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 كاديميالبرنامج األوصف 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة الكوفه –كلية الطب  المؤسسة التعليمية .2

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز .0

اسم البرنامج األكاديمي أو  .3
 المهني

 وحدات فصليه و بلوكات دراسيه

 بكالوريوس طب و جراحه عامه اسم الشهادة النهائية .4

 النظام الدراسي: .5
 سنوي / مقررات/ أخرى

 المنهاج التكاملي

 المجلس الوطني العتماد كليات الطب في العراق برنامج االعتماد المعتمد .6

  المؤثرات الخارجية .2

 0202 تأريخ اعداد الوصف .8

 : ان يكون الطبيب المتخرج ك:.اهداف البرنامج االكاديمي9

 عالم -2

 ممارس -0

 مهني محترف -3

 

 

 

خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  ألهمايجازاً مقتضياً هذا كاديمي أليوفر وصف البرنامج ا
وصف لكل مقرر ضمن  ويصاحبهالقصوى من الفرص المتاحة .  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهناتحقيقها 
 البرنامج
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 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .22

   االهداف المعرفية .أ
يكون الخريج قادًرا على تطبيق المبادئ واألساليب والمعارف العلمية الطبية الحيوية مثل علم التشريح ان  -2أ

 والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة وما إلى ذلك على الممارسة الطبية.

 ان يكون الخريج متعلماً مدى الحياة. -0أ       
 -3أ
 -4أ
 -5أ
 6-أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج .ب
 مهارات االتصال )أخذ التاريخ والفحص البدني(. -2ب
 تشخيص وإدارة العروض السريرية. -0ب
 تقديم الرعاية الفورية في حاالت الطوارئ الطبية. -3ب
 وفعالية.تنفيذ اإلجراءات العملية بأمان  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 

 تعلّم المهارات 
 برامج المستشفى 

 

 طرائق التقييم

 
 اختبارات المحّطات        

 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 تطبيق األساليب واألساليب العلمية في البحث الطبي -2ج   

 (CPS الفصليه الدراسيهه وحدكما في ال –التفكير العميق )خريطة المفهوم  -0ج   

 -3ج   
 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم

 مجاميع صغيره 
 برامج المستشفى 

 

 : اسئلة السيناريوهات المرضيهطرائق التقييم

 د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.
 األخالقية والقانونية.التصرف وفق المبادئ  -2د
 م اآلخرين.م وعلّ ر وتعلّ فكّ  -0د
 جماعي.العمل ال -3د



 

4 
 

 -4د

 طرائق التعليم والتعلم

 

 ( برنامج التطوير الشخصي والمهنيPPDP) 
  المنتظمةالدراسات االستقصائيه 
 وسائل التواصل االجتماعي 

 

 طرائق التقييم

 

 اختبارات المحّطات 
  المنتظمةالدراسات االستقصائيه 
 )منصة التعليم االلكتروني )المودل 
 ( برنامج التطوير الشخصي والمهنيPPDP) 

 

 بنية البرنامج .22

 

 الطور الدراسي

  الفصل الدراسي االول   -السنة الدراسية االولى   -

 اسم المقرر
 رمز المقرر

Code No. 
 عدد الساعات           

نظري                     عملي     
 

الوحدات المعتمدةعدد   

 اساسيات الطب
11111 01  4  

 الحاسبات
11111 01 

44 
4  

10 01 11110 الفيزياء الطبية  4  

  4  01 11114 حقوق االنسان

:اللغات  

 العربي
 االنكليزي

11114 
54 

 

 4 
 

 

      

عدد الوحدات الكلية                                                  12 

 

   الفصل الدراسي الثاني   -السنة الدراسية االولى  

 اسم المقرر
 رمز المقرر

Code No. 
 عدد الساعات           

نظري                     عملي     
 

 عدد الوحدات المعتمدة

الجزيئات, الجينات  

 03 11110 واالمراض
01 

 4 

 انسجة الجسم
11115 

03 01 
 4 

 4  01 03 11111 االيض
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 4  01 03 11111 الصحة والمرض في السكان

1حل المشكالت السريرية   11111 03 01  4 

ةاساسيات المهارات السريري  
 

11111  
01 

 2 

      

عدد الوحدات الكلية                                                  11 

 

 

    الفصل الدراسي الثالث   –السنة الدراسية الثانية 
 

المقرر اسم  
 رمز المقرر   

Code No. 
 عدد الساعات           

نظري                     عملي     
 

 عدد الوحدات المعتمدة

الجهاز العضلي 

 الهيكلي

22322 03 01 4  

  4 01 03 22323 آليات المرض

التاالغشية والمستقب  22324 03 01 4  

الجهاز القلبي 

 الوعائي

22321 03 01 4  

حل المشاكل  

1السريرية   

22321 03  1  

اساسيات المهارات 

 السريرية

22321  01 1  

عدد الوحدات الكلية                                                 12  

    الفصل الدراسي الرابع      –السنة الدراسية الثانية 
 

 اسم المقرر
 رمز المقرر   

Code No. 
الساعاتعدد              

نظري                     عملي     
 عدد الوحدات المعتمدة 

 المناعة والمرض
11411 

03 01 
4 

 

  4 01 03 11411 الجهاز البولي  

الجهاز المعدي 

 المعوي
11411 03 01 

4 
 

  4 01 03 11411 الجهاز التنفسي  

ة سيكولوجية  الصح

 والتنوع
11411 03 01 

4 
 

اساسيات المهارات 

 السريرية
11410 

 
01 

1 
 

عدد الوحدات الكلية                                                 12  
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     الفصل الدراسي الخامس  – السنة الدراسية الثالثة
 

 اسم المقرر   
 رمز المقرر  

Code No.   
 عدد الساعات             

نظري                     عملي     
 

المعتمدة عدد الوحدات  

 الجهاز التكاثري
23124 

32 01 1  

  1 01 32 23121 الراس والعنق

الصحة والمرض في 

 المجتمع
23121 32 01 4  

  4 01 32 23121  الطب العدلي

  2 01 25 23121 مواد اختيارية

اساسيات المهارات 

 السريريه

  01 2  

عدد الوحدات الكلية                                                 12  
 

 

     الفصل الدراسي السادس  – السنة الدراسية الثالثة

 

 اسم المقرر   
 رمز المقرر  

Code No.   
 عدد الساعات             

نظري                     عملي     
 

 عدد الوحدات المعتمدة

السريري علم العقاقير  
23131 

32 
01 

4  

  4 01 32 23132 الجهاز العصبي

  4 01 32 23132 التكامل الطبي

  2.5 44 25 23133 مواد اختيارية

  4 30 32 23134 وحدة المرض والناس

اساسيات المهارات 

 السريريه
  44 1.5  

عدد الوحدات الكلية                                                 12  

 

