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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى  :  الجامعة    
 كلية الطب :  / المعهدةالكلي   
 التشريح  :    القسم العلمي    
 1/7/2022تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    لتوقيعا    
                   أ.م.د. زهراء عبد الحمزة عباس : المعاون العلمي سما                  أ.م.د. عالء  ياس عبد :   : رئيس القسم سما   

                                                 1/7/2021   :  التاريخ                                                         1/7/2021 : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ن الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م

 

 / كلية الطب جامعة المثنى المؤسسة التعليمية .1

 التشريح    فرع  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
Problem based –integrated curriculum 

 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. 
 1/7/2221 ريخ إعداد الوصف تا .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الولى والثانية   .( لطلبة المرحلتين االتشريح الكامل لجسم االنسان   ) تعليم الطلبة -1

 العمل واالعداد لفتح دراسات عليا. -2

 االلتزام برفد المجتمع باطباء كفوئين قادرين على تحمل المسؤليه وخدمة المجتمع. -3

اجراء بحوث علميه رصينه تهدف لحل مشاكل طبيه وعقد ورش العمل والحلقات النقاشية والندوات  -4

 العلمية. 
 

 تقديم االستشارات الطبيه للمجتمع والتوعيه المجتمعيه حول مخاطر االمراض ونشر الوعي الصحي. -5

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12
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  االهداف المعرفية  - أ
     ة اجزاء جسم االنسان التفصيلية  المتضمنة للمرحلتين االولى والثانية . شرح كاف   -1أ

 ايصال المعرفة التشريحية الكاملة لكل اجهزة الجسم . -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ح جسم االنسان بمختلف اجهزته تطبيق تشري- 1ب 

 التطبيق الصحيح للربط بين كافة اجهزة جسم االنسان .  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 نظرية محاضرات -1
 مختبرية عملية تطبيقات -2
 سريررية عملية تطبيقات -3
 وندوات علمية. عمل وورش حلقات نقاشية  -4

 تروني كبرنام جوجل كالسرووم وجوجل ميت.وسائل تعليم الك -5

 
 طرائق التقييم      
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 . نشاط الفصل االول : محاضرات تفاعلية مع اختبارات يومية 1

 % 6العملي للفصل االول . االمتحان 2

 % 4 للفصل االول. االمتحان النظري 3

 %22. امتخان نصف السنه 4

 ختبارات يومية: محاضرات تفاعلية مع ا الثانينشاط الفصل ا. 5

 % 6 الثانيالعملي للفصل االمتحان . 6

 % 4الثانيللفصل االمتحان النظري . 7

 % 22. االمتحان النهائي العملي 8

 % 42. االمتحان النظري النهائي 9

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تخريج أطباء ماهرين ملتزمين باالخالق الطبية. -1 - ج         

 ة التعامل واحترام الشخص المراد اجراء الفحوصات الطبية له.كيفي -2 -ج

 توطيد مبدأ االمانة والمصداقية في اعطاء نتائج الفحوصات المختبرية. -3 -ج

 التعامل الحسن واالحترام المتبادل مع زمالء العمل والدراسة. -4 -ج
    

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 نظرية وسمنارات محاضرات . 1
 مختبرية تدريبات . 2

 

 
 طرائق التقييم    

 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 دةاالستفا -2 د
 الحاجة عند المساعدة وطلب وكفاءاتهم قدراتهم حدود ضمن والعمل التشخيص -3 د
 المرضى وحقوق قرارات احترام -4 د   
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 طرائق التعليم والتعلم          

 

 تفاعلية ومحاضرات عمل ورش تنظيم . 1
 دروس عملية. 2

 

 
 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 لتنظيم عملية اختبارات -3 
 

 ة البرنامج بني .11

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

 عملي     نظري      

 92\ 122 التشريح  ت    االولى

 92 122 التشريح  ت الثانية 

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 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(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13
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 الثانوية المرحلة درجات معدل من المركزي القبول نظام -1
 

 رنامجأهم مصادر المعلومات عن الب .14

1- CLINIC AL ANATOMY BY REGIONS . 
 

2- GRANTS ATLAS OF ANATOMI . 
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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 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 التشريح  ت االولى

                   
 x x   x x   x x x x x x x x اساسي التشريح ت الثانية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب / جامعة المثنى المؤسسة التعليمية .1

 فرع  التشريح     / المركز علمي القسم ال .2

 ت  -التشريح  اسم / رمز المقرر .3

 حضور فقط أشكال الحضور المتاحة .4

 اسبوع 33سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعه 243التشريح /  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 
 1/7/2321 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اسس  معرفة طلية المرحلة االولى والثانية نشريح الجسم مع ريط بعض االمراض التي  تصيب االنسان  

بهذه االجزاء  من خالل  معرفة اهمية تشريح هذه االجزاء  وكيفية تحديد مواقع اجزاء الجسم بصورة 

 .صحيحة لتفادي اي مضاعقات مستقبلية عند التعامل معها 
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 البنية التحتية  .11

 . CLINIC AL ANATOMY BY REGIONS -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

2- GRANTS ATLAS OF ANATOMI . 
 . CLINIC AL ANATOMY BY REGIONS -1 )المصادر(  يسية ـ المراجع الرئ2

 
2- GRANTS ATLAS OF ANATOMI . 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 افة أحدث المعلومات الطبية لتحديث المنهج سنويا.يتم أض

 

 
 

 بنية المقرر .13

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

محاضرات  التشريح التشريح / نظري 123 33 - 1

 نظريه
 امتحان نظري

مختبرات  التشريح التشريح / عملي 03 33 - 1

 عمليه
 امتحان عملي

محاضرات  التشريح التشريح / نظري 123 33 - 1

 نظريه
 امتحان نظري

مختبرات  التشريح التشريح / عملي 03 33 - 1

 عمليه
 امتحان عملي

      
      
      


