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 وصف الربنامج االكادميي

 

 

التعليميةالمؤسسة  -0 جامعة البصرة  

:  القسم                  الطب   : كلية
  الجراحة

المركز/ القسم الجامعي  -8  

األكاديمياسم البرنامج  -3 بكالوريوس   

طب وجراحةبكالوريوس  اسم الشهادة النهائية -4   

النظام الدراسي -5 فصلي   
اخرى / مقررات   /  سنوي       

برنامج االعتماد المعتمد -6   

 المكتبة العادية والرقمية
 البحوث العلمية ذات الصلة بالفرع

(انتيرنيت ) الشبكة العنكبوتية العالمية   
Data show PowerPoint 

presentations 
 

المؤثرات الخارجية االخرى -7  

 8 /4 /8108 تاريخ إعداد الوصف  -8   

نامج األكادميي لربأهداف ا -9  
اطباء اكفاء قادرين على تقديم خدمات عالجية مميزة للمجتمع تعليم وتاهيل الطلبة لتخريج  .1

 .بشعبه المختلفة  من خالل تعليمهم اساسيات علم الجراحة
 .التعامل على اساس االقتباس ثم التعلم بهدف تطوير القابلية الذهنية للطالب .2
 .تنمية قدرة الطالب على جمع المعلومات وتطبيقها .3
 .هارات النقاشية لدى الطالبتشجيع البحث العلمي وتحسين الم .4
تنمية وتطوير المهارات االبداعية والتفكيرية لطلبة القسم بما يمكنهم من التعامل بأسلوب .5     

علمي في اتخاذ القرارات ذات الصلة بتخصصهم او التي تمكنهم من النجاح في مواجهة مشاكل 
.العمل  
       

 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم الربنامج املطلوبة خمرجات  -01  

ة يملعرفألهداف اا -أ  

ومخرجاات الاتعلم المتوقعاة مان  البرناامجخصاائ   ألهامهاذا ايجاازا مقتضايا  األكااديميالبرناامج يوفر وصف 

ويصااحب  وصاف لكال . الطالب تحقيقها مبرهناا عماا اذا كاان قاد حقاق االساتفادة القصاوى مان فار  المتاحاة 

 .مقرر ضمن البرنامج
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 .ومبادئ  واسس  وقواعده  الجراحة بفروع  المختلفةان يلم الطالب بأصول علم  -0ا   
  .لتخص  الجراحي يهدف البرنامج الى رفع امكانية الطالب الى مستوى الفهم في مجال ا -8ا  

لربنامجاخلاصة با ية ملهاراتألهداف اا -ب  
.تعليم الطالب كيف يصبح قادرا على التفكير المنطقي -0ب  
.هج المقررةنتعليم الطالب التحليل وتوظيف مفردات الم -8ب  
.الجراحي تطوير القدرة الذهنية والذاتية للطالب في التخص  -3ب  
   .اكساب الطالب مهارات التواصل واستخدام تقنيات التعليم الحديثة بفاعلية -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

.المحاضرات النظرية   - 
.التدريب السريري في المستشفيات التعليمية -   
.التدريب في مختبر المهارات السريرية  - 
.السمينارات -  
.تكليف الطلبة بعمل البحوث الطالبية -  
.توجي  االسئلة للطلبة وفتح باب الحوار العلمي   - 

 طرائق التقييم

.والنصف سنوية والنهائيةالفصلية االختبارات  و  المفاجئة االختبارات اليومية -  
.اختبارات نهاية الكورس للتدريب السريري  -  

. اجراء حلقات نقاشية للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للمادة  -  

األهداف الوجدانية والقيمية  -ج  

القدرة على اتخاذ القرار عبر التعرف على المشكلة وايجاد الحلول -0ج  
القدرة على ترتيب المعلومات وتطبيقها -8ج  
القدرة على البحث والتقصي -3ج  
.علم طويل االمدلتالتحفيز على ا -4ج  