  الطور الدراسي الثاني   
  السنة الدراسية الرابعة  

 اسم المقرر     
 رمز المقرر   

Code No. 
 عدد الساعات          

نظري                     عملي     
ةالمناقش  

 عدد الوحدات المعتمدة

ي رعاية الجهاز العضلي الهيكل

    
24131 31 211 21 21 

و رعاية الجهاز القلبي 
 التنفسي

24131 31 211 21 21 

 21 21 211 31 24131 رعاية الجهاز المعدي المعوي
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رعاية الغدد الصم والجهاز 
 الكلوي

24132 31 211 21 21 

 2 21 11 31 21141 الطرق السريرية

عدد الوحدات الكلية                                                  21 
 

  السنة الدراسية الخامسة  
 

 اسم المقرر    
 رمز المقرر  

Code No . 
 عدد الساعات             

 نظري             عملي    
ةالمناقش  

 عدد الوحدات المعتمدة

 21 21 211 31 21142 الحواس الخاصة

 21 21 211 31 21143 صحة الطفل 

 21 21 211 31 21144 الصحة اإلنجابية 

 21 21 211 31 21141 عناية  التداخل  الجراحي

 2  11  21141 مواد اختيارية

عدد الوحدات الكلية                                                  21 
 

   السادسة السنة الدراسية 

 اسم المقرر     
 رمز المقرر   

Code No.    
 عدد الساعات           

نظري                عملي      
 مناقشة

المعتمدةعدد الوحدات    

112 31 21141 رعاية مرضى السرطان  21  2 

112 31 21142 رعاية الحاالت الطارئة  21  2 

رعاية المسنين 
 واألمراض المزمنة

21111 31 211 21  2 

الصحة الذهنية والجملة 
 العصبية 

 30 150 15  9 

 21   311  21113 معايشة المهنة

عدد الوحدات الكلية                                                   24 

 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .20
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 . المستقبل لطبيب الطبية المهنيةً  ببناء عنىي   والذي البرنامج هذا الكوفة جامعة-الطب كلية متقد  
 

  :البرنامج اهداف
  :ومنها المهارات من بمجموعة التحلي على ومساعدته الطبيب شخصية ببناء البرنامج هذا يهتم
  personal development plan الشخصي التطوير مهارةً  -2

  team work  الفريق بروحية العمل مهارة -0

 Giving and responding to feedback    البناءة المالحظة واستالم تقديم -3

  communication skills التواصل مهارة -4
  organization skills التنظيم مهارة -5

 
  :البرنامج عمل ةاليّ 
ً  مرشدا البرنامج يقدم  . متتابعة سنوات ثالث لفترة بمتابعتهم يقوم الطلبة من لمجموعة شخصيا
 و طلبةال بجميع اللقاء يتم حيث االلكتروني التواصل وسائل عبر والطلبة الشخصي المرشد االستاذ بين التواصل يتم

 . لذلك الضرورة دعت اذا المرشد االستاذ مع منفرد لقاء طلب الطالب بامكان
 

 الشخصي: المرشد مهام
  والشخصية االكاديمية الناحية من للطلبة الالزم الدعم تقديم -2
  الدراسية المرحلة وحسب بالبرنامج الخاصة الطلبة مهام متابعة -0
  البرنامج مع الطلبة تواصل ودرجة البرنامج تقدم عرض لغرض  البرنامج لجنة مع التواصل -3
 

 البرنامج: ضمن الطالب مهام
  الشخصي والمرشد الطلبة بين تحدد التي اللقاءات وحضور الشخصي المرشد مع التواصل -2
 المطلوبة. االستمارات ملىء من البرنامج متطلبات اكمال -0
 

  :البرنامج لجنةً  مهام
 :كاالتي مهمتها تكون التدريسيين السادة من مجموعة من لجنةً  قبل من البرنامج داري  
  

   المرشديين االساتذة مع الطلبة وتواصل البرنامج سير متابعة 
 البرنامج قبل نم المقدمة المهارات حول وللطلبة رشديينالم للسادة تعريفية ومحاضرات عمل ورش اقامة 
 البرنامج. اداء وتحسن تطوير لغرض ودراستها الطلبة او التدريسيين السادة من فكرة او مقترح اي استالم 

 
 
 
 
 
 
 

 .معيار القبول )وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(23

 



 

9 
 

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمياللوائح المركزية للقبول من     
 
 

 .أهم مصادر المعلومات عن البرنامج24

 

 في العراق. ائح وزارة التعليم العالي والبحث العلميلو 
  ليستر الطبيةجامعة. 
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 مهارات المنهجمخطط 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة
/الم
ستو
 ى

رمز 
 المقرر

 اسم المقرر

اساسي 
أم 

اختيار
 ي

 االهداف الوجدانية والقيمية االهداف المهاراتية االهداف المعرفية

المهارات العامة والتاهيلية 
المنقولة )المهارات االخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور 
 الشخصي(

 4د 3د 0د 2د 4ج 3ج 0ج 2ج 4ب 3ب 0ب 2ب 4أ 3أ 0أ 2أ  اساسيات الطب 11111 2/2

                    الحاسبات 11111 2/2

                    الفيزياء الطبية 11110 2/2

                    حقوق االنسان 11114 2/2

2/2 
11114 

:اللغات  

 العربي
 االنكليزي

                   

                    

2/0 
11110 

  الجزيئات, الجينات

 واالمراض
                             

                              انسجة الجسم 11115 2/0

                              االيض 11111 2/0

2/0 
11111 

 والمرض في الصحة

 السكان
                             

2/0 
11111 

حل المشكالت 

1السريرية   
                             

2/0 
11111 

اساسيات المهارات 

 السريرية
 

                             

                    

الجهاز العضلي  22322 0/3

 الهيكلي
                              

                               آليات المرض 22323 0/3

االغشية  22324 0/3

 والمستقبالت
                              

الجهاز القلبي  22321 0/3

 الوعائي
                              

حل المشاكل   22321 0/3

1السريرية   
                              

اساسيات المهارات  22321 0/3

 السريرية
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                            المناعة والمرض 11411 0/4

                            الجهاز البولي   11411 0/4

الجهاز المعدي  11411 0/4

 المعوي
                           

                            الجهاز التنفسي   11411 0/4

ة سيكولوجية  الصح 11411 0/4

 والتنوع
                           

اساسيات المهارات  11410 0/4

 السريرية
                           

                              

