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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن

 

 كلية الطب  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 كلية الطب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 باكالوريوس طب وجراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 IGL المعتمد   برنامج االعتماد .6

دورات تدريبية للطلبة لتطوير المهارت تطبيق البحوث العلمية +  رات الخارجية األخرى المؤث .7
 + المهنية للطلبة

  2016/ 4/8 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اكتساب الطالب المعرفة الحديثة في علوم الطب كافة  -1

 ع العراقي تثقيف الطلبة بالثقافة الطبية العامة بما يخدم المجتم -2

 تعريف الطالب بالجوانب المعرفية العامة من خالل المقرارت الدراسية الجامعية  -3

 اكتساب الطلبة مهارات البحث العلمي واجراء البحوث  -4

 اعداد كوادر طبية كفؤة في مجال الطب في العراق  -5

 المساهمة في تطويرالكوادر الطبية العامله في مجال الصحة في العراق  -6

 

 لوعي الصحي واقامة ندوات توعية في هذا المجال نشر ا -7
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
ة نجالتشريح واال بفرع الخاصة األساسية المواد في المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين  -1أ

  واالجنة 

 واالنكليزية العربية اللغتين في عرفةالم على الحصول من الطلبة تمكين-2أ

 العلمية البحوث وإجراء كتابة على الطلبة تمكين -3أ
 تمكين الطلبة في التعرف على البرامج الصحية الطبية -4أ
 تمكين الطالب من تميز وتشخيص  الحاالت المراضية عن الطبيعية    - -5أ
 والعمل بها بالطبقوانين الخاصة العلى تمكين الطالب بالتعرف  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المرضية  ط للتعامل مع الحاالتيخطوالتحلل الت فياكتساب الطالب الخبرة – 1ب 

 المجال الطبي في والمساندة األساسية النظرية العلوم اكتساب - 2ب 

      العلمية البحوث وإجراء كتابة مهارة الطلبة إكساب  - 3ب 

 
 رائق التعليم والتعلم ط     

 

 المحاضرات  -1
 العملي  -2
 التقارير  -3
 المناقشات  -4

 ساعات اضافية ومهام اضافية

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية  -1
 االمتحانات الفصلية  -2
 االمتحانات السنوية  -3
 االمتحانات الشفوية -4
 االمتحانات العملية  -5
 التقارير والبحوث -6
 النشاطات الالصفية  -7

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القدرة على اتخاذ القرار المناسب  -1ج         

 القدرة على قيادة المجاميع الطالبية  -2ج

 القدرة على ايجاد الحلول المناسبة االنية -3ج

 القدرة على التحليل واالستنتاج والحوار البناء -4ج   
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  مهارات)الالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 في المجال الطبي وتوظيفها في خدمة المجتمع  الشاملة المعرفة الطلبة إكساب -1د

  المجتمعة المراكز الصحية وخدمو بمصلحة يصب بما بحوث بإجراء الطلبة توجيه -2د

 أهميتها وبيان المجتمع في الصحية  ثقافةال نشر -3د

 في المراكز الصحية والمستشفيات  معرفة من الطلبة اكتسبه ما تطبيق -4د   

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 120 90 التشريح  1234Ana1 االولى 

    بايلوجي 1234Bio1 االولى 

   تشريح  1234Ana2 الثانية 

   اجنة  1234Emb2 الثانية 

   انسجة  1234His2 الثانية 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 الطالب قادرة على التحدث وفهم اللغات األخرى،وتقديرالثقافات األخرى. : المهارات العالمية -1
 آلخرين، للمناقشةوالتوصل إلى اتفاق.الطالب قادرة على التأثيروإقناع ا: واإلقناع  التفاوض -2
 اآلخرين. قادرة على تحفيزوتوجيه: الطاب يكون القيادة  -3
 االستقاللية بالعمل  -4

