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جهاز األشراف والتقوٌم العلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

استمارة وصف الربنامج األكادميي للكليات واملعاهذ
اسم الجامعة :جامعة البصرة
اسم الكلٌة :كلٌة الطب
اسم القسم العلمً :فرع التشرٌح البشري
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التوقٌع
اسم رئٌس القسم العلمً  :د .صالح كاظم
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التوقٌع
اسم معاون العمٌد للشؤون العلمٌة :د .مرتضى محمد
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دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
التارٌخ
التوقٌع

مصادقة السٌد عمٌد الكلٌة

وصف الربنامج األكادميي
ٌوفر وصفف البرنفام األكفادٌمً هفاا اٌجفازا مقتضفٌا ألهفم خصفائ البرنفام ومخرجفا الفتعلم المتوقعفة مفن
الطالب تحقٌقها مبرهنا عما ااا كان قد حقق االستفادة 2
القصوى من فر المتاحفة .وٌصفاحب وصفف لكفل مقفرر
ضمن البرنام .

-1انًؤطظخ انتؼهًُُخ
-2انمظى انزبيؼٍ  /انًزكش
-3اطى انجزَبيذ األكبدًٍَ
-4اطى انشهبدح انُهبئُخ
-5انُظبو انذراطٍ
طُىٌ  /يمزراد  /اخزي
-6ثزَبيذ االػتًبد انًؼتًذ

ربيؼخ انجصزح /كهُخ انطت
انمظى انتشزَش انجشزٌ
ثكبنىرَىص ػهى االرُخ
ثكبنىرَىص طت ورزاصخ ػبيخ )(M.B.Ch.B
طُىٌ
(Iraqi National On Standard For Establishing and
)Accrediting Medical School
ال َىرذ
31/8/2020

-7انًؤحزاد انخبررُخ االخزي
-8تبرَخ إػذاد انىصف
-9أهذاف البرنامج األكاديمي
 )1ادخبل انىطبئم انتؼهًُُخ انضذَخخ وانتمُُبد انًتمذيخ فٍ طزائك انتذرَض واػذاد انجزايذ انتؼهًُُخ رفُؼخ
انًظتىي وتىظُف تمُُبد انًؼهىيبد فٍ ػًهُخ َمم و اَتبد انًؼزفخ و فٍ اػذاد يُبهذ انجزايذ انتؼهًُُخ
 )2تضمُك يظتىي ػهًُب ً رصُُب ً واػذاد اطجبء وػهًبء كفىئٍُ ًَتهكىٌ يٍ انخهفُبد انؼهًُخ و انطجُخ و
انًهبراد انظزَزَخ او انجضخُخ يب ًَكُهى يٍ يًبرطخ اػًبنهى ثأيبٌ و فؼبنُخ يهُئٍُ نًىاكجخ انتمذو انًؼزفٍ و
انتمٍُ و انظؼٍ نُُم دررخ انتخصص فٍ يختهف االختصبصبد انطجُخ.
 )3تشوَذ انطهجخ ثبنًؼزفخ وانًؼهىيبد االطبطُخ فٍ ػهى االرُخ
 )4يؼزفخ انطهجخ ثكُفُخ تكىٍَ وًَى اػضبء وارهشح انزظى خالل انًزاصم انتطىرَخ انطجُؼُخ نهزٍُُ وانغُز
طجُؼُخ يغ االشبرح انً كُفُخ صذوث انتشىهبد انخهمُخ.
 )5تطىَز يظُزح انذراطبد انؼهُب فٍ فزع انتشزَش انجشزٌ
-01مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ-األهذاف انًؼزفُخ
أ-1تشوَذ انطهجخ ثبنًؼزفخ ػٍ االخاللُبد انًُبطجخ وانضزورَخ نهتؼهُى انًهٍُ نتؼبيم يغ االَظبٌ
أ-2انًؼزفخ ثتكىٍَ وتطىَز انزٍُُ
أ-3رثظ ػهىو انتشزَش االطبطُخ واالرُخ ثًظبهز انضبالد انًزضُخ نهىصىل انً انتشخُص انصضُش
أ-4يؼزفخ انًظبهز وانؼاليبد انًزضُخ وػاللتهب ثًزاصم انتطىر انزٍُُ
أ -5
أ -6
ة-األهذاف انًهبراتُخ انخبصخ ثبنجزَبيذ
ة -1يؼزفخ انًجبدئ االطبطُخ نؼهى انتشزَش واالَظزخ واالرُخ
ة -2انًؼزفخ ثؼًهُخ تكىٍَ االيشبد وًَى وتطىر انزٍُُ
ة -3انتًُش ثٍُ انتكىٍَ انزٍُُُ نإلَظبٌ انطجُؼٍ ػٍ انغُز انطجُؼٍ
طزائك انتؼهُى وانتؼهى
 )1أػطبء انًضبضزاد انُظزَخ --انتؼهُى اإلنكتزوٍَ ػجز يُصخ كىكم كالص روو واثٍ طُُب وانتهغزاو.
 )2يشبركخ انطهجخ خالل انًُبلشبد احُبء انتذرَظبد فٍ انًزبيُغ انصغُزح()small group teaching
 )3يشبركخ انطالة ثبنًضبضزاد انتفبػهُخ فٍ انذروص انُظزَخ() Large group teaching
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طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية للفصل الدراسي األول والثاني من خالل االمتحان االلكتروني عبر منصة كوكل
كالس روم
 -2اعطاء درجة لحضور المنصات والتفاعل من خالل الواجبات البيتية
 -3امتحان نهاية السنة النظري الكتروني من خالل منصة الكالس روم
 -4اعداد التقارير العلمية الخاصة بالمادة
د -األهذاف انىرذاَُخ وانمًُُخ
د -1يضبونخ تزغُت انطبنت ثبنًبدح انؼهًُخ واَضبد فكز انطبنت و دفؼه انً اكتظبة انًؼزفخ و كُفُخ انتؼبيم
ثبصتزاو كًمذيخ اَظبَُخ نهتؼبيم االيخم يغ انًزضً
د-2تؼهُى االخاللُبد انًُبطجخ وانضزورَخ نهتؼبيم انًهٍُ يغ االَظبٌ
د-3اَشبء اطجبء ًَتبسوٌ ثبنًهُُخ وانشفبفُخ وانصذق وااليبَخ
طزائك انتؼهُى وانتؼهى
)1اػطبء انًضبضزاد انُظزَخ ثبألطبنُت انضذَخخ
 )2يُبلشخ انطهجخ فٍ انتؼبيم انصضُش واالخاللٍ وفك انظهىن انًهٍُ انطجٍ
طزائك انتمُُى
 )1اختجبراد يٍ خالل انًُصبد االنكتزوَُخ
د-انًهبراد انؼبيخ وانتأهُهُخ انًُمىنخ (انًهبراد األخزي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىر انشخصٍ)
د -1يضبونخ تؼهُى انطبنت االنتشاو ثبنًجبدئ انًهُُخ نهطت
د--2انضج ػهً انتؼهى انذاتٍ وانجضج
د -3تجٍُ يجبدي انتؼهى يذي انضُبح انًهُُخ انطجُخ (انتطىَز انًهٍُ انًظتًز)
طزائك انتؼهُى وانتؼهى
)1
)2
طزائك انتمُُى
-
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 -11ثُُخ انجزَبيذ
انًزصهخ انذراطُخ

