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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

 

 كلية طب كركوك  المؤسسة التعليمية  .1

  الوحدة الطبية التثقيفية  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 وحدة البحوث   -التعليم المستمر 

 بكالوريوس طب وجراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 أخرى  /سنوي /مقررات 

 سنوي 

 عتماد البرامج التخصيصي معايير اال –منضمه اليونسكو  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 متبادله مع جامعات اخرى زيارات  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 /  اهداف الفرع او القسم       أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .ء المهام الصحيه للمجتمع في كركوك تخرج اطباء ماهرين قادرين على ادا -1

 .   اكبر واوسع ألكمال الدراسات العليا  ص رفتوفير ال-2

 . عقد المؤتمرات والندوات لتوعية المجتمع من المخاطر الصحيه ووقائيه منها -3

اجراء دراسات وبحوث نظريه وعمليه حول محل النواحي الطبيه بما تغير المجتمع وتوجيهها كل  -4

 . حيه الموجودة في المجتمع المشاكل الص
 . تقديم األستشارات الصحيه والطبيه للمجتمع -5

ان يكون الطالب قادرا على اخذ التأ ريخ المرضى وفحص المرضى بصوره عامه مع فحص اجهزة  -6

 . (جهاز القلب واألوعيه الدمويه وجهاز التنفس والجهاز الهضمي والجهاز العصبي  )الجسم المختلفة
 

 .مستشفى التعليمي والتعرف عن حاالت المرضيه فيها حضور طوارىء ال -7

 

 .القيام بوضع خطة لمعالجة الحاالت المرضية وكيفية اجراء الفحوصات الطبية -8
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

 .  للقسم او الفرع    االهداف المعرفية  -أ
 . ء المهام الصحيه للمجتمعتخرج اطباء ماهرين قادرين على ادا -1أ

 . تقديم األستشارات الصحيه والطبيه للمجتمع -2أ

    .اكبر واوسع ألكمال الدراسات العليا  توفير فرص  -3أ
 .في الطوارىءمعرفة  كيفية التعامل مع الحاالت الجراحيه الطارئة   -4أ
 .معرفة اساسيات اجراء العمليات الجراحيه  -5أ
 .اثناء وبعد العمليات الجراحيه  عناية المريض قبل . -6أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 .  التأكد من األشراف المباشر والدقيق على العمل الطبي السريري – 1ب 

 . ربط العلوم األإسا سيه باألمراض السريريه – 2ب 

   . منهم اوليات الفحوصات المختبرية   - 3ب 

 
 لم  طرائق التعليم والتع     

 

 محاضرات وسمنارات نظرية -1

 تدريبات مختبرية وسريرية  -2

 مشاهدة الحاالت المرضية في ردهات الجراحه .كسور . الطوارىء . والعيادات الخارجية  -3
 طرائق التقييم       

 

 إجراء  األمتحا نا ت النظرية والسريرية 

 تقديم بحوث علمية 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .رفض اي تميز غير عادل للمريض  -1ج         

 . اخبار جهات المختصة عند وجود مشاكل تؤثر على سالمة المريض -2ج

 . الحيطة والحذر من صرف العالجأخذ   -3ج

 التعا مل بصدق مع المريض وعدم التأ ثر باالمنفعه الماديه عند اخذ القرارات الطبيه والجراحية   -4ج   

 حترام المريض عدم افشاء اسرار المريض وا -5ج

 احترام قرارات وحقوق المرضى -6ج
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 الحاجه .التشخيص والعمل ضمن حدود قدراتهم وكفاءتهم وطلب المساعدة عند -1د 

 احترام قرارات وحقوق المرضى 2د 

 المعرفة والفهم لموضوعات المقرر-3د 

 التطبيق )على حاالت جديدة( -4د    

 المحاكمة السريرية   -5د 

 القدرة على التحليل والدراسة  -6د 

 التفاعل والمشاركة االجابية   -7د 

 معرفة كيفية اخذ قصة سريرية والوصول للمعلومات .  -8د 

 تنمية مهارات التواصل  -9د 

 اخالقيات   /العمل المهني .ممارسة  -10د 
 طرائق التعليم والتعلم          

 و اخالقيات ممارسة الطب  communicationوضع محاضرات حول األتصال المستمر 

 األ هداف السابقة  طرائق التقييم          

 وأساتذته والمرضى مالحظه أداء الطالب في الكلية والمستشفى ووضع درجات على معامله الطالب لزمالئه 

 البرنامج   بنية .11

رمز المقرر أو  المرحلة الدراسية  

 المساق

 السنة /الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق 

 عملي     نظري      

     1ج االول  
     الثا ني   

 ---- Basic surgery 30  الثالث 

 General & urosurgery 90 240  الرابع

 General & orthopedic surgery 180 450  الخامس
   240  30سمنارات    السادس

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12
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 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .13

 

 * Baily & Loves short practice of surgery أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
15. Browses introduction to the symptoms & signs of surgical diseases  * 

20112015 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )لةالمنقو

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 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 x x x x أساسي جراحة 1ج الجراحه 
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 موذج وصف المقررن

وصف المقرر 

 

 كلية الطب  المؤسسة التعليمية  .1

   فرع الجراحة  / المركز علمي القسم ال .2

 الجراحة اسم / رمز المقرر  .3

 غيابات / مع مجاميع العملي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 سريري( عملي ) 930نظري +   330 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 زيارات متابدلة مع جامعات اخرى  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

1 

2 

3 

4  

 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
ية شاملة دقيقة مفصلة وهادفة ومفيدة ودات عالقة بالشكوى او الحالة  القيام باخد قصصة سرير -1

 السريرية 

 القيام بالفحص السريري الشامل.-2

 تمييز الموجودات الطبيعية والمرضية الخاصة بالفحص السريري لكافة انحاء الجسم.  -3
 تحليل الفعاليات الحيوية الخاصة بالمرضى. -4
 لسريري بشكل علمي مفيد للوصول الى التشخيص النهائي. تصنيف وتفسير موجودات الفحص ا -5
 اعداد الحاالت السريرية وتقديميها بشكل علمي.   -6
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الشرح الدقيق للخطوات الضرورية لتشخيص المرض.– 1ب 

 توصيف االعراض والعالمات المرضية.  – 2ب 

 شرح الخطوات وتحليلها . – 3ب 

 وضع خطة علمية للمعالجة.    -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 *محاضرات وسمنارات ومناقشات نظرية 

 *التدريب السريري والمختبري.

 *استخدام الوسائط المتعددة .
 طرائق التقييم       

   اليومية ,الفصلية والسنوية ) النظرية والعملية( اجراء االمتحانات 

 والقيمية  األهداف الوجدانية  -ج

 رفض اي حالة تمييز بين المرضى.  -1ج

 االخبار عن الحاالت المرضية االنتقالية والمعدية. -2ج

 الدقة في وصف واعطاء الجرع الدوائية. -3ج

 الحرص على اسرار المرضى .  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلسم الحضوري والتعليم عن بعد 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 م  االساتذة للطلبة  على انفراد وتقيممم مجلس الشعبة تقيي 

 تقييم مجلس الفرع  
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 البنية التحتية   .12

 edition th*Baily & Loves short practice of surgery 26 .16 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
*Browses introduction to the symptoms & signs of  
surgical diseases 
*Kaneski – ophthalmology 
*Armstrong –radiology 
*Adams outline of  fractures  & orthopedics 

 Sabiston text book of surgery ,the biological basis of )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
edition   thmodern surgical practice 19 

ـ الكتب والمراجع التي يوصى ا

المجالت  )                بها  

 ( لعلمية , التقارير ,.... ا

 

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

 المعرفة العلمية والفهم الدقيق امفردات المقرر. -1د 

 التطبيق العلمي .-2د 

 التحليل والدراسة. القدرة على-3د 

 تنمية المهارات العلمية.   -4د 

 بنية المقرر  .11

مخرجات  الساعات  األسبوع 

التعلم 

 المطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

المرحلة 

 الثالثة 

 اسبوع  30

االمتحان   نظري    Basic surgery الجراحة نظري 30

اليومي  

 والفصلي 
المرحلة 

 ةالرابع

 اسبوع  30

 Head & neck الجراحة نظري 90
Gastrointestinal  

Genitourinary 

االمتحان   نظري + عملي 

اليومي  

 والفصلي 
المرحلة 

الخامسة 

 اسبوع  30

  Cardiovascular الجراحة نظري 90
Neurosurgical  

Orthopedic  

االمتحان   نظري + عملي 

اليومي  

 والفصلي 
المرحلة 

 السادسة
 اسبوع  12

االمتحان   نظري + عملي  General surgery الجراحةة ظري ن 24

اليومي  

 والفصلي 



  
 9الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع  

 االنترنيت ....
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 التركيز على التدريب السريري للحاالت المرضية الشائعة ومعرفة كيفية التعامل معها.

 

 


