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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جهاز األشراف والتقوٌم العلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

استمارج وصف انربنامج األكادميي نهكهياخ واملعاهذ
اسم الجامعة  :جامعة البصرة
اسم الكلٌة  :كلٌة الطب
اسم القسم العلمً  :فرع الجراحة
تارٌخ ملء الملف 2020/8/30:

التوقٌعالتوقٌع
ا.صِ.ذّىص شبوغ

اسم رئٌس القسم العلمً
/ /
/ /

أ.صِ.غرضً ِذّض صبٌخ

اسم معاون العمٌد للشؤون العلمٌة

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعٌا.م.د .خلود السالم
التارٌخ
التوقٌع

مصادقة السٌد عمٌد الكلٌة
أ.د.خلٌل اسماعٌل الحمدي

2

وصف انربنامج االكادميي
ٌوفر وصف البرناامج األكاادٌمً هاذا اٌجاازا مقتضاٌا ألهام خصاائص البرناامج ومخرجاات الاتعلم المتوقعاة مان
الطالب تحقٌقها مبرهناا عماا اذا كاان قاد حقاق االساتفادة القصاوى مان فارص المتاحاة  .وٌصااحبه وصاف لكال
مقرر ضمن البرنامج.
جامعة البصرة
كلٌة الطب
بكلورٌوس طب وجراحة عامة
بكالورٌوس
سنوي

 -1المؤسسة التعلٌمٌة
 -2القسم الجامعً  /المركز
 -3اسم البرنامج األكادٌمً
 -4اسم الشهادة النهائٌة
 -5النظام الدراسً
سنوي  /مقررات  /اخرى
 -6برنامج االعتماد المعتمد
 -7المؤثرات الخارجٌة االخرى

القسم الجراحة

ضمان الجودة
المكتبة العادٌة والرقمٌة
البحوث العلمٌة ذات الصلة بالفرع الشبكة
العنكبوتٌة العالمٌة ) انتٌرنٌت (
Data show PowerPoint
presentations
2020/8/30

 -8تارٌخ إعداد الوصف
 -9أهذاف انربنامج األكادميي

 .1رعٍُُ وربهًُ اٌطٍجخ ٌزشغَج اطجبء اوفبء لبصعَٓ عًٍ رمضَُ سضِبد عالجُخ ُِّزح
ٌٍّجزّع ِٓ سالي رعٍُّهُ اسبسُبد عٍُ اٌجغادخ ثشعجه اٌّشزٍفخ .
 .2اٌزعبًِ عًٍ اسبس االلزجبس صُ اٌزعٍُ ثهضف رطىَغ اٌمبثٍُخ اٌظهُٕخ ٌٍطبٌت.
 .3رُّٕخ لضعح اٌطبٌت عًٍ جّع اٌّعٍىِبد ورطجُمهب.
 .4رشجُع اٌجذش اٌعٍٍّ ورذسُٓ اٌّهبعاد إٌمبشُخ ٌضي اٌطبٌت.
.5رُّٕخ ورطىَغ اٌّهبعاد االثضاعُخ واٌزفىُغَخ ٌطٍجخ اٌمسُ ثّب َّىٕهُ ِٓ اٌزعبًِ ثأسٍىة 5
عٍٍّ فٍ ارشبط اٌمغاعاد طاد اٌصٍخ ثزشصصهُ او اٌزٍ رّىٕهُ ِٓ إٌجبح فٍ ِىاجهخ ِشبوً
اٌعًّ-
-

 -10خمرجاخ انربنامج املطهىتح وطرائك انتعهيم وانتعهم وانتمييم

أ -األهذاف املعرفيح
أ  -1ان ٌلم الطالب بأصول علم الجراحة بفروعه المختلفة ومبادئه واسسه وقواعده
أ  .2تعمٌق المعرفة حتى ٌواكب تطورات العلوم الجراحٌة
أ 3اٌصال العلوم المعرفٌة خدمة للمجتمع
اٌ 4هدف البرنامج الى رفع امكانٌة الطالب الى مستوى الفهم فً مجال التخص الجراحً
ب -األهذاف املهاراتيح اخلاصح تانربنامج
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ب -1تعلٌم الطالب كٌف ٌصبح قادرا على التفكٌر المنطقً.
ب 2تعلٌم الطالب التحلٌل وتوظٌف مفردات المنهج المقررة.
ب -3تطوٌر القدرة الذهنٌة والذاتٌة للطالب فً التخص الجراحً.
ب 4اكساب الطالب مهارات التواصل واستخدام تقنٌات التعلٌم الحدٌثة بفاعلٌة 4بطرائك انتعهيم وانتعهم
المحاضرات النظرٌة .
التدرٌب السرٌري فً المستشفٌات التعلٌمٌة.
التدرٌب فً مختبر المهارات السرٌرٌة.
السمٌنارات.
تكلٌف الطلبة بعمل البحوث الطالبٌة.
توجٌه االسئلة للطلبة وفتح باب الحوار العلمً-

