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

استمارة وصف الربنامج األكادميي للكلياث واملعاهذ
اسم الجامعة  :جامعة البصرة
اسم الكلٌة  :كلٌة الطب
اسم القسم العلمً  :فرع التشرٌح البشري
تارٌخ ملء الملف 2020 / 8 / 31 :
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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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وصف الربنامج االكادميي
ٌوفر وصف البرناامج األكاادٌمً هااا اٌجاازا مقتضاٌا ألهام خصاائ البرناامج ومخرجاات الاتعلم المتوقعاة مان
الطالب تحقٌقها مبرهناا عماا ااا كاان قاد حقاق االساتفادة القصاوى مان فار المتاحاة  .وٌصااحبه وصاف لكال
مقرر ضمن البرنامج.
جامعة البصرة
كلٌة الطب
االنسجة الطبٌة
بكالورٌوس
سنوي

 -1المؤسسة التعلٌمٌة
 -2القسم الجامعً  /المركز
 -3اسم البرنامج األكادٌمً
 -4اسم الشهادة النهائٌة
 -5النظام الدراسً
سنوي  /مقررات  /اخرى
 -6برنامج االعتماد المعتمد
 -7المؤثرات الخارجٌة االخرى
 -8تارٌخ إعداد الوصف

القسم التشرٌح البشري
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 -9أهذاف الربنامج األكادميي
 انمعرفح انكامهح تانتركٍة انىسٍجً نكافح اوسجح انجسم حسة اجهسج انجسم انمختهفح رتط معرفح انتركٍة انىسٍجً تانىظائف انخاصح تكم وسٍج وتاثٍرها عهى انجسم انمعرفح انعمهٍح نهتمٍٍس تٍه االوسجح انمختهفح حسة خصائص كم وسٍج -10خمرجاث الربنامج املطلىبت وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهذاف املعرفيت
أ -1تعلٌم الطلبة على طرق التعرف على االنسجة المختلفة من خالل شكلها المجهري
أ -2تعلٌم الطلبة على التمٌٌز بٌن الخالٌا واالنسجة من خالل التعرف على الصفات الممٌزة لكل نسٌج
أ -3تعلٌم الطلبة على التعرف على االنسجة الطبٌعٌة مما ٌكون مرتكزا لتمٌٌزها عن االنسجة المرضٌة مستقبال.
ب -األهذاف املهاراتيت اخلاصت بالربنامج
ب -1تعلٌم الطلبة على الطرق العلمٌة الصحٌحة للتعامل مع المجاهر اثناء الدرس وكٌفٌة المحافظة علٌها
ب -2تعلٌم الطلبة على التعامل الصحٌح والمحافظة على السالٌدات الخاصة باالنسجة .
طرائق التعليم والتعلم
 القاء المحاضرات على شكل بور بوٌنت وعرض افالم تعلٌمٌه واستخدام مجاهر حدٌثة لعرض الشرائحالنسٌجٌة فً الدروس
العملٌة ومشاركة الطلبة خالل المناقشات اثناء التدرٌسات فً المجامٌع الصغٌرة فً المختبرات العملٌة
 مشاركة الطالب بالمحاضرات التفاعلٌة فً الدروس النظرٌة والعملٌةفً حال التعلٌم االلكترونً ٌتم القاء المحاضرات والمختبرات على منصات التعلٌم االلكترونً المعتمدة من قبل
وزارة التعلٌم العالً مثل كوكل كالسرووم واٌدمودو وموقع ابن سٌنا للتعلٌم االلكترونً .
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طرائق التقييم

 اجراء امتحانات كوز الكترونً على منصات التعلٌم االلكترونً اجراء امتحان نهائً الكترونً على منصة كالسرووم التعلٌمٌة عمل تقارٌر للطلبة فً المواضٌع كافة وحساب درجة علٌهاج -األهذاف الىجذانيت والقيميت
ج -1تعلٌم الطلبة على اساسٌات التعامل االنسانً والمهنً
ج -2تعلٌم الطلبة على االحترام والتمسك بالسلوك الطبً المهنً
طرائق التعليم والتعلم

 شرح المادة النظرٌة للطلبة -شرح انمادج انعمهٍح نهطهثح

طرائق التقييم

 االمتحان انىظري االنكترووً عمم كىزاخ انكترووٍح االمتحان انعمهً االنكترووًد -املهاراث العامت والتأهيليت املنقىلت(المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف وااتطور الشخصً)
د -1تعلٌم الطلبة على تبنً فكرة التعلم طوٌل االمد
د -2تعلٌم الطلبة على ضرورة متابعة المستجدات العلمٌة
د -3تعلٌم الطلبة على االعتماد على مصادر المعرفة المختلفة مثل الكتب المنهجٌة واالنترنت
طرائق التعليم والتعلم
 تكهٍف انطهثح تكتاتح انتقارٌرطرائق التقييم
 تقٍٍم تقارٌر انطهثح وحسا ب درجح عهٍها مه االمتحان انىظري -تقٍٍم دخىل انطهثح وتفاعههم عهى مىصاخ انتعهٍم االكىرووً
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 -11بنيت الربنامج
املرحلت

الذراسيت

رمز املقرر او
املساق

اسم املقرر او املساق

الساعاث املعتمذة

نظري

عملً

المر حلة
األولى

المرحلة
الثانٌة

90

االنسجة الطبية

المرحلة
الثالثة

المرحلة
الرابعة
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 -12الشهاداث والساعاث
املعتمذة

درجة البكالورٌوس  /تتطلب
س) ساعة وحدة
(
معتمدة

 -13التخطيط للتطىر الشخصي

1مشاركة التدرٌسٌن اللقاء السمٌنارات االسبوعٌة حول اهم المواضٌع الحدٌثة وكل حسب اختصاصه
-2المشاركة فً الندوات العلمٌة وورش العمل فً الكلٌة وخارجها ومن خالل المنصات االلكترونٌة
-3اجراء بحوث بشكل فرٌق عمل حول اهم المواضٌع العلمٌة
-4التخطٌط لحصول كافة التدرٌسٌٌن على اكمال الدراسات العلٌا ونٌل شهادة الدكتوراه

 -13معيار القبىل ( وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد )
 انقثىل انمركسي – نهذراساخ انصثاحٍح -انتقذٌم انمثاشر نهذراساخ انمسائٍح – حسة انمعذل وانمىافسح .

 -15أهم مصادر املعلىماث عن الربامج

1--Junqueiraš Basic histology-Text book
2. Atlas of histology
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