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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جامعات في  المجموعة الطبية  فييشترط ان يكون الطالب المتقدم للقبول يكون القبول مركزي و
 كحد ادنى للمنافسة  %)88( درجة أي بمعدل )616عن ) قد حصل على مجموع  ال يقل القطر كافة 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب املنهجية  -1

 الكتب املساعدة  -2

 شبكة املعلومات الدولية االنرتنيت -3

 الرسائل واالطاريح املنشورة  -4
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 مخطط مهارات المنهج

 جى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييمير

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 مية والقي
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

التشريح  1234Ana1 االولى 

 البشري
                 اساسي

1234Bio1  اساسي البايلوجي                 

التشريح  1234Ana2 الثانية 

 البشري 

                 اساسي

1234Emb2 اساسي االجنة                 

                 اساسي  االنسجة  1234His2 الثانية 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية الطب  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 فرع التشريح والنسجة واالجنة القس القسم الجامعي / المركز .2

 1234Ana1 اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 يومي أشكال الحضور المتاحة .5

 2016-2015الفصل الدراسي الثاني /  الفصل / السنة .6

 ساعة عملي  120ساعة نظري و 90 )الكلي(اسية عدد الساعات الدر .7

 4/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

               توفيريهدف المقرر لتزويد الطالب بالمعلومات النظرية والعملية للتركيب الطبيعى لجسم االنسان و     
         من ناحية العضالت والعظام وألوعية  المعلومات التشريحية الخاصة باألطراف العليا والسفلى والصدر

 .الدموية وألعصاب والربط بين المعلومات التشريحية والطبية
فضال عن المعلومات التشريحية الخاصة بمنطقة الرأس والرقبة والجهاز العصبي ومنطقتي البطن والحوض 

ية والربط بين المعلومات من ناحية العضالت والعظام األوعية الدموية واألعصاب واألعضاء األساس
 التشريحية والطبية

 
 
 
 
  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 ة يالمعرفاالهداف  -أ
فهم الحقائق واألساسيات التشريحية ألجهزة الجسم وأعضاؤه القدرة والمهارة في الطالب اكتساب -1أ

 ةها وإرتباطها بالمجاالت ذات العالقمما يساعد على فهم وظائف االنسان وكيفية تطورها في
 . والعمل بها بالطبعلى أسس قوانين آداب المهنة الخاصة الطالب يتعرف  -2أ
 بأسس العلوم االجتماعية واالتصال الفعال وحقوق اإلنسان لمي -3أ
 تعرف الطالب على الجانب الوظيفي والفسلجي لمكونات جسم االنسان -4أ
 اكتساب الطالب الخبرة والمهارة في التشريح السريري لالنسان   -5أ
 اكتساب الطالب الخبرة في تشخيص االمراض و تميز الحاالت المرضية عن الطبيعية   -6أ
 قررالمهارات الخاصة بالماالهداف   -ب 

 على اإلطالع والبحث في المشاكل القائمة وكيفيية حلها الطالب  تشجيع - 1ب

 والعمل على توظيفها لإلستفادة منها البشري ويحلل النتائج التي يحصل عليها من التشريح  يقيم  - 2ب

من وجهة النظر  مجال الطب البشري يحلل ويخطط للتعامل مع بعض المشاكل والحاالت في   - 3ب

 . التشريحية والعمل على حلها بالربط بين الحقائق التشريحية الوظيفية واحتماالت اختاللها

التحديث المستمر من خالل اإلطالع على أحدث األبحاث العلمية فى مجال بيدعم معلوماته    -    -4ب

 التشريح واألجنة

 
 االهداف الوجدانية والقيمية 

اعداد اطباء قادرين على فهم االخرين وادراك مدى اوجاعهم ثم معرفة مشاكل المرضى  -1

 ومعالجتهم.

لمستوى والمقدرة والسلوك االخالقي وابقاء المعلومات اعداد اطباء قادرين على الحفاظ على ا -2

 والمقدرة الطبية في مستوى رفيع ويتمتعون بشفافية اجتماعية 

اعداد اطباء قادرين على االلتزام باعطاء االولوية لمصلحة المريض دون اي تميز له عالقة بحقوق  -3

ل المعلومات التي سيحصل االنسان فضال عن ذلك المحافظة على سرية كل مايتعلق بالمريض وبك

 عليها.