                            الجهاز التكاثري 23124 3/5

                            الراس والعنق 23121 3/5

 الصحة والمرض في 23121 3/5

 المجتمع
                           

                             الطب العدلي 23121 3/5

                            مواد اختيارية 23121 3/5

3/5 
 

المهارات اساسيات 

 السريريه
                           

                              

                            الجهاز العصبي 23131 3/6

                            التكامل الطبي 23132 3/6

                            مواد اختيارية 23132 3/6

وحدة المرض  23133 3/6

 والناس
                           

اساسيات المهارات  23134 3/6

 السريريه
                           

                            االدويه 23135 6/3

                              

رعاية الجهاز  24131 4

 العضلي الهيكلي    
                           

 رعاية الجهاز القلبي 24131 4

 و التنفسي
                           

رعاية الجهاز  24131 4

 المعدي المعوي
                           

رعاية الغدد الصم  24132 4

 والجهاز الكلوي
                           

                            الطرق السريرية 21141 4

                              

                            الحواس الخاصة 21142 5
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                            صحة الطفل  21143 5

                            الصحة اإلنجابية  21144 5

التداخل  عناية   21141 5

 الجراحي
                           

                            مواد اختيارية 21141 5

                              

رعاية مرضى  21141 6

 السرطان
                           

رعاية الحاالت  21142 

 الطارئة
                           

رعاية المسنين  21111 6

 واألمراض المزمنة
                           

الصحة الذهنية   6

 والجملة العصبية 
                           

                            معايشة المهنة 21113 6
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 وصف المقررات الدراسية
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 العناية المركزة / رمز المقرراسم .3

 تعليم مدمج .أشكال الحضور المتاحة4

 السادسه .الفصل/ السنة5

  الدراسية )الكلي(.عدد الساعات 6

 2221 تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 وسيشمل. حادة بأمراض المصابين المرضى إدارة في شاملة أسس لديهم الطالب أن من التأكد إلى بلوكال اهذ هدفي
 المزيد تقسيم وكيفية المرضى هؤالء إنعاش/  إدارة وكيفية وتقييمه، المريض على البداية في التعرف كيفية تعلم ذلك
 .المتابعة/  التحقيق إلى والحاجة المخاطر من

 

 

 

 

 
 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا
 البرنامج
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 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 لمعرفيةاالهداف اأ.
 المنهار أو الحاد للمريض األولي التقييم 1. أ •

o نهج وتنفيذ وراء الكامنة المبادئ فهم ABC خطيرة بأمراض المصابين للمرضى 
 مريض يا

o خطيرة بأمراض المصابين المرضى تقييم في الفيزيائية المعلمات أهمية تقدير 
o المبكر اإلنذار نقاط وحساب (EWS) 
 ممرات الهوائيةال إدارة •

o المخترق الهواء مجرى تحديد 
o الهواء مجرى الختراق الشائعة األسباب وصف 
o النقي الهواء مجرى لتأمين المتاحة التقنيات تلك بتفصيل قم 
 التنفس توقف •

o التنفسي الجهاز فشل على التعرف 
o األكسجة ونقص التشبع وانخفاض ، التنفس وبطء ، النفس تسرع من كل أسباب وصف 
o أعاله ورد لما المشتركة التحقيقات ِصف 
o الشرياني الدم غازات تحليل إجراء (ABG) صحيح بشكل وتفسيره بأمان 
o التنفسي الجهاز لفشل الشائعة لألسباب األساسية العالجات وصف 
o واآلمنة المناسبة األكسجين توصيل طرق اشرح 
 الدموية الدورة فشل •

o الدموية الدورة فشل تحديد 
o الكهارل توازن وعدم ، الدم ضغط وانخفاض ، البول وقلة ، القلب وبطء ، القلب تسرع أسباب وصف 
o سبق ما لكل المشتركة التحقيقات ِصف 
o الكهارل واستبدال الوريدي اإلنعاش وطرق مبادئ شرح 
o الدموية الدورة لفشل الشائعة األساسية لألسباب األساسية العالجات وصف 
o األساسية التشوهات وتحديد القلب لتخطيط رصاًصا عشر اثني إجراء 
 حاد وتشوش طبيعية، غير وعصبية الوعي، في انخفاض •

o وحساب واالستجابة الواعي المستوى تقييم GCS صحيح بشكل 
o انخفاض أسباب وصف GCS ، صداع أو النصفي للشلل مفاجئة وبداية صرع نوبات ، حاد ارتباك حالة 
o سبق ما لكل المشتركة التحقيقات ِصف 
o سبق ما لكل األولية/  األساسية العالجات ِصف 
o النخاعي الدماغي السائل تحليل تفسير (CSF) 
o سبق لما كسبب الطبيعي غير الدم سكر أهمية على التعرف 
o التقديمية العروض 



 

16 
 

o الدم جلوكوز اختبار إجراء 
o الطبيعي غير الدم سكر من يعاني مريض مع البداية في التعامل 
 الحرارة ودرجة البيئة •

o الجسم حرارة انخفاض من يعاني مريض على التعرف 
o   الجسم حرارة انخفاض إلى تؤدي أن يمكن التي الخطر عوامل ِصف 
o الجسم حرارة انخفاض من يعاني مريض مع البداية في التعامل 
o الحرارة درجة ارتفاع أهمية على التعرف 
o للحمى الشائعة باألسباب قائمة ضع 
o للحمى األساسية االستقصاءات اشرح 
o إعطاؤه يجب وأيها الحيوية المضادات إعطاء المناسب من يكون متى اشرح 
 للمخاطر الطبقي التقسيم من مزيد •

o المرضى إدارة في للمخاطر الطبقي التقسيم أهمية اشرح 
o ذلك في بما المخاطر لتصنيف الشائعة الطرق وصف EWS ودرجة المعدلة اآلبار ودرجة TIMI 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.
 بالموضوع الخاصة المهارات. ب-1ب

 :يلي بما القيام على قادًرا الطالب يكون أن يجب ، الكتلة نهاية بحلول
 الدم مزارع ذلك في بما الوريد بزل •
 الشرياني الدم غازات عينات أخذ •
 القنية إدخال •
 الشعري الدم سكر قياس •
 القلب تخطيط تسجيالت •
 التدفق ذروة قياسات •
 البخاخات إدارة •
 بالحقن لإلعطاء الحيوي المضاد تحضير •
 SC و IM و IV الحقن إدارة •
 NG أنبوب إدخال •
 المثانة قسطرة •
 خياطة •
 Geudel الهواء مجرى إدخال ذلك في بما الهواء مجرى إدارة •
 باكسالب باريس من للجص األساسي التطبيق •
 
 -3ب
 -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات المجاميع الكبيره 
 مناقشة المجاميع الصغيره 
 التعليم بالمحاكاة 
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 التعليم السريري 
 