 طرائق التعليم والتعلم

عن طريق التوجي  المستمر للطلبة من قبل االساتذة  الصحيح توفير المناخ التعليمي المالئم للتفكير المنطقي -
المفتوحة والمباشرة مع  العلمية فتح باب للمناقشات النظرية والتدريب السريري و كذلك اثناء القاء المحاضرات

.لترسيخ فهم المادة العلمية الطلبة  

 طرائق التقييم
 .تقييم الطالب داخل القاعة الدراسية من خالل الحضور اليومي .1
 .والدروس السريرية تفاعل الطالب مع المحاضرة والمناقشات الصفية  .8
. في المحاضرة والتدريب السريري لسلوك الذاتي للطالبا. 3      

 

اتطور االمتعلقة بقابلية التوظيف و األخرىالمهارات )املنقولةالتأهيلية املهارات العامة و -د

(الشخصي  

النشاطات الرياضية ، االرشاد التربوي، )مهارات اساسية لالتصال والتواصل عن طريق   -0د
(المؤتمرات الخاصة بالكلية ، والندورات الخاصة بالقسم ، سيمينرات  لمناقشة بحوث الطلبة  

.تعليم الطالب كيفية تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال التخص  -8د  
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 طرائق التعليم والتعلم
.المناهج الدراسية -  

.استخدام االنترنت  -  

استخدام   -  

   Data show power point presentations. 

 

 طرائق التقييم
.اجراء البحوث واوراق عمل وبحوث تخرج للمرحلة المنتهية   -  

.الفصلية و االمتحانات اليومية -   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنية الربنامج -11   
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الشهادات  -11
 والساعات املعتمدة

الساعات 
 املعتمدة

رمز  اسم املقرر او املساق
املقرر او 

 املساق

رحلة امل
 الدراسية

/ درجة البكالوريوس 
 تتطلب

ساعة ( س)          
 وحدة معتمدة

المرحلة  اشعة  نظري عملي
 الخامسة 

  
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Introduction:    

 - Radiation hazard. 

Protection of patients and 

staff. 

-   

  

  

Ultrasound. 
 Basics and physics of : 

- 1. Plain Radiography. 

- 2.C T. 

- 3. M R I. 
   Respiratory system 

- Positions. 

- Proper C X R – Features. 

- Radiological signs.   

(Useful). 

- Alveolar shadow 

- Interstitial shadow 

- General signs of lobar 

collapse 

- Pneumonia. 

- T. B. 

- Bronchogenic  Ca.  

- Pleural effusion.  

- Pneumothorax. 

- Pulmonary Secondaries.   
   Heart:   methods of 

investigations.  

  - Common, Congenital 
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and acquired heart lesions. 
   G.I.T. :  

- Acute abdomen. 

- Congenital lesions.  

- Diaphragmatic hernia.  

- Peptic ulcer.  

- Ca - stomach. 

- Ca – Colon. 

- Ulcerative. Colitis.  

- Diseases of Esophagus  
   Genito – urinary system: 

 Methods of  investigation.  

  Congenital anomalies. 

r      Renal  tumours.  

- B P H.      

- Bladder tumours.    
   Bone:   

- Osteomyelites. 

- O – A.  

- Rheumatoid arthritis. 

- T.B. spine. 

- Approach to bon 

tumours. 

- Osteosarcoma. 

- Ewing´s sarcoma.  

 

   Obstetric and Gynecology – 

US uses. 
   Radiotherapy 

-Introduction, basics and 

types 
   CNS; 

Emergencies illness: infract 

and intracranial hemorrhage 

in CT scan 

Plain X-ray of skull. 
 



7 
 

 

 

 

 

التخطيط للتطور الشخصي   -11  

 
 
 
 
 

 

(وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد )  القبولمعيار  -11  
للدراسات الصباحية –القبول المركزي  -  

  
 

 

أهم مصادر املعلومات عن الربامج  -11  
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