اعداد اطباء قادرين على مراعات الجانب االنساني للمريض مدركين لمشاكلمهم  بقدر مايهتمون  -4

 بالعالج. 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات  -5
 العملي  -6
 التقارير  -7
 المناقشات  -8
 ساعات اضافية ومهام اضافية  -9

 

 طرائق التقييم    

 يةامتحانات دور -1
 امتحانات فصلية  -2
 امتحان عملي -3
 امتحانات نظرية  -4
 امتحانات شفوية  -5
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 مناقشات  -6
 OSBE و  OSCEامتحانات بأسلوب  -7

 امتحان نهاية الفصل الدراسي  -8

 

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

يط والتحليل في التعامل مع بعض المشاكل والحاالت في الطب من تنمية قدرة الطالب على  التخط -1د
 . وجهة النظر التشريحية والعمل على حلها بالربط بين الحقائق التشريحية الوظيفية واحتماالت اختاللها

 الحاالت المرضية المختلفة  مع التعامل على الطالب قدرة تنمية -2د

 مريض في المستشفيات والمراكز الصحية .ال مع التعامل على الطالب قدرة تنمية -3د

 والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 6 

يعرف الطالب 

بالمصطلحات 

التشريحية باتجاه 

قعها االعضاء او موا

 اوتناظرها  

Introduction ( 

Terms of 

position & 

movement 

-The human 

body 

-Structure of 

Human 

body, Skin, 

fasciae 

Blood vessels 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

2 

يعرف الطالب  6

بالوظائف التي تقوم 

بها كل عضلة وحاالت 

االصابة التي تحدث 

في االعصاب المغذية 

 لك العضالت لت

Muscles, Bones, 

Joints 

Nervous System 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

3 
6 

تعريف الطالب بعدد 

 العضام واشكالها 

Upper limb: 

Osteology of 

upper limb 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

4 

6 

يعرف الطالب 

باالعضاء الموجودة 

في الهيكل الخارجي 

 للجسم  

Surface 

Anatomy 

Fasciae of 

upper limb 

Cutanous 

nerves and 

vessels 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

5 

يعرف الطالب بتشريح  6

المنطقة المحددة 

ومايمر بها من 

اعصاب واوعية 

دموية ووظائف 

العضالت الموجودة 

فيها ومعرفة الحاالت 

الجراحية التي تحدث 

 في تللك المنطقة 

Pectoral region 

Axilla, 

Back 

Lymphatic 

drainage 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

6 
يتعرف الطالب التغذية  6

العصبية الموجودة في 

 الطرف العلوي 

Brachial plexus 

Nerve injuries 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

7 
يعرف الطالب بعدد  6

العضام واشكالها 
Arm(anterior & 

posterior 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة
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 compartments ووظائفها 

8 

6 
يعرف الطالب بعدد 

العضام واشكالها 

 ووظائفها

Forearm ( 

Anterior & 

posterior 

compartment 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

9 

يعرف الطالب بعدد  6

العضام واشكالها 

 ووظائفها
Hand 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

10 

يعرف الطالب في  6

حاالت حدوث اي 

حالة جراحية مثل 

كسر ومقارنتها بالحالة 

 الطبيعية 

Radiological 

Anatomy 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

11 

يعرف الطالب بعدد  6

العظام واشكالها 

 ووظائفها 

Lower limb 

Osteology of 

lower limb 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

12 

6 

ف الطالب بعدد يعر

العظام واشكالها 

 ووظائفها

Surface 

Anatomy 

Fascia of lower 

limb 

Cutaneous 

vessels, nerves 

& lymphatic's 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 
  

 
2nd 

Examination 
نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 
  

 
Mid year 

holiday 
نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

13 

يعرف الطالب على  6

تشريح المنطقة 

ومابيها من اوعية 

دموية واعصاب 

ووظائفها والحاالت 

الجراحية التي تحدث 

 فيها 

Gluteal region 

Post 

compartment 

thigh 

Popliteal fossa 

اسئلة عامة  

 ومناقشة

14 

يعرف الطالب على  6

تشريح المنطقة 

ومابيها من اوعية 

دموية واعصاب 

لحاالت ووظائفها وا

الجراحية التي تحدث 

 فيها

Ant. 