 

 طرائق التقييم

 

 نظري اتاختبار 
 OSCE 

 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 تعلم مهارات التواصل مع المرضى -1ج   
  -2ج   
  -3ج   
  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم

 
 برنامج التطوير الشخصي و المهني 

 
 

 طرائق التقييم

 
 الطالبحقيبة تعلّم 

 
 
 

 

  د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.
 :الشاملة للموضوعات التالية الجوانب على ستتعرف الجزء هذا خالل

 :األساسية العلوم •
 العلوي الهواء مجرى تشريح

 الدموية الدورة انهيار فسيولوجيا
 والكهارل السوائل توازن فسيولوجيا

 المرضية العمليات •
 الدموية، واألوعية القلب وهبوط التنفسي، الجهاز فشل ذلك في بما الحادة الطوارئ أسباب

 األيضية واالختالالت العصبية االضطرابات
 والمداواة األدوية علم •

 كدواء األكسجين استخدام
 العضلي التقلص في المؤثرة العوامل من األدوية علم

 الشائعة االلتهابات عالج في الحيوية المضادات اختيار
 عدوى•

 و الصفراوي واإلنتان البول وتسمم الرئوي االلتهاب ذلك في بما الشائعة للعدوى التقديمية العروض
 ياالسحا التهاب
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 بنية البرنامج.12

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم التعليم طريقة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 .البنية التحتية11

 Student Workbook كتاب الطالب المنهجي الكتب المقررة المطلوبة -1
 

  Management of critically ill surgical المراجع الرئيسة )المصادر( -2
patient 

 Davidson 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 

 Davidson 
 
 

  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
 
 
 
 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

 تدريب الطلبه في المستشفيات الطرفيه حول الحاالت الطارئه 
  الكادر التدريسيتدريب و اعداد 
 استشارة اساتذه اكاديميين داخل البلد و خارجه 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 ة الطب/ جامعة الكوفةكلي المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 العقلية بالصحة والعناية السرطان رعاية بلوك / رمز المقرراسم .3

 تعليم مدمج .أشكال الحضور المتاحة4

 السادسه السنة.الفصل/ 5

  .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

 
 ، جاتالعال عمل وكيفية وانتشاره السرطان ظهور كيفية يفهمون الطالب أن من التأكد إلى الكتلة هذه تهدف: أولا 

 والرعاية ، سرةواأل المريض على والعالج التشخيص وتأثير ، الشائعة السرطانات في العالجات وفعالية والتشخيص
 من مزيدب هذا تطبيق منك نتوقع. التلطيفية والرعاية اإلدارة التخصصات ومتعددة العراق في للسرطان الشاملة
 روستاتاوالب والمستقيم والقولون والثدي الرئة سرطان وهي ، الشائعة السرطانات من أنواع خمسة على التفصيل

.الكتلة هذه اللخ الدم ونقل الخبيثة الدم بأورام المتعلقة التعلم نتائج تحقيق منك نتوقع ، الدم أمراض منهج من. والجلد  
 ، والخطيرة الشائعة النفسية الضطرابات وإدارة وعرض ، المعرفة لتطوير فرصة توفير إلى الكتلة هذه تهدف: ثانياا

 على والحصول ، المقابالت إجراء في المهارات تنمية على التأكيد يتم. الحديثة النفسية الصحة خدمات ووظيفة وبنية
 بيولوجي نموذج باستخدام الحالت وصياغة ، المخاطر وتقييم ، العقلية الحالت وفحص ، النفسي للطب مفصل تاريخ
 النفسي الطب في شائع أمر وهو ، المجتمعية البيئات في غالباا ، التخصصات متعدد الفريق يعمل. اجتماعي نفسي

 ومع األماكن من متنوعة مجموعة في فيه والمشاركة السريري النشاط لمراقبة الفرص من العديد للطالب وستتاح
 .والجتماعية الصحية الرعاية في المتخصصين من مجموعة

 

 

 

ا هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاا مقتضيا
ولبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  الستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا

 البرنامج
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 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 الهداف المعرفيةأ.
 على قادرين الطالب يكون أن يجب ، الكتلة نهاية بحلول 1. -1أ
ا تكون أن •  تقييم هناك يكون أن يجب. بالسرطان مصاب لمريض فحص وإجراء مركز تاريخ أخذ على قادرا

 .األداء حالة تقييم عن فضالا  ، المريض لحياة والجتماعية والروحية والعاطفية الجسدية للمجالت
 المهمة األعراض تحديد ذلك في بما ، بالسرطان إصابتهم في المشتبه للمرضى اإلحالة مسار وصف •
 بهم المشتبه للمرضى التشخيصية اإلجراءات وعملية أسباب شرح •

 المريض يفهمها أن يمكن لغة باستخدام ، السرطان
 والخلوي السكاني المستوى على ، السرطان أسباب وصف •
 وربط ، األنظمة هذه ألهمية أسباب وإعطاء ، الشائعة للسرطانات التنبؤية والعالمات التدريج أنظمة وصف •

 األعضاء وظائف وعلم التشريح وعلم الخاليا ببيولوجيا الشائعة السرطانات ومعالجة وفحص سلوك
 السرطان بعالج المتعلقة التالية المصطلحات صف •

o عالجي/  جذري 
 ملطفة س
 مساعد س
 جديد مساعد س
o الصيانة عالج 
o التلطيفية الرعاية 
o داعمة رعاية 
 ذلك في بما ، للمريض للسرطان المضادة التالية العالجات مبادئ وصف •

 (المالية السنة مستوى إلى تحتاج قد كما) المحتملة الجانبية واآلثار الواسع المبرر
 الجراحة س
o للخاليا السام الكيميائي العالج 
o اإلشعاعي العالج 
o بالهرمونات العالج 
 المناعي العالج س
o الجزيئي الموجه العالج 
 وإدارتها التالية الطارئة األورام حالت على التعرف وصف •
 المحتضر المحتضر المريض يا

o شديد ألم من يعاني المريض 
 العدلت الدم تعفن س

 الشوكي الحبل ضغط
 الدم كالسيوم فرط س
o شديدة بضائقة المصاب المريض 
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o العلوي األجوف الوريد انسداد 
o بالنزيف المصاب المريض 

  
 المناسبة العالج خطط في والبدء ، التالية األعراض من يعانون الذين المرضى تقييم على قادرة تكون •

