -1

 التدريب السريري -2

 مختبر المهارات -3

 

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات نظرية -1

 اختبارات شفوية -2

 تقارير -3

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التواصل مع المريض -1د

 االستنتاج و الوصول للتشخيص -2د

 كيفية العالج -3د

 -4د   
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 بنية المقرر .30

الساعا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

الشرح و عرض  1 1

صور و افالم 

 توضيحية

1-Introduction: anatomy and 
physiology of the eye 

 امتحان محاضرة

الشرح و عرض صور و  1 1

 افالم توضيحية
2- Diseases of the Conjunctiva امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 2

 افالم توضيحية
3-Diseases of the Conjunctiva امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 2

 افالم توضيحية
4- Diseases of the Cornea امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 3

 افالم توضيحية
5-Diseases of the Cornea امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 3

 افالم توضيحية
6- Diseases of the Retina امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 4

 افالم توضيحية
7- Lens امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 4

 توضيحيةافالم 
8-Diseases of the Retina امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 5

 افالم توضيحية
9- Refractive disorders امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 5

 افالم توضيحية
10- Refractive disorders  امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 6

 افالم توضيحية
11- Uveitis امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 6

 افالم توضيحية
12- Squint امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 7

 افالم توضيحية
13- Squint  امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 7

 افالم توضيحية
14- Eyelids diseases  امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 8

 افالم توضيحية
 15-Lacrimal diseases امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 8

 افالم توضيحية
16- Neuro Ophthalmology امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 9

 افالم توضيحية
17- Neuro Ophthalmology  امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 9

 افالم توضيحية
18- Orbital diseases امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 10

 افالم توضيحية
19- Glaucoma  امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 10

 افالم توضيحية
20- Glaucoma  امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 11

 افالم توضيحية
21- Ocular trauma  امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 11

 افالم توضيحية
22- Laser in ophthalmology امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 12

 افالم توضيحية
23- Red eye امتحان محاضرة 

الشرح و عرض صور و  1 12

 افالم توضيحية
 24-Systemic diseases and the 

eye 
 امتحان محاضرة
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 البنية التحتية  .31

 Kanski clinical ophthalmology ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  American Academy of Ophthalmology )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
British Journal of Ophthalmology 

American Journal of Ophthalmology 

االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 
e- medicine 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .32

 اضافة ساعات سريرية لزيادة المام  الطالب بامراض العيون المهمةا-1  
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 منوذج وصف املقرر

 وصف املقرر:

 والتناسق فيما بينها من أجل وصول اجلسم حالة االستقرارتدريس اليات عمل أجهزة اجلسم املختلفة 
 

 كلية الطب / الجامعة المستنصرية  .المؤسسة التعليمية 1
 الفسلجة  .القسم العلمي /المركز2
 50101213مادة الفسلجة /  .اسم / رمز المقرر3
  .اشكال الحضور المتاحة 4
 2016-2015/  الفصل الدراسي االول والثاني .الفصل / السنة 5
 ( الكلي 240نظري ) 150عملي + 90 .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6
 25/4/2016 .تاريخ اعداد هذا الوصف 7
 .اهداف المقرر:8

 ألغناء الطالب ابملعلومات الكافية للفسلجة الطبية واليت تؤهله لدراسة العلوم الطبية السريرية يف املراحل الالحقة
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 .مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم :10

 أ.االهداف المعرفية 
At the end of the year, students are expected to learn 
 Describe the fundamental mechanisms underlying normal function of cells, tissues, organs, and 
organ systems of the human body, commensurate with the requirements for a physician providing 
primary care to patients.  

 Explain the basic mechanisms of homeostasis by integrating the functions of cells, tissues, organs, 
and organ systems.  

 Apply knowledge of functional mechanisms and their regulation to explain the pathophysiology 
underlying common diseases.  

Effectively solve basic problems in Physiology and Pathophysiology, working independently 
and in groups. 

 االهداف المهارتية الخاصة بالمقرر: -ب
1-The aim  of  the  Course is to provide the students with practical background of what  they 
have learned theoretically. 
2-To provide the students with early basic clinical skills.     

 طرائق التعليم والتعلم 

1-lange group lectures. 

2-small group problem-based  learning  
 

 طرائق التقييم 
1-farmetive examination  

2-summtine examination  

 
 االهداف الوجدانية والقيمة :-ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم
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 التقييمطرائق 

 

 

 

 المهارات العامة والتاهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي :-د

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د
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 بنية المقرر:-11
اسم الوحدة / او  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

1/2 2 Cell physiology نظري مادة الفلسجة  

1/2 2 Body fluids  نظري  

2 12 Blood 
physiology 

  نظري 

3 24 Cardiovascular 
system 

physiology 

  نظري 

2 12 Respiratory 
physiology 

  نظري 

4 14 Gastrointestinal 
physiology 

  نظري 

2 10 Muscle and 
nerve physiology 

  نظري 

5 22 Endocrine 
physiology 

  نظري 

5 24 Central nervous 
system 

physiology 

  نظري 

2 10 Renal physiology  نظري  

2 10 Special senses 
physiology 

  نظري 

1/2 2 Autonomic 
nervous system 

physiology 

  نظري 

1 4 Acid-base 
balance 

  نظري 
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1/2 2 Body 
temperature 

  نظري 

1 

3 

Red blood cell 
(RBC) count 

  عملي 

1 

3 

White blood cell 
(WBC) count 

  عملي 

1 

3 

Differential WBC 
count 

  عملي 

1 

3 

Packed cell volume 
(PCV) 

  عملي 

1 

3 

Tests for bleeding 
disorders 

  عملي 

1 

3 

Erythrocyte 
sedimentation rate 

  عملي 

1 
3 Blood indices  عملي  

1 
3 Blood group  عملي  

2 

6 

Arterial blood 
pressure 

  عملي 

1 
3 Body temperature  عملي  

1 
3 Heart Sounds  عملي  

3 

9 

ECG 
Electrocardiography 

  عملي 

1 

3 

Vital signs in 
exercise 

  عملي 

1 
3 Lung Function Tests  عملي  

2 

6 

Examination of the 
sensory system 

  عملي 

2 

6 

Autonomic  
function tests 

  عملي 

2 

6 

Examination of the 
motor system 

  عملي 

3 

9 

Examination of the 
cranial nerves 

  عملي 

2 

6 

Examination of the 
optic nerve 

  عملي 

1 
3 Ophthalmoscope  عملي  

1 
3 Audiometer  عملي  
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 .البنية التحتية :12

الكتب املقررة -1
 املطلوبة 

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 

املراجع الرئيسية  -2
 )املصادر(

 Human Physiology: From Cells to Systems. By Lauralee  Sherwood.  Seventh edition. 

 Human Anatomy & Physiology. Ninth Edition. By Elaine N. Marieb, R.N. & Katja 
Hoehn. 

  
الكتب املراجع اليت -أ

يوصى هبا )اجملالت العلمية 
 ، التقارير....(

 
 
 

 

املراجع االلكرتونية ،  -ب
 مواقع االنرتنيت 

 
 

 

 .خطة تطوير املقرر الدراسي 13
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 منوذج وصف املقرر

 وصف املقرر:

This course provides the physical laws that govern the functions of the main body systems, basic knowledge about 

the imaging in medicine, the laser and radiation application in diagnostic and therapy. The first grade medical 

students should understand the physical processes  that are associated  with the body system functions, the basic 

principle of the medical images production and the using of different kinds of radiation in the medical field with the 

techniques of radiation protection. 
 

 
 كلية الطب / الجامعة المستنصرية  .المؤسسة التعليمية 1
 الفسلجة  .القسم العلمي /المركز2
 5010114/  الفيزياء الطبية مادة .اسم / رمز المقرر3
  .اشكال الحضور المتاحة 4
 2016-2015والثاني / الفصل الدراسي االول  .الفصل / السنة 5
 الكلي ( 105عملي )60نظري +  45 .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6
 25/4/2016 .تاريخ اعداد هذا الوصف 7
 .اهداف المقرر:8
احلصول على معلومات وحقائق علمية عن اساسيات فيزايء اجهزة جسم االنسان )فيزايء التنفس، جهاز الدوران  -1

 اضافة اىل االسس الفيزايئية اليت ختص فعالية االذن والعني(والعضالت اهليكلية 
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 ة واليت تستخدم يف التشخيص والعالججتهيز املعرفة واحلقائق العلمية اليت ختص اسس الفيزايء وتطبيقات االجهزة الطبي -2
 احلصول على احلقائق واملعلومات العلمية لقواعد الطب النووي  -3
 يت ختص الفيزايء االساسية حول الليزر وتطبيقاتة يف الطباحلصول على املعلومات ال -4
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 .مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم :10
 أ.االهداف المعرفية 

 Course Intended Outcomes 
This course provides the physical laws that govern the functions of the main body systems, basic knowledge about 

the imaging in medicine, the laser and radiation application in diagnostic and therapy. The first grade medical 

students should understand the physical processes  that are associated  with the body system functions, the basic 

principle of the medical images production and the using of different kinds of radiation in the medical field with the 

techniques of radiation protection. 

 
 االهداف المهارتية الخاصة بالمقرر: -ب

  Enabling the student from dialing with medical devices and treatment  
.     

 :طرائق التعليم والتعلم 

1-long group lectures 

2-laboratory training 
 

 طرائق التقييم
Exams  

 
 االهداف الوجدانية والقيمة :-ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم
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 التقييمطرائق 

 

 

 

 المهارات العامة والتاهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي :-د

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د
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 بنية المقرر:-11
مخرجات التعلم  الساعات االسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / او 

 الموضوع

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

1/2 1 Terminology, 
modeling and 
measurement 

  نظري الفيزياء الطبية 

1/2 1 Forces in and on 
the body 

  نظري 

1 1 Physics of the 
skeletal system 

  نظري 

2 1 Heat and cold in 
medicine 

  نظري 

1 1 Energy, work and 
power of the body 

  نظري 

1 1 Pressure  نظري  

2 4 The physics of lung 
and breathing 

  نظري 

3 5 Physics of 
cardiovascular 
system and 
cardiovascular 
instrumentation 

  نظري 

2 1 Electricity within 
the body 

  نظري 

2 2 Application of 
electricity and 
magnetism in the 
body 

  نظري 

2 5 Sound in medicine  نظري  

1 1 Physics of ear and 
hearing 

  نظري 

1 2 Light in medicine  نظري  
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1/2 1 Physics of eye and 
vision 

  نظري 

2 5 Physics of 
diagnostic 
radiology 

  نظري 

2 6 Physics of nuclear 
medicine 

  نظري 

2 5 Physics of radiation 
therapy 

  نظري 

2 2 Radiation 
protection in 
medicine 

  نظري 

2 2 Imaging by MRI  نظري  

3 2 Enabling the student 
from understanding the 

required general 
equation and graphs to 
be applied in the next 

experiments 

  عملي  

1 2 Educating the student 
about the use of laser in 

the medical field 

  عملي 

1 2 Educating the student 
about the types of 
blood flow and the 

required formula that is 
used in calculating the 

flow rate 

  عملي 

1 2 Educating the student 
about the applications 

of electricity and 
magnetism in the body 

  عملي 

1 2 Educating the student 
about the body thermal 

law 

  عملي 

1 2 Educating the student 
about the application of 

lenses in the medical 
field 

  عملي 

1 2 Enabling the student 
from understanding the 
electrical events of the 

heart 

  عملي 

1 2 Enabling the student 
from understanding the 

changes of the body 
fluids 

  عملي 

1 2 Enabling the student 
from understanding the 
wavelength changes of 

the electromagnetic 
radiation 

  عملي 
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2 2 Enabling the student 
from understanding the 

production of the 
Ultrasound images 

  عملي 

2 2 Enabling the student 
from understanding the 

properties of ionizing 
radiation 

  عملي 

2 2 Enabling the student 
from understanding the 

production of X-ray 
image 

  عملي 
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 .البنية التحتية :12
الكتب املقررة -1

 املطلوبة 
Ganong’s Review of Medical Physiology, Twenty-Third Edition, by: Kim E. Barrett, Susan 

M. Barman, Scott Boitano, Heddwen L. Brooks. Copyright © 2010 by The McGraw-Hill 

Companies 
املراجع الرئيسية  -2

 )املصادر(
 .  

Medical Physics & Physics of diagnostic radiology 

 
الكتب املراجع اليت -أ

يوصى هبا )اجملالت العلمية 
 ، التقارير....(

 
 
 

 

املراجع االلكرتونية ،  -ب
 مواقع االنرتنيت 

 

WWW.iomp.com 
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 املستنصرية

 الطب

 الفسلجة
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 منوذج وصف املقرر
 

 وصف المقرر: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -10
 االهداف المعرفية –أ 

1-  allows you to create various types of documents such as letters, papers, flyers, 

faxes and more 
allows you to store, organize, and analyze information  -2 

 اجلامعة املستنصرية / كلية الطب المؤسسة التعليمية -1

 الفسلجة  القسم العلمي -2

 5010115/  الحاسبات االلكترونية اسم / رمز المقرر -3

 حتدد سياسة احلضور ومىت يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومىت يعد الطالب مفصوال اشكال الحضور المتاحة -4

 المرحلة االولى )فصلين دراسيين( الفصل / السنة -5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي ( -6

 25/4/2016 تاريخ اعداد هذا الوصف  -7

 اهداف املقرر
 

 الواجبة عليه ونشرها في المجتمع . توعية الطالب ومعرفة الحقوق

 نشر مفهوم الديمقراطية 

 

 

 

 

 

 

   Microsoft Office is a collection of office applications such as Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access and Publisher within a suite. The applications may vary within the available 

suites. 

    is an office suite of applications, servers and services. Office applications have grown 

substantially closer with shared features such as a common spell checker, OLE data integration 

and Visual Basic for Applications scripting language. Microsoft also positions Office as a 

development platform for line-of-business software under the Office Business Applications 

brand. 
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Be able to describe the Internet architecture, salient features of TCP/IP protocols,  -3

.and unique characteristics of Ethernet and Wireless LANs 
 

 

 االهداف المهارتية الخاصة بالمقرر -ب
1- Who you can used computer 

2- Who you can writing and printing papers , reports and so on 

3- Create presentation  

4- Who you can used internet explorer  

5- Analysis data and drawing chart 

 طرائق التعليم والتعلم:  

Lange group lectures  

 طرائق التقييم:

Quizzes     

 الوجدانية والقيميةاالهداف  -ج
 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 طرائق التقييم

 

 
 
 
 
 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات االخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د 
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 بنية املقرر  -11           
خمرجات  الساعات االسبوع

 التعلم املطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم املوضوعاسم الوحدة / 

2 4  Computer System Information Technology   

2 4 
 Windows 7 (The contains of desktop & the right 

click menu The contains of Start menu) 
  

1 2  Windows 7 (Programs Windows)   

1 2 
 Microsoft Word 2010( Explain the contains of 

Windows) 
  

1 2  Word 2010 ( The contains of Menu Bar)   
2 4  Word 2010 ( Formatting Characters Document)   
2 4  Word 2010 ( Tables and Border)   
1 2  Word 2010 (Printing Document)   

2 4 
 Microsoft Excel 2010 (Explain the contains of 

Windows) 
  

2 4  Excel 2010 (Creating border & Formula Bar)   
2 4  Excel 2010 ( Creating Chart)   

3 6 

 Microsoft Power Point2010 ( Explain the 

contain of Window Creating New Presentation, 

Saving Presentation) 

 

  

2 4 
 Power Point 2010 (Saving Presentation, 

Opening & closing Presentation adding, 

deleting, copying, moving & paste ) 

  

2 4 
 About Internet(an Overview of Internet 

Network) 
  

3 6  How to use Internet   

1 2 
 Email use Contents of mail box( Inbox, Draft, 

Sent, Trash, Composing a letter) 
  

1 2  Email how to use (Forward, Replay, Delete)   

 البنية التحتية -12      
 اليوجد الكتب المقرره المطلوبه -1
المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصي   -أ
 بها 

 اليوجد

 

المراجع االلكترونيه مواقع  -ب
 االنترنت

- Microsoft office training 1 

2- Free Microsoft office tutorial. 

