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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز األشراف والتقويم العلمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اسروارج ًصف الربناهج األكادميي للكلياخ ًاملعاىذ
اسم الجامعة  :جامعة البصرة
اسم الكلية  :كلية الطب
اسم القسم العلمي :فرع النسائية و التوليد للعام الدراسي 9191-9109
تاريخ ملء الملف 9191 / 8 / 96 :

التوقيع

التوقيع

اسم معاون العميد للشؤون العلمية

اسم رئيس القسم العلمي
ا د ميسون شريف
9191 / 8 / 96

/

/

910

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد عميد الكلية
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ًصف الربناهج االكادميي
يوفر وصف البرناامج األكااديمي هااا ايجاازا مقتضايا ألهام خصاائ البرناامج ومخرجاات الاتعلم المتوقعاة مان
الطالب تحقيقها مبرهناا عماا ااا كاان قاد حقاق االساتلادة القصاوى مان فار المتاحاة ويصااحبه وصاف لكال
مقرر ضمن البرنامج
جامعة البصرة
كلية الطب

 -0المؤسسة التعليمية
 -9القسم الجامعي  /فرع النسائيه و التوليد
 -3اسم البرنامج األكاديمي
 -4اسم الشهادة النهائية
 -5النظام الدراسي
سنوي  /مقررات  /اخرى
 -6برنامج االعتماد المعتمد

القسم النسائيه

بكالوريوس طب و جراحه عامه
سنوي
Iraqi national guidelines on
standards for establishing and
accrediting medical school
WHO
9191/8/96

 -7المؤثرات الخارجية االخرى
 -8تاريخ إعداد الوصف
 -9أىذاف الربناهج األكادميي

تخزٚح اغثاء اكفاء ٚتًٛشٌٔ تًؼهٕيات ػهًٔ ّٛاطؼّٚتًٛشٌٔ تًٓارات خٛذِ انتًتغ تانظهٕن انًُٓ ٙاندٛذ انذ٘ ٚؤْهٓى نخذيّ انًدتًغ -االْتًاو تانثحج انؼهًٙ

 -01خمرجاخ الربناهج املطلٌتح ًطرائك الرعلين ًالرعلن ًالرقيين

أ -األىذاف املعرفيح
أ -0تطثٛك انًثادٖ انؼهً ّٛنطة ايزاض انُظائٔ ّٛانتٕنٛذ تًا ٚخذو انًًارطّ انظزٚز. ّٚ
أ -9انًؼزفّ انكايانّ تًٓارات انتٕاصم يغ انًزٚط ٔالارتّ ٔسيالئّ
أ - -3انًؼزفّ انكايهّ تانظهٕن انًُٓ ٔ ٙاالخاللٛات انطثّٛ
أ - -4انًؼزفّ تاالطانٛة انؼهً ّٛف ٙاخزاء انثحٕث انطثّٛ
أ-5أ-انًؼزفّ تثزايح انزػا ّٚانصح ّٛنهُظاء انحٕايم
أ-6المعرفه بالرعايه الصحيه االوليه

ب -األىذاف املياراذيح اخلاصح تالربناهج
ب–-0تظدٛم انتارٚخ انحانّ انًزظٔ ّٛاخزاء انفحص انظزٚز٘ .
ب  – 2اكتظاب انًؼارف االطاط ّٛانخاصّ نهفحٕصات ٔغزق انتشخٛص .
ب  - 3كٛف ّٛانتؼايم كدشء يٍ فزٚك رػا ّٚحاالت انطٕارٖ نهُظاء انحٕايم
ب  -4تطوير التعلم االكتروني و الحاسوب
طرائك الرعلين ًالرعلن

 -0ذعلين النظري تٌاسطو اجملاهيع الكثريٍ يف تذايو العام الذراسي لغايو 9191/3/05
 -2تؼهٛى تٕاططّ انًدايٛغ انصغٛزِ تاالظافّ انٗ انتؼهى االنكتزَٔ ٙػٍ غزٚك انًحاظزات انفذ ّٕٚٚتٕاططّ
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انكالص رٔٔو ٔانتهكزاو ٔ انٕٛتٕٛب

.