 األعصاب آلم ذلك في بما ، األلم س
o والقيء الغثيان 
 التنفس ضيق يا

 اإلمساك س
 كآبة يا

o الجمجمة داخل الضغط لرتفاع أخرى وعالمات ونوبات صداع 
 الرتباك يا

 المعدية األعراض س
 معهم والتحقيق الورمية األباعد متالزمات من يعانون الذين المرضى على التعرف •
 السرطان لعالجات األمد طويل التسمم مخاطر على التعرف •
 الجيد التصال مهارات استخدام تطوير •

o واألسرة المريض مخاوف إثارة 
o وأسرهم المرضى مع الخبيثة األورام وعالج تشخيص مناقشة 
 السيئة األخبار كسر يا

o العالج وسحب المتناع مناقشة 
o وأسرهم المرضى مع المفضل الرعاية مكان مناقشة 
 التخصصات متعدد فريق ضمن بفعالية العمل •
 للعناية ليفربول مسار استخدام ذلك في بما ، المحتضر للمريض الجيدة الرعاية وصف •
 متعدد العمل ذلك في بما ، المتحدة المملكة في التلطيفية الرعاية وخدمات السرطان وبنية روح وصف •

 التخصصات
 أ و ، سواء حد على والشخصية المهنية ، الخاصة بحدودهم الوعي إظهار •

 المساعدة على للحصول الرجوع يجب ولمن متى معرفة
 
   

 :العقلية الصحة رعاية بلوك
 :على قادرين الطالب يكون أن يجب ، الثانية المرحلة بنهاية

 التشخيص لصياغة المرضى من الصلة ذات المعلومات لستنباط والفعالة المؤكدة التصال مهارات استخدام •
 .السريرية البيئات من متنوعة مجموعة في اإلدارة وخطة النفسي التفريقي

 .المعرفية الوظيفة فحص ذلك في بما العقلية الحالة فحص وإجراء النفسي التاريخ إجراء •
 .متماسك بشكل العقلية الحالة وفحص التاريخ تقديم •
ا تؤثر أن ويمكن سريرياا تظهر أن يمكن المختلفة الطبيعية غير الشخصية تطورات أن إدراك •  على أيضا

 .النفسية األمراض وإدارة عرض
 :التالية الضطرابات وإدارة لعالج أساسي فهم ولديك التقديمية والعروض النتشار مدى وصف •

o األخرى والذهان الفصام 
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o العاطفية الضطرابات 
o العام القلق واضطراب ، والرهاب ، الهلع اضطراب ذلك في بما ، القلق اضطرابات ، 
o الصدمة بعد ما واضطراب الحزن فعل ورد التكيف اضطراب (PTSD) 
o القهري الوسواس اضطراب (OCD) 
o المواد استخدام إساءة 
o الخرف 
o الحاد الرتباك حالة 
o والمراهقين األطفال عند السلوك اضطراب 
o والمراهقين األطفال عند العاطفية الضطرابات 

o سديةج بأعراض مصحوبة نفسية مشاكل 

 

 الهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.
 بالموضوع الخاصة المهارات. ب-
 الوراثية الستشارة في األسرة لديناميات العملية بالصعوبات الوعي 1. ب. 1
 للخطر المعرضين األقارب وتحديد الميراث أنماط لفهم النسب رسم على القدرة. 2
 الورم متالزمات نمط على التعرف. 3
 الطفولة قضايا في الجيني والختبار والسرية الموافقة مناقشة على قادرة تكون. 4
 السرطان فحص وسلبيات إيجابيات ناقش. 5
 المدربة الوراثة مع المهارات وإعطاء والمعلومات المعقدة القضايا إيصال على تدرب. 6

 المستشارين
 معقول بشكل بالسرطان لإلصابة القابلية إدارة. 7
 .معين إداري مسار ألي قضية بناء في الطب مهنة ألخالقيات األساسية المبادئ استخدم. 8
 

 اإلجرائية المهارات
o الدم نقل على اإلجباري التدريب 
o العظام نخاع فحص لمشاهدة إلزامي 
 :في خبرة تكتسب قد

 الجنبي الصرف
 البزل

 
 النفسية الصحة 2- ب
 :إلدارة العامة والمبادئ التقديمي العرض وصف على القدرة •

o األكل اضطرابات 
o الجنسية النفسية الضطرابات 
o النمو اضطرابات 
o النتباه نقص اضطراب 
o التعلم صعوبات من يعانون الذين األشخاص لدى الشائعة النفسية الحالت 
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 .أعاله المذكورة الضطرابات من لكل المناسبة التحقيقات وصف •
 الضطراب لشرح الموجودة النماذج بين وقارن قارن. النفسي الطب في المستخدمة التصنيف طرق تحديد •

 .النفسي
 على قادرة تكون. للعالجات الشائعة الجانبية اآلثار صف. النفسي الطب في المستخدمة العالج طرق وصف •

 .المختار العالج نهج تبرير
 .اآلخرين وعلى أنفسهم على المرضى مخاطر تقييم •
 .والعرقية والثقافية الجتماعية بخلفيته وإدارته ومشكالته المريض أعراض ربط •
 المرض سير وتوقعات جانبية وآثار وأسباب طبيعة األقارب أو/  و للمرضى اشرح •

 .الشروط أعاله
 .حساسة بطريقة وأقاربهم المرضى مع النفسية الحالت إدارة مناقشة •
 .نفسية صعوبات من يعانون الذين المرضى حقوق عن الدفاع •
 .وأقاربهم للمريض العاطفية للمشاكل تعاطفي فهم إظهار •
 .للمرض النفسية األبعاد تقييم •
 النفسي الطب في األخالقية للقضايا فهم إظهار •
 حساسين يكونوا وأن العقلية الصحة مشاكل من يعانون الذين للمرضى الجتماعي بالندماج اللتزام إظهار •

 .العار وصمة بشأن المرضى لمخاوف
 مع بناء بشكل العمل على والقدرة النفسية الصحة خدمات مجال في التخصصات متعدد العمل أهمية تقدير •

 .اآلخرين الصحيين المهنيين
 .البناء الذاتي والنقد النقدي التفكير على القدرة إظهار •
 .اآلخرين آراء بشأن الذهن متفتح وكن اليقين عدم تحمل •

 .النفسية الضطرابات من والوقاية النفسية الصحة تعزيز أهمية على التعرف •

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات المجاميع الكبيره 
  الصغيرهمناقشة المجاميع 
 التعليم بالمحاكاة 

 
 
 
 

 ائق التقييمطر

:مكونات 4 في الطالب تصنيف سيتم  
.السريري ، الجماعي العمل ، الحضور ، الحتراف •  
:الطالب لدى يكون أن يجب الكتلة بنهاية •  
محددة بمواعيد المحددة اإلجبارية الجلسات جميع حضور •  
المرتبة التعليمية البرامج جميع حضر •  
األخرى والجلسات للعيادة المخصصة الجلسات جميع حضور •  
السريرية البيئة في المهني السلوك إظهار •  
المصنف في اإلجبارية المهام أتم •  
الكتلة في تجاربهم من جانب على بناءا  تأملي مقال كتابة •  
السبورة على التكوينية السرطانية الكتلة تقييمات من النتهاء •  
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 SSC الصلة ذات البولية المسالك جراحة أو السرطان في شارك •
الدم نقل تدريب إتمام •  