 3-  Microsoft office training / ALISON 
 

 خطة تطوير املقرر الدراسي -13
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 املستنصرية

 الطب

 الفسلجة
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 منوذج وصف املقرر
 

 وصف المقرر: 

ما قبل االسالم والعصر االسالمي الذي اعتمد وطبق تلك الحقوق الضمانة الحقيقة للمجتمع باسره وعلى مختلف المراحل التاريخية ابتداًء من عصر 
وال زال مستمرا  تكريما لالنسان باعتباره القيمة العليا في المجتمع وخليفة هللا في االرض اوضحنا فيه ان االسالم قد سبق العالم باسره في هذا المجال

كرامة الفرد وانسانيته وعلى المساواة بين الناس وعدم المفاضلة بينهم بسبب الجنس او  منذ اربعة عشر قرنا ولحد االن ألن االسالم زمكاني يرتكز على
زله من هللا اللون او العرق او اللغة او الدين واقرار العدل والمساواة والتعاون والتعارف بين الناس والمعاملة بالتي هي احسن دون تعصب النها من

خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل اإلدارة   رسل محمد )ص( الذي بعث هاديا ومبشرا للناس كافة ورحمة للعالمين .للبشرية جمعاء على يد خاتم االنبياء وال
م من السياسات احلالية القانونية للحكم ، هتدف من خالله الدميقراطية إىل تقليل الغموض وعدم االستقرار السياسي ، وطمأنة املواطنني أبنه مع كل امتعاضه احلاكمة من دون تغيري األسس

 عرب اللجوء إىل العنف فإهنم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيري حكامهم أو تغيري السياسات اليت ال تتفق وآرائهم . وهذا نظام أفضل من الذي حتدث فيه التغيريات

 اجلامعة املستنصرية / كلية الطب المؤسسة التعليمية -8

 الفسلجة  القسم العلمي -9

 5010118حقوق االنسان والدميقراطية    /  المقرراسم / رمز  -10

  اشكال الحضور المتاحة -11

 المرحلة االولى )فصلين دراسيين( الفصل / السنة -12

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي ( -13

 25/4/2016 تاريخ اعداد هذا الوصف  -14

 اهداف املقرر
 

 المجتمع .توعية الطالب ومعرفة الحقوق الواجبة عليه ونشرها في 

 نشر مفهوم الديمقراطية 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -10
 االهداف المعرفيه  -أ
 االعرتاف ابلكرامة املتأصلة يف مجيع أعضاء االسرة البشرية. .1

 احرتام حقوق االنسان وحتقيقها عن طريق الرتبية والتعليم. .2
 .الحرية والعدل والسالم في العالم.المساواة في الحقوق اساس  .3

 تحقيق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة .  .4

 مشاركة الشعب في إتخاذ القرار  .5
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 إحترام المال العام المحافظة عليه .  .6

 

 

 االهداف المهارتية الخاصة بالمقرر -ب
 تحقيق األمن الشخصي والعام و اإلجتماعي و اإلقتصادي . -1

 ترسيخ قيم الصدق واألمانة والتعايش السلمي  -2

 

 طرائق التعليم والتعلم:  

 تعطى حماضرات نظرية

 طرائق التقييم:

 امتحان فصلي تقوميي

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 طرائق التقييم

 

 
 
 
 
 

 االخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات  -د
 

 زايدة اخلربة يف حقوق االنسان ومواكبة التطور لدى الدول الدميقراطية وبث روح الدميقراطية لدى الطالب 
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 بنية املقرر  -11           

خمرجات  الساعات االسبوع
 التعلم املطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / املوضوع

االمتحان  حماضرات نظري  التعريف حبقوق االنسان وحرايته  4 4
 التقوميي

االمتحان  حماضرات نظري  التعريف حبقوق االنسان وحرايته  3 3
 التقوميي

االمتحان  حماضرات نظري  موقف الشرائع السماوية من حقوق االنسان  3 3
 التقوميي

االمتحان  حماضرات نظري  اعالن احتاد غوث لالطفال  3 3
 التقوميي

االمتحان  حماضرات نظري  حرية املرأة والقوانني الدولية  2 2
 التقوميي

االمتحان  حماضرات نظري  الدميقراطية اتريخ+ مفهومالدميقراطية+اخللفيةالتارخييةملصطلحالدميقراطية  2 2
 التقوميي

االمتحان  حماضرات نظري  النظام الدميقراطي العالقةبني حقوق االنسان والدميقراطية+خصائص  2 2
 التقوميي

االمتحان  حماضرات نظري  الدميقراطيةالتقليدية+ االغريقية الدميقراطية + للدميقراطية الرئيسية املكوانت  3 3
 التقوميي

االمتحان  حماضرات نظري  مبادئ الدميقراطيةالتقليدية+التناوب على السلطة  2 2
 التقوميي

االمتحان  حماضرات نظري  مبادئ سيادةالقانون+مبدئ فصل السلطات  3 3
 التقوميي

االمتحان  حماضرات نظري  مبدئ التداول الدميقراطي للسلطة  3 3
 التقوميي

 
 البنية التحتية -12      

 اليوجد الكتب المقرره المطلوبه -3
المراجع الرئيسية  -4

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصي   -ت
 بها 

 عادل ياسر ناصر    .د محاضرات في حقوق االنسان   -1

 حسين كريم حمود .م  .حقوق االنسان م -2

 عادل ياسر ناصر .محاضرات في الديمقراطيه  د  -3

المراجع االلكترونيه مواقع  -ث
 االنترنت

 اليوجد

 
 خطة تطوير املقرر الدراسي -13
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 املستنصرية:  اجلامعة    
  الطب: ة/ املعهدالكلي   
 النسائية و التوليد:    القسم العلمي    
 2016 \ 6 \ 12اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    املعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                                :           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 اجلامعيضمان اجلودة واألداء شعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 الجامعة المستنصرية \كلية الطب  المؤسسة التعليمية .85

 النسائية و التوليد / المركز  علميالقسم ال .86

او اسم البرنامج األكاديمي  .87

 المهني 
 النسائية و التوليد

 بكلوريوس طب و جراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .88

  :النظام الدراسي  .89
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 سريري نظري و تدريب المعتمد   برنامج االعتماد .90

المؤثرات الخارجية  .91

 األخرى 
 التدريب في اقسام المستشفى مثل صاالت العمليات و المختبرات

 2016 \ 6 \ 12 تاريخ إعداد الوصف  .92

 أهداف البرنامج األكاديمي .93

 تعلم كيفية اخذ تاريخ الحالة المرضية  -1

 كيفية القيام بالفحص السريري للمريض -2

 تشخيص الحاالت المرضية فيما يخص امراض الوالدة مثل تسسمم الحمل و  السكري و غيرها -3

 النسائية مثل النزف الرحمي و االورامتشخيص الحاالت المرضية فيما يخص امراض  -4

 العالج االولي لبعض الحاالت البسيطة في النسائية و التوليد -5

 االطالع على اساليب العالج المتطورة االخرى -6
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .94

  االهداف المعرفية  -خ
       دقيقة و وافيةاخذ تاريخ الحالة المرضية بصورة  -1أ

 القيام بالفحص السريري للمريض بطريقة صحيحة -2أ

 التشخيص للحاالت المرضية فيما يخص امراض الوالدة مثل تسسمم الحمل و  السكري و غيرها -3أ
 التشخيص للحاالت المرضية فيما يخص امراض النسائية مثل النزف الرحمي و االورام -4أ
 الحاالت البسيطة في النسائية و التوليدالعالج االولي لبعض  -5أ
 معرفة اساليب العالج المتطورة االخرى -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 ا لتعامل السريري مع  المرضى– 1ب 

 التشخيص السريري و اختيار التحاليل المناسبة – 2ب 

       العالج االولي لبعض الحاالت البسيطة – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المحاضرة -1
 التدريب السريري في المستشفى -2
 التعلم الذاتي من خالل التقارير و المناقشلت -3
 التدريب في مختبر المهارات -4

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية -1
 االمتحانات السريرية و تشمل امتحان االوسكي و الحالة الطويلة -2
 التقديم العمليالتقارير و  -3

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 التعامل االنساني مع المريض -1ج         

 التعاون مع الزمالء -2ج

 االخالق الطبية -3ج

 احترام االساتذة -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
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 التدريب السريري و اعطاء المحاضرات

 الشرح و التوضيح

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات العملية

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تقديم الحالة المرضية -1د

 اختيار التحاليل المناسبة -2د

 وصف العالج المناسب -3د

 متابعة المريض -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة المحاضرة -1
 التدريب السريري في المستشفى -2
 التعلم الذاتي من خالل التقارير و المناقشات -3
 التدريب في مختبر المهارات  -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 االمتحانات النظرية -1
 االمتحانات السريرية و تشمل امتحان االوسكي و الحالة الطويلة -2
 التقارير و التقديم العملي -3

 

 
 
 

 بنية البرنامج  .95

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 
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 عملي     نظري      

 45  60 التوليد 50101421 الرابع

 45 60 النسائية 50101532 الخامس

 135 90 النسائية و التوليد 50101637 السادس

     

     
     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .96

 العمل اجلماعي و التعاون مع املمرضني و املنتسبني -1

 الوقت و حتديد االولوايت -2

 املراسلة و التعامل مع اجلامعات االخرى -3
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .97

 
 يقبل الطالب يف كلية الطب اعتمادا على معدل السادس االعدادي 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .98

  Textbooksالكتاب املنهجي 

1.Keith Edmonds (Eds).IN: Dewhurst Textbook of Obstetrics and Gynaecology for Postgraduate. 8 th edition. 

Blackwell science 2012. 

.2011edition.  th9M. Ash, D. Stephen. Gynaecology by ten teachers. .   2     
 2006.edition thPhilip N Baker and Louise C Kenny.Obstetrics by Ten teachers.19.      3     

 

 Suggested references املراجع املساعدة للمنهج 
1.Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL et al  (Eds). William Textbook of obstetrics and gynecology for 

edition. McGraw Hill Medical. 2010rd postgraduate. 23 
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 مخطط مهارات المنهج

 المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ اساسي التوليد 50101421 الرابع

                   

 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ اساسي النسائية 50101532 الخامس
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  االهداف المعرفية  -د
1. To give the students an idea about "what does basic epidemiology mean”. 

2. To define the pillars and fundaments of epidemiology. 

3. Identify the major communicable diseases prevalent in Iraq. 
4. Demonstrate the main epidemiological features, specific preventive measures 
and control measures of common non communicable diseases in Iraq. 
5. To make students know how to write a scientific paper, collect, analyze, 
interpret the data, write and present data. 
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        - 3ب 
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 وباشراف أساتذتهم . االمثلةباجراء بعض  عمليةالطلبة خالل الدروس الالطلب من  -
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  هداف المعرفية األ -أ
1. To give the students an idea about "what does basic epidemiology mean”. 

2. To define the pillars and fundaments of epidemiology. 

3. Identify the major communicable diseases prevalent in Iraq. 
4. Demonstrate the main epidemiological features, specific preventive measures 
and control measures of common non communicable diseases in Iraq. 
5. To make students know how to write a scientific paper, collect, analyze, 
interpret the data, write and present data and discussion. 

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

1. Interpret the distribution of disease in a population in terms of      person, place and time. 

2.  Describe the components of a rate, ratio and proportion 

3. List, define and compute common rates used to measure fertility,   morbidity and mortality in 

community. 

4. Define, absolute risk, relative risk and attributable risk. Interpret their      use in epidemiological 

situations. 

5.  Distinguish between association and causation and list causal      criteria. 

6.  Describe major epidemiological studies (cross-sectional, longitudinal,      case-control and 

cohort). 

7. Make a simple design of an epidemiological study to describe the      distribution of disease in 

population. 

8. Make a simple design of an epidemiological study to identify risk      factors for a given disease 

9. Analyze and interpret results obtained from relevant epidemiological      studies. 

10. Define sensitivity, specificity and predictive values and compute       these measures given the 

necessary data. 

