
 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا  مقتضيا  الهم خصائص المقرر ومخلرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة 

 والبد من الربط بينها وبين وصفالبرنامج

   ت

 ة الطبكلي المؤسسة التعليمية 1

 الجراحة العامة القسم العلمي/المركز 2

  ررقاسم/رمز الم 3

 ري/عمليظن اشكال الحظور المتاحة 4

 سنوي الفصل/السنة 5

 صاعة 30المرحلة الثالثة  عدد الساعات الدراسية الكلي 6
 ساعة 150المرحلة الرابعة 

 ساعة 270المرحلة الخامسة 
 ساعة 900المرحلة السادسة 

 1/8/2016 اعداد هذا الوصفتاريخ  7

 :اهداف المقرر 8

 يمكن االعتماد عليهم في ردهات المستشفىاعداد طلبة كفوئين وبالتالي اطباء كفوئين و 1

 التعرف على ماهو جديد في عالج بعض االمراض الجراحية 2

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 مخرجات المقرر وطرائق التعلم وطرق التقييم

 االهداف المعرفية : اوال
 تأهيل الطلبة بكفائة علمية لتوضيف ذلك االعراض والعالمات الامراض الجراحية. -
 تعليم الطالب مباديء الجراحة العامة -

 األهداف المهاراتية:ثانيا 
 تعليم الطالب كيفية فحص المرضى -
 تعليم الطالب كيفية التواصل مع المريض -
ن شأنها ان تنعش تعليم الطالب بكيقية القيام ببعض العمليات الصغرى التي م -

 المريض في ردهة الطواريء

 طرائق التعليم والتعلم:
 .اعطاء محاضرات نضرية -
 تشفى داخل الردهات والطواريء وصاالت العمليات.اعطاء دروس عملية في المس -

 طرائق التقييم
 امتحانات يومية -
 امتحانات فصلية ونهائية -
 احية مشاركة الطلبة في المناقشات في مختلف المواضيع الجر -

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المهارات العامة والتاهيلية المنقولة
 اكتساب مهارات عالية في اسعاف المريض بالسرعة الممكنة -
تعريف الطالب ان جمع اكثر كمية ممكنة من المعلومات يؤهله للوصول الى  -

 التشخيص الصحيح باسرع وقت
 في األستنتاج.تعريف الطالب بأهمية سرعة البديهية  -
 تعرف الطالب ان بأمكانه اكتساب الخبرة من الذين سبقوه -

     

 بنية المقرر

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة او 
 الموضوع

 طريقة التقويم طريقة التعليم

المرحلة الثالثة 
 ساعة 30

مباديء  ساعة 30
 الجراحة العامة

امتحانات  - محاضرات نظري الجراحة العامة
 يومية

تحانان ام -
فصلية 
 ونهائية

مناقشة  -
مواضيع 
 جراحية

المرحلة 
 150الرابعة
 ساعة

امراض  ساعة 150
 الجراحة العامة

محاضرات  - الجراحة العامة
 نظري

 دروس عملي -

امتحانات  -
 يومية

امتحانان  -
فصلية 
 ونهائية

مناقشة  -
مواضيع 
 جراحية

المرحلة 
 270الخامسة 

 ساعة

جراحات  ساعة 270
 تخصصية

جراحة عامة 
 خصصيةوت

محاضرات  -
 نظري

 دروس عملي

امتحانات  -
 يومية

امتحانان  -
فصلية 
 ونهائية

مناقشة  -
مواضيع 
 جراحية

المرحلة 
 900السادسة 

 ساعة

جراحة عامة  ساعة 900
 وتخصصية

جراحة عامة 
 وتخصصية

دروس عملي  -
داخل ردهات 

 المستشفى
مناقشة مواضيع  -

 جراحية
عمل بحث  -

 تخرج

امتحان نهاية  -
كورس 

نظري و 
 عملي

متحان نهائي ا -
نظري و 

 عملي

      



 

 خطة تطوير المقرر الدراسي

تطوير المقررات الدراسية سنويا وتحديثها بما يالئم التطور الحاصل في عالج االمراض 
 الجراحية

 

 البنية التحتية

 Bailys and loves short practice of الكتب المقررة المطلوبة -
surgery 

 Schwartz principles of surgery المراجع الرئيسية )المصادر( -

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -
)المجالت العلميةو التقارير 

).......... 

Illustrate principles of surgery 
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