:لـ المخصصة العالمات على الكتلة عمل درجة تعتمد  
المصنف. 1  
و عاكسة مقال. 2  
التعليمية المجموعة في المشاركة. 3  

:أساس على المعلم قبل من السريرية الدرجة تخصيص يتم  
السريري التقييم استمارات. 1  
السريرية الكفاءة استمارة. 2  

) SSC نموذج. 3 ا يكون ل وقد مناسباا كان إذا السريرية ، العالمات وضع وقت في متاحا  
 (SSC مشرف قبل من مخاوف هناك كانت إذا لحقاا الدرجة تغيير يمكن.4

ا بذلك يسمح ل الزمني الجدول ، أمكن إن) السريرية البيئة في المباشرة المالحظة. 5  (دائما
 

 ج. الهداف الوجدانية والقيمية
 تعلم مهارات التواصل مع المرضى -1ج   
 -2ج   
 -3ج   
 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم

 برنامج التطوير الشخصي و المهني 
 

 طرائق التقييم

 حقيبة تعلّم الطالب
 
 

 

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات الخرى المتعلقة 
 (الشخصية والتنمية التوظيف بقابلية صلة ذات أخرى مهارات) للتحويل والقابلة العامة المهارات - دال -1د
 :الشاملة للموضوعات التالية الجوانب عن الطالب سيتعلم ، المجموعة هذه خالل 1. د
 :األساسية العلوم •

 .الخلية بيولوجيا
 .الوراثة علم

 المرضية العمليات •
 (واألنظمة الخلوية المستويات على) السرطان سلوك

 والمداواة األدوية علم •
 والملينات القيء ومضادات اآللم لتسكين األدوية علم

 للرقابة الخاضعة األدوية وصف
 الحديثة السرطان وأدوية الكيميائي العالج وأمثلة مبادئ
 عدوى •

 العدلت لإلنتان األولي والعالج التعرف
 المناعة ضعف من يعانون الذين المرضى في الميكروبات مضادات استخدام
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 التصوير •
 األورام أشعة

 والقانون األخالق •
 العالج وسحب وقف

 المحتضر المريض رعاية
 السريرية والممارسة الموافقة
 واختبارها السرطانية الجينات فحص
 العامة الصحة •

 التكلفة عالية العالجات خالل من الفحص وتمويل الخدمات تقديم
 

 :العقلية الصحة رعاية كتلة
 :الشاملة للموضوعات التالية الجوانب على الطالب سيتعرف ، المجموعة هذه خالل          

 :األساسية العلوم •
o واألمراض الجينات 
o العصبية األنسجة - الجسم أنسجة 
o والمستقبالت األدوية - والمستقبالت األغشية. 
o السمية متالزمات -البولي الجهاز 
o العصبي الجهاز 
o المرضية العمليات 
o الدرقية الغدة -الغذائي التمثيل 
o وموتها الخاليا إصابة -المرض آليات 
o العصبي الجهاز 
 عدوى •

o والمناعة العدوى 
 التصوير •

o النفسي الطب في المغناطيسي بالرنين والتصوير المقطعي التصوير استخدام معرفة 
 العقاقير علم •

o اإلكلينيكي النفسي األدوية علم - اإلكلينيكي العقاقير علم 
o و األدوية -الدموية واألوعية القلب نظام CVS 

 احترافية •
o المجتمع في والمرض الصحة  

o التصال مهارات  
o و العمل فريق IPE 
o عالمجتم في الصحة  
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 بنية البرنامج.11

مخرجات التعلم  الساعات السبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 .البنية التحتية11

 Student Workbookكتاب الطالب المنهجي  الكتب المقررة المطلوبة-1
 
 

  Davidson الرئيسة )المصادر(المراجع -2

 
 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 Davidson 
 
 
 

  المراجع اللكترونية، مواع النترنيت.....-ب
 
 
 
 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 تدريب الطلبه في المستشفيات الطرفيه حول الحالت الطارئه 
  اعداد الكادر التدريسيتدريب و 
 استشارة اساتذه اكاديميين داخل البلد و خارجه 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 التنفسي والجهاز بالقلب العناية كتلة / رمز المقرراسم .3

 تعليم مدمج .أشكال الحضور المتاحة4

 الرابعه .الفصل/ السنة5

  .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

 2221 تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 نظام على تؤثر التي الشائعة الحاالت على التعرف على قادرين يكونوا أن يجب الطالب أن هو الكتلة هذه من الهدف
 ووقايتهم وعالجهم استقصائهم وصف على قادرين يكونوا وأن ، التنفسي والجهاز الدموية واألوعية القلب

 

 

 

 

 
 
 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا

 البرنامج
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 والفهم المعرفة. أ -1أ
 :أجل من الهامة التنفسي والجهاز الوعائية القلبية األسباب تحديد على قدرتهم على يبرهنون 1- أ •
 الصدر في ألم. 1
 التنفس ضيق. 2
 إغماء. 3
 خفقان. 4
 السعال. 5
 البلغم إنتاج. 6
 أزيز. 7
 الدم نفث. 8
 الساق آالم. 9

 وذمة. 12
  
 السريري التفكير واستخدام ، واالجتماعية والنفسية الجسدية الجوانب االعتبار في التاريخ أخذ خالل من •

 .المناسب المؤقت التشخيص إلى للوصول
 التنفسي والجهاز الوعائي القلبي الجهاز في طبيعي وغير وطبيعي انتقائي بشكل جسدية عالمات استنباط •

 .التشخيصية الفرضيات الختبار
 ذلك في بما التشخيص فرضيات لتأكيد انتقائي بشكل التحقيقات استخدام •

o الصلة ذات األخرى والتصويرات للصدر السينية األشعة تفسير 
o القلب تخطيط وتفسير إجراء 
o الجريان ذروة مقياس استخدام ذلك في بما ، األساسية الرئوية الوظائف اختبارات وتفسير إجراء 
o وتفسيرها الشرياني الدم غازات تحاليل إجراء 
o األولية وإدارتها الدماغية السكتة وشبه القلب ضربات انتظام عدم على التعرف 
o السلين اختبارات 
 وتقييم ، المعلومات مصادر باستخدام األمر لزم إذا ،( األدوية استخدام ذلك في بما) إدارة خطة صياغة •