11. Describe the main epidemiological features, risk factors and       preventive measures of major 

associated with food poisoning 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 و استخدام الصبورة الذكيةوالبوربوينت  عطاء المحاضرات العلمية والنظرية من خالل شاشات العرض
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1.Epidemiology 5th edition :Leon Gordis ,MD 

2.Manual of communicable disease ,19th edition 
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BIOSTATISTICS:A Foundation for Analysis in the 

Health Sciences 

edition thWAYNE W.  DANIEL:9 
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 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) التأهيلية العامة و المهارات -د 

 والنهائية و النصف سنوية Quizzesاالمتحانات اليومية السريعة 

 المهارات العامة والتاهيلية -د 

 التواصل مع المرضىتنمية مهارات وقدراتة الطلبة على  1د

-    

 بنية المقرر .35
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 الموضوع
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 3الصفحة 

 
  

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 

.... 
 املواقع االلكرتونية للجامعة و الكلية

 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

   

 %5تحديث المقرارات الدراسية بنسبة ال تتجاوز ال

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  واالعتماد األكاديميدائرة ضمان الجودة 
   
 

 
 
 
 
 
 

 املستنصرية:  اجلامعة    
 الطب:  ة/ املعهدالكلي   
 فرع طب االطفال:    القسم العلمي    
 12/7/2016اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                  :                                               التوقيع    
 أ.م . د.ابسل ميت هنودي                   اسم املعاون العلمي :                      : اسم رئيس القسم   

 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    



 

 
 5الصفحة 

 
  

                                                                                              
         يد مصادقة السيد العم                                                                                                      

 
 
 
 
 
 

      

 األكاديمي وصف البرنامج        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .113

 فرع طب االطفال / المركز  علميالقسم ال .114

او اسم البرنامج األكاديمي  .115

 المهني 
 طب االطفال

 طب وجراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .116

  :النظام الدراسي  .117
  سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .118

المؤثرات الخارجية  .119

 األخرى 
 

 12/7/2016 تاريخ إعداد الوصف  .120

 أهداف البرنامج األكاديمي .121

يهدف الفرع اىل تعريف الطلبة ابملواضيع االساسية لطب االطفال مثل النمو والتطور ،التغذية والقاحات، اضافة اىل 
 االنتقالية بعض االمراض الشائعة عند االطفال مثل التهاب االمعاء والربو واالمراض



 

 
 6الصفحة 

 
  

 باشر مع االطفال هتيئة الطلبة ملادة الصف اخلامس حيث يتم التدريب السريري هلم والذي يكون فيه التعامل امل
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .122

  االهداف المعرفية  -ذ
 املعلومات االساسية طب االطفال. ىاحلصول عل -1أ
 تطوير مهارات الطلبة في استعمال المعلومات في سبيا حل مشاكل االطفال المرضى -2أ

 تهيئة الطلبة للمرحلة القادمة -3أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 لمعرفة التطور والنمو الطبيعي لالطفال بهدف تمييز غير الطبيعي منه.  -1ب        

 التاكيدعلى برامج الرضاعة الطبيعية ومقارنتها ببقية انواع الحليب . -2ب        

 التاكيد على برنامج اللقاحات الوطني باالضافة الى تفاصيل القاحات الموجودة. -3ب        

 التاكيد على االمراض االنتقالية الشائعة عند االطفال وكيفية والوقاية وعالجها -4ب              

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة )مثل  اجهزة العرض( والنقاش المباشر مع 

 الطلبة غلى طريقة المجاميع الكبيرة

 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -17
 امتحانات قصيرة . -18

 

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

  الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمريض.-1ج         

 التعامل االنساني مع المرضى واالهل وخصوصا ان المرضى هم اطفال-3ج

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.اعطاء -

 

 

 
 طرائق التقييم    

تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية تخص اداب وسلوكيات المهنة ومهارات التحاور - 1

 مع االهل 

 في نهاية الفصل ونهاية السنة للصف السادس  OSCEيتم تقييم االداء ضمن امتحان  2

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 التدريب السرسري للصف السادس على مختلف المهارات السريرية -1
 الى نهاية فترة المراهقةالمناقشة المباشرة للطلبة حول مختلف الحاالت المرضية من حديثي الوالدة  -2
 طرح المواضيع المهمة بطريقة مناقشات المجاميع الصغيرة -3
 المتابعة الفعالة للحاالت الطارئة ومناقشتها -4
 الحضور في فترات خارج الدوام الرسمي )الخفارات( -5

 

 
 طرائق التقييم          

 امتحان الحالة الطويلة نهاية الفصل لكل مجموعة -1
 التقرير اليومية للمرضىتقييم االداء حسب  -2
 امنحان نظري شامل نهاية الفصل ونهاية السنة -3
 امتحان المهارات المختلفة نهااية الفصل ونهاية السنة -4

 بنية البرنامج  .123

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      
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  30 طب االطفال  50101426 الرابعة

ساعة اسبوعيا  15 45 طب االطفال 50101528 الخامسة

لمدة ثالث اسابيع 

 للمجموعة الواحدة

ساعة اسبوعيا  30  طب االطفال 50101637 السادسة

اسابيع  10لمدة 

 للمجموعة الواحدة
     

     

 التخطيط للتطور الشخصي .124

 
 تعزيز مهارات التعلم الذايت .-
 .Internet Technologyالتدريب على التقنيات االلكرتونية للحصول على املعلومات -
 تعزيز مهارات التعلم اجلماعي .-
 تعزيز مهارات القدرة على القيادة وحتفيز االخرين.-
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .125

 
 ( يف الدراسة االعدادية.%97ل سنواي الطلبة احلاصلني على معدالت عالية جدا) اكثر من القبول مركزي، ووفق التعليمات يقب

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .126

 الكتاب املنهجي. -

 احملاضرات النظرية. -

 التعليمات السريرية -

 مواقع االنرتنت . -

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 الرابعة
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي طب االطفال  50101426

                   

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي طب االطفال 50101528 الخامسة

                   

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي طب االطفال 50101637 السادسة

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .75

 فرع طب االطفال    / المركز علمي القسم ال .76

 50101426 اسم / رمز المقرر .77

 اسبوعيا على مدار السنة. أشكال الحضور المتاحة .78

 (2016-2015سنوي ) الفصل / السنة .79

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .80

 12/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .81

 أهداف المقرر .82

يهدف الفرع اىل تعريف الطلبة ابملواضيع االساسية لطب االطفال مثل النمو والتطور ،التغذية والقاحات، اضافة اىل 
 واالمراض االنتقاليةبعض االمراض الشائعة عند االطفال مثل التهاب االمعاء والربو 

 

 
 
 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .38

  هداف المعرفية األ -أ

 الحصول على المعلومات االساسية طب االطفال. -1أ

 تطوير مهارات الطلبة في استعمال المعلومات في سبيا حل مشاكل االطفال المرضى -2أ

 القادمةتهيئة الطلبة للمرحلة  -3أ
 

 

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 لمعرفة التطور والنمو الطبيعي لالطفال بهدف تمييز غير الطبيعي منه.  -1ب          

 التاكيدعلى برامج الرضاعة الطبيعية ومقارنتها ببقية انواع الحليب . -2ب        

 الوطني باالضافة الى تفاصيل القاحات الموجودة.التاكيد على برنامج اللقاحات  -3ب        

 التاكيد على االمراض االنتقالية الشائعة عند االطفال وكيفية والوقاية وعالجها -4ب              
 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة )مثل  اجهزة العرض( والنقاش المباشر مع 

 الطلبة غلى طريقة المجاميع الكبيرة 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -17
 امتحانات قصيرة . -18
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 طرائق التقييم    

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

  



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .39

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 الفصل االول

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعة 1 الرابع -االول 

 اسبوعيا

 

Factors affecting growth and 
development 
Growth and development  
Physiology of growth and 
development.  
Methods of measurement: 
weight, linear growth, 
circumferential & skin folds 
Developmental milestones of 
children from birth until 
puberty 

Growth and 

development  
Definition  

 

محاضرات 

نظرية باستخدام 

 اجهزة العرض 
 

اسئلة شفوية 

نهاية المحاضرة 

 النظرية

الخامس و 

 السادس
= Definition  

Natural immunity . 
Acquired immunity  

Passive and active 
immunity 

Vaccine and the expanded 

polio vaccine program.  

•Other vaccines include 

BCG, diphtheria, tetanus, 

measles, mumps, rubella, 

hepatitis B, Hemophillus 

infeunze b vaccine , 

pneumococcal, influenze 

and rota vaccination 

•Contraindications for 

vaccination  

Immunization schedule in 

Iraq 

Immunity : 
 And 
Immunization : 

 
 

= 

 
= 

 

 

السابع الى 

 العاشر
 Infant feeding  

breast feeding 
formula feeding 
feeding problems 
Constipation and 
vomiting  
Abdominal pain 

Feeding and 
feeding 
problems 

اسئلة شفوية  =

نهاية المحاضرة 

+امتحانات  

 قصيرة

الحادي عشر 

الى الرابع 

 عشر

 Failure to thrive  
Kwashiorkor  
Marasmus . 
Calcium metabolism and 
rickets 

Nutritional 
disorders : 

 

=  

امتحان نصف       الخامس عشر

     السنة
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 البنية التحتية  .40

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Richard E. Behrman, Robert M. Kliegman. Essential Nelson of 

Pediatrics5th edition 
 

 - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
1. Illustrated textbook of pediatrics  4th edition 

2. Richard E. Behrman, Robert M. 

Kliegman. Essential Nelson of 

Pediatrics5th edition 

 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 الفصل الثاني

 طريقة التقييم طريقة التعليم

االول الى 

 السابع
ساعة  1

 اسبوعيا

Meningitis and 

encephalitis  

• Mumps  

• Whooping cough 

• Diphtheria  

Poliomyelitis and 

polyneuritis 

Measles, German measles, 

scarlet fever, rosella 

infantum  

Infectious diseases :  

T B 

محاضرات  

نظري باستخدام 

 اجهزة العرض 

امتحانات شفوية 

 بعد المحاضرة

 

الثامن الى 

 العاشر
 To answer the following questions 

1. What is atopic disorder. 
2. Definition of asthma. 
3. Pathophysiology. 
4. Clinical manifestations. 
5. Classification of Asthma Severity. 
6. Complication. 
7. Differential diagnosis. 
8. Laboratory findings. 
9. Out patient management. 
10. In patient therapy. 
11. Status asthmaticus. 
12. Management of chronic asthma. 

 

Atopy   = 

الحادي عشر 

الى الرابع 

 عشر

 Diarrhea and vomiting  

• Dehydration 

 ،fluid and electrolytes 

therapy. 

ORT 

Gasteroenteritis 

GIT   

   
 
 
 

امتحان نهاية   

 السنة
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)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 

1. Vaughan. Nelson textbook of Pediatrics. 19th edition. 

2. Krishna M. Goel, Devendra K. Gupta, Hutchison 

Pediatrics; 1st edition 

3. Neil Mcintosh, Peter Helms, Forfar and Arneil's Textbook 

of Pediatrics; 7th edition 

 Medscape.com .1 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....
2. American Academy of pediatrics 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

 ادخال تقنيات حديثة .-  

 سنويا من المعلومات الحديثة للمحاضرات النظرية والعملية ومواكبة التطور. %20اضافة -

 تعزيز مهارات التعلم الذاتي.-
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .83

 فرع طب االطفال    / المركز علمي القسم ال .84

 50101528 اسم / رمز المقرر .85

 اسبوعيا على مدار السنة. أشكال الحضور المتاحة .86

 (2016-2015فصلي على مجموعتين ) الفصل / السنة .87

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .88

 12/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .89

 أهداف المقرر .90

The course contains the important and common childhood diseases and how to approach to each of these 

diseases (investigations and treatment) 

In clinical training : detailed medical history and full clinical examination of all body system   
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .42

  هداف المعرفية األ -ب

 
  Upon successful completion of course, the learner should be able to:  

1. identify the essential aspects of pediatrics 
2- Explain how cognitive development, values, moral frameworks, and code of ethics affect decision. 

3. Differentiate between different pediatric problems. 

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
1. Identify the purpose of pediatric theory in clinical application. 

2- Discuss the relationship among the different disease processes, critical thinking, the problem 

solving process and the decision-making process. 

 طرائق التعليم والتعلم      

القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة )مثل  اجهزة العرض( والنقاش المباشر مع 1 

 الطلبة غلى طريقة المجاميع الكبيرة 
 التدريب السريري في المستشفى 2

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نهاية السنة(. -1
 امتحانات قصيرة . -2
 امتحان الحالة الطويلة في نهاية التدريب -3
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمريض.-1ج         

 واالهل وخصوصا ان المرضى هم اطفالالتعامل االنساني مع المرضى -3ج

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.-

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 التدريبامتحان الحالة الطويلة في نهاية 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

  



 

 
 9الصفحة 

 
  

 اضرة) الجانب النظري( اربع ساعات اسبوعيا ويقيم بامتحانات قصيرة بعد المح بنية المقرر -4
Week Sunday Class (Text Sec.) Monday (Text Sec.) Tuesday Class (Text Sec.) Wednesday (Text Sec.) 

1st week  
 
 
 

 Diseases of the newborn The 
normal newborn & care 

low birth weight baby  

premature baby: definition, 

causes, complications and 

management . 

2nd week Small for gestational age: 

complications and  

Management, hyaline  

membrane disease.  

post term baby: features, 

management and  

complications 

neonatal birth injures. Hypoxic 

ischemic  

encephalopathy: causes, 

pathophysiology, clinical  

features, 
 

Assessment (APGAR 

 score), management and 

resuscitation of the newborn. 
 
 

metabolic disease of the newborn: 

infant of diabetic mother, 

hypoglycemia, hypocalcemia and 

 hypomagnicemia  

 

3rd week Approach to the diagnosis and 
management of anaemia, 
Spherocytosis 
 

iron deficiency anemia Respiratory diseases:  

Infectious croup 

 

 

4th 
week 

thalassiemias G6PD bronchiolitis Sickle cell anemia 

5th 
week 

Hemorrhagic disorder in children 

including hemophilia, von-

willibrand disease and 

thrombocytopenia hematological 

disease of the newborn: 

Acute leukemia in children 

 

pneumonia Poisoning , General measures  

Salicylate poisoning  

 

6th 
week 

Paracetamol, digoxin pois. Kerosene, organophospharue 

poisoning 

Renal system disorders: 

 Urinary tract infection  

Acute post streptococcal 

glomerulonephritis 

Lead and iron poisoning 

7th week Congenital heart diseases 

cyanotic 

Congenital heart diseases 

acyanotic 

Nephrotic syndrome Congenital malformations of the 

GIT: Tracheo-esophagieal fistula,  

Pyloric stenosis, Hirshsprung 

disease 

8th week Heart failure 
 

cardiomyopathy Hemolytic uremic syndrome, 

Wilm’s tumor 
Short stature 
 

9th 
week 

Nervous system disorders  

Convulsions disorders:  

definition, classification, and 

clinical types including febrile 

convulsion, 

infantile spasm, petit mal 

seizures, and myoclonic seizures 
 Neonatal convulsions 

 

Cerebral palsy: differential 

diagnosis, classification and 

management 

10th 
week 

Mental retardation: 

 differential diagnosis,  

classification and manag. 

(hypothyroidism, Down’s 

syndrome, and others 

Diabetes mellitus Diabetes mellitus Kalazar; Epidemiology, presenting 

features, treatment, complications and 

prevention 
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 اجلانب السريري
Week Sunday  Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  

Sep. 26 Arrival and 
  orientation  

Review of pediatr. 

history  
Review of pediatr. 

history  

Review of pediatr. 

history  

Review of pediatr. 

history  

Oct. 04 Review of pediatr. 

history  

Review of pediatr. 

history  

Clinical examin. 

real patient which is 

done by the student 

Clinical examin. 

real patient which is 

done by the student 

Clinical examin. 

real patient which is 

done by the student 
Oct. 11 Clinical examin. 

real patient which is 

done by the student 

Clinical examin. 

real patient which is 

done by the student 

Clinical examin. 

real patient which is 

done by the student 

Clinical examin. 

real patient which is 

done by the student 

Final clinical 

exam.assesment 

Course to be repeated each three weeks for other four groups  

 
 البنية التحتية  -5

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Richard E. Behrman, Robert M. Kliegman. Essential Nelson of 

Pediatrics5th edition 
 

 - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
1. Illustrated textbook of pediatrics  4th edition 

2. Richard E. Behrman, Robert M. 

Kliegman. Essential Nelson of 

Pediatrics5th edition 

 
 

11th 
week 

Neonatal 

hyperbilirubinemia 

(jaundice): physiology of 

bilirubine metabolism & 

classification of neonatal 

hyperbilirubinemia. 