 -3درٔص ػًه ٔ ّٛطزٚز ّٚافتزاظٔ ّٛتمذو ػهٗ يُصّ انشٔٔو

.

 -4أطك . ٙػٍ غزٚك يُصّ انشٔٔو نًدايٛغ صفٛزِ
 -5تذرٚة ف ٙيختثز انًٓارات.
()
 -6تدريب بواسطه (ROLE PLAYER SESSIONSطرائك الرقيين

 -1تظثة خائحّ كزَٔا ٔتظثة اػتًاد انتؼهٛى االنكتزَٔٚ ٙتى تمٛى حظة االشتزان ف ٙانًُصات
 -2تمٛى انتفاػم االنكتزَٔ ٙنتمٛى انطهثّ
 -3اخزاء ايتحاٌ فصه ٙاالنكتزَٔٙ
 اخزاء االيتحاٌ انُٓائ ٙاالنكتزَٔٙٚطهة يٍ انطهثّ كتاتّ انتمارٚز انؼهًّٛ.
-

ج -األىذاف الٌجذانيح ًالقيويح
ج - -0انؼًم تصٕرِ خًاػَٔ ّٛثذ انؼًم االَفزاد٘

.

ج-2االطتًاع نهًزٚط ٔاالحظاص ف ٙيؼاَاتّ
ج-3انًؼايهّ انًتظأ ّٚتاتداِ انًزض دٌٔ انُظز انٗ اندُض ٔ انذٚاَّ ٔ انًؼتمذات ٔ انؼزق
ج-4اخذ تُظز االػتثار انُاح ّٛانُفظ ّٛنهًزٚط تاالظافّ انُاح ّٛانؼعّٕٚ
طرائك الرعلين ًالرعلن
 -small group teachingضمن قناه التلكرام دروس في فن التواصل
-practical and clinical session
- role playف ٙفٍ انتٕاصم ػهٗ يُصّ انشٔٔو نهًزحهّ انثانثّ ٔ انزاتؼّ
طرائك الرقيين
اخزاء اختثار ٔتمٛى ٕٚي ٙاالكتزَٔ ٙف ٙفٍ انتٕاصم ف ٙيُصّ انتهكزاو
اخزاء ايتحاٌ فصه ٙانكتزَٔ ٙف ٙفٍ انتٕاصم نهًزحهّ انثاَ ٔ ّٛانثانثّ
اخزاء ايتحآٌَ-ائ ٙفصه ٙانكتزَٔ ٙف ٙفٍ انتٕاصم
-

د -املياراخ العاهح ًالرأىيليح املنقٌلح(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وااتطور الشخصي)
د -0قوانين مهنه الطب
د -9عمل شهاده الوفاه
د -3عمل تقرير الشرطه
د-4مهارات الحاسوب
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طرائك الرعلين ًالرعلن
- Large group teaching
-practical sessions
-small group teaching
طرائك الرقيين
-formative exam
-summative exam.
Frequent Quiz
-

 -00تنيح الربناهج
املرحلح

الذراسيح

المر حلة
الرابعه

المرحلة
الخامسه

رهز املقرر اً
املساق

اسن املقرر اً املساق

الساعاخ املعروذج

الوالده

نظري
60

عملي
74

النسائيات

40

24
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 -09الشياداخ ًالساعاخ
املعروذج

درجة البكالوريوس  /تتطلب
س) ساعة وحدة
(
معتمدة

المرحلة
السادسه
النسائيه و الوالده

40

املرحله

السادسه

 -09الرخطيط للرطٌر الشخصي

 - 1هتابعه التطورات العامليه وحضور دورات تدريبيه للتدرسيني
 -2توفري واالطالع على املصادر العامليه
 -3االطالع اعلى الطرق احلديثه للتعلن

 -4االتزام يف اجراء التقين واالستبيان هن املستفدين و الطلبه

 -03هعيار القثٌل ( وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد )
 -انمثٕل انًزكش٘ –

 -05أىن هصادر املعلٌهاخ عن الرباهج
ًحذه الرعلين الطثي

الكرة املنيجيو ً االخرٍ
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461

اجملالخ الطثييفي املسرٌعثاخ ً شثكاخ االننرند
رئيسه الفرع:ا د هيسون شريف 8282/2/82
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