 والجهاز الدموية واألوعية القلب أمراض من يعانون الذين المرضى لرعاية ، االستنتاجات وتطبيق األدلة
 .الشائعة التنفسي

 :أجل من الفعال االتصال مهارات استخدام •
o الوعائية القلبية الخطر عوامل بشأن المشورة تقديم 
o من مؤخًرا عانى مريض إلى المهنية العوامل ذلك في بما الحياة نمط في التغييرات بشأن المشورة تقديم 

 القلب عضلة احتشاء
 

o بالصدى القلب وتصوير التمرينات واختبار التاجية األوعية وتصوير القصبات تنظير إجراءات شرح 
o الدم ضغط الرتفاع المضادة األدوية تناول وسلبيات إيجابيات بشأن المريض مع التفاوض 
o عضال رئوي مرض لديها/  أنه بحساسية المريض إبالغ 
o التدخين عن اإلقالع خطة بشأن المريض مع التفاوض 
 الدموية واألوعية القلب أمراض عبء من تقلل أن والثانوية األولية الوقائية لالستراتيجيات يمكن كيف صف •
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 .المجتمع على
 ئةالر أمراض في التسبب في والمهنية البيئية العوامل إمكانية على التعرف •

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.
 :التالية السياقات في أعاله المذكورة الكفاءات تظهر أن يجب -1ب
 الصدرية الذبحة •
 القلب عضلة احتشاء •
 الدم ضغط ارتفاع •
 قلبية سكتة •
 صمامي قلب مرض •
 واالنسداد التخثر •
 الطرفية الدموية األوعية أمراض •
 الهواء تدفق تحديد •
 التنفسي الجهاز التهابات •
 التنفس توقف •
 الجنبي مرض •
 الدرن مرض •
 الرئة سرطان •

 المقيدة الرئة أمراض •

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات المجاميع الكبيره 
 مناقشة المجاميع الصغيره 
 التعليم بالمحاكاة 

 
 

 طرائق التقييم

 :طالب كل كان إذا عما الطب كلية إلى تقرير تقديم سيتم الكتلة نهاية في
 االقتضاء حسب أخرى سريرية وجلسات. محددة بمواعيد المحددة اإلجبارية الجلسات جميع حضور •
 الكتلة مصنف في المحددة المطلوبة المهام إتمام •
 القائمة والتقييمات التشاور مهارات ذلك في بما ،( للكتلة االقتضاء حسب) ُمرضي بشكل المكتملة التكوينية التقييمات •

 .المعرفة على
 المهنية والسلوكيات المواقف إظهار •

 طالب لكل والتقدم المجموعات تقارير بمراجعة ، منه فرعية مجموعة أو ، الثانية المرحلة في الممتحنين مجلس سيقوم
 بشكل الكتلة تقييم جوانب جميع يكملوا لم الذين الطالب حالة في المناسب اإلجراء وتحديد ، منتظمة فترات على

 .مرض
 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 تعلم مهارات التواصل مع المرضى -1ج   
 -2ج   
 -3ج   
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 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم

 برنامج التطوير الشخصي و المهني 
 

 طرائق التقييم

 
 حقيبة تعلّم الطالب

 
 
 
 

 

 االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات 
 (الشخصية والتنمية التوظيف بقابلية صلة ذات أخرى مهارات) للتحويل والقابلة العامة المهارات - 1د
 األساسية العلوم 1- د •

o األعضاء وظائف وعلم التشريح علم 
 المرضية العلوم •

o الدقيقة األحياء علم 
/  المزمن الرئوي االنسداد لمرض المعدية والتفاقم المعدية الشغاف والتهاب الرئوي االلتهاب ذلك في بما •

 الربو
 التصوير •

o للصدر المقطعي التصوير ، المغناطيسي بالرنين القلب تصوير ، السينية باألشعة الصدر تصوير 
 السريرية الصيدلة علم •

o كبير بشكل العالج على التنفسي والجهاز الدموية واألوعية القلب طب يعتمد 
 األخالق و القانون/  االحتراف •

 

 بنية البرنامج.12

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 التحتية.البنية 11
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 Student Workbookكتاب الطالب المنهجي  الكتب المقررة المطلوبة-1
 
 

  Management of critically ill surgical المراجع الرئيسة )المصادر(-2
patient 

 Davidson 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 

 Davidson 
 

  االلكترونية، مواع االنترنيت.....المراجع -ب
 
 
 
 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 تدريب الطلبه في المستشفيات الطرفيه حول الحاالت الطارئه 
 تدريب و اعداد الكادر التدريسي 
 استشارة اساتذه اكاديميين داخل البلد و خارجه 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 صحة الطفل / رمز المقرراسم .3

  .أشكال الحضور المتاحة4

  .الفصل/ السنة5

  .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 ؛ والمتأخر الطبيعي النمو ذلك في بما ، الطفل لصحة سليم فهم الطالب لدى يكون أن ضمان إلى الكتلة هذه تهدف
 صحة في األسرة ودور ؛ الشائعة والمزمنة الحادة األطفال بأمراض المعرفة ؛ الروتينية الصحية والمراقبة الفحص
 .الطفل

 

 

 

 

 
 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا
 البرنامج
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 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 االهداف المعرفيةأ.
والفهم المعرفة -1أ  

 اللغوية تالصعوبا مع التعامل ذلك في بما ، المناسبة االتصال مهارات باستخدام المناسب التاريخ أخذ 1. أ •
المراهق من تاريخ واخذ ، أكبر وطفل ، صغير وطفل ، ورضيع ، الوالدة لحديثي رعاية مقدم من ،  

للطفل جسدي فحص إجراء •  
ينمو الطفل كان إذا ما ومعرفة ، للطفل تطوري تقييم إجراء •  

الشائعة السلوكية بالمشكالت دراية على ويكون يتأخر •  
البسيطة التغذية مشاكل وصف •  

الوالدة حديثي لألطفال الروتيني والفحص الشائعة الولدان مشاكل وصف •  
مناسب بشكل التحقيقات استخدام •  

الشائعة األطفال لمشاكل إدارة خطط صياغة •  
التخصصات متعدد العمل فريق بأهمية واالعتراف الفريق نهج اعتماد •  

الطفل حماية وعمليات مبادئ شرح •  
، الثقافات متعدد الوعي وإظهار المناسبة والمهنية الشخصية المواقف إظهار •  

اإلعاقة أو اللون أو العرق أو المعتقد أو بالثقافة المساس عدم إلى بالحاجة االعتراف •  
بالموضوع الخاصة المهارات. ب  

:المثال سبيل على الشائعة األطفال أمراض على التعرف - 1 ب •  
o الكيسي التليف ، الرئوي االلتهاب ، الصرير ، الربو مثل ، الشائعة التنفسي الجهاز أمراض  

الشائعة الخلقية القلب أمراض مثل ، الدموية واألوعية القلب س  
o والبطن ، واإلمساك ، واإلسهال ، القيء مثل ، الهضمي الجهاز أمراض  
o الشائعة الجراحية والمشاكل واألمعاء المعدة والتهاب األلم  
o الكلوية والمتالزمة الفراش في التبول ، البولية المسالك التهاب مثل ، البولي الجهاز أمراض  
o السحايا والتهاب والصرع الحمى نوبات مثل ، المركزي العصبي الجهاز  

o والمفاصل الشائعة الجلد وأمراض والسكري الدم أمراض - أخرى أمراض. 

