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

استمارة وصف الربنامج األكادميي للكليات واملعاهد
اسم الجامعة  :جامعة البصرة
اسم الكلية  :كلية الطب
اسم القسم العلمي  :االحياء المجهريه
تاريخ ملء الملف 2020 / 8 / 27 :

التوقيع
االستاذ المساعد الدكتور نظام محمد احمد جمال الدين
اسم رئيس القسم العلمي
201 / /

التوقيع
االستاذ الدكتور مرتضى صالح المسافر
اسم معاون العميد للشؤون العلمية
201
/
/

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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وصف الربنامج االكادميي
يووفر وصوف البرنووامج األكواديمي هووذا ايجوازا مقتضوويا ألهوم خصوائص البرنووامج ومخرجوات الووتعلم المتوقعوة موون
الطالوب تحقيقهوا مبرهنووا عموا اذا كووان قود حقووق االسوتفادة القصوووى مون فوورص المتاحوة  .ويصوواحبه وصوف لكوول
مقرر ضمن البرنامج.
جامعة البصرة
القسم االحياء المجهريه
كلية الطب
االحياء المجهريه
بكالوريوس
سنوي

 -1المؤسسة التعليمية
 -2القسم الجامعي  /المركز البصره
 -3اسم البرنامج األكاديمي
 -4اسم الشهادة النهائية
 -5النظام الدراسي
سنوي  /مقررات  /اخرى
 -6برنامج االعتماد المعتمد
 -7المؤثرات الخارجية االخرى
 -8تاريخ إعداد الوصف
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 -9أهداف الربنامج األكادميي

تعريف الطلبه باالحياء المجهريه الطبيه كونها مسببات مرضيه-
معرفة الطلبه بطرق التشخيص المختبريه المختلفه-
معرفة وتحديد وتقيم نتائج الطرق التشخيصيه-
-

 -10خمرجات الربنامج املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهداف املعرفية
أ -1نشر المعرفه العلميه الخاصه بمادة االحياء المجهريه الطبيه
أ-2تحديد طرق التشخيص المختلفه وفق االسس العلميه
أ -3اكتساب الطلبه المهارات التشخيصيه وربط النتائج بالحاالت المرضيه
أ -4ترسيخ المعرفه التشخيصيه العلميه حول الطرق المتاحه التي تخدم الممارسه الطبيه والمريض
أ-5

أ-6

ب -األهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج
ب-1المهارة العلميه في تشخيص المسببات الجرثوميه
ب-2التعرف على االجهزه والتقنيات المتاحه لتحقيق االستفاده القصوى
ب-3اجراء التجارب المختبريه التي تخدم المعرفه الطبيه
طرائق التعليم والتعلم

محاضرات تفاعليه تشمل الماده النظريهمحاضرات وتجارب عمليه حسب المجاميع الصغيرهمناقشات في مجاميع صغيره وفي حلقات حوار بين الطلبه باشراف التدريسيين
التعليم االلكتروني باستخدام مختلف انواع المنصات العالميه وعلى وجه الخصوص :الكوكل كالس ,أل اف سي سي كونفرنس,
-الزوم ,الوبكس ,ابن سينا وغيرها.
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طرائق التقييم

امتحانات قصريه ما بعد املناقشات
تقييم االداء العملي يف املختربات

امتحانات نصف السنه والنهائيه-

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1توجيه الطلبه بااللتزام والتفاني في طلب العلم والمعرفه الطبيه
ج-2توجيه الطلبه نحو المثل والقيم االخالقيه العليا
ج-3تنمية روح العمل كونهم اطباء المستقبل من اجل تعزيز الجانب المهني
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم
التدريس وفق المناهج الحديثه والحث على الوصف الفكري-
تنمية روح التعلم الذاتي لدى الطلبه واالستقرار في التعلم-
 التعليم االلكتروني باستخدام مختلف انواع المنصات العالميه.طرائق التقييم
االمتحانات اليوميه او االسبوعيه في الماده العمليه والنظريه-
امتحانات نصف السنه النظريه والعمليه-
االمتحانات النهائيه-

د -املهارات العامة والتأهيلية املنقولة(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وااتطور الشخصي)
د-1تدريب الطلبه الستخدام البيانات المختبريه وتقيمها وربطها بالحاالت السريريه
د-2فحص العينات السريريه والتدريب على التقنات المختبريه المختلفه
د-3كسب المهارات التاهيليه التي تطور مهارات الطالب التشخيصيه
د-4
طرائق التعليم والتعلم
االستفاده من طرائق التعليم الحديثه التعليم االلكترونيطرائق التقييم
االمتحانات والمناقشات-
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 -11بنية الربنامج
املرحلة

الدراسية

رمز املقرر او
املساق

اسم املقرر او املساق

الساعات املعتمدة

نظري

عملي

المر حلة
األولى

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

االحياء المجهريه

المرحلة
الرابعة
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90

180

 -12الشهادات والساعات
املعتمدة

درجة البكالوريوس  /تتطلب
س) ساعة وحدة
(
معتمدة

 -13التخطيط للتطور الشخصي

 -13معيار القبول ( وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد )
 القبول المركزي – للدراسات الصباحية التقديم المباشر للدراسات المسائية – حسب المعدل والمنافسة -15أهم مصادر املعلومات عن الربامج
معرفة املقررات يف املراكز واجلامعات ذات االختصاصات املناضره عامليا
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