Differential diagnosis of 

hyperbilirubinemia,  

physiology of neonatal 

jaundice, breast milk  

jaundice, hemolytic  

disease of the newborn, 

kernicterus, direct 

hyperbilirubinemia and 

others 

Autistic disorders 

 
Attention deficit  

disorders 

 

 

12th 
week 

Child abuse malabsorption Clinical genetics: basic 

genetics, and inherited  

disorders 

Gross structural 

chromosomal abnormalities 

13th 
week 

Single gene defect and 

genetic counseling 

 

Inborn error of metabolism Other neonatal disorders: 

umbilical hernia 

 and umbilical granuloma, 

ambiguous genitalia 

 

  

Final Exams 

The same lectures to be repeated in the second semester for the other group of students  
 

      



 

 
 11الصفحة 

 
  

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 

4. Vaughan. Nelson textbook of Pediatrics. 19th edition. 

5. Krishna M. Goel, Devendra K. Gupta, Hutchison 

Pediatrics; 1st edition 

6. Neil Mcintosh, Peter Helms, Forfar and Arneil's Textbook 

of Pediatrics; 7th edition 

 Medscape.com .3 االلكترونية، مواقع االنترنيت .... ب ـ المراجع
4. American Academy of pediatrics 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  -6

 ادخال تقنيات حديثة .-  

 سنويا من المعلومات الحديثة للمحاضرات النظرية والعملية ومواكبة التطور. %20اضافة -

 تعزيز مهارات التعلم الذاتي.-
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية التعليميةالمؤسسة  .91

 فرع طب االطفال    / المركز علمي القسم ال .92

 50101637 اسم / رمز المقرر .93

 اسبوعيا على مدار السنة. أشكال الحضور المتاحة .94

 (2016-2015سنوي ) الفصل / السنة .95

 ساعة300 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .96

 12/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .97

 أهداف المقرر .98

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

 
 13الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال -7

  هداف المعرفية األ -ت
Upon successful completion of course , the learner should be able to :  
1-identify the essential aspects of pediatrics 
2- implant  the different types of educational skills 

3-develop, implement, and evaluate planes of pediatric promotion. 

4-dedifferentiate pediatric problems 

 
  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

1- differentiate the terms concepts, conceptual framework and theory in clinical pediatric 

practice. 

2- discuss the relationship among the various pediatric process, critical thinking , the problem   

solving   process    and the decision-making   process. 

 طرائق التعليم والتعلم      

  وطرق التعلم الذاتي الفعالالتدريب العملي بطيقة المجاميع الصغيرة وورش العمل 

 
 طرائق التقييم      

اضافة الى التقييم   OSCE.امتحانات نهاية الكرورس والذي يشمل امتحان نظري وسريري بطريقة ال 1

 اليومي لالداء وتقييم الحاالت المرضية المقدمة من قبل الطلبة
 .امتحانات قصيرة .2

 . امتحان نهاية السنة النظري و االوسكي3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

1, explain how cognitive development, values, moral frameworks, and code of ethics affect 

decision. 
2, discuss the components of cultural effects on pediatric problems 

 طرائق التعليم والتعلم     

  المجاميع الصغيرة وورش العمل وطرق التعلم الذاتي الفعالالتدريب العملي بطيقة 

 
 طرائق التقييم      

اضافة الى التقييم   OSCE.امتحانات نهاية الكرورس والذي يشمل امتحان نظري وسريري بطريقة ال 1

 اليومي لالداء وتقييم الحاالت المرضية المقدمة من قبل الطلبة
 .امتحانات قصيرة .2

 نهاية السنة النظري و االوسكي. امتحان 3
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 البنية التحتية  -9

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Richard E. Behrman, Robert M. Kliegman. Essential Nelson of 

Pediatrics5th edition 
 

 - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
1. Illustrated textbook of pediatrics  4th edition 

2. Richard E. Behrman, Robert M. 

Kliegman. Essential Nelson of 

Pediatrics5th edition 

 
 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 

7. Vaughan. Nelson textbook of Pediatrics. 19th edition. 

8. Krishna M. Goel, Devendra K. Gupta, Hutchison 

Pediatrics; 1st edition 

9. Neil Mcintosh, Peter Helms, Forfar and Arneil's Textbook 

of Pediatrics; 7th edition 

 Medscape.com .5 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....
6. American Academy of pediatrics 

 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 التدريب السرسري للصف السادس على مختلف المهارات السريرية -6
 الحاالت المرضية من حديثي الوالدة الى نهاية فترة المراهقةالمناقشة المباشرة للطلبة حول مختلف  -7
 طرح المواضيع المهمة بطريقة مناقشات المجاميع الصغيرة -8
 المتابعة الفعالة للحاالت الطارئة ومناقشتها -9

 الحضور في فترات خارج الدوام الرسمي )الخفارات( -10

 

 
 طرائق التقييم          

 الفصل لكل مجموعةامتحان الحالة الطويلة نهاية  -5
 تقييم االداء حسب التقرير اليومية للمرضى -6
 امنحان نظري شامل نهاية الفصل ونهاية السنة -7
 امتحان المهارات المختلفة نهااية الفصل ونهاية السنة -8

 

 حسب جدول التعيم المبرمج الملحق في نهاية الوصف بنية المقرر -8
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  -10

 ادخال تقنيات حديثة .-  

 النظرية والعملية ومواكبة التطور.سنويا من المعلومات الحديثة للمحاضرات  %20اضافة -

 تعزيز مهارات التعلم الذاتي.-
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6th Grade Student’s Guide in Pediatrics 

Day Date 
08:15-08:45 am 

8:45-
9:30 

9:30-11:00 am 
11:00-
11:30 

AM 
11.30am-1.30 pm 

Sunday  19/7 Eid holiday 
Monday  20/7 

Tuesday 21/7 Arrival,  Welcome and Orientation 

Wednesday  22/7 Morning 
report                   

Student & 
senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest Skill sessions according to the next table 

Thursday  23/7 Morning report = = =  

Friday  24/7  

Saturday 25/7 
Sunday  26/7 Morning 

report                   
Student & 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest Q: hematology & nephrology: Dr. 
Essamahmed  

Answer  &  Discussion of the quiz questions 

Monday  27/7     Open day 

Tuesday 28/7     SGT: neonatal jaundice 

Wednesday  29/7     slides 
Thursday  30/7     Radiology  

Friday  31/7 
 

Saturday 1/8 
Sunday  2/8 Morning 

report                   
Student & 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest Q G.I.T, nutrition, fluid therapy.  Dr. Sabiha 

hamad & Dr. Fathdil Aubaeis 
Answer  &  Discussion of the quiz questions 

Monday  3/8 = = = Rest Open day 

Tuesday 4/8 = = = Rest SGT: fluid therapy 

Wednesday  5/8 = = = = Skill sessions according to the next table 

Thursday  6/8 
= = = 

= Time of submitting I-Book for  primary assessment 
stfor the 1 

 time 

Friday  7/8  

Saturday 8/8 
Sunday  9/8 Morning 

report                   
Student & 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest Q :Respiratory , CVS  and rheumatology: Dr. 

Abd Al salam Dawood  Answer  &  Discussion of 
the quiz questions 

Monday  10/8 = 
= 

= Rest Open day for half of the group 
Pediatric  surgery  for the other half  

Tuesday 11/8 = = = Rest SGT: asthma 

Wednesday  12/8 = 
= 

= Rest Common activity for half of the group 
Pediatric  surgery  for the other half 

Thursday  13/8 
= = = 

Rest Pediatrics  basic life support: Dr. Abd Al salam 
Dawood 

Log book assessment 
Friday  14/8 

 
 

Saturday 15/8 
Sunday  16/8 Community week 
Monday  17/8 
Tuesday 18/8 

Wednesday  19/8 
Thursday  20/8 

Friday 
  

21/8 
 

Saturday 22/8 
Sunday  23/8 

Morning 
report                   

Student & 
senior round 

Clinical 
Session 

Rest 

Q: neonatology & infection : Dr. Basil Hanody 

& Dr. Rasha Sulaman   
Answer  &  Discussion of the quiz questions 

Monday  24/8 = = = = Pediatric  surgery  for the other half  
Open day for half of the group 
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NOTE: notice the notes in the next paper 

 

 

 

 

 Q: Quiz (15-30 min);  

Tuesday 25/8 = = = = SGT: DM 

Wednesday  26/8 = 
= 

= 
= 

Pediatric  surgery  for the other half  
Common activity for half of the group 

Thursday  27/8 = 
= 

= 
= 

Pediatrics  advance  life support: Dr. Abd Al salam 
Dawood 

Log book assessment 

Friday  28/8  
 

 

Saturday 29/8 
Sunday  30/8 Mid course beds shift 

Morning 
report                   

Student & 
senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest  

Q  :Endocrinology, growth and development: 

Dr Ban Adil  Answer  &  Discussion of the quiz 
questions 

Monday  31/8 = = = = Open day 

Tuesday 1/9 = = = = SGT: short  stature 
Wednesday  2/9 = = = = Skill sessions according to the next table 

Thursday  3/9 = = = = Log book assessment + skill session 

Day Date 
08:15-08:45 am 

8:45-
9:30 

9:30-11:00 am 
11:00-
11:30 

am 
11.30am-1.30 pm 

Friday  4/9  

Saturday 5/9  

Sunday  6/9 Morning 
report                   

Student & 
senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest Q: CNS, poisoning and vaccination: Dr. 
Mushriq Abd Alla  Answer  &  Discussion of the 

quiz questions 

Monday  7/9 = = = Rest Open day/ G1 radiology 
Tuesday 8/9 = = = Rest SGT: pediatrics emergencies 

Wednesday  9/9 = = = Rest Skill sessions according to the next table 
Thursday  10/9 

= = = 
Rest Log book assessment + skill session/ G2 

radiology 
Friday  11/9 

 
 

Saturday 12/9 
Sunday  13/9 Morning 

report                   
Student & 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest Genetics session + Q  Genetics & Inborn 

Errors of metabolism Dr .Rabab Hassan 

Monday  14/9 = = = = Open day / G3 radiology 
Tuesday 15/9 = = = = Skill sessions according to the next table 

Wednesday  16/9 = = = = Skill sessions according to the next table 
Thursday  17/9 

= = = 
= Log book assessment + skill session / G4 

radiology 
Friday  18/9  

 

 

Saturday 19/9 
Sunday  20/9 Morning 

report                   
Student & 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest  Skill sessions according to the next table 

Monday  21/9 = = = = Skill sessions according to the next table 
Tuesday 22/9 = = = = Skill sessions according to the next table 

Wednesday  23/9 = = = = Skill sessions according to the next table 
Thursday  24/9 = = = = Log book assessment + skill session 

  Final Log book evaluation & submitting I-Book for  assessment 

Friday 
  

25/9 
 

 

Saturday 26/9 
Sunday  27/9 . 

Monday  28/9  

Tuesday 29/9 Written examination ( at pediatrics teaching hospital) 

Wednesday  30/10 
 (Clinical exam) 

Thursday  1/10 
Friday 

  
2/10 

 

Saturday 3/10  
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 Modification might happen after mutual agreement between members of the teaching staff  .As a student, ‘please’ contact the 

senior responsible for the 6th grade, if you couldn’t find your teaching senior before 09:00 am; so that an appropriate 

adjustment can be done. 

 *the Clinical Session could be in the ward  including senior tour, ER  according to the next table you have in the guide. 

 As a student, you should read the subject of small group teaching before its time, A SHORT QUIZE 

MAY HAPPEN!!! 
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 لعالي والبـحث العلميوزارة التعليم 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   
 

 
 
 
 
 
 

 املستنصرية:  اجلامعة    
 الطب:  ة/ املعهدالكلي   
 تشريح و األنسجة و األجنة  ال:    القسم العلمي    
 29/7/2016اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 أ.م.د.مصطفى محد ابراهيم                 اسم املعاون العلمي :                      : اسم رئيس القسم   

 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ألداء اجلامعيضمان اجلودة واشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 األكاديمي وصف البرنامج        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .127

 التشريح و األنسجة و األجنة / المركز  علميالقسم ال .128

او اسم البرنامج األكاديمي  .129

 المهني 
 االحياء المجهرية

 عامةطب وجراحة  اسم الشهادة النهائية  .130

  :النظام الدراسي  .131
  سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

 WFME المعتمد   برنامج االعتماد .132

المؤثرات الخارجية  .133

 األخرى 
 

 12/6/2016 تاريخ إعداد الوصف  .134

 أهداف البرنامج األكاديمي .135

التشريح البشري لفهم يهدف الفرع اىل توفري املعلومات الالزمة لفهم موضوعات علم اخللية و األنسجة و األجنة و 
 تراكيب اجلسم العينية و املهرية و التغريات اجلنينية و الوالدية

ابالضاااااااااااااااافة اىل املعلومات النظرية فإن الفرع حيرص على تزويد الطلبة ابلتقنيات املختربية املتعلقة بعلم اخللية و األنساااااااااااااااجة و 
 استخدام اجلثث البالستينية و العينات التوضيحية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .136

  االهداف المعرفية  -ر
 املعلومات االساسية لعلوم التشريح و األنسجة و األجنة. ىاحلصول عل -1أ
 توفري قاعدة واسعة من املعرفة و الفهم لعلوم التشريح و األنسجة و األجنة. -2أ

 . املعلومات ىتطويرمهارات احلصول عل -3أ       

 تشجيع و تدريب الطالب حول كيفية التعامل مع احلقائق العلمية. -4أ
 االستنتاج و تفسري النتائج و كيفية عرضها و مناقشتها. ىتشجيع الطلبة عل -5أ

 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 و املهارات يف جمال علم اخللية و األنسجة من خالل استخدام اجملاهر.ممارسة التقنيات املختربية  -1ب           

 متييز الرتاكيب التشرحيية املختلفة يف اجلثث البشرية – 2ب                
 مواقع األعضاء الداخلية من العالمات السطحيةالتعرف على كيفيه حتديد    - 3ب               
  اجلنينية و ربطها ابلتشوهات اخللقية.فهم التغريات  -4ب             

 

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة ) اجهزة العرض والسبورة الذكية(

 واجراء التجارب العملية وتعلم المهارات المختبرية لتغطية الجانب العملي للمادة

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -19
 امتحانات قصيرة . -20
 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -21
 التقرير. -22

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  بوظيفته. التعرف على التراكيب التشريحية و ربط كل تركيب-1ج         

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-3ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.-

 االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في مواقع العمل.-

 وفديوهات تثقيفية تخص االهداف الوجدانية والقيمية.عرض افالم -

 

 
 طرائق التقييم    

 تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية والفصلية.- 

 اعداد سمنارات تخص موضوع القيم واالهداف الوجدانية المتعلقة باالختصاص.-

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 اجراء الفحوصات النسيجية بالمجاهر الضوئية.-1د

 تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل والمرضى.-3د

 كتابة التقرير ومعرفة كيفية تفسير النتائج.-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 اعطاء محاضرات  و جلسات علمية مختبرية .   -

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 العملية. OSPEامتحانات ال 

 التدريب على كتابة التقارير .