compartment 

thigh 

Med. 

compartment 

thigh 

Lumber plexus 

 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

15 

يعرف الطالب بعدد  6

العظام والعضالت 

واالعصاب والدموية 

والوظائف 

Leg 

نظري 

اسئلة عامة  +عملي 

 ومناقشة
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الفسيولوجية الموجودة 

 legفي 

16 

ب بعدد يعرف الطال 6

العضام والعضالت 

واالربطة الموجودة 

في القدم وماتمر بيها 

من تغذية عصبية 

 دموية 

Foot 

Arches of foot 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

17 

يعرف الطالب في  6

حالة حدوث اي خلل 

في تلك المنطقة 

ومقانتها بالحاالت 

 الطبيعية 

Radiological 

Anatomy 

نظري 

 +عملي 

امة اسئلة ع

 ومناقشة

18 

يعرف الطالب بعظام  6

القفص الصدري 

وتشريح الرئتين 

والقلب والحجاب 

 الحاجز 

Thorax 

Thoracic walls 

osteology 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

19 

يعرف الطالب  6

بالعضالت واالوعية 

الدموية والعصبية 

 لمنطقة الصدر

Muscles 

Nerves & 

vessels 

نظري 

 +عملي 

لة عامة اسئ

 ومناقشة

20 

يعرف الطالب على  6

على تشريح هذه 

االعضاء وعالقتها 

 بوظائف التنفس

Thoracic cavity 

Pleura, lungs 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

21 

يعرف الطالب بتشريح  6

وتفصيل االعضاء في 

كل جزء في  

Superiorو 
mediastinum 

Mediastinum 

Superior 

mediastinum 

ي نظر

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

22 

يعرف الطالب بتشريح  6

وبشكل القلب وموقعة 

في الجسم ومايغذية 

من اوعية دموية 

واوردة ويعرف 

الطالب باغلفة 

 وعضالت القلب 

Heart 

Pericardium 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

23 

يعرف الطالب بتشريح  6

غرف القلب وما 

يتصل به من صمامات 

قاتها بالدورة وعال

 الدموية 

Heart chambers 

Conducting 

system 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

24 6 
يعرف الطالب بطبيعة 

الحركات االرادية 
Post. 

Mediastinum 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة
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  الكتب المقررة المطلوبة 

Clinical Anatomy For medical Students, by 

Richard S. Snaell, Williams and Wilkins 

Cunningham"s Manual Of Practical Anatomy, 

Three Volums, By G.J.Romanes: Oxford 

.Medical .Publications 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجاالت 

 العملية , التقارير (

Clinically Oriented Anatomy, by Moor and 

Dalley 5th edition , Grants Atlas of Anatomy, by 

Agur and Dalley. 

   المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت 
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 تشكيل لجنة لتطوير وتوصيف المقرر بشكل عملي حديث  -1
 لتطوير المقرر  االستفادة من مستجدات نتائج  البحوث التجريبية  -2
معلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث االستخدام المتزايد لتقنية ال -3

 الجديدة في مجال الدراسة      

 التوأمة مع الجامعات الرصينة  -4
 

 
 

 

والالاردية في مفاصل 

 الجسم 
Joints, 

Movements 

25 6 

يعرف الطالب 

ي بالتصوير الشعاع

وما يوجد من اعضاء 

واوعية دموية في تللك 

 المنطقة ) الصدر(

Radiological 

Anatomy 

نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 Revision مراجعة  6 26
نظري 

 +عملي 

اسئلة عامة 

 ومناقشة


