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 1الصفحة 

 

  
 

 وصف البرنامج األكاديمي      

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من 

ويصاحبه وصف لكل . الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الطب /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 الجراحةفرع  المركز / القسم العلمي  .2

 السادسة, الخامسة, الرابعة المنهاج التكاملي للمراحل اسم البرنامج األكاديمي او المهني  .3

 M.B.Ch.B اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5

 أخرى /مقررات /سنوي 

 وحدة نمطية

 Iraqi National Guideline On Standards for“ برنامج االعتماد المعتمد   .6

Establishing and Accrediting Medical School” 

 ال توجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 77/76/2721 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي للفرع .9

 الجراحيةتدريس طلبة الدراسات األولية على أهم األمراض  ●

 من خالل التدريب السريري  الجراحية حث الطلبة على التعرف على أهم مشاكل المجتمع  ●

 حاالت الطوارئ الجراحيةحث الطلبة على كيفية التعامل مع  ●

 الحاالت الجراحيةتدريب الطلبة على كيفية فحص  ●

 تطوير مسيرة الدراسات العليا في الفرع  ●

 الجراحةالتوجه نحو االختصاصات الدقيقة في مجال  ●

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11
 االهداف المعرفية   -1
     المعرفة الكاملة بمهارات االتصال مع المريض واقرباءه ومع الزمالء في المهنة  -1أ
 بالطرق الجراحية الحديثة المعرفة -2أ
 السريرية البحوث الطبيةالمعرفة باألساليب العلمية الحديثة في اجراء  -3أ



 

 

 
 2الصفحة 

 

  
 

 المعرفة الكاملة بالسلوك المهني واالخالقيات الطبية -4أ
 الجراحية الشائعة وفي الطوارئالمعرفة بالمشاكل  -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 .تسجيل تاريخ الحالة المرضية - 1ب 
  الجراحة وفي االستشاريةاجراء الفحص السريري ألجهزة الجسم في ردهة  - 2ب 
 اكتساب المعارف االساسية الخاصة بالفحوصات المختبرية والشعاعية واالجراءات المطلوبة - 3ب 

 للحصول على العينات الالزمة 
 اكتساب المهارات التقنية باستخدام الحاسوب وجمع وتفسير المعلومة االلكترونية فيما يتعلق  -4ب 

 والبحث العلمي والتعليم      برعاية المرضى وتعزيز الصحة
 طرائق التعليم والتعلم

1.Large group teaching 

2.Small group teaching 
3.Team_based learning 

4.Clinical sessions 
5.Integrated learning activities 

6.Skill lab sessions 
7. Audio-visual lab 

 طرائق التقييم
1.Formative assessment 

2.Progress assessment 

3.End_module Exam 
4.Final Summative Exam (Theory and practical or clinical) 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 الحاالت الجراحية حث الطلبة على كيفية التعامل مع  -1ج         

 التشجيع على العمل الجماعي -2ج
 بعيدا عن الدين والعرق والطائفة والقومية المساواة في التعامل مع المرضى -3ج
 للمرضى وذويهمالمراعاة النفسية  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم
1.Small group teaching 

2.Practical and clinical sessions 
3. lectures 

4. seminars and skill lab  
5. symposiums 

 طرائق التقييم
Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 



 

 

 
 3الصفحة 

 

  
 

 قوانين مهنة الطب -1د
 بالحاالت الجراحية والحوادثالقوانين الخاصة  -2د

 طرائق التعليم والتعلم
1. Large group teaching 

2. Practical sessions 
3.Small group teaching 

 طرائق التقييم
1.Formative assessment 

2.Progress test 
3.End Module Exam 

4.Final Summative Exam (theory and practical 

 بنية البرنامج  .11
رمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

 المساق
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 GIT  &GUS 20 30  الرابعة

  Respiratory 

Cardiovascular 

20 30 

  CNS 20 30 

 Radiology & Anastasia  الخامس

Urology & Plastic Surgery 

Orthopedics 

Ophthalmology 

ENT 

45 72 

 Clinical sessions - 300  السادس
 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12
 خالل متابعة التطورات العالمية والمصادر الحديثةمن 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)معيار القبول  .13
 قبول مركزي

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
 المحاضرات النظرية -1
 التدريب السريري -2
 الزيارات الميدانية -3
 الحاسبات واالنترنيت -4
 مختبرات السمعية والبصرية -5
 



 

 

 
 4الصفحة 

 

  
 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ السنة 
 المستوى

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب

 
 

 الرابعة

 GIT and GUS اساسي X    X X   X        

 RS and CVS اساسي X    X X   X        

 CNS اساسي X    X X   X        

 ,Radiology  الخامسة
Urology, 

Orthopedics, 
Ophthalmology

, ENT 

        X X   X X   X اساسي

    X X X X     X     اساسي systems  السادسة

 