 تضمين االمتحانات باالسئلة النظرية متعددة األنواع.

 

 

 
 بنية البرنامج  .137



 

 
 23الصفحة 

 
  

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 90 60 األحياء الطبية 5010112 األولى

 120 60 التشريح 5010111 األولى

 180 60 التشريح 5010129 الثانية

 120 60 األنسجة 5010129 الثانية

 0 30 األجنة 50101211 الثانية
     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .138

 
 تعزيز مهارات التعلم الذايت .-
 .Internet Technologyالتدريب على التقنيات االلكرتونية للحصول على املعلومات -
 تعزيز مهارات التعلم اجلماعي .-
 تعزيز مهارات القدرة على القيادة وحتفيز االخرين.-
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .139

 
 ( يف الدراسة االعدادية.%97القبول مركزي، ووفق التعليمات يقبل سنواي الطلبة احلاصلني على معدالت عالية جدا) اكثر من 

 
 
 
 



 

 
 24الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .140

 الكتاب املنهجي. -

 احملاضرات النظرية. -

 التعليمات املختربية. -

 مواقع االنرتنت . -

 



  
 25الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

األحياء  16 3 01 501 المرحلة الثالثة

 الطبية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي التشريح )أول( 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي التشريح )ثاني(  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي األنسجة 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي األجنة  

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .99

 التشريح و األنسجة و األجنة / المركز علمي القسم ال .100

 5010112األحياء الطبية اسم / رمز المقرر .101

 5010111 التشريح )أول(

 5010129 التشريح )اثين(

 5010129األنسجة

 50101211األجنة

 اسبوعيا على مدار السنة. أشكال الحضور المتاحة .102

 (2016-2015سنوي ) الفصل / السنة .103

 150األحياء الطبية )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .104

 180التشريح )أول(

 240التشريح )اثين(

 180األنسجة

 30األجنة

 29/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .105

 أهداف المقرر .106

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

 
 1الصفحة 

 
  

: علم اخللية و التشريح و األنسجة و يهدف الفرع اىل توفري املعلومات الالزمة لفهم موضوع العلوم االحيائية االساسية  
 التشريح

ابالضااااااااااااااااافااة اىل املعلومااات النظريااة فااإن الفرع حيرص على تزويااد الطلبااة ابلتقنيااات املختربيااة املتعلقااة ابالحياااء و االنساااااااااااااااجااة و 
 التشريح..

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .43

  االهداف المعرفية  -ز
 املعلومات االساسية لعلوم التشريح و األنسجة و األجنة. ىاحلصول عل -1أ
 توفري قاعدة واسعة من املعرفة و الفهم لعلوم التشريح و األنسجة و األجنة. -2أ

 . املعلومات ىتطويرمهارات احلصول عل -3أ       

 و تدريب الطالب حول كيفية التعامل مع احلقائق العلمية.تشجيع  -4أ
 االستنتاج و تفسري النتائج و كيفية عرضها و مناقشتها. ىتشجيع الطلبة عل -5أ

 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 خالل استخدام اجملاهر.ممارسة التقنيات املختربية و املهارات يف جمال علم اخللية و األنسجة من  -1ب           

 متييز الرتاكيب التشرحيية املختلفة يف اجلثث البشرية – 2ب                
 مواقع األعضاء الداخلية من العالمات السطحيةالتعرف على كيفيه حتديد    - 3ب               
  اجلنينية و ربطها ابلتشوهات اخللقية.فهم التغريات  -4ب             

 

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة ) اجهزة العرض والسبورة الذكية(

 واجراء التجارب العملية وتعلم المهارات المختبرية لتغطية الجانب العملي للمادة

 

 
 طرائق التقييم      

 السنة(.امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية  -19
 امتحانات قصيرة . -20
 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -21
 التقرير. -22

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 عدد األسابيع المواضيع التفصيلية مخرجات التعلم  الرقم

1 The cell Eukaryotic cells & 

plasma membrane, cell 

organelles, cytoskeleton, 

nucleus 

5 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمريض. -1ج        

 ايجاد منافذ التالف النماذج الوبائية .الحرص على عدم تلوث بيئة العمل والبيئة المحيطة من خالل -2ج

التعامل االنساني مع المرضى وخصوصا الحاالت المرضية الميؤوس منها وطرق اعالم المريض -3ج

 اومرافقيه باالخبار غير السارة.

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-4ج 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.-

 االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في مواقع العمل.-

 عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص االهداف الوجدانية والقيمية.-

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 العملية. OSPEامتحانات ال 

 التقارير .التدريب على كتابة 

 تضمين االمتحانات باالسئلة النظرية متعددة األنواع.

 

 
 

 بنية المقرر .44

 األحياء الطبية: .1
 

 أوال:اجلانب النظري                                                        



 

 
 3الصفحة 

 
  

2 Cell division Cell cycle & cell 

division 

2 

3 Genetics Principles of genetics & 

inheritance 

1 

4 Body tissues Epithelial tissue, 

connective tissue, 

cartilage, bone, blood, 

muscle, nervous tissue 

12 

 20  إمجايل األسابيع والساعات

 اثنيا:اجلانب العملي / السريري:                                            

 الرقم
 التجارب المختبرية

Lab. / Clinical 
 الساعات الفعلية عدد األسابيع

1.  Lab. Microscopic study of cells & 

tissues 

20 40 

 40 20 والساعاتإمجايل األسابيع 

 التشريح )مرحلة أولى(: .2
 

 أوال:اجلانب النظري                                                        

 مخرجات التعلم  الرقم
المواضيع 

 التفصيلية
عدد 

 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

1 Introduction to human anatomy Anatomical 

terminology, 

major body 

systems & 

Structures, 

The nervous 

system 

arrangement, 

Bones, Joints 

2 6 

2 Anatomy of the Upper Limb The bones of 

the shoulder 

girdle, Dorsal 

scapular 

region, axilla, 

arm, Proximal 

joints, 

Forearm, 

Hand, Distal 

joints, 

Cutaneous 

nerves, 

superficial 

veins, arterial 

8 24 



 

 
 4الصفحة 

 
  

pulses, Nerve 

injuries 

3 Anatomy of the lower limb Bones of the 

pelvic girdle, 

front of the 

thigh, thight 

compartments, 

gluteal region, 

popliteal 

fossa, hip 

joint, 

superficial 

veins, leg 

compartments, 

dorsum of the 

foot, knee 

joint, ankle 

joint, arterial 

pulses, nerve 

injuries 

8 16 

4 Anatomy of the thorax Thoracic cage, 

pectoral 

region & 

breast, 

intercostal 

spaces, 

diaphragm, 

pleura & 

lungs, 

mediastinum, 

heart, 

radiological 

anatomy 

7 14 

 60 25  إمجايل األسابيع والساعات

 اثنيا:اجلانب العملي / السريري:                                            

 الرقم
 التجارب المختبرية

Lab. / Clinical 
 خمرجات التعلم الساعات الفعلية األسابيععدد 

3.  Introduction to dissection & Body 

parts 

2 8 Anatomical 

terminology 

practice, study of the 

skeleton & NS 

4.  Anatomy of the upper limb 8 32 Bones of the upper 

limb, muscles of the 

upper limb, brachial 

plexus and major 

nerves, arterial 

supply, venous 



 

 
 5الصفحة 

 
  

drainage, 

radiological anatomy 

5.  Anatomy of the lower limb 8 32 Bones of the lower 

limb, muscles and 

compartments of the 

lower limb, 

lumbosacral plexus 

and major nerves, 

arterial supply, 

venous drainage, 

radiological anatomy 

6.  Anatomy of the thorax 7 28 Bones of the thorax, 

intercostal muscles 

& diaphragm, lungs, 

heart, mediastinal 

structures, 

radiological anatomy 

  100 25 إمجايل األسابيع والساعات

 
 التشريح )مرحلة ثانية(: .2

 

 

 أوال:اجلانب النظري                                                        

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المواضيع التفصيلية مخرجات التعلم  الرقم

1 Anatomy of the head & neck The skull, scalp, face, parotid 

region, infratemporal fossa, 

TMJ, oral cavity, nose, ear, 

orbit, triangles of the neck, 

root of the neck, prevertebral 

region, neurovascular bundle 

of the neck, thyroid, trachea, 

esophagus, pharynx, larynx, 

anatomy of the back. 

13 26 

2 Neuroanatomy Development & arrangement 

of the CNS, meninges, cranial 

sinuses, cerebrum, white 

matter, basal nuclei, 

diencephalon, limbic system, 

midbrain, pons, medulla 

oblongata, cerebellum, 

ventricular system, arterial 

supply, spinal cord. 

7 14 

3 Anatomy of abdomen & pelvis Abdominal topography, 

anterior abdominal wall, 

peritoneum, esophagus, 

stomach, intestine, gut nerves 

& blood supply, liver, 

gallbladder, spleen, pancreas, 

10 20 



 

 
 6الصفحة 

 
  

posterior abdominal wall, 

kidneys, ureters, suprarenal 

glands, pelvic walls muscles 

& neurovascular structures, 

rectum, anal canal, ischioanal 

fossa, mae & female internal 

genital organs, perineum & 

external genital organs. 

 60 30  إمجايل األسابيع والساعات

 اثنيا:اجلانب العملي / السريري:                                            

 الرقم
 المختبريةالتجارب 

Lab. / Clinical 
 خمرجات التعلم الساعات الفعلية عدد األسابيع

7.  Anatomy of the head & neck 13 78 Skull osteology, TMJ, 

paranasal sinuses, hearing 

anatomy, eyeball, fascial 

neck compartment, 

triangles dissection, ansa 

cervicalis, carotid 

angiography, nerve 

examination, thyroid 

imaging, anatomy of 

deglutition, laryngeal 

examination, IVD 

prolapse 

8.  Neuroanatomy 7 42 Removal of brain (video), 

cranial nerve 

attachements, cerebral 

cortex, cross slide study, 

CSF circulation, MRI of 

CNS, Cerebral 

angiography 

9.  Anatomy of abdomen & pelvis 10 60 Surgical incisions, 

inguinal hernia, 

peritoneal ligaments, 

anatomical dissection of 

abdominal viscera, 

enteric nervous system, 

portal circulation, pelvic 

anthropometry, obstetric 

anatomy, radiological 

anatomy 

  180 30 األسابيع والساعاتإمجايل 

 األنسجة: .3

 

 أوال:اجلانب النظري                                                        

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المواضيع التفصيلية مخرجات التعلم  الرقم

1 Systematic approach to histology Systems studies: circulatory 

(2), lymphoid (3), respiratory 

(2), digestive (5), urinary (2), 

Skin (2), male reproductive 

(3), female reproductive 

30 60 



 

 
 7الصفحة 

 
  

(3),endocrine (3), nervous (3), 

special senses (2) 

 60 30  إمجايل األسابيع والساعات

 اثنيا:اجلانب العملي / السريري:                                            

 الرقم
 التجارب المختبرية

Lab. / Clinical 
 خمرجات التعلم الساعات الفعلية عدد األسابيع

10.  Lab. Microscopic study of tissue of body 

systems 
30 60 Systems studies: 

circulatory (2), lymphoid 

(3), respiratory (2), 

digestive (5), urinary (2), 

Skin (2), male 

reproductive (3), female 

reproductive 

(3),endocrine (3), 

nervous (3), special 

senses (2) 

   30 20 إمجايل األسابيع والساعات

 األجنة: .4

 

 اجلانب نظري  فقط                                                      

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المواضيع التفصيلية مخرجات التعلم  الرقم

1 General Embryology Molecular regulation and 

signaling in developing 

tissues 

Gametogenesis  

Fertilization & Implantation 

(1st week of development) 

Bilaminar germ disc (2nd 

week of development) 

Trilaminar germ disc (3rd 

week of development) 

The embryonic period (3rd – 

8th week) 

Regulation of homebox genes 

Fetus and placenta (3rd 

month – Birth) 

Fetal membranes, umbilical 

cord 

Amniotic fluid examination, 

twins, Parturition 

Birth defects 

Prenatal diagnosis 

12 12 

2 Systematic embryology Skeletal system: Axial 

skeleton 

Skeletal system: The limbs 

18 18 



 

 
 8الصفحة 

 
  

Ossification centers: 

anatomical review 

Muscular system 

development 

Body cavities and 

development of the diphragm 

CVS Respiratory system 

GIT 

Urinary system 

Genital organs 

Head & neck 

Ear, eye & skin 

CNS  

 30 30  إمجايل األسابيع والساعات

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .45

 ادخال تقنيات حديثة .-  

 المعلومات الحديثة للمحاضرات النظرية والعملية ومواكبة التطور.سنويا من  %20اضافة -

 تعزيز مهارات التعلم الذاتي.-

 

 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
  جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة املستنصرية :  اجلامعة    
 كلية الطب :   ة/ املعهدالكلي   
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 فرع الطب الباطين :    القسم العلمي    
 4/8/2016اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 أ.د. صبيحة البيايت                         اسم املعاون العلمي :                        : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ                                         4/8/2016:    لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 
 10الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 الجامعة المستنصرية  –كلية الطب  المؤسسة التعليمية .141

 فرع الطب الباطني  / المركز  علميالقسم ال .142

او اسم البرنامج األكاديمي  .143

 المهني 
 الطب الباطني 

 بكالوريوس طب و جراحة عامة  اسم الشهادة النهائية  .144

  :النظام الدراسي  .145
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .146

المؤثرات الخارجية  .147

 األخرى 
 

 4/8/2016 تاريخ إعداد الوصف  .148

 البرنامج األكاديميأهداف  .149

ان يكتسب الطالب المعرفة النظرية الالزمة لفهم مباديء الطب الباطني و طرق التشخيص و المعالجة  -1

 لالمراض المتعلقة بالطب الباطني 
ان يكتسب الطالب المهارات السريرية التي تمكنه من فحص المريض سريرياً و تساعده في تشخيص  -2

 االمراض المختلفة 
ان يتدرب الطالب على طرق التفكير المنطقي التي من خاللها يقوم باستخدام المعرفة النظرية و  -3

المهارات السريرية في سبيل حل المعضالت السريرية لمختلف المرضى و مختلف االعراض 

 المرضية 
ان يتحلى الطالب بمهارات التواصل و اخالقيات المهنة الطبية التي تدعم المعرفة الفكرية و المهارات  -4

السريرية و التفكير المنطقي في سبيل ان تكون للطالب شخصيته العلمية و األخالقية كطبيب في 

 المستقبل القريب. 
 

 مالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقيي برنامجمخرجات ال  .150



 

 
 11الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  -س
 معرفة مباديء الطب الباطني و أسس التشخيص و العالج بصورة عامة        -1أ

معرفة المباديء النظرية لمهارات التواصل و المهارات السريرية األخرى الالزمة لفهم تطبيق                   -2أ

 هذه المهارات في الحياة العملية 

معرفة االمراض المتعلقة بكل جهاز من أجهزة الجسم المختلفة من ناحية العلوم الطبية        -3أ

 األساسية بصورة مختصرة و من ناحية العلوم السريرية بصورة تفصيلية تتناسب مع مستوى الطالب. 
 فةمعرفة مباديء استخدام التفكير المنطقي كطبيب في حل المعضالت السريرية المختل       -4أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

اكتساب مهارات التواصل مع المرضى و من يتعلق بهم و مع افراد المجتمع الطبي االخرين و  – 1ب 

 بضمنها مهارات القيام بالمقابلة الطبية و تسجيل التأريخ المرضي للمريض بكل تفصيالته

 الجسم المختلفة و بكافة التفاصيل المتعلقة بذلكإكتساب مهارات الفحص السريري ألجهزة – 2ب 

اكتساب المهارات الفكرية المتعلقة بالتفكير المنطقي و استخدام و ربط المعلومات التي تم  – 3ب 

الحصول عليها خالل المقابلة الطبية مع العالمات السريرية التي يجدها الطالب عند فحصه للمريض مع 

   من اجل حل المعضالت السريرية.  نتائج الفحوصات المختبرية 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 تنقسم طرائق التعليم و التعلم للرنامج االكاديمي لفرع الطب إلى ثالثة أنواع من الطرائق:

المحاضرات النظرية و تتوزع على المنهاج المقرر لطلبة المراحل الثالثة و الرابعة و الخامسة، كل  -1

حسب الساعات الدراسية المقررة و الموضحة في الجدول المخصص لذلك. حيث يتم إكمال المادة 

ادة المباديء النظرية بنهاية السنة الخامسة من السنوات الست المقررة للدراسة في كلية الطب و يتم إع

 األساسية للتخصصات المختلفة خالل فترة التدريب لطلبة المرحلة السادسة. 
دروس التدريب السريري: التي يتم من خاللها تدريب الطلبة على مهارات التواصل و طرق اجراء  -2

ه المقابلة الطبية و تدريبهم على مهارات الفحص السريري خالل المراحل الدراسية المذكورة في أعال

و كما هو الحال في المادة النظرية فإن مفردات التدريب السريري لمختلف التخصصات يتم االنتهاء 

من اعطءها و تدريب الطلبة عليها بنهاية المرحلة الخامسة من الدراسة ليتمكن طلبة المرحلة السادسة 

يدخلونها في مستقبلهم من التدريب بصورة اكثر عمقاً و كفاءة بصورة تماثل الحياة العملية التي سوف 

القريب. تعطى دروس التدريب السريري في ردهات قسم الطب الباطني لمستشفى اليرموك التعليمي و 

كذلك تعطى نسبة مهمة من هذه الدروس في مختبر المهارات السريرية الذي يحتوي على دمى 

لعالمات السريرية متطورة و مختلفة تمكن الطالب من تطبيق مباديء الفحص السريري و اكتشاف ا

 التي قد تكون هناك صعوبة في ايجادها عند المرضى الحقيقيين لندرتها في بعض الحاالت. 
الحلقات النقاشية: يتركز استخدام هذه الطريقة في فترة التدريب الخاصة بطلبة المرحلة السادسة حيث  -3

يتم من خالل هذه الحلقات النقاشية تدريب الطلبة على طرق تشخيص و عالج مختلف الحاالت 

ل المرضية اعتماداً على العرض الرئيسي الذي من خالله طلب المريض العناية الطبية مما يجع

الطالب يمتلك المهارات الفكرية الالزمة لحل المعضالت السريرية و تجنب االرتباك عند مواجهة هذه 

 المعضالت في مستقبله القريب كطبيب يمارس مهنة الطب في حياته العملية. 
 طرائق التقييم      

 بالنسبة لطرائق التقييم، فتنقسم إلى نوعين رئيسيين كما يلي:
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النهائية و كذلك  والمعرفة النظرية: و تشمل االختبارات الكتابية اليومية و النصف سنوية طرائق تقييم  -1

نواع رئيسية من االختبارات الكتابية لنهاية فترة التدريب. تتوزع درجة هذه االختبارات على أربعة أ

 األسئلة هي:
  األسئلة ذات االختيار الواحد(Single Choice Questions) 

 ة أسئلة المطابق(Matching) 

  األسئلة النظرية القصيرة(Short Assay Questions) 

  أسئلة حل الحاالت السريرية(Clinical Cases Questions) 
طرائق تقييم المهارات السريرية: يتم تقييم المهارات السريرية لطلبة المراحل المختلفة التي يقوم الفرع  -2

 تبارات السريرية هما:بتدريسها من خالل اجراء نوعين رئيسيين من االخ
  اختبار الحالة الطويلة(Long Case Examination) 

  )اختبار المهارات السريرية )االوسكي(OSCE) 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

ان يكون للطالب الشخصية العلمية و األخالقية التي تؤهله للتعامل مع المرضى و المجتمع الطبي  -1ج

 كطبيب كفوء هدفه خدمة المرضى و حل مشاكلهم الصحية 

أن يتمتع الطالب بالقيم و االخالقيات التي تجعله عضواً فاعالً في المجتمع لخدمته و منع و عالج   -2ج

 االمراض المختلفة فيه

ان يكون للطالب الحافز األخالقي و العلمي للبحث و التواصل العلميين و التعليم المستمر لغرض   -3ج

 ضمان التطوير المعرفي و مجاراة آخر المستجدات في التخصصات الطبية كل حسب تخصصه. 
 طرائق التعليم والتعلم     

 األنشطة التالية:يتم تعليم و تعلم األهداف الوجدانية و القيمية من خالل 

المحاضرات النظرية: يتم إعطاء مادة مهارات التواصل و اخالقيات المهنة الطبية ضمن مجموعة  -1

المحاضرات النظرية الموسومة )مقدمة للطب الباطني( التي تعطى لطلبة المرحلة الثالثة في بداية 

 السنة الدراسية. 
دريب السريري للمراحل األربعة التي يقوم يتم تضمين التدريب على هذه األهداف خالل فترات الت -2

 الفرع بتدريسها. 
 طرائق التقييم    

يتم تقييم األهداف الوجدانية و القيمية من خالل االختبارات الكتابية لطلبة المرحلتين الثالثة و السادسة كما 

 يتم تقييمها سريرياً خالل االختبارات السريرية للمراحل الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة. 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          
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 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .151

رمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

 المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 60 60 المرحلة الثالثة -الطب الباطني 50101319 الثالثة 

 80 150 المرحلة الرابعة -الطب الباطني 50101423 الرابعة 

 60 90 المرحلة الخامسة  -الطب الباطني 50101533 الخامسة 

 المرحلة السادسة -الطب الباطني 50101633 السادسة  
 

اسبوعاً  11يكون التدريب لمدة 

بدواٍم كامل و يشمل التدريب حلقات 

نقاشية لمدة ال تقل عن عشرة 

 ً  ساعات اسبوعيا
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .152

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .153
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .154

 املوقع الرمسي لكلية الطب اجلامعة املستنصرية على الشبكة العنكبوتية  -1
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  مخطط مهارات المنهج 

 البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

الطب الباطني  50101319 المرحلة الثالثة 

 3المرحلة  –

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي 

                   
 المرحلة الرابعة 

50101423 
الطب الباطني 

 4المرحلة  –

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي

                   

 المرحلة الخامسة 
50101533 

الطب الباطني 

  5المرحلة  –

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي

                   

الطب الباطني  50101633 المرحلة السادسة 

  6المرحلة  –

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة المستنصرية/كلية الطب المؤسسة التعليمية .107

 فرع الطب الباطني     / المركز علمي القسم ال .108

 الطب الباطني  اسم / رمز المقرر .109

  أشكال الحضور المتاحة .110

 المراحل الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة  الفصل / السنة .111

  775 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .112

 4/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .113

 أهداف المقرر .114

ان يكتسب الطالب المعرفة النظرية الالزمة لفهم مباديء الطب الباطني و طرق التشخيص و المعالجة  -1

 لالمراض المتعلقة بالطب الباطني 
ان يكتسب الطالب المهارات السريرية التي تمكنه من فحص المريض سريرياً و تساعده في تشخيص  -2

 االمراض المختلفة 
ان يتدرب الطالب على طرق التفكير المنطقي التي من خاللها يقوم باستخدام المعرفة النظرية و  -3

تلف االعراض المهارات السريرية في سبيل حل المعضالت السريرية لمختلف المرضى و مخ

 المرضية 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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ان يتحلى الطالب بمهارات التواصل و اخالقيات المهنة الطبية التي تدعم المعرفة الفكرية و المهارات  -4

السريرية و التفكير المنطقي في سبيل ان تكون للطالب شخصيته العلمية و األخالقية كطبيب في 

 المستقبل القريب. 
زمة لفهم مباديء الطب الباطني و طرق التشخيص و المعالجة ان يكتسب الطالب المعرفة النظرية الال -5

 لالمراض المتعلقة بالطب الباطني 
ان يكتسب الطالب المهارات السريرية التي تمكنه من فحص المريض سريرياً و تساعده في تشخيص  -6

 االمراض المختلفة 
خدام المعرفة النظرية و ان يتدرب الطالب على طرق التفكير المنطقي التي من خاللها يقوم باست -7

المهارات السريرية في سبيل حل المعضالت السريرية لمختلف المرضى و مختلف االعراض 

 المرضية 
ان يتحلى الطالب بمهارات التواصل و اخالقيات المهنة الطبية التي تدعم المعرفة الفكرية و المهارات  -8

صيته العلمية و األخالقية كطبيب في السريرية و التفكير المنطقي في سبيل ان تكون للطالب شخ

 المستقبل القريب. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .46

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة مباديء الطب الباطني و أسس التشخيص و العالج بصورة عامة    -1أ

معرفة المباديء النظرية لمهارات التواصل و المهارات السريرية األخرى الالزمة لفهم تطبيق               -2أ

 هذه المهارات في الحياة العملية 
 

معرفة االمراض المتعلقة بكل جهاز من أجهزة الجسم المختلفة من ناحية العلوم الطبية األساسية   -3أ

 السريرية بصورة تفصيلية تتناسب مع مستوى الطالب. بصورة مختصرة و من ناحية العلوم 
   .معرفة مباديء استخدام التفكير المنطقي كطبيب في حل المعضالت السريرية المختلفة -4أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

اكتساب مهارات التواصل مع المرضى و من يتعلق بهم و مع افراد المجتمع الطبي االخرين و   - 1ب

 بضمنها مهارات القيام بالمقابلة الطبية و تسجيل التأريخ المرضي للمريض بكل تفصيالته
 

 إكتساب مهارات الفحص السريري ألجهزة الجسم المختلفة و بكافة التفاصيل المتعلقة بذلك   - 2ب
اكتساب المهارات الفكرية المتعلقة بالتفكير المنطقي و استخدام و ربط المعلومات التي تم   - 3ب

الحصول عليها خالل المقابلة الطبية مع العالمات السريرية التي يجدها الطالب عند فحصه للمريض مع 

    نتائج الفحوصات المختبرية  من اجل حل المعضالت السريرية.   
 لتعليم والتعلم طرائق ا     

 تنقسم طرائق التعليم و التعلم للرنامج االكاديمي لفرع الطب إلى ثالثة أنواع من الطرائق:
المحاضرات النظرية و تتوزع على المنهاج المقرر لطلبة المراحل الثالثة و الرابعة و الخامسة، كل  -1

حسب الساعات الدراسية المقررة و الموضحة في الجدول المخصص لذلك. حيث يتم إكمال المادة 

ادة المباديء النظرية بنهاية السنة الخامسة من السنوات الست المقررة للدراسة في كلية الطب و يتم إع

 األساسية للتخصصات المختلفة خالل فترة التدريب لطلبة المرحلة السادسة. 
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دروس التدريب السريري: التي يتم من خاللها تدريب الطلبة على مهارات التواصل و طرق اجراء  -2

ه المقابلة الطبية و تدريبهم على مهارات الفحص السريري خالل المراحل الدراسية المذكورة في أعال

و كما هو الحال في المادة النظرية فإن مفردات التدريب السريري لمختلف التخصصات يتم االنتهاء 

من اعطءها و تدريب الطلبة عليها بنهاية المرحلة الخامسة من الدراسة ليتمكن طلبة المرحلة السادسة 

يدخلونها في مستقبلهم من التدريب بصورة اكثر عمقاً و كفاءة بصورة تماثل الحياة العملية التي سوف 

القريب. تعطى دروس التدريب السريري في ردهات قسم الطب الباطني لمستشفى اليرموك التعليمي و 

كذلك تعطى نسبة مهمة من هذه الدروس في مختبر المهارات السريرية الذي يحتوي على دمى 

لعالمات السريرية متطورة و مختلفة تمكن الطالب من تطبيق مباديء الفحص السريري و اكتشاف ا

 التي قد تكون هناك صعوبة في ايجادها عند المرضى الحقيقيين لندرتها في بعض الحاالت. 
الحلقات النقاشية: يتركز استخدام هذه الطريقة في فترة التدريب الخاصة بطلبة المرحلة السادسة حيث يتم  -3

ج مختلف الحاالت المرضية من خالل هذه الحلقات النقاشية تدريب الطلبة على طرق تشخيص و عال

اعتماداً على العرض الرئيسي الذي من خالله طلب المريض العناية الطبية مما يجعل الطالب يمتلك 

المهارات الفكرية الالزمة لحل المعضالت السريرية و تجنب االرتباك عند مواجهة هذه المعضالت في 

 . مستقبله القريب كطبيب يمارس مهنة الطب في حياته العملية
 طرائق التقييم      

 بالنسبة لطرائق التقييم، فتنقسم إلى نوعين رئيسيين كما يلي:
طرائق تقييم المعرفة النظرية: و تشمل االختبارات الكتابية اليومية و النصف سنوية و النهائية و كذلك  -1

أنواع رئيسية من االختبارات الكتابية لنهاية فترة التدريب. تتوزع درجة هذه االختبارات على أربعة 

 األسئلة هي:

  األسئلة ذات االختيار الواحد(Single Choice Questions) 

  أسئلة المطابقة(Matching) 

  األسئلة النظرية القصيرة(Short Assay Questions) 

  أسئلة حل الحاالت السريرية(Clinical Cases Questions) 
ات السريرية لطلبة المراحل المختلفة التي يقوم الفرع طرائق تقييم المهارات السريرية: يتم تقييم المهار -2

 بتدريسها من خالل اجراء نوعين رئيسيين من االختبارات السريرية هما:
  اختبار الحالة الطويلة(Long Case Examination) 

  )اختبار المهارات السريرية )االوسكي(OSCE) 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
ان يكون للطالب الشخصية العلمية و األخالقية التي تؤهله للتعامل مع المرضى و المجتمع الطبي  -1ج

 كطبيب كفوء هدفه خدمة المرضى و حل مشاكلهم الصحية 

أن يتمتع الطالب بالقيم و االخالقيات التي تجعله عضواً فاعالً في المجتمع لخدمته و منع و عالج   -2ج

 هاالمراض المختلفة في

ان يكون للطالب الحافز األخالقي و العلمي للبحث و التواصل العلميين و التعليم المستمر لغرض   -3ج

 ضمان التطوير المعرفي و مجاراة آخر المستجدات في التخصصات الطبية كل حسب تخصصه. 
 طرائق التعليم والتعلم     

 األنشطة التالية:يتم تعليم و تعلم األهداف الوجدانية و القيمية من خالل 
المحاضرات النظرية: يتم إعطاء مادة مهارات التواصل و اخالقيات المهنة الطبية ضمن مجموعة  -1

المحاضرات النظرية الموسومة )مقدمة للطب الباطني( التي تعطى لطلبة المرحلة الثالثة في بداية 

 السنة الدراسية. 



