
  

 



  
 1الصفحة 

 
  

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

 

 كركوك  جامعة المؤسسة التعليمية  .1

 كلية الطب  / المركز  علميالقسم ال .2

 الفيزياء الطبية والفسلجة  او المهني  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكلوريوس طب وجراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

واتحاد الجامعات  عتماد البرامج التخصصيمعايير ا –منضمه اليونسكو  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 العربية 

 والمحاضرين الخارجيين  متبادله مع جامعات اخرىزيارات  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 14/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 عاهداف الفر /أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 ستعراض عالقة الفيزياء الطبية بالتطبيقات الطبية السريرية .ا1

       الطبية والمعارف المتعلقة بألية عمل جهاز الدوران والجهاز العصبي والهضمي والتنفسي .تقديم المهارات 2

 والدم والمناعة وطريقة االستفادة منها في تشخيص ومعالجة الحاالت المرضية المختلفة

 

 للمجتمع   . تخريج اطباء ماهرين قادرين على اداء المهام الصحية3

 توفير فرص اكبر واوسع الكمال الدراسات العليا. 4

 من المخاطر الصحية  ووقايته منها  . عقد المؤتمرات والندوات لتوعية المجتمع5

المجتمع وتوجيهها لحل المشاكل الصحية الموجودة في  . اجراء دراسات وبحوث نظرية وعملية بما يفيد 6

 المجتمع  
 تقديم االستشارات الصحية والطبية للمجتمع . 7
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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

 توفير فرص اكبر واوسع الكمال الدراسات العليا  -2أ

 تقديم االستشارات الصحية والطبية للمجتمع   -3أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 السريرية  بالتطبيقات العمليةربط العلوم االساسية  – 2ب 

       المعرفة والفهم لموضوعات المقرر والقدرة على التحليل والدراسة والمشاركة االيجابية – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 باستخدام منصة كوكل كالسروم وبرنامج زووم /. محاضرات نظرية 1

 مختبرية  تطبيقات عملية . 2

 . تطبيقات عملية سريررية 3

 .سمينارات وورش عمل لربط  العلوم االساسية بالسريرية 4

 
 طرائق التقييم       

 

 % 5    نشاط الفصل االول : محاضرات تفاعلية مع اختبارات يومية   . 1

 %10    االمتحان العملي لنصف السنة                                        . 2

 % 20    االمتحان النظري لنصف السنة                                       . 3

 % 5   . نشاط الفصل الثاني : محاضرات تفاعلية مع تقديم ورش عمل   4

 %  20.االمتحان النهائي العملي                                                    5

 %40. االمتحان النهائي النظري                                                  6

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

    تخريج اطباء ماهرين ملتزمين باالخالق الطبية -1ج

 التاكيد على مهارة التفكير العمليا -2ج

  د مهارة التفكير الناق -3ج
 طرائق التعليم والتعلم      

 . محاضرات وسمنارات نظرية 1

 . تدريبات مختبرية  2
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 طرائق التقييم     

 (Online)الحضورية وعبر االنترنيت  االمتحانات النظرية والعملية. اجراء 1
 سمنارات . تقديم 2

 

 

 

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

 ربط العلوم االساسية بالعمل الطبي السريري  -1د 

 المعلومات االساسية لتوير المهارات لخدمة المرضىاالستفادة من  -2د 

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

 احترام قرارات وحقوق المرضى -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 تنظيم ورش عمل ومحاضرات تفاعلية   .1

االساسية وتوظيفها لخدمة المرضىمن خالل تنظيم ساعات عملية مشرف عليها في  .تطبيق معلومات العلوم 2

 المستشفيات 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 

 اختبارات عملية لتنظيم مدى استفادة الطالب من العلوم االساسية بالتطبيقات العملية 
 
 

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي     نظري      

 60 60 الفيزياء الطبية   ف ط االولى 

 60 150 الفسلجة ف س الثانية 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 

 زيادة التطبيقات العملية من خالل زيارة المؤسسات الصحية   .1

 .تطوير نظام التدريس للمجاميع الصغيرة واجراء محاضرات تفاعلية يتم تقيمها دوريآ من قبل اساتذة الفرع 2

   المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول . 13

 من معدل درجات المرحلة الثانوية .نظام القبول المركزي 1

 

 .اجراء اختبارات الذكاء الموحدة2

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .13

1- Ganong ,s Review of Medical physiology 23rd  Edition. 

2-Guyton text book of  Medical physiology 12th  Edition. 

3- Medical Physics.(Cameron). 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من  

 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

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 اساسي فيزياء طبية  ف ط االولى

                   
 x x x  x x x  x x x  x x x x اساسي فسلجة اساسية ف س الثانية 
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 موذج وصف المقررن

 

وصف المقرر 

 

 

 التعليمية المؤسسة  .1

 
  فرع الفسلجة   / المركز علمي القسم ال .2

 الفيزياء الطبية ف ط  اسم / رمز المقرر  .3

 الفسلجة  ف س
 حضور فقط  أشكال الحضور المتاحة  .4

 اسبوع  30سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعة 120الفيزياء الطبية  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 ساعة  210الفسلجة 
  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ستعراض عالقة الفيزياء الطبية بالتطبيقات الطبية السريرية .ا1

الطبية والمعارف المتعلقة بألية عمل جهاز الدوران والجهاز العصبي والهضمي والتنفسي        تقديم المهارات  2

 وطريقة االستفادة منها في تشخيص ومعالجة الحاالت المرضية المختلفةوالدم والمناعة  
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
تخريج اطباء ماهرين قادرين على االستفادة من العلوم االساسية في تشخيص وعالج الحاالت    -1أ

 . المرضية

 تخريج اطباء مستعدون الكمال الدراسات العليا في العلوم االساسية    -2أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 – 1ب 

ربط العلوم االساسية باالمراض السريرية. – 2ب 

  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 .محاضرات نظرية تفاعلية 1

 .مختبرات في الفيزياء الطبية وعلم الفسلجة. 2

 والربط بين العلوم االساسية والسريرية..زيارة المستشفى التعليمي  3

 .ورش عمل لمواضيع مختلفة.4
 طرائق التقييم       

 . اجراء االمتحانات النظرية والعملية 1

 . تقديم سمينارات وورش عمل مختلفة.2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 التفكير التحليلي  -1ج         

 التفكير النقدي  -2ج

   االستنتاج واالستقراء -3ج
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 البنية التحتية   .12

 : المرحلة االولى ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 المرحلة الثانية    
1- Medical Physics. 

2- Ganong ,s Review of Medical physiology 23rd  

Edition. 

    Guyton & Hall text book of  Medical physiology- )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

12th  Edition. 

-Human physiology 9th Edition. 

-Principles of physiology 3rd   Edition. 

-Medical physiology. 

- Medical Physics. 
                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

الى مفردات المنهج وتنظيم محاضرات تفاعلية     cardiopulmonary resistanceاضافة ❖

 وساعات عملية.

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

 القدرة على التحليل والدراسة -1د 

 . على ربط المعلومات النظرية بالنواحي العملية الطبيةالقدرة   -2د 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 امتحان نظري  محاضرات نظرية  الفيزياء الطبية  النظري الفيزياء الطبية/  60 1-30

 امتحان عملي  دروس عملية  الفيزياء الطبية  العمليالفيزياء الطبية/  60 1-30

 امتحان نظري  محاضرات نظرية  الفسلجة الفسلجة/ النظري  150 1-30
 امتحان عملي  دروس عملية  الفسلجة العملي الفسلجة/  60 1-30


