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---------------------------------------------------------------- 

 وصف البرنامج األكاديمي

طب  و ليه  اللبه كطان  هذا  البرنامج األكاديمي هو ايجازاً ألهم خصائص ومخرجات التعليم المتوقعة من 

 نامجتحقيق االستفادة من الفرص المتاحة .لهم ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن  هذاالبر

 جامعة ذي قارالمؤسسة التعليمية  :      1.

 كلية الطب     -:الكليه  2.

 التشريح واالنسجة واالجنةالفرع     3.

 كالوريوس طب وجراحةب         -اسم الشهادة النهائية  4.

 سنويالنظام الدراسي :   سنوي /مقررات /أخرى         5.

 ماد لكليات الطب في العراقجلس االعتم -برنامج االعتماد المعتمد  6.

 2018\9\1تاريخ إعداد الوصف        7.
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 أهداف البرنامج األكاديمي للفرع 

  لب  اعضاء وتراكيب  جسم االنسان ومواقعها وارتباطاتها عن طريق تشريح    الجثهتعريف  الطا -1

عليمية فالم تاوالبالستيك وعرض البشريه   واالستعانه بالوسائل  التوضيحيه االخرى مثل النماذج المجبسه 

 وافالم اشعة  والرنين المغناطيسي

 عريف  الطالب  بالمعرفة باخالقيات التعليم المهني  با لتعامل مع الجثث واالنسانت -2

 عريف  الطالب الربط بين التشريح  و تطبيقات  السريريهت-3

ها علم  االنسجة وعالقتها بوظيفتعريف  الطالب تراكيب  جسم االنسان  المجهريه   عن طريف  ت--4

 لجميع اعضاء الجسم وكافة االجهزة التي تكون الجسم

  لب بالمعلومات االساسية في علم االجنة وعالقتها  ببعض  االمراض   والتشوهاتتعريف  الطا -5

 الخلقيه

غير للجنين والعريف  الطالب تكوين ونمو اعضاء واجهزة الجسم خالل المراحل التطورية الطبيعية ت - 6

 طبيعية مع االشارة الى كيفية حدوث التشوهات الخلقية

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية -أ

العالمات التشريحية السطحية للجسم التي تشير الى اماكن العظام ,العضالت  تعليم وتعلم -1أ 

 عصاب واألعضاء الداخلية االخرى,االوتار,االوعية الدموية ,اال

 يحلتشريح االساسية و االجنة بمظاهر الحاالت المرضية للوصول الى التشخيص الصحلربط علوم ا -2أ 

االت كلية لكل انسجة الجسم وربطها بوظيفتها وعالقتها بالتغيرات النسيجية في الحالمعرفة الش -3أ 

 المرضية

 ة وعالقتها بمراحل التطور الجينيهر والعالمات المرضيمعرفة المظا -4أ 

 لمعرفة الشكلية لكل عضيات الخلية وربطها بوظيفتها وموقعها وعددهاا -5أ 

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجا –ب 

 ي الجسمفتحديد العالمات السطحية التشريحية وعالقتها بالعظام واالوتار والعضالت والتراكيب الداخلية – 1ب 

مجبسة ب واألوعية الدموية في النماذج الحديد التراكيب التشريحية كالعضالت, األعصاالتعرف وت -2ب 

 والبالستك باإلضافة الى التعرف عليها في مقاطع األشعة والرنين المغناطيسي

جة ام المجهر االعتيادي لتشخيص وفحص مختلف العينات النسيجية للجسم  تميز انسكيفية استخد - 3ب 

 فتها وعالقتها بالتغيرات النسيجية في الحاالت المرضيةالجسم وربطها بوظي
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 لتميز بين التكوين الجنيني لإلنسان الطبيعي عن الغير الطبيعيا-4ب 

 ج. طرائق التعليم والتعلم

الستك اضرات على شكل بور بوينت وعرض افالم تعليميه واستخدام النماذج المجبسة والبالقاء المح 1-ج

ة لعرض حديث تلفة للدماغ وافالم األشعة والرنين المغناطيسي واستخدام مجاهروالمقاطع التشريحية المخ

جاميع ي المالشرائح النسيجية في الدروس العملية ومشاركة الطلبة خالل المناقشات اثناء التدريسات ف

 الصغيرة في المختبرات العملية

 والعمليةمشاركة الطالب بالمحاضرات التفاعلية في الدروس النظرية  2-ج

 بيناقشة الطلبة في التعامل الصحيح واالخالقي للعينات التشريحية وفق السلوك المهني الطم --3-ج

 صيتطور الشخ)المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وال—4-ج

 د. التخطيط للتطور الشخصي

الى المعلومات الطبية الحيوية ليبقى التواصل مع تقدم  ة الكومبيوتر لتوصلاستخدام كفاء 1-د

 المعرفةوالممارسة العملية

 تقديم المعلومات (المحاضرات ) مكتوبه بوضوح على الموقع اإللكتروني 2-د

 التواصل والعمل بشكل فعال مع فريق متعدد التخصصات 3-د

 ه. طرائق التقييم

مع  , ةخالل الدروس العملي( Quizالى االمتحانات المفاجئة  )االمتحان للفصل الدراسي االول باإلضافة  1-ه

  Log book( وكراس التدريب ) استمارة التقييم     

 ظري وعمليامتحان نصف السنة ن 2-ه

مع  , يةخالل الدروس العمل( Quizاالمتحان للفصل الدراسي الثاني باإلضافة الى االمتحانات المفاجئة  ) 3-ه

  Log book( وكراس التدريب ) استمارة التقييم     

 هاية السنة النظري والعملينامتحان  4-ه

 الساعات المعتمدة بنية البرنامج

 عملي نظري  اسم المقرر  رمز المقرر  المرحلة الدراسية

 قدمة واطراف علويةم   \تشريح  1 االولى
 وسفلية مع الصدر

60 60 

 لرقبة والبطنالراس وا\تشريح  2 الثانيه
 مع التشريح العصبي

90 60 

 60 60 االنسجة 3 الثانيه

 0 30 االجنة 4 الثانيه

 

 األهداف الوجدانية . -و  

 كيفية التعامل واحترام الجثث كمقدمة انسانية للتعامل مع المتوفين -1-و
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 اسبة والضرورية للتعامل المهني مع االنسانتعليم االخالقيات المن-2-و

 .ز. معيار القبول   وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية 

 سياسة القبول المركزي في وزارة التعليم العالي

 .ح.  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

 كبوتيةكة العنالشب الكتب الحديثة المنهجية في التشريح واالنسجة واالجنة والخلية والوراثة مع استخدام

-1-Clinical Anatomy by regions. Richards Snell.eighth edition . 

-2-Clinical Neuroanatomy .Richards Snell. seventh edition      . 

3- Junqueira's Basic Histology. Anthony L Mesher. 12th edition     . 

 4-Medical Embryology.T.W.Sadler Twelfth edition        . 

 


