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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جهاز األشراف والتقوٌم العلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

استمارة وصف الربنامج األكادميي للكلياث واملعاهذ
اسم الجامعة  :جامعة البصرة
اسم الكلٌة  :كلٌةالطب
اسم القسم العلمً  :التشرٌح البشري
تارٌخ ملء الملف 4242 / : \53:

التوقٌع
د مرتضى المسافر
اسم معاون العمٌد للشؤون العلمٌة
4242
/ : / 53

التوقٌع
د صالح كاظم
اسم رئٌس القسم العلمً
4242 / : / 53

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
التارٌخ
التوقٌع

مصادقة السٌد عمٌد الكلٌة
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وصف الربنامج االكادميي
ٌوفر وصف البرناامج األكاادٌمً هااا اٌجاازا مقتضاٌا ألهام خصاائ البرناامج ومخرجاات الاتعلم المتوقعاة مان
الطالب تحقٌقها مبرهناا عماا ااا كاان قاد حقاق االساتلادة القصاوى مان فار المتاحاة وٌصااحب وصاف لكال
مقرر ضمن البرنامج
 -3المؤسسة التعلٌمٌة
 -4القسم الجامعً  /المركز
 -5اسم البرنامج األكادٌمً
 -6اسم الشهادة النهائٌة
 -7النظام الدراسً
سنوي  /مقررات  /اخرى
 -8برنامج االعتماد المعتمد
 -9المؤثرات الخارجٌة االخرى
 -:تارٌخ إعداد الوصف

جامعة البصرة
كلٌة الطب
البشري

القسم التشرٌح

بكالورٌوس
َسُىٌ

2020/8/31

أهذاف انجرَبيظ األكبدًٍَ
-1يؼرفخ انهُكم انطجُؼٍ واالػعبء ورراكُت انذاخهُه نغسى االَسبٌ ويىاقؼهب واررجبغبرهب ػٍ غرَق
انزشرَؼ وانىسبئم االخري يضم انًُبرط انًغجسه وانجالسزُك وػرض افالو رؼهًُُخ وافالو اشؼخ وانرٍَُ
انًغُبغُسٍ
-2رزوَذ انطهجخ ثبنًؼرفخ ػٍ االخالقُبد انًُبسجه وانعرورَه نهزؼهُى انًهٍُ نزؼبيم يغ انغضش واالَسبٌ
-3يؼرفخ انطهجخ كُفُخ انرثػ ثٍُ انؾقبئق انزشرَؾُه يغ رطجُقبرهب انسرَرَه
-4يؼرفخ انطهجخ الَىاع واشكبل االَسغخ وػالقزهب ثىظُفزهب نغًُغ اػعبء انغسى وكبفخ االعهزح انزٍ ركىٌ
انغسى
-5رزوَذ انطهجخ ثبنًؼرفخ وانًؼهىيبد االسبسُخ فٍ ػهى االعُخ
-6يؼرفخ انطهجه ثكُفُخ ركىٍَ وًَى اػعبء واعهزح انغسى خالل انًراؽم انزطىرَخ انطجُؼُخ نهغٍُُ وانغُر
غجُؼُخ يغ االشبرح انً كُفُخ ؽذوس انزشىهبد انخهقُخ
-7يؼرفخ انطهجخ يكىَبد انخهُخ ووظبئفهب وكُفُخ ركبصرهب يغ دراسخ يذخم انجبَىنىعُخ انغزئُخ
-8يؼرفخ اسبسُبد ػهى انىراصخ ودراسخ ثؼط االيراض انىراصُخ
--

طرائق التعليم والتعلم

 -1انقبء انًؾبظراد ػهً شكم ثىر ثىَُذ وػرض افالو رؼهًُُه واسزخذاو انًُبرط انًغجسخ وانجالسزك
وانًقبغغ انزشرَؾُخ انًخزهفخ نهذيبؽ وافالو األشؼخ وانرٍَُ انًغُبغُسٍ واسزخذاو يغبهر ؽذَضخ
نؼرض انشرائؼ انُسُغُخ فٍ انذروس انؼًهُخ ويشبركخ انطهجخ خالل انًُبقشبد اصُبء انزذرَسبد فٍ
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انًغبيُغ انصغُرح فٍ انًخزجراد انؼًهُخ
 -2يشبركخ انطالة ثبنًؾبظراد انزفبػهُخ فٍ انذروس انُظرَخ وانؼًهُخ
-

طرائق التقييم -1االيزؾبَبد انشهرَخ نهفصم انذراسٍ االول ثبإلظبفخ انً(االيزؾبَبد انًفبعئخ
((Quizانًسزًرح خالل انذروس انؼًهُخ ثؼذ ػرض االفالو انزؼهًُُخ ,انزقىَى انؼًهٍ ثؼذ ػرض يبدح انذرس
انؼًهٍ (اسزًبرح انزقُُى ) وكراس انزذرَت ()Log book
2ايزؾبٌ َصف انسُخ َظرٌ وػًهٍ3ايزؾبَبد شهرَخ نهفصم انذراسٍ انضبٍَ ثبإلظبفخ انً(االيزؾبَبد انًفبعئخ ((Quizانًسزًرح خاللانذروس انؼًهُخ ثؼذ ػرض االفالو انزؼهًُُخ ,انزقىَى انؼًهٍ ثؼذ ػرض يبدح انذرس انؼًهٍ (اسزًبرح انزقُُى )
وكراس انزذرَت ()Log book
 -6 -1ايزؾبٌ َهبَخ انسُخ انُظرٌ وانؼًهٍ
-

د -املهاراث العامت والتأهيليت املنقىلت(المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف وااتطور الشخصً)
د--3رجٍُ يجبدي انزؼهى يذي انؾُبح انًهُُخ انطجُخ (انزطىَر انًهٍُ انًسزًر)
د-4
د-5
د-6
طرائق التعليم والتعلم
  -1اسزخذاو كفبءح انكىيجُىرر نزىصم انً انًؼهىيبد انطجُخ انؾُىَخ نُجقً انزىاصم يغ رقذو انًؼرفخوانًًبرسخ انؼًهُخ
 -2رقذَى انًؼهىيبد (انًؾبظراد ) يكزىثه ثىظىػ ػهً انًىقغ اإلنكزروٍَ
 -3انزىاصم وانؼًم ثشكم فؼبل يغ فرَق يزؼذد انزخصصبد
طرائق التقييم
 االيزؾبَبد انؼًهُخ-
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 -33بنيت الربنامج
املرحلت

الذراسيت

اسم املقرر او املساق

رمز املقرر او
املساق

الساعاث املعتمذة

نظري

عملً

المر حلة
األولى

التشريح

60

المرحلة
الثانٌة

المرحلة
الثالثة

المرحلة
الرابعة
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60

 -34الشهاداث والساعاث
املعتمذة

درجة البكالورٌوس  /تتطلب
س) ساعة وحدة
(
معتمدة

 التخطيط للتطىر الشخصي-35

)  معيار القبىل ( وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد-35
 انقجىل انًركزٌ – نهذراسبد انصجبؽُخ انزقذَى انًجبشر نهذراسبد انًسبئُخ – ؽست انًؼذل وانًُبفسخ-

.

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.
5-Cell Biology Pollard and Earnshaw.2nd edition
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 أهم مصادر املعلىماث عن الربامج-37
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