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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 < كلٌة الطب
اسم القسم العلمً < التشرٌح البشري
تارٌخ ملء الملف < 4242-:-53

التوقٌع
اسم رئٌس القسم العلمً
423 / /

التوقٌع
اسم معاون العمٌد للشؤون العلمٌة
423
/
/

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

مصادقة السٌد عمٌد الكلٌة

وصف الربنامج االكادميي
ألهام خصاائ البرناام ومخرجاا الاتعلم المتوقعاة مان
ٌوفر وصف البرناام األكاادٌمً هااا اٌجاازا مقتضاٌا 2
الطالب تحقٌقها مبرهناا عماا ااا كاان قاد حقاق االساتلادة القصاوص مان فار المتاحاة وٌصااحب وصاف لكال
مقرر ضمن البرنام

جامعة البصرة
القسم التشرٌح البشري
كلٌة الطب
التشرٌح البشري
بكالورٌوس طب وجراحة عامة
سنوي

 -3المؤسسة التعلٌمٌة
 -4القسم الجامعً  /المركز
 -5اسم البرنام األكادٌمً
 -6اسم الشهادة النهائٌة
 -7النظام الدراسً
سنوي  /مقررا  /اخرص
 -8برنام االعتماد المعتمد
 -9المؤثرا الخارجٌة االخرص
 -:تارٌخ إعداد الوصف

4242-:-35

; -أهذاف الربنامج األكادميي
ٍ .1عرفح اىهُنو اىعظٍَ اىطثُعٍ واىعضالخ واىشراَُِ واالوردج واالعصاب عِ طرَق اىتشرَح
واىىسائو االخري ٍثو اىَْارج اىَجثسه واىثالستُل وعرض افالً تعيَُُح وافالً االشعح
 .2تزوَذ اىطيثح تاىَعرفح عِ االخالقُاخ اىَْاسثه واىضرورَه ىيتعيٌُ اىَهٍْ ىتعاٍو ٍع اىجثث واالّساُ
ٍ .3عرفح اىطيثح مُفُح اىرتظ تُِ اىحقائق اىتشرَحُه ٍع تطثُقاتها اىسرَرَه
-

 -32خمرجاث الربنامج املطلىبت وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهذاف املعرفيت
أ -1تعيٌُ وتعيٌ اىعالٍاخ اىتشرَحُح اىسطحُح ىيجسٌ اىتٍ تشُر اىً اٍامِ اىعظاً ,اىعضالخ
,االوتار,االوعُح اىذٍىَح ,االعصاب واألعضاء اىذاخيُح االخري
أ -2ىرتظ عيىً اىتشرَح االساسُح تَظاهر اىحاالخ اىَرضُح ىيىصىه اىً اىتشخُص اىصحُح
أ -3تطثُق اىحقائق اىتشرَحُح فٍ اىتطثُقاخ اىسرَرَح

ب -األهذاف املهاراتيت اخلاصت بالربنامج
ب – 1تحذَذ اىعالٍاخ اىسطحُح اىتشرَحُح وعالقتها تاىعظاً واالوتار واىعضالخ واىترامُة اىذاخيُح فٍ
اىجسٌ
ب  -2اىتعرف وتحذَذ اىترامُة اىتشرَحُح ماىعضالخ ,األعصاب واألوعُح اىذٍىَح فٍ اىَْارج اىَجثسح
واىثالستل تاإلضافح اىً اىتعرف عيُها فٍ ٍقاطع األشعح واىرُِّ اىَغْاطُسٍ
طرائق التعليم والتعلم
 3القاء المحاضرا على شكل بور بوٌن وعرض افالم تعلٌمٌ واستخدام النمااج المجبسة والبالستك
والمقاطع التشرٌحٌة المختللة األشعة واستخدام المجامٌع الصغٌرة فً المختبرا العملٌة
 4مشاركة الطالب بالمحاضرا التلاعلٌة فً الدروس النظرٌة والعملٌة
 5التعلٌم االلكترونً عبر منصة كوكل كالسروم وابن سٌنا والتلغرام
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طرائق التقييم

 .1االٍتحاّاخ اىشهرَح ىيفصو اىذراسٍ األوه واىثاٍّ ٍِ خاله االٍتحاُ االىنتروٍّ عثر ٍْصح مىمو مالسروً
 .2اعطاء درجح ىحضىر اىَْصاخ واىتفاعو ٍِ خاله اىىاجثاخ اىثُتُح
 .3اٍتحاُ ّهاَح اىسْح اىْظرٌ واىعَيٍ اىنتروٍّ ٍِ خاله ٍْصح اىنالسروً
 .4اعذاد اىتقارَر اىعيَُح اىخاصح تاىَادج
ج -األهذاف الىجذانيت والقيميت
ج -1مُفُح اىتعاٍو واحتراً اىجثث مَقذٍح اّساُّح ىيتعاٍو ٍع اىَتىفُِ
ج-2تعيٌُ االخالقُاخ اىَْاسثح واىضرورَح ىيتعاٍو اىَهٍْ ٍع االّساُ
طرائق التعليم والتعلم

ٍْ-اقشح اىطيثح فٍ اىتعاٍو اىصحُح واالخالقٍ ىيعُْاخ اىتشرَحُح وفق اىسيىك اىَهٍْ اىطثٍ

طرائق التقييم

االختبارا االلكترونٌة عن طرٌق المنصا االلكترونٌة
د -املهاراث العامت والتأهيليت املنقىلت(المهارا األخرص المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً)
د-3تثٍْ ٍثادي اىتعيٌ ٍذي اىحُاج اىَهُْح اىطثُح (اىتطىَر اىَهٍْ اىَستَر)
طرائق التعليم والتعلم
طرائق التقييم
-
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 -33بنيت الربنامج
املرحلت

الذراسيت

رمز املقرر او
املساق

اسم املقرر او املساق

تشرٌح بشري

الساعاث املعتمذة

نظري
60

المر حلة
األولى

المرحلة
الثانٌة

المرحلة
الثالثة

المرحلة
الرابعة
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عملً
60

 -34الشهاداث والساعاث
املعتمذة

درجة البكالورٌوس  /تتطلب
س) ساعة وحدة
(
معتمدة

 -35التخطيط للتطىر الشخصي
-1مشاركة التدرٌسٌن اللقاء السمٌنارا االسبوعٌة حول اهم المواضٌع الحدٌثة وكل حسب اختصاص
-4المشاركة فً الندوا العلمٌة وورش العمل فً الكلٌة وخارجها ومن خالل المنصا االلكترونٌة
-3استخذاً مفاءج اىنىٍثُىتر ىتىصو اىً اىَعيىٍاخ اىطثُح اىحُىَح ىُثقً اىتىاصو ٍع تقذً اىَعرفح واىََارسح اىعَيُح
-4التخطٌط لحصول كافة التدرٌسٌٌن على اكمال الدراسات العلٌا ونٌل شهادة الدكتوراه

 -35معيار القبىل ( وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد )
 اىقثىه اىَرمزٌ – ىيذراساخ اىصثاحُح اىتقذٌَ اىَثاشر ىيذراساخ اىَسائُح – حسة اىَعذه واىَْافسح -37أهم مصادر املعلىماث عن الربامج

الكتب الحدٌثة المنهجٌة فً التشرٌح مع استخدام الشبكة العنكبوتٌة
1-Clinical Anatomy by regions. Richards Snell. Eighth edition.
2-Clinical Neuroanatomy. Richards Snell. seventh edition.
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