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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
والتقوٌم العلمً األشرافجهاز   

األكادٌمًدائرة ضمان الجودة واالعتماد   
 
 
 
 
 

واملعاهذ استمارج وصف الربنامج األكادميي للكلياخ  
 

 اسم الجامعة   : جامعة البصرة

  الطب اسم الكلٌة   : كلٌة

  الباطنً ألطب:  اسم القسم العلمً

2019-8- 28تارٌخ ملء الملف :   

 

 

 

 

    التوقٌع                                                                     التوقٌع                    

.د مرتضى محمد صالح المسافرعبداالمٌر عبدالباري                              أ.د.م.أ                          

معاون العمٌد للشؤون العلمٌة                               رئٌس القسم العلمً                              

                             //  2020                                                         /      /   2020                     

         

 

 

دقق الملف من قبل                      

شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً             

شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعًاسم مدٌر               

التارٌخ                  

التوقٌع                

 

 

 

 

                   مصادقة السٌد عمٌد الكلٌة
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 وصف الربنامج االكادميي

 

 

المؤسسة التعلٌمٌة -1 جامعة البصرة  

الطب القسم                            ألطب كلٌة  القسم الجامعً / المركز -2   

الطب الباطنً و الجلدٌة و العقلٌة وعلم النفس 
 واساسٌات الطب

األكادٌمًالبرنامج اسم  -3  

اسم الشهادة النهائٌة -4 بكالورٌوس   

 سنوي
 مقررات ألساسٌات الطب

النظام الدراسً -5  
سنوي   /  مقررات   / اخرى     

برنامج االعتماد المعتمد -6   

المؤثرات الخارجٌة االخرى -7   

تارٌخ إعداد الوصف  -8 28-8-2020  

نامج األكادميي لربأهذاف ا -9  
ُهى يٍ يًارسح يهُح انطة تشكم ايٍ  يٍ خالل أػذاد اطثاء نذَهى انًؼزفح واالستؼذاد وانًهارج انتٍ تًك-

  .يزاض اندهذَح وانُفسُحويؼاندح االيزاض انثاطُُح انشائؼح وانطارئح اضافح انً االتشخُص 

سرع روذ انثسج انؼهًٍ فٍ انطانة وكُفُح انثسج ػٍ انًؼهىيح واخذها يٍ يصذرها انصسُر واالستفادج يُها-  
 

 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم الربنامج املطلىتح خمرجاخ  -10  

  حيملعرفألهذاف اا -أ

باطنً وبشكل متخصص لكل انظمة الجسم اعطاء مادة علمٌة و معرفٌة متكاملة تخص امراض الطب ال -1أ
تغطً امراض القلب واالوعٌة الدموٌة و امراض الجهاز الهضمً وامراض الكلى والجهاز العصبً وامراض 

   امراض الجهاز التنفسًواالورام و وامراض الدم المفاصل واالمراض المعدٌة وامراض الغدد واالٌض
   ض الزهرٌة الشائعة أاللمام بامراض الجلد واالمرا -2أ
النفسٌة الشائعة معرفة االمراض  -3أ  
 

لربنامجاخلاصح تا يح ملهاراتألهذاف اا -ب  
تـعلٌم مهارات التواصل مع المرٌض وذوي المرٌض والكادر الطبً   -1ب  
ابشكل تفصٌلٌلتارٌخ المرضً للمرٌض ا اخذمهارات  -2ب  
ظمة الجسم حص السرٌري المتكامل لكل انالقٌام بالف -3ب  

 طرائق التعليم والتعلم

وانًساضزاخ انتفاػهُح زَحانًساضزج انُظ  - 

انتذرَة انسزَزٌ تًدايُغ صغُزج   -  

زهقاخ انسًُُار انُقاشُح - -  

 - باستخدام منصات التفاعل انتؼهُى االنكتزوٍَ انتفاػهٍ يٍ خالل انتىاصم تٍُ انتذرَسٍ وانطانة

ومخرجاات الاتعلم المتوقعاة مان  البرناامجهاذا اٌجاازا مقتضاٌا ألهام خصاائص  األكاادٌمًالبرناامج ٌوفر وصف 

وٌصااحب  وصاف لكال الطالب تحقٌقها مبرهناا عماا اذا كاان قاد حقاق االساتفادة القصاوى مان فارص المتاحاة . 

 مقرر ضمن البرنامج.
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 طرائق التقييم

وتقٌٌم ٌومً للتدرٌب السرٌري أمتحان النظري المفاجئ  -  
نهُظاو انسُىٌ وايتساٌ َهاَح فصم انًقزر نُظاو انًقزراخ ٌ َهائٍيتساٌ َظزٌ َصف انسُح وايتساٌ َظزا-  

ايتساٌ سزَزٌ ػًهٍ -  

ايتساٌ االوسكٍ-  

ايتساٌ شفىٌ -  

شزائرايتساٌ ػزض  -  

( كتى ) نىك يتاتؼح انتذرَة انسزَزٌ نهطهثح سدم -  

انتقارَز -   

األهذاف الىجذانيح والقيميح  -ج  

   المرضى والعناٌة بهم غرس مفاهٌم اخالق مهنة الطب وكٌفٌة التعامل مع -1ج
ى اسرار المرٌض وعدم افشائها تحت أي ذرٌعةالحرص عل -2ج  
ر عن العرق والدٌن او المذهب واعتبار المرٌض قٌمة علٌا ٌتوجب اعطائها معالجة المرٌض بغض النظ-3ج

 االهتمام الكامل والرعاٌة 
 

 طرائق التعليم والتعلم

رٌة والمحاضرات التفاعلٌةالمحاضرة النظ  - 
التدرٌب السرٌري بمجامٌع صغٌرة  -  
حلقات السٌمنار النقاشٌة -  

