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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جهاز األشراف والتقوٌم العلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً
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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
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ًصف انربنايح االكادميي
ٌوفر وصف البرناامج األكاادٌمً هااا اٌجاازا مقتضاٌا ألهام خصاائص البرناامج ومخرجاات الاتعلم المتوقعاة مان
الطالب تحقٌقها مبرهناا عماا ااا كاان قاد حقاق االساتفادة القصاوى مان فارص المتاحاة  .وٌصااحب وصاف لكال
مقرر ضمن البرنامج.
جامعة البصرة
كلٌة الطب
االحٌاء الطبٌة
بكالورٌوس
سنوي

 -1المؤسسة التعلٌمٌة
 -2القسم الجامعً  /المركز
 -3اسم البرنامج األكادٌمً
 -4اسم الشهادة النهائٌة
 -5النظام الدراسً
سنوي  /مقررات  /اخرى
 -6برنامج االعتماد المعتمد

القسم :التشرٌح البشري

(Iraqi National On Standard For
Establishing and Accrediting
)Medical School

 -7المؤثرات الخارجٌة االخرى
 -8تارٌخ إعداد الوصف

31/8/2020

 -9أىذاف انربنايح األكادميي

 أ -1انمعرفت انكبمهت نتراكيب انخهيت ومحتىيبتهب انجزيئت ووظبئفهبأ -2انمعرفت انعهميت انىظريت وانعمهيت ألوسجت واجهزة جسم االوسبن
أ -3انمعرفت انعهميت انكبمهت السبسيبث عهم انىراثت وانىراثت انخهىيت وبعض تطبيقبتهب في االوسبن

 -10خمرخاخ انربنايح ادلطهٌتح ًطرائق انرعهيى ًانرعهى ًانرقييى

أ -األىذاف ادلعرفيح
أ - -1المعرفة الشكلٌة لكل عضٌات الخلٌة وربطها بوظٌفتها وموقعها وعددها
أ - 2تعلٌم وتعلم الطلبة انواع واشكال وتركٌب االنسجة العامة للجسم وجمٌع اجهزة جسم االنسان
أ - 3تعلٌم وتعلم الطلبة اساسٌات علم الوراثة ودراسة بعض االمراض الوراثٌة
ب -األىذاف ادلياراذيح اخلاصح تانربنايح
ب  – 1المعرفة الصحٌحة والتطبٌقٌة الستخدام المجهر الضوئً لغرض تشخٌص انواع الخالٌا و االنسجة
ب  – 2المعرفة الصحٌحة و التطبٌقٌة لكٌفٌة تحضٌر و تصبٌغ المقاطع النسٌجٌة لغرض الفحص
طرائق انرعهيى ًانرعهى
-1
-2
-3
-4

مشاركة الطالب بالمحاضرات التفاعلٌة فً الدروس النظرٌة والعملٌة
Large group teaching
Practical group teaching
التعلٌم االلكترونً عبر منصة كوكل كالسروم وابن سٌنا والتلغرام

-
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طرائق انرقييى
 -1االمتحانات الشهرٌة للفصل الدراسً األول والثانً من خالل االمتحان االلكترونً عبر منصة كوكل كالسروم
 -2اعطبء درجت نحضىر انمىصبث وانتفبعم مه خالل انىاجببث انبيتيت
 -3االمتحبن انىهبئي االنكترووي انعمهي وانىطري
 -4اعذاد انتقبرير انعهميت انخبصت ببنمبدة

ج -األىذاف انٌخذانيح ًانقيًيح
ج -1تعلٌم االخالقٌات المناسبة والضرورٌة للتعامل المهنً مع االنسان
ج -2محاولة ترغٌب الطالب بالمادة العلمٌة وانضاج فكر الطالب و دفع الى اكتساب المعرفة و كٌفٌة التعامل
باحترام كمقدمة انسانٌة للتعامل االمثل مع المرضى
ج-3محاولة خلق اطباء ٌمتازون بالمهنٌة والشفافٌة والصدق واالمانة
طرائق انرعهيى ًانرعهى
 تدرٌس الطلبة عملٌا عن كٌفٌة التعامل مع المجهر والشرائح النسجٌة والنمااج المختبرٌة اعطبء انمحبضراث انىظريت ببألسبنيب انحذيثتمىبقشت انطهبت في انتعبمم انصحيح واالخالقي وفق انسهىك انمهىي انطبي
طرائق انرقييى
ختببراث مه خالل انمىصبث االنكتروويت-

د -ادلياراخ انعايح ًانرأىيهيح ادلنقٌنح(المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف وااتطور الشخصً)
د -1تبنً مبادى التعلم مدى الحٌاة المهنٌة الطبٌة (التطوٌر المهنً المستمر)
د -2محاولة تعلٌم الطالب االلتزام بالمبادئ المهنٌة للطب
د-3الحث على التعلم الااتً والبحث
طرائق انرعهيى ًانرعهى
طرائق انرقييى
-
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 -11تنيح انربنايح
ادلرحهح

انذراسيح

المر حلة
األولى

ريز ادلقرر اً
ادلساق

اسى ادلقرر اً ادلساق

انساعاخ ادلعرًذج

نظري
60

االحياء الطبية

المرحلة
الثانٌة

المرحلة
الثالثة

المرحلة
الرابعة
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عملً
60

 -12انشياداخ ًانساعاخ
ادلعرًذج

درجة البكالورٌوس  /تتطلب
س) ساعة وحدة
(
معتمدة

 -13انرخطيط نهرطٌر انشخصي
 -1يشاركح انرذريسني النقاء انسًيناراخ االسثٌعيح حٌل اىى ادلٌاضيع احلذيثح ًكم حسة اخرصاصو
-2ادلشاركح يف اننذًاخ انعهًيح ًًرش انعًم يف انكهيح ًخارخيا ًين خالل ادلنصاخ االنكرتًنيح
-3اخراء حبٌز تشكم فريق عًم حٌل اىى ادلٌاضيع انعهًيح

-4انرخطيط حلصٌل كافح انرذريسيني عهى اكًال انذراساخ انعهيا ًنيم شيادج انذكرٌراه

 -5االطالع عهى انطرق احلذيثح نهرعهى ًحتٌيم يسار انرعهيى اىل نيح انرعهى

 -13يعيار انقثٌل ( وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد )
 انقبىل انمركزي – نهذراسبث انصببحيت انتقذيم انمببشر نهذراسبث انمسبئيت – حسب انمعذل وانمىبفست -15أىى يصادر ادلعهٌياخ عن انربايح
1-Cell Biology Pollard and Earnshow.2nd edition
2-Junqueira, s Basic Histology. Anatomy L Mesher. 12th edition
3-Lewis Ricki (2007).Human genetics concepts and application.7th edition.McGrawHillcampanies.
4-Cummings R.Michael (1997). Human herdityprinciplesand Issues4th
edition.WestLWadsworth.
انكرة احلذيثح يف االحياء انطثيح تاسرخذاو شثكح االنرتند
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