 

 
 3الصفحة 

 
  

دريب السريري للمراحل األربعة التي يقوم الفرع يتم تضمين التدريب على هذه األهداف خالل فترات الت

 بتدريسها.
 طرائق التقييم    

يتم تقييم األهداف الوجدانية و القيمية من خالل االختبارات الكتابية لطلبة المرحلتين الثالثة و السادسة كما 

 يتم تقييمها سريرياً خالل االختبارات السريرية للمراحل الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة. 
 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى التأهيلية المهارات العامة و -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .47
 المرحلة الثالثة

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2 Introduction to 
Clinical 

Medicine  

 rd3-Internal Medicine
year  
ية

ر
ظ

 ن
ت

را
ض

حا
م

 

 

ية
ائ
نه

 ال
 و

ية
نو

س
ف 

ص
الن

و 
ة 

مي
يو

 ال
ية

اب
كت

 ال
ت

را
با
خت

ال
ا

 

2-4 6 Communication 

skills & History 

taking  

1- Verbal & non verbal 

communication skills  

2- How to communicate 

with the patients and 

their families  

3- How to communicate 

with the colleagues and 

other members of the 

medical team 

4- How to perform a 

medical interview 

(history taking)  

5-6 4 Common 

symptoms & signs 

in internal 

medicine  

 

 

1- General symptoms  

2- Symptoms & signs of 

the cardiovascular and 

respiratory systems  

3- Symptoms & signs of 

GIT, Genitourinary and 

Nervous systems  

7-11 10 Nutritional 

disorders  

1- Introduction to 

nutritional disorders  

2- Malnutrition  

3- Vitamins and their 

deficiencies and excess   

4- Mineral deficiencies 

5- Obesity  

6- Lipid disorders   

12-15 8 Clinical 

immunology  

1- Introduction  

2- Immune reactions  

3- HLA and diseases, 

tissue typing  

4- Immune deficiency 

state  

5- Immunology of cancer  

6- Immunosuppressive 

therapy in Medicine 

16-30 30 Diseases due to 

infection 

1- Introduction  

2- Diseases due to viruses  
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3- Diseases due to bacteria  

4- Diseases due to 

parasitic infestation  

5- Diseases due to fungi 

 المرحلة الرابعة

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2 Introduction to 
Clinical 

Medicine  

 rd3-MedicineInternal 
year  

ية
ر
ظ

 ن
ت

را
ض

حا
م

 

 

ية
ائ
نه

 ال
 و

ية
نو

س
ف 

ص
الن

و 
ة 

مي
يو

 ال
ية

اب
كت

 ال
ت

را
با
خت

ال
ا

 

2-4 6 Communication 

skills & History 

taking  

5- Verbal & non verbal 

communication skills  

6- How to communicate 

with the patients and 

their families  

7- How to communicate 

with the colleagues and 

other members of the 

medical team 

8- How to perform a 

medical interview 

(history taking)  

5-6 4 Common 

symptoms & signs 

in internal 

medicine  

 

 

4- General symptoms  

5- Symptoms & signs of 

the cardiovascular and 

respiratory systems  

6- Symptoms & signs of 

GIT, Genitourinary and 

Nervous systems  

7-11 10 Nutritional 

disorders  

7- Introduction to 

nutritional disorders  

8- Malnutrition  

9- Vitamins and their 

deficiencies and excess   

10- Mineral deficiencies 

11- Obesity  

12- Lipid disorders   

12-15 8 Clinical 

immunology  

7- Introduction  

8- Immune reactions  

9- HLA and diseases, 

tissue typing  

10- Immune deficiency 

state  

11- Immunology of cancer  
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12- Immunosuppressive 

therapy in Medicine 

16-30 30 Diseases due to 

infection 

6- Introduction  

7- Diseases due to viruses  

8- Diseases due to bacteria  

9- Diseases due to 

parasitic infestation  

10- Diseases due to fungi 
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 المرحلة الرابعة

 طريقة التقييم طريقة التعليم   الساعات األسبوع

1-15 30 Cardiovascular 

diseases  

- Introduction and 
physiological aspects 

- Investigations including 
ECG 

- Disorders of cardiac 
rhythm  

- Heart failure  
- Valvular diseases  
- Congenital heart diseases 
- Infective endocarditis  
- Atherosclerosis  
- Peripheral vascular 

disease  
- Ischemic heart disease 
- Hypertension  
- Diseases of the 

myocardium including 
myocarditis and 
cardiomyopathies 

- Diseases of the 
pericardium  

- Pulmonary heart diseases 
- Thromboembolic 

diseases 
- Cardiac neurosis  
- Pregnancy and heart 

diseases  
- Risk factors and 

prevention of heart 
diseases 

ية
ر
ظ

 ن
ت

را
ض

حا
م

 
 

ية
ائ
نه

 ال
 و

ية
نو

س
ف 

ص
الن

و 
ة 

مي
يو

 ال
ية

اب
كت

 ال
ت

را
با
خت

ال
ا

 

1-15 30 Gastrointestinal & 

liver diseases 

- Physiological 
considerations  

- Investigations of the GIT 
- Diseases of the mouth  
- Diseases of the 

esophagus 
- Peptic ulcerations 
- GI bleeding  
- Gastritis  
- Cancer of the stomach  
- Malabsorption syndrome  
- Chronic diarrhea  
- Chronic inflammatory 

bowel disease 
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- Diverticular disease  
- Functional disorders 

including irritable bowel  
- Tumors of the bowel  
- The liver: physiological 

considerations, bilirubin 
metabolism, 
investigations of liver 
function, jaundice, viral 
hepatitis, chronic active 
hepatitis, liver cirrhosis, 
drug-induced liver 
diseases, hepatoma and 
metastatic tumors  

- Pancreatic diseases  
- Diseases of the gall 

bladder.  

1-30 30 Endocrine and 

metabolic 

disorders  

 

 

- Introduction: 
neuroendocrine 
relationship 

- The pituitary: tumors, 
acromegaly, gigantism, 
hyperprolactinemia 
syndrome, 
hypopituitarism, diabetes 
insipidus  

- The thyroid gland: 
thyroid hormones, iodine 
metabolism, hyper and 
hypo thyoroidism, goiter, 
thyroiditis, tumors  

- The adrenal gland: 
physiology, 
hyperfunction of the 
adrenal cortex and 
aldosteronism and 
adrenalcortical 
insufficiency, 
pheochromocytoma.  

- The parathyroids: 
calcium and phosphorus 
metabolism, 
hyperparathyroidism, 
hypoparathyroidism and 
tetany  

- The gonads: 
hypogonadism, male 
infertility, hirsutism, 
disorders of menopause 
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- Endocrine pancreas: 
Diabetes Mellitus  

- Hemochromatosis, 
porphyria and 
amyloidosis. 

16-30 30 Respiratory 

diseases  

- Anatomical and 
physiological 
considerations  

- Investigations including 
pulmonary function tests  

- Viral diseases of the 
respiratory tract  

- Pneumonias  
- Tuberculosis  
- Obstructive airway 

diseases (Bronchial 
asthma, chronic 
bronchitis, emphysema) 

- Suppurative lung 
diseases 
(bronchienctasis, lung 
abscess) 

- Interstitial lung diseases 
- Pneumothorax  
- Diseases of the pleura 

(pleurisy, effusion, 
empyema) 

- Bronchial and 
mediastinal tumors  

- Respiratory failure  
- Adult respiratory distress 

syndrome   

16-20 5 Disturbances in Water, 

 +Electrolyte and H

concentration 

- Total body water , 
physiological 
considerations.  

- Primary water depletion, 
water intoxication.  

- Serum depletion, sodium 
and water accumulation  

- Potassium depletion & 
excess 

- Magnesium depletion & 
excess  

- Disturbances in H+ 
concentrations: 
metabolic acidosis & 
alkalosis; respiratory 
acidosis & alkalosis 
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21-30 10 Diseases of the 

kidneys and 

genitourinary tract  

- Physiological 
considerations and 
investigations of renal 
function  

- Glomerular diseases: 
classification, 
immunopathology, acute 
post-streptococcal 
nephritis, other forms of 
nephritis  

- Nephrotic syndrome  
- Acute renal failure  
- Chronic renal failure, 

dialysis & kidney 
transplantation 

- Urinary tract infection 
and Pyelonephritis  

- Renal hypertension  
- Drug induced 

nephropathy  

- Renal stones 
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 المرحلة الخامسة 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1-15 15 Rheumatology and 

connective tissue 

diseases  

- Rheumatic diseases 

- Rheumatoid arthritis and 

variants 

- Ankylosing spondylitis 

- Osteoarthritis and gouty 

arthritis 

- Other forms of arthritis: 

septic, psoriatic, Reiter's 

- Systemic lupus 

erythematosis 

- Dermatomyositis and 

scleroderma  

- Polyarteritis nodosa and 

variants 

- Polymyalgia rheumatica 

- Bechet's disease 

ية
ر
ظ

 ن
ت

را
ض

حا
م

 
 

ية
ائ
نه

 ال
 و

ية
نو

س
ف 

ص
الن

و 
ة 

مي
يو

 ال
ية

اب
كت

 ال
ت

را
با
خت

ال
ا

 

1-15 15 Hematology - introduction: 
physiological review and 
normal hematological 
values 

- Investigations, including 
blood film and bone 
marrow biopsy  

- Anemias: classification, 
clinical features; iron 
metabolism and iron-
deficiency anemia: 
hypoplastic and 
leukoerythroblastic 
anemia; drug-induced 
blood dyscrasias; 
megaloblastic anemias; 
hemolytic disorders 
(congenital and 
acquired); other anemias 

- Lymphomas 
- Plasma cell dyscrasias 

and myelosclerosis 
- Polycythemia 
- Hypersplenism and 

splenectomy 
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-  Hemorrhagic disorders: 
physiology and 
investigation of 
hemostasis, 
classification, vascular 
purpura, 
thrombocytopenia; 
clotting disorders; 
disseminated 
intravascular coagulation 

- Thrombosis and the use 
of anticoagulants, 
fibrinolytics and anti- 
fibrinolytics 

- Medical oncology 

- Blood transfusion 
reactions 

1-8 8 Clinical Pharmacology 

& Therapeutics  
 

- Clinical trials 

-  drug interactions 

-  Iatrogenic diseases 

-  Diuretic therapy 

-  Corticosteroid therapy 

-  Drug prescribing in 

pregnancy 

-  I.V. nutrition  

- Care of the elderly 

9-15 12 Environmental and 

occupational hazards & 

clinical toxicology  

 

- problems of exposure to 

heat and cold 

-  Problems of air and space 

travel and decompression 

-  Radiation hazards 

-  Drowning 

-  Electrical injuries 

-  Poisoning 

-  Problems of noise and 

vibrations 

-  Diseases contracted from 

pets and birds (& other 

animals) 

-  Hazards of oil industry 

-  Hazards of smoking 

-  Acute poisoning : 

introduction, diagnosis and 

general therapeutic 

measures, poisoning with 

salicylates, barbiturates, 

opiates, alcohol, 

antidepressants, 

benzodiazepines, 

organophosporous 

insecticides, iron 

preparations 

-  snake bite, scorpion bite, 

insect stings 
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1-15 30 Neurology 

 
- physiological and 

anatomical review 
- consciousness and its 

disturbances coma & its 
management 

- Disorders of 
communication (higher 
brain functions):  
aphasia, agnosia, apraxia 

- Vascular disease: strokes 
- Convulsive disorders: 

epilepsy 
- Pain, headache, 

migraine, causes and 
management 

- Space-occupying lesions 
- Infections of the CNS: 

encephalitis, meningitis, 
myelitis 

- Degenerative disease of 
the CNS: cerebellar 
ataxia, motor neuron 
disease, subacute 
combined degeneration 
of spinal cord, 
myelopathy 

- Nutritional disorders of 
the nervous system, 
polyneuropathy diseases 
of the peripheral nerves, 
including cranial nerves 

- Myopathy and diseases 
of the neuromuscular 
junction 

- Demylenating diseases: 
multiple sclerosis and 
others 

- Diseases of the 
extrapyramidal system: 
parkinsonism, chorea, 
athetosis 

- Cerebral palsy 
- Diseases of the spinal 

cord 

- Neurological 
complications of medical 
problems 
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مالحظة: باإلضافة إلى الساعات النظرية المذكورة في أعاله يقوم فرع الطب بتدريب الطلبة سريرياً حسب 

 الجدول التالي: 

 المرحلة الثالثة:  -1

 الساعات الفعلية عدد األسابيع Lab. / Clinical الرقم

11.  Communication skills & History taking 10 20 

12.  General examination  5 10 

13.  Principles of physical examination of the 

cardiovascular system  

5 10 

14.  Principles of physical examination of the 

respiratory system  

5 10 

15.  Principles of abdominal examination  5 10 

 60 30 إمجايل األسابيع والساعات

 

 المرحلة الرابعة: -2

 عدد األسابيع Lab. / Clinical الرقم
الساعات 

 الفعلية

1.  General examination  2 18 

2.  Physical examination of the cardiovascular system  2 18 

3.  Physical examination of the respiratory system  2 18 

4.  Abdominal examination  2 18 

5.  Neurological examination  1 8 

16-30 30 Rheumatology and 

connective tissue 

diseases  

- Rheumatic diseases 

- Rheumatoid arthritis and 

variants 

- Ankylosing spondylitis 

- Osteoarthritis and gouty 

arthritis 

- Other forms of arthritis: 

septic, psoriatic, Reiter's 

- Systemic lupus 

erythematosis 

- Dermatomyositis and 

scleroderma  

- Polyarteritis nodosa and 

variants 

- Polymyalgia rheumatica 

- Bechet's disease 
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 80 9 إمجايل األسابيع والساعات

 المرحلة الخامسة:  -3

 الساعات الفعلية عدد األسابيع Lab. / Clinical الرقم

6.  Rheumatology  2 30 

7.  Neurology 2 30 

 60 4 إمجايل األسابيع والساعات

 

اسبوعاً بدوام كامل في ردهات قسم الطب  11المرحلة السادسة: يتم تدريب طلبة المرحلة السادسة لمدة  -4

الباطني في مستشفى اليرموك التعليمي و يتضمن التدريب حلقات نقاشية بواقع عشرة ساعات اسبوعياً، 

 لسريرية. و يشمل التدريب في ردهات الطوارئ و العيادات االستشارية و مختبر المهارات ا
 

 البنية التحتية  .10

  Davidson’s principles and practice of medicine ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  Macleod’s Physical Examination ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
Harrison Principles of Internal Medicine  

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
Oxford Handbook of Clinical Medicine 

New England Journal of Medicine  
The Lancer  

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
Medscape  

Up to date medicine  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

تعمل اللجنة العلمية في فرع الطب على ضمان مجاراة المقرر آلخر ما توصلت إليه علوم الطب من   

مستجدات و طرق تشخيص و عالج حديثة و يتم ذلك من خالل الطلب من تدريسيي التخصصات المختلفة 

موافقتها على بتضمين هذه المستجدات حسب مستوى الطلبة ضمن المقرر بعد اقتراحها على اللجنة العلمية و 

 ذلك. 