 استخذاو يختثز انًهاراخ انسزرَح

انًُصاخ االنكتزوَُح فٍ انتىاصم وانتفاػم يغ انطهثحذاو استخ  
- 

 طرائق التقييم
.لتدرٌب السرٌريا ءلمهارات التواصل للطلبة اثنا تقٌٌم ٌومً  -  
زٌ َهائٍيتساٌ َظزٌ َصف انسُح وايتساٌ َظأ -  

يتساٌ سزَزٌ ػًهٍ أ -  

يتساٌ االوسكٍأ -  

انذراسُحتقُُى تقارَز انطهثح انًقذيح فٍ َهاَح انسُح  -  
 

تطور الشخصً(الالمتعلقة بقابلٌة التوظٌف و األخرى)المهارات املنقىلحالتأهيليح املهاراخ العامح و -د  

القٌام بهذا البحث ومناقشة نتائجة تدرٌب الطالب على كٌفٌة التخطٌط للبحث العلمً المنهجً وكذلك كٌفٌة -1د
 ومخرجات 

التدرٌب على حل  الحاالت الطبٌة السرٌرٌة المعقدة من قبل الطالب ومناقشتها مع المجموعة وتحت اشراف -2د
 التدرٌسً 

 . صل الفاعل مع المرٌض وذوٌ االتدرٌب على كٌفٌة التصرف كطبٌٌب بالتعامل والتو -3د 
 

 طرائق التعليم والتعلم
رٌة والمحاضرات التفاعلٌةظالمحاضرة الن  - 
التدرٌب السرٌري بمجامٌع صغٌرة  -  
حلقات السٌمنار النقاشٌة -  

زَحَاستخذاو يختثز انًهاراخ انسز -  

استخذاو انًُصاخ االنكتزوَُح فٍ انتىاصم وانتفاػم يغ انطهثح -  
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 طرائق التقييم
أمتحان النظري المفاجئ وتقٌٌم ٌومً للتدرٌب السرٌري  -  
َهائٍ زٌيتساٌ َظزٌ َصف انسُح وايتساٌ َظأ -  

يتساٌ سزَزٌ ػًهٍ أ -  

يتساٌ االوسكٍأ -  

حتقُُى تقارَز انطهثح انًقذيح فٍ َهاَح انسُح انذراسُ -  
 

 

 

الشهاداخ والساعاخ  -12
 املعتمذج

تنيح الربنامج -11  

رمز املقرر او  اسم املقرر او املساق الساعاخ املعتمذج
 املساق

رحلح امل
 الذراسيح

 درجة البكالورٌوس / تتطلب
( ساعة وحدة معتمدة 819)     
عملً(   504نظري و  315)  

    نظري عملً
 

المر حلة 
 األولى

    

  أساسٌات الطب 22 

    

     
 

المرحلة 
 الثانٌة

  مهارات التواصل  16

    

    

     
 

المرحلة 
 الثالثة

    

  الطب  40 16

    

    

   الطب 85 40
 

المرحلة 
 الرابعة

    

  علم النفس 20 

    

    

 انًززهح  الطب 85 24

 انخايسح

 
  الجلدٌة 30 24

  النفسٌة 33 24

     

انًززهح 

 انسادسح
  الطب  360

 

التخطيط للتطىر الشخصي   -13  

 
َخطط انفزع نتطىَز كىادرِ انتذرَسُح يٍ خالل سخهى فٍ ورش ػًم و َذواخ تطىَزَح وتشدُؼهى تاالشتزاك فٍ 

انًىتًزاخ انؼهًُح انزصُُح وزثهى ػهً َشز انثسىث انؼهًُح ويساونح اشزاكهى فٍ تزايح انتطىَز االكادًٍَ فٍ 
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  .انكهُاخ واندايؼاخ انًؼزوفح
 

 

األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد () وضع  القثىلمعيار  -14  
نهذراساخ انصثازُح –انقثىل انًزكشٌ  -  

 -  
 

أهم مصادر املعلىماخ عن الربامج  -15  
 اولياخ فرع الطة 
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 يخطط يهاراخ انًُهح

 َزخً وضغ اشارج فٍ انًزتؼاخ انًقاتهح نًخزخاخ انتؼهى انفزدَح يٍ انثزَايح انخاضؼح نهتقُُى

 يخزخاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثزَايح 

 أساسٍ اسى انًقزر ريش انًقزر انسُح / انًستىي

 أو اختُارٌ
 ُحانًهاراتاألهذاف  ح ُانًؼزفاألهذاف 

 ثزَايح انخاصح تان

األهذاف انىخذاَُح 

 وانقًُُح 
وانتأهُهُح انًهاراخ انؼايح 

انًهاراخ األخزي  )انًُقىنح

انًتؼهقح تقاتهُح انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  X X X  X X X  X X X  X X X اساسٍ اساسُاخ انطة  االونً

                   
يهاراخ   انثاَُح

 انتىاصم
  X X X  X X X  X X X  X X X اساسٍ

                   

  X X X  X X X  X X X  X X X  انطة   ثحانثان

                   

  X X X  X X X  X X X  X X X اساسٍ انطة  ؼحانزات

  X X X  X X X  X X X  X X X اساسٍ انُفس ػهى 

  X X X  X X X  X X X  X X X اساسٍ انطة   سحانخاي

  X X X  X X X  X X X  X X X اساسٍ هذَحاند 

  X X X  X X X  X X X  X X X اساسٍ قهُحانؼ  

  X X X  X X X  X X X  X X X اساسٍ انطة  انسادسح
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