-

-

طرائك انتمييم

 االسزجبعاد اٌُىُِخ اٌّفبجئخ و االسزجبعاد اٌفصٍُخ وإٌصف سٕىَخ وإٌهبئُخ. اسزجبعاد ٔهبَخ اٌىىعس ٌٍزضعَت اٌسغَغٌ .اجغاء دٍمبد ٔمبشُخ ٌٍطٍجخ ٌّعغفخ ِضي اسزُعبثهُ ٌٍّبصح .
ج -األهذاف انىجذانيح وانميميح

ج-1اٌمضعح عًٍ ارشبط اٌمغاع عجغ اٌزعغف عًٍ اٌّشىٍخواَجبصاٌذٍىي
ج -2اٌمضعح عًٍ رغرُت اٌّعٍىِبد ورطجُمهب
ج -3اٌمضعح عًٍ اٌجذش واٌزمصٍ
ج -4اٌزذفُز عًٍ اٌزعٍُ طىًَ االِض.
طرائك انتعهيم وانتعهم

 رىفُغ إٌّبر اٌزعٍٍُّ اٌّالئُ ٌٍزفىُغ إٌّطمٍ اٌصذُخ عٓ طغَك اٌزىجُه اٌّسزّغ ٌٍطٍجخ ِٓلجً االسبرظح اصٕبء اٌمبء اٌّذبضغاد إٌظغَخ واٌزضعَت اٌسغَغٌ و وظٌه فزخ ثبة ٌٍّٕبلشبد
اٌعٍُّخ اٌّفزىدخ واٌّجبشغح ِع اٌطٍجخ ٌزغسُز فهُ اٌّبصح اٌعٍُّخ.
طرائك انتمييم

 1رمُُُ اٌطبٌت صاسً اٌمبعخ اٌضعاسُخ ِٓ سالي اٌذضىع اٌُىٍِ.
 2رفبعً اٌطبٌت ِع اٌّذبضغح وإٌّبلشبد اٌصفُخ واٌضعوس اٌسغَغَخ .
3اٌسٍىن اٌظارٍ ٌٍطبٌت فٍ اٌّذبضغح واٌزضعَت اٌسغَغٌ.
د -املهاراخ انعامح وانتأهيهيح املنمىنح(المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف وااتطور الشخصً)

صِ -1هبعاد اسبسُخ ٌالرصبي واٌزىاصً عٓ طغَك )إٌشبطبد اٌغَبضُخ  ،االعشبص اٌزغثىٌ ،
اٌّؤرّغاد اٌشبصخ ثبٌىٍُخ  ،وإٌضوعاد اٌشبصخ ثبٌمسُ  ،سُُّٕغاد ٌّٕبلشخ ثذىس اٌطٍجخ(
ص -2رعٍُُ اٌطبٌت وُفُخ رُّٕخ ورطىَغ ِهبعاد اٌزفىُغ االثضاعٍ واالثزىبعٌ فٍ ِجبي اٌذ
طرائك انتعهيم وانتعهم

ٌّٕ -بهج اٌضعاسُخ.
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 اسزشضاَ االٔزغٔذ . اسزشضاَData show power pointpresentations.
طرائك انتمييم

 اجغاء اٌجذىس واوعاق عًّ وثذىس رشغج ٌٍّغدٍخ إٌّزهُخ . -االِزذبٔبد اٌُىُِخ واٌفصٍُخ .

 -11تنيح انربنامج
املرحهح

انذراسيح

رمز املمرر او
املساق

اسم املمرر او املساق

انساعاخ املعتمذج

نظري

عملً

المر حلة
الثالثة
جراحت

مبادء اجلراحت العامت

30

جراحت

اجلراحت العامت والبوليت

90

 -12انشهاداخ وانساعاخ
املعتمذج

درجة البكالورٌوس  /تتطلب
س) ساعة وحدة
(
معتمدة

وحدة ل 03س 2
90

وحدة ل 083س 9

المرحلة
الرابعة

المرحلة
الخامسة

جغادخ

جغادخ اٌىسىع
جغادخ اٌجٍّخ اٌعصجُخ
جغادخ اٌصضع
اٌجغادخ اٌزجٍُُّخ
اٌزشضَغ
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115

121

 11ودضحس325

جغادخ اٌعُىْ
جغادخ االطْ واالٔف
واٌذٕجغح

جراحت
المرحلة
السادسة

تدريب سريري يف املستشفياث التعليميت

ملبادء اجلراحت العامت وتفاصيل التعامل مع

اسبوع 12

وحدة 12

خمتلف احلاالث املرضيت

 -12انتخطيط نهتطىر انشخصي

اعضاص رضعَسُُٓ َّزٍىىْ صمبفخ عبٌُخ ٌغغض اَصبي اٌّبصح اٌعٍُّخ واالساللُخ ٌزمضَُ ّٔىطج َمزضي ثه
ٌغغض سضِخ اٌّجزّع

 -13معيار انمثىل( وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد )
 اٌمجىي اٌّغوزٌ – ٌٍضعاسبد اٌصجبدُخ -اٌزمضَُ اٌّجبشغ ٌٍضعاسبد اٌّسبئُخ – دست اٌّعضي وإٌّبفسخ

 -14أهم مصادر املعهىماخ عن انربامج

انكتة املنهجيح املمذمح من لثم انكهيح نهطهثح
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انكتة املساعذج

االحباث املىجىدج تانفرع

انشثكح انعنكثىتيح
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