و تقوم اللجنة العلمية كجزء من الفرع و بالتعاون مع باقي أعضاء الهيئة التدريسية في الفرع بتقديم المقترحات 

المتعلقة بتطوير طرائق التعليم و التعلم إلى مجلس الفرع الذي ينعقد بصورة دورية لغرض إقرار او دراسة 

 هذه المقترحات. 
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 العالي والبـحث العلميوزارة التعليم   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   
 

 
 
 
 
 
 

 املستنصرية:  اجلامعة    
 الطب:  ة/ املعهدالكلي   
 السريريهاالدويه :    القسم العلمي    
 13/6/2016اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 أ.م.د.علي امساعيل عبدهللا                       اسم املعاون العلمي :                      : اسم رئيس القسم   

 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ألداء اجلامعيضمان اجلودة واشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 األكاديمي وصف البرنامج        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .155

 االدويه السريريه / المركز  علميالقسم ال .156

او اسم البرنامج األكاديمي  .157

 المهني 
 االحياء المجهرية

 طب وجراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .158

  :النظام الدراسي  .159
  سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

 WFME المعتمد   برنامج االعتماد .160

المؤثرات الخارجية  .161

 األخرى 
 

 12/6/2016 تاريخ إعداد الوصف  .162

 أهداف البرنامج األكاديمي .163

وفهم آلية عملها و يهدف الفرع اىل توفري املعلومات الالزمة لفهم موضوع العلوم ااملتعلقه ابلتطبيقات السريريه لالدويه 
 استخداماهتا املختلفه و ااثرها اجلانبيه

 ابالضافة اىل املعلومات النظرية فإن الفرع حيرص على تزويد الطلبة ابلتقنيات املختربية املتعلقة ابالدويه.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .164

  االهداف المعرفية  -ش
 .توفير بنى تحتية قادرة على تلبية متطلبات االبداع و النتاج العلمي 

  تطوير و تحسين الجانب المعرفي و العملي للطلبة و التدريسيين في جانب طرائق التدريس و

 التشجيع على مواكبة عصر التكنولوجيا و إستخدام التعليم األلكتروني.

  التدريسيين لخلق جو مالئم للرقي بواقع التعليم.تشجيع المقترحات و المبادرات لكل من الطلبة و 

  بناء عالقات علمية متبادلة بين الفرع في الكلية مع فروع االدويه في جامعات القطر إضافة

 للسعي أليجاد تبادل ثقافي مع الجامعات األقليمية و الدولية.

 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

استخدام تأهيل خريجي الكلية لتقديم الخدمات العالجية في المستشفيات و المراكز الصحيه من خالل  .1

 ة بصوره صحيحة فضال عن المختلف ةفي معالجه الحاالت المرضي ةالعقاقيير ذات االهميه السريري

 منهجية سليمة الطبيةبطريقة كتابة الوصفات من التمكن

 المستقبل. خلق نموذج أخالقي و مهني لطبيب .2

 بناء طبيب عراقي مواكب للتطور العلمي على الصعيد األقليمي و الدولي. .3

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرات النظرية باستخدام تقنيات العرض المتوفرة ) اجهزة العرض والسبورة الذكية(

 العملي للمادة واجراء التجارب العملية وتعلم المهارات المختبرية لتغطية الجانب

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -23
 امتحانات قصيرة . -24
 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -25
 التقرير. -26
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  للمريض.الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية  -

لمواد االحرص على عدم تلوث بيئة العمل والبيئة المحيطة من خالل طرق التعامل القياسيه مع -

 المختبريه .

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المهنة الطبية.اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف -

 االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في مواقع العمل.-

 عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص االهداف الوجدانية والقيمية.-

 

 
 طرائق التقييم    

تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية والفصلية تخص اداب وسلوكيات المهنة ومنع - 

 التلوث والحفاظ على البيئة المحيطة. 

 اعداد سمنارات تخص موضوع القيم واالهداف الوجدانية المتعلة باالختصاص.-

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 معرفه المجاميع االساسيه من االدويه.-1د

 اكتساب مهارات الوصف الصحيح لالدويه المختلفه .-2د

 تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل والمرضى.-3د

 كتابة الوصفات الطبيه بصوره منهجيه.-4د

. 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات واهداف المهنة الطبية.-

 االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في مواقع العمل.-

 عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص االهداف الوجدانية والقيمية.-

 

 
 طرائق التقييم          



 

 
 20الصفحة 

 
  

 
 العملية. OSPEامتحانات ال 

 كتابة التقارير .التدريب على 

 تضمين االمتحانات باالسئلة النظرية متعلقة بوسائل االتصال مع المرضى وزمالء العمل.
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المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 30 90 االدويه السريريه   الثالثة

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .166

 
 تعزيز مهارات التعلم الذايت .-
 .Internet Technologyالتدريب على التقنيات االلكرتونية للحصول على املعلومات -
 تعزيز مهارات التعلم اجلماعي .-
 تعزيز مهارات القدرة على القيادة وحتفيز االخرين.-
 
 
 
 



 

 
 21الصفحة 

 
  

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .167

 
 ( يف الدراسة االعدادية.%97القبول مركزي، ووفق التعليمات يقبل سنواي الطلبة احلاصلني على معدالت عالية جدا) اكثر من 

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .168

 الكتاب املنهجي. -

 احملاضرات النظرية. -

 التعليمات املختربية. -

 مواقع االنرتنت . -

 



  
 22الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوىالسنة / 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

االدويه      المرحلة الثالثة

 السريريه 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 23الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب /الجامعة المستنصرية المؤسسة التعليمية .115

 االدويه السريريه / المركز علمي القسم ال .116

 CP-ME  اسم / رمز المقرر .117

 اسبوعيا على مدار السنة. أشكال الحضور المتاحة .118

 (2016-2015سنوي ) الفصل / السنة .119

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .120

 13/6/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .121

 أهداف المقرر .122

يهدف الفرع اىل توفري املعلومات الالزمة لفهم موضوع العلوم ااملتعلقه ابلتطبيقات السريريه لالدويه وفهم آلية عملها و 
 استخداماهتا املختلفه و ااثرها اجلانبيه

 الطلبة ابلتقنيات املختربية املتعلقة ابالدويه. ابالضافة اىل املعلومات النظرية فإن الفرع حيرص على تزويد
 

 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

وصف المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

 
 24الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .48

  هداف المعرفية األ -أ
 .توفير بنى تحتية قادرة على تلبية متطلبات االبداع و النتاج العلمي 

  في جانب طرائق التدريس و تطوير و تحسين الجانب المعرفي و العملي للطلبة و التدريسيين

 التشجيع على مواكبة عصر التكنولوجيا و إستخدام التعليم األلكتروني.

 .تشجيع المقترحات و المبادرات لكل من الطلبة و التدريسيين لخلق جو مالئم للرقي بواقع التعليم 

 إضافة  بناء عالقات علمية متبادلة بين الفرع في الكلية مع فروع االدويه في جامعات القطر

 للسعي أليجاد تبادل ثقافي مع الجامعات األقليمية و الدولية.

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

استخدام تأهيل خريجي الكلية لتقديم الخدمات العالجية في المستشفيات و المراكز الصحيه من خالل  .4

 ة بصوره صحيحة فضال عن المختلف ةفي معالجه الحاالت المرضي ةالعقاقيير ذات االهميه السريري

 منهجية سليمة الطبيةبطريقة كتابة الوصفات من التمكن

 خلق نموذج أخالقي و مهني لطبيب المستقبل. .5

 بناء طبيب عراقي مواكب للتطور العلمي على الصعيد األقليمي و الدولي. .6

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 تقنيات العرض المتوفرة ) اجهزة العرض والسبورة الذكية(القاء المحاضرات النظرية باستخدام 

 واجراء التجارب العملية وتعلم المهارات المختبرية لتغطية الجانب العملي للمادة

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية )نصف السنة + نهاية السنة(. -23
 امتحانات قصيرة . -24
 )امتحان شفهي، امتحان المهارة، امتحان للمعلومات العملية( OSPEامتحان العملي:  -25
 التقرير. -26

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمريض. -1ج        

الحرص على عدم تلوث بيئة العمل والبيئة المحيطة من خالل طرق التعامل القياسيه مع المواد -2ج

 المختبريه .

التعامل االنساني مع المرضى وخصوصا الحاالت المرضية الميؤوس منها وطرق اعالم المريض -3ج

 اومرافقيه باالخبار غير السارة.

 االمانة بالعمل وعدم تقديم الجانب المادي على الجانب االخالقي للمهنة.-4ج 

 



 

 
 25الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 واهداف المهنة الطبية.اعطاء تعليمات وتوجيهات تخص سلوكيات -

 االطالع الميداني على الطرق العملية للتعامل مع المرضى في مواقع العمل.-

 عرض افالم وفديوهات تثقيفية تخص االهداف الوجدانية والقيمية.-

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

تضمين اسئلة شفوية ونظرية في االمتحانات اليومية والفصلية تخص اداب وسلوكيات المهنة ومنع التلوث -

 والحفاظ على البيئة المحيطة. 

 اعداد سمنارات تخص موضوع القيم واالهداف الوجدانية المتعلة باالختصاص.-

 

 

 
 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى التأهيلية المهارات العامة و -د 

 معرفه المجاميع االساسيه من االدويه.-1د

 اكتساب مهارات الوصف الصحيح لالدويه المختلفه .-2د

 تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل والمرضى.-3د

 كتابة الوصفات الطبيه بصوره منهجيه.-4د

  



 

 
 26الصفحة 

 
  

 

 

عدد  املوضوع التسلسل
الساعات 

 الدراسية
 1 مقدمة لعلم االدوية 1
 احلركية الدوائية داخل اجلسم: 2

و تشمل أتثري جسم االنسان على خمتلف االدوية :االمتصاص و االنتشار 
 الدوائي و االيض و اخراج الدواء خارج اجلسم

2 

 2 الديناميكية الدوائية: وهي الفعالية الدوائية على اجلسم  3
 1 اتثري الدواء اجليين 4
  مواضيع االدوية حسب اجهزة اجلسم 
 :الالإرادي العصبي دوائية الجهاز 1

 مقدمة 
 الكوليين العصبي الجهاز

 اجلهاز العصيب األدرينايل

 
1 
3 
3 

 اهلرموانت املوضعية او ذاتية العمل: 2
 السريوتونني

 اهلستامني و مضادات اهلستامني
 املشتقات الدهنية     

 

 
2 
1 
1 

 اجلهاز العصيب املركزي: 3
 مقدمة  للجهاز العصيب املركزي

 و األدوية املنومة  القلق مضادات

 
1 
2 
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 الفصل االول

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري  3 االول

 عملي  1

 اسبوعيا

 

محاضرات     

نظرية باستخدام 

اجهزة العرض 

والسبورة 

 الذكية+

تجارب 

 ومهارات عملي

اسئلة شفوية 

نهاية المحاضرة 

النظرية+كتابة 

تقرير نتائح 

 العملي



 

 
 27الصفحة 

 
  

 االدوية املنشطة للذهن
 احلاصرات العصبية احلركية

 للذهان المضادة األدوية
 املضادة للكآبة األدوية
 املضادة للصرع األدوية
 املضادة ملرض ابركنسون األدوية

 أدوية عالج اخلرف
 األدمان الدوائي

 الكحول
 األفيونية المواد

 أدوية التخدير العام
 أدوية التخدير املوضعي

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

 جهاز القلب و االوعية الدموية:  4
 أدوية عالج ارتفاع ضغط الدم 

 القلب أدوية عالج عجز
 أدوية عالج امراض القلب االحتشائية

 أدوية عالج اضطراب نظم دقات القلب
 أالدوية املدررة

 
2 
1 
1 
2 
2 

 أدوية عالج امراض املفاصل: 5
 مضادات االلتهاب غري الستريويدية

 أدوية داء النقرس
 أدوية التهاب املفاصل الرثوي

 

 
2 
1 
2 

 أدوية عالج أمراض الدم 6
 فقر الدم

 التخثرمضادات 
 األدوية اخلافضة لدهون الدم

 
1 
2 
2 

 2 أدوية عالج أمراض اجلهاز التنفسي كالربو 7
 أدوية عالج امراض اجلهاز اهلضمي 8

 قرحة املعدة و االثين عشري
 هتيج القولون و التهاب القولون املزمن

 مضادات التقيؤ
 مضادات األسهال و عسر اخلروج

 
2 
1 
1 
1 



 

 
 28الصفحة 

 
  

 الكيميائي:أدوية العالج  9
 مقدمة

 مضادات البكترياي:
 مثبطات جدار اخللية
 مثبطات بناء الربوتني

 DNAمثبطات ال 
 أدوية عالج التدرن
 مضادات الفطرايت

 مضادات الفايروسات
 مضادات املالراي والطفيليات

 أدوية عالج السرطان
 
 

 
1 
 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 

 أدوية أمراض الغدد الصماء: 10
 الستريويديةاالدوية 

 أمراض الغدة الدرقية
 أدوية عالج السكري: االنسولني واالدوية الفموية اخلافضة للسكر

 اهلرموانت اجلنسية و موانع احلمل
 

 
2 
2 
3 
2 

 مواضيع أخرى: 11
 مقدمة لعلم السموم
 أدوية امراض اجللد

 أالدوية املناعية

 
2 
1 
1 

 

 البنية التحتية  .50

 Luippincott illustrated review of -2 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

pharmacology ,2015 
 

 Katzung basic and clinical pharmacology -3 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 
 



 

 
 29الصفحة 

 
  

  االلكترونية، مواقع االنترنيت ....ب ـ المراجع 

-www.prenhall.com 

-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgl 

-http://www.accessexcellence.org/RC/pharmacology 

  
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .51

 ادخال تقنيات حديثة .-  

 والعملية ومواكبة التطور.سنويا من المعلومات الحديثة للمحاضرات النظرية  %20اضافة -

 تعزيز مهارات التعلم الذاتي.-

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


