
  



  
 1الصفحة 

 
  

  
 وصف البرنامج األكاديمي 

 

وكذلك ايصال المعرفه العلميه التطبيقيه لمادة وظائف تحقيق المعرفه العلميه لطلبة المرحله االولى باسس الفيزياء الطبيه 
يه للجسم والحاالت غير الطبيعيه من االعضاء )الفسلجه( لطلبة المرحلتين االولى والثانيه من حيث معرفة الوظائف الطبيع

 خالل تشخيصها وكيفية عالجها.

 

 جامعة المثنى المؤسسة التعليمية .1

 كلية الطب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الفسلجه والفيزياء الطبيه

 بكالوريوس طب وجراحه عامه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 معايير اعتماد البرامج التخصصي واتحاد الجامعات –منضمة اليونسكو  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 العربية

 تبادل الخبرات مع الجامعات االخرى من خالل الزيارات المتبادله المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  والمحاضرين الخارجيين.
 11/5/2112 تاريخ إعداد الوصف  .8

 / اهداف الفرع أهداف البرنامج األكاديمي .2

 الفيزياء الطبيه والعلوم السريريه التطبيقيهتوضيح الترابط بين  -1

ايصال المعرفه الطبيه المتكامله حول اجهزة الجسم المختلفه كجهاز المناعه والجهاز الهضمي والجهاز  -2

 يفية استنتاج التشخيص الطبي للحاالت غير الطبيعيه.القلبي الوعائي والجهاز العصبي والصماوي ومعرفة ك
  .عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات العلميه -3

 العمل واالعداد لفتح دراسات عليا. -4

 االلتزام برفد المجتمع باطباء كفوئين قادرين على تحمل المسؤليه وخدمة المجتمع. -5

 طبيه اجراء بحوث علميه رصينه تهدف لحل مشاكل  -6

 

 تقديم االستشارات الطبيه للمجتمع والتوعيه المجتمعيه حول مخاطر االمراض ونشر الوعي الصحي. -7
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 للمجتمع الصحية المهام اداء على قادرين ماهرين طباءبا رفد المجتمع -1 أ
 العليا الدراسات مل على فتح الع -2 أ
 للمجتمع والطبية الصحية االستشارات تقديم -3 أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 االيجابية والمشاركة والدراسة التحليل على والقدرة المقرر لموضوعات والفهم المعرفة - 1 ب
 السريرية يةالعمل بالتطبيقات االساسية العلوم ربط – 2 ب

  السريري الطبي العمل على والدقيق المباشر االشراف – 3 ب        

 طرائق التعليم والتعلم      

 نظرية محاضرات -1
 مختبرية عملية تطبيقات -2
 سريررية عملية تطبيقات -3
 عمل وورش سمينارات -4

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية  . نشاط الفصل االول : محاضرات تفاعلية مع1

 %3العملي للفصل االول . االمتحان 2

 %7 للفصل االول. االمتحان النظري 3

 %21. امتخان نصف السنه 4

 : محاضرات تفاعلية مع اختبارات يومية الثانينشاط الفصل ا. 5

 %3 الثانيالعملي للفصل االمتحان . 6

 %7 الثانيللفصل االمتحان النظري . 7

 %21العملي  . االمتحان النهائي8

 %41. االمتحان النظري النهائي 2

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 الطبية باالخالق ملتزمين ماهرين اطباء تخريج -1 ج
 العملي التفكير مهارة على االتاكيد -2 ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 نظرية وسمنارات محاضرات . 1
 مختبرية تدريبات . 2
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 التقييم  طرائق   

 

 والعملية النظرية االمتحانات اجراء . 1
 سمنارات تقديم . 2

 

 
 

 

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

 السريري الطبي بالعمل االساسية العلوم ربط -1 د
 المرضى لخدمة المهارات ويرطلت االساسية المعلومات من االستفادة -2 د
 الحاجة عند المساعدة وطلب وكفاءاتهم قدراتهم حدود ضمن والعمل التشخيص -3 د
 المرضى وحقوق قرارات احترام -4 د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 تفاعلية ومحاضرات عمل ورش تنظيم . 1
 في عليها مشرف عملية ساعات تنظيم خالل ى من ضالمر لخدمة وتوظيفها االساسية العلوم معلومات تطبيق. 2

 المستشفيات

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 عمل استبيانات مباشره للطلبه حول مدى ايصال المعرفه -1

 لمعرفة مدى ايصال الماده العلميه والمعرفيه  Feedbackاجراء اختبارات الغرض منها التغذيه الراجعه  -2

 العملية بالتطبيقات االساسية العلوم من الطالب استفادة مدى نظيملت عملية اختبارات -3 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 61 61 الفيزياء الطبيه ف ط االولى

 -------- 31 الفسلجه ف س االولى
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 21 121 الفسلجه ف س الثانيه

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 الصحية المؤسسات زيارة خالل من العملية التطبيقات زيادة -1
 لحث على العمل الدراسي كفريقوا الصغيرة للمجاميع التدريس نظام تطوير -2