 -2أ
 -3أ
 -4أ
 -5أ
 6-أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.
 :المثال سبيل على الشائعة األطفال أمراض على التعرف -1ب
o الكيسي التليف ، الرئوي االلتهاب ، الصرير ، الربو مثل ، الشائعة التنفسي الجهاز أمراض 
 الشائعة الخلقية القلب أمراض مثل ، الدموية واألوعية القلب س
o والبطن ، واإلمساك ، واإلسهال ، القيء مثل ، الهضمي الجهاز أمراض 
o الشائعة الجراحية والمشاكل واألمعاء المعدة والتهاب األلم 
o الكلوية والمتالزمة الفراش في التبول ، البولية المسالك التهاب مثل ، البولي الجهاز أمراض 
o السحايا والتهاب والصرع الحمى نوبات مثل ، المركزي العصبي الجهاز 
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o والمفاصل الشائعة الجلد وأمراض والسكري الدم أمراض - أخرى أمراض. 

 -2ب
 -3ب
 -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 
 
 :طالب كل كان إذا عما الطب كلية إلى تقرير تقديم سيتم الكتلة نهاية في
 االقتضاء حسب أخرى سريرية وجلسات. محددة بمواعيد المحددة اإلجبارية الجلسات جميع حضور •
 الكتلة مصنف في المحددة المطلوبة المهام إتمام •
 ،( للكتلة االقتضاء حسب) ُمرض   بشكل المكتملة الكتلة داخل التكوينية التقييمات •
 .المعرفة على القائمة والتقييمات التشاور مهارات ذلك في بما
 المهنية والسلوكيات المواقف إظهار •

 لكل والتقدم المجموعات تقارير بمراجعة ، منه فرعية مجموعة أو ، الثانية المرحلة في الممتحنين مجلس سيقوم
 الكتلة تقييم جوانب جميع يكملوا لم الذين الطالب حالة في المناسب اإلجراء وتحديد ، منتظمة فترات على طالب
 .مرض بشكل
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 -1ج   
 -2ج   
 -3ج   
 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 
 
 
 

 

 العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. د.المهارات
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 :الشاملة للموضوعات التالية الجوانب على الطالب سيتعرف ، المجموعة هذه خالل -1د
 :األساسية العلوم •

 واالنسداد الصرير في العلوي الهواء مجرى المثال سبيل على ، المناسب التشريح
 وإدارته الصرع آلية مثل ، الصلة ذات األعضاء وظائف علم

 السكري مرض مثل ، الصلة ذات الحيوية الكيمياء
 المرضية العمليات •

 والكيسي القصيبات والتهاب الرئوي االلتهاب مثل الشائعة األمراض في المرضية العمليات
 الشائعة الخلقية القلب أمراض وأمراض ، التليف

 والمداواة األدوية علم •
 السكري مرض في األنسولين استخدام
 الصرع في االختالج مضادات استخدام
 اآلالم وتسكين الحرارة خافضات استخدام

 عدوى •
 المفاصل والتهاب الدم وتسمم السحايا التهاب مثل ، الشديدة العدوى حاالت في الحيوية المضادات استخدام
 اإلنتاني

 الوسطى األذن والتهاب البولية المسالك التهاب عالج
 -2د
 -3د
 -4د

 

 بنية البرنامج.11

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 .البنية التحتية11

  المطلوبةالكتب المقررة -1
 
 
 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2
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الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 
 
 
 
 

  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
 
 
 
 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

  القسم العلمي/المركز.2

 السريرية الطرق كتلة / رمز المقرراسم .3

  .أشكال الحضور المتاحة4

  .الفصل/ السنة5

  .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 المناهج عبر والممارسة السريري التعلم تدعم التي االستشارة كفاءات تطوير من الطالب تمكين إلى الكتلة هذه تهدف
 .األماكن جميع في السريرية للممارسة سليم أساس وتوفير ، الدراسية

 

 

 

 

 
 
 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا
 البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرامج المطلوبة.9

 ةاالهداف المعرفيأ.
هي نتائجها فإن ، المنهج عبر التشاور نهج تجسد الكتلة هذه ألن نظًرا 1. أ  

الطالب على يجب الكتلة نهاية في. ككل الدورة تلك من مرحلية نسخة  
:نحو التقدم من مزيد إلحراز الالزمة اآلمنة األسس وضعوا  

 وخصوصيتهم كرامتهم واحترام ، ومراعاة بأدب المرضى ومعالجة ، األول همهم مرضاهم رعاية جعل •
الحياة أسلوب أو اللغة أو الثقافة أو الخلفية عن النظر بغض نظرهم ووجهة  

 اختبارو لصياغة الالزمة المعلومات على والحصول ، وأقاربهم المرضى مع وحساس فعال بشكل التواصل •
:خالل من للمريض التشخيصية الفرضيات  

المناسبة والنفسية واالجتماعية الجسدية الجوانب في والنظر ، التاريخ أخذ •  
انتقائي بشكل طبيعية وغير طبيعية عالمات انتقاء •  

انتقائي بشكل التحقيقات استخدام •  
 ، الطبيعية وغير ةالطبيعي والوظيفة للبنية سليم علمي فهم إلى تستند مناسبة تشخيصية فرضيات صياغة •

 االجتماعيةو والمهنية البيئية العوامل وفهم ، للمرض والنفسي االجتماعي السياق وتقدير ، المرض وعمليات
المرض في التسبب في  

 اجاتاالستنت وتطبيق ، األدلة وتقييم المعلومات مصادر باستخدام األمر لزم إذا ، اإلدارة خطط صياغة •
.خطيرة ولكنها شائعة وغير شائعة حاالت من يعانون الذين المرضى لرعاية  

حيةالص الرعاية ومهنيي اآلخرين واألطباء وأقاربهم المرضى مع التفاوض خالل من اإلدارة خطط تنفيذ •  