
  



  
 1الصفحة 

 
  

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

 

 كلية طب كركوك  المؤسسة التعليمية  .1

 مراض والطب العدلي فرع اال / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االمراض والطب العدليعلم 

 حة عامةبكلوريوس طب وجرا اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

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

 متبادله مع جامعات اخرى زيارات  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 اهداف الفرع /أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 للمجتمع   طباء ماهرين قادرين على اداء المهام الصحية. تخريج ا1

 توفير فرص اكبر واوسع الكمال الدراسات العليا. 2

 من المخاطر الصحية  ووقايته منها  . عقد المؤتمرات والندوات لتوعية المجتمع3

موجودة في المجتمع وتوجيهها لحل المشاكل الصحية ال . اجراء دراسات وبحوث نظرية وعملية بما يفيد 4

 المجتمع  
 تقديم االستشارات الصحية والطبية للمجتمع . 5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
     تخريج اطباء ماهرين قادرين على اداء المهام الصحية للمجتمع  -1أ

 العليا توفير فرص اكبر واوسع الكمال الدراسات   -2أ

 تقديم االستشارات الصحية والطبية للمجتمع   -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 التاكد من االشراف المباشر والدقيق على العمل الطبي السريري   - 1ب 

 ربط العلوم االساسية باالمراض السريرية  – 2ب 

       فهم اوليات الفحوصات المختبرية – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 . محاضرات وسمنارات نظرية 1

 . تدريبات مختبرية  2

 . عروض وسائط متعددة / تفاعلية 3

 
 طرائق التقييم       

 

 . اجراء االمتحانات النظرية والعملية 1

 تقديم بحوث علمية . 2

  يومية في الفصل االول والفصل الثاني . اجراء االمتحانات المفاجئة3

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 رفض اي تميز غير عادل للمريض  -1ج         

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

 اجراء الفحوصات المختبرية بكل دقة واعطاء نتائج صحيحة ودقيقة  -3ج

 دية عند اخذ القرارات الطبية  وعدم التؤثر بالمنفعة الما احترام خصوصيات المريض  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 . محاضرات وسمنارات نظرية 1

 . تدريبات مختبرية  2

 . عروض وسائط متعددة / تفاعلية 3

 
 طرائق التقييم     
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 جراء االمتحانات النظرية . ا1

 اجراء االمتحانات العملية . 2

 تقديم بحوث علمية . 3

 فاجئة. اجراء االمتحانات الم4

 

 

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

 اعتماد الفحوصات المختبرية في التشخيص  -1د 

 المتطورة لتشخيص االمراض التدريب على االجهزة  -2د 

 ة عند الحاجة التشخيص والعمل ضمن حدود قدراتهم وكفاءاتهم وطلب المساعد  -3د 

 احترام قرارات وحقوق المرضى -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 و اخالقيات ممارسة الطب   communicationوضع محاضرات حول االتصال المستمر  

 

 

 
 االهداف السابقة  /طرائق التقييم           

 

 اساتذته والمرضى وعاملة الطالب لزمالئه حظة اداء الطالب في الكلية والمستشفى ووضع درجات على ممال 
 
 

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي     نظري      

 120 120 االمراض   الثالثة 

 60 60 الطب العدلي    الرابعة
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 تخطيط للتطور الشخصي ال .12

 

تنشيط االشراف من قبل االساتذة على التطور الطالب في المراحل المختلفة 

 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .13
 

 

شرط مقابلة الطالب لتقييمه الشخصي عند القبول بالكلية. توجد ال 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

1- Robbins Basic Pathology, 8th edition, 2007. 
2- Cotran , kumar and robbins , Pathologic Basis Of Disease , 5th edition, 1994. 
3- Pathology , Board Review Series by Arthur, Philip, 1992.  
4- R.C.CURRAN , Color Atlas Of Histopathology, 3th edition, 1995. 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 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   )المنقولة

ة بقابلية التوظيف  المتعلق

 ( والتطور الشخصي

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

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ اساسي االمراض   الثالثة 

                   
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي الطب العدلي    الرابعة

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

وصف المقرر 

 

 

 جامعة كركوك /كلية الطب المؤسسة التعليمية  .1

   االمراض والطب العدلي فرع    / المركز علمي القسم ال .2

   الطب العدلي  -االمراض فرع    اسم / رمز المقرر  .3

 حضور فقط  أشكال الحضور المتاحة  .4

 اسبوع  30سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعة   240علم االمراض  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 ساعة   120الطب العدلي 
 2021/ 6/ 16 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  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  م  التعلمبرهناً 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
 .االيجابية التفاعل والمشاركة  -1أ

 .المعرفة والفهم لموضوعات المقرر -2أ

 .يل والدراسةلى التحلالقدرة ع -3أ
 .ومات لمعالوصول معرفة كيفية  -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الشرح الدقيق للخطوات الضرورية عند تشخيص االمراض .   -1ب    

 الخطوات وتحليلها .شرح  -2ب    

 - 3ب 

  -4ب 

  -5ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 نظرية ومناقشات   اضرات وسمنارات . مح1

 . تدريبات مختبرية  2

 . استخدام الوسائط المتعددة .3

 
 طرائق التقييم       

 

 .. اجراء االمتحانات النظرية1

 اجراء االمتحانات العملية . 2

 . اجراء االمتحانات المفاجئة3

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ادل للمريض رفض اي تميز غير ع -1ج         

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

 اجراء الفحوصات المختبرية بكل دقة واعطاء نتائج صحيحة ودقيقة  -3ج

 احترام خصوصيات المريض وعدم التؤثر بالمنفعة المادية عند اخذ القرارات الطبية  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 ت وسمنارات نظرية . محاضرا1

 . تدريبات مختبرية  2
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 البنية التحتية   .12

 .Robbins Basic Pathology, 8th edition, 2007 -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
2- Cotran , kumar and robbins , Pathologic 
Basis Of Disease , 5th edition, 1994. 

 ,Pathology , Board Review Series by Arthur ر(   )المصاد ـ المراجع الرئيسية 2
Philip, 1992. 

                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
R.C.CURRAN , Color Atlas Of Histopathology, 

edition, 1995.  th3 

 

 

 
 طرائق التقييم     

 .. اجراء االمتحانات النظرية 1

 يةملعال اجراء االمتحانات . 2

 . اجراء االمتحانات المفاجئة3

 

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

 اعتماد الفحوصات المختبرية في التشخيص  -1د 

 االمراض .التدريب على االجهزة المتطورة لتشخيص  -2د 

 التشخيص والعمل ضمن حدود قدراتهم وكفاءاتهم وطلب المساعدة عند الحاجة  -3د 

 احترام قرارات وحقوق المرضى -4د 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
أو   /اسم الوحدة 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 امتحان نظري  محاضرات نظرية  االمراض  االمراض نظري   120 1-30

 امتحان عملي  مختبرات عملية   االمراض  االمراض العملي  120 1-30

 امتحان نظري  محاضرات نظرية  الطب العدلي   الطب العدلي نظري  60 1-30
 امتحان عملي  عمليةدروس  ب العدلي  لطا الطب العدلي عملي  60 1-30
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

. ... 
www.cocharane.org 
www.cancer.gov 
www.medscap.com 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 التركيز على تشخيص الحاالت المرضية بالطرق المختبرية    

 

 

 

http://www.cocharane.org/
http://www.cancer.gov/
http://www.medscap.com/