 
 المعهد(ية أو األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكل ع)وضمعيار القبول  .13

 الثانوية المرحلة درجات معدل من المركزي القبول نظام -1
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

1- Guyton and Hall Textbook of medical physiology, 13th Edition 
2- Ganong`s Textbook of medical physiology, 23th Edition 
3- Cameron Textbook of medical physics 
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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 الالخاصة ب

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 x اساسي فيزياء طبيه ف ط االولى

 x x x  x x x  x x   x x x x ساسيا فسلجه ف س
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب / جامعة المثنى المؤسسة التعليمية .1

 فرع الفسلجه والفيزياء الطبيه    كز/ المر علمي القسم ال .2

 الفسلجه / ف س اسم / رمز المقرر .3

 الفيزياء الطبيه / ف ط
 حضور فقط أشكال الحضور المتاحة .4

 اسبوع 31سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعه 241الفسلجه /  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 ساعه 121الفيزياء / 
 11/5/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 اف المقررأهد .8

 توضيح الترابط بين الفيزياء الطبيه والعلوم السريريه التطبيقيه -1
ايصال المعرفه الطبيه المتكامله حول اجهزة الجسم المختلفه كجهاز المناعه والجهاز الهضمي والجهاز  -2

 ر الطبيعيه.القلبي الوعائي والجهاز العصبي والصماوي ومعرفة كيفية استنتاج التشخيص الطبي للحاالت غي
 
 
 
 
 

 

وكذلك ايصال المعرفه العلميه التطبيقيه تحقيق المعرفه العلميه لطلبة المرحله االولى باسس الفيزياء الطبيه 

لمادة وظائف االعضاء )الفسلجه( لطلبة المرحلتين االولى والثانيه من حيث معرفة الوظائف الطبيعيه 

 للجسم والحاالت غير الطبيعيه من خالل تشخيصها وكيفية عالجها.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 للمجتمع الصحية المهام اداء على قادرين ماهرين طباءبا رفد المجتمع -1 أ
 العليا الدراسات العمل على فتح  -2 أ
 للمجتمع والطبية الصحية االستشارات تقديم -3 أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاف األهد  -ب 

 االيجابية والمشاركة والدراسة التحليل على والقدرة المقرر لموضوعات والفهم المعرفة - 1 ب
 السريرية العملية بالتطبيقات االساسية العلوم ربط – 2 ب

     السريري الطبي العمل على والدقيق المباشر االشراف – 3 ب 

 م طرائق التعليم والتعل     

 

 تفاعلية ومحاضرات عمل ورش تنظيم . 1
 عليها مشرف عملية ساعات تنظيم خالل ى من المرض لخدمة وتوظيفها االساسية العلوم معلومات تطبيق. 2

 المستشفيات في

 
 طرائق التقييم      

 

 عمل استبيانات مباشره للطلبه حول مدى ايصال المعرفه -1

لمعرفة مدى ايصال الماده العلميه   Feedbackغذيه الراجعه اجراء اختبارات الغرض منها الت -2

 والمعرفيه

 العملية بالتطبيقات االساسية العلوم من الطالب استفادة مدى لتنظيم عملية اختبارات -3 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الطبية باالخالق ملتزمين ماهرين اطباء تخريج -1 ج
   العملي التفكير ةمهار على االتاكيد -2 ج    

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

 السريري الطبي بالعمل االساسية العلوم ربط -1 د
 المرضى لخدمة المهارات ويرطلت االساسية المعلومات من االستفادة -2 د
 الحاجة عند المساعدة وطلب وكفاءاتهم قدراتهم حدود ضمن والعمل التشخيص -3 د
 المرضى وحقوق قرارات احترام -4 د
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 البنية التحتية  .12

 Guyton and Hall Textbook of medical -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
physiology, 13th Edition 
2- Ganong`s Textbook of medical physiology, 
23th Edition 

 Guyton and Hall Textbook of medical -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
physiology, 13th Edition 
2- Ganong`s Textbook of medical physiology, 
23th Edition 
3- Cameron Textbook of medical physics 
4- Vander`s Human Physiology, 13th edition 
5- Saladin Anatomy and physiology 
6- N. Geetha Medical Physiology 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

محاضرات  الفيزياء الطبيه فيزياء طبيه / نظري 61 31 - 1

 نظريه
 ريامتحان نظ

مختبرات  الفيزياء الطبيه فيزياء طبيه / عملي 61 31 - 1

 عمليه
 امتحان عملي

فسلجه / نظري  31 31 - 1

 )مرحله اولى(
محاضرات  الفسلجه

 نظريه
 امتحان نظري

فسلجه / نظري  121 31 - 1

 )مرحله ثانيه(
محاضرات  الفسلجه

 نظريه
 امتحان نظري

فسلجه / العملي  21 31 - 1

 ه()مرحله ثاني
مختبرات  الفسلجه

 عمليه
 امتحان عملي

      
      