ريش انًمزر او
انًظبق

انظبػبد انًؼتًذح

اطى انًمزر او انًظبق

َظزٌ

ػًهٍ

انًز صهخ األونً

30

ػهى االرُخ

 -12انشهبداد وانظبػبد انًؼتًذح
دررخ انجكبنىرَىص  /تتطهت
( 30طبػخ) طبػخ
 2وصذح يؼتًذح

----

انًزصهخ انخبَُخ

انًزصهخ انخبنخخ

انًزصهخ انزاثؼخ

 -13التخطيط للتطور الشخصي

)1االطالع ػهً انطزق انضذَخخ نهتؼهى وتضىَم يظبر انتؼهُى انً َهذ انتؼهى
)2طرَمخ  problem savingوهٍ رثظ يبدح االرُخ ثبنزبَت انظزَزٌ ػٍ طزَك طزس يشكهخ  caseويُبلشتهب يغ انطهجخ
 )3االطالع ػهً انًُبهذ انًًبحهخ فٍ انزبيؼبد انؼبنًٍ
 )4تأنُف وَشز انجضىث انؼهًُخ

 )5المشاركة فً الندوا العلمٌة وورش العمل فً الكلٌة وخارجها ومن خالل المنصا االلكترونٌة
 )6مشاركة التدرٌسٌن اللقاء السمٌنارا االسبوعٌة حول اهم المواضٌع الحدٌثة وكل حسب اختصاص
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 -13معيار القبول ( وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد )
 القبول المركزي – للذراسات الصباحية التقذيم المباشر للذراسات المسائية – حسب المعذل والمنافسة -15أهم مصادر املعلومات عن الربامج
*Medical Embryology. T.W. Sadler Twelfth edition
*www.kenhub.com

*www.teachme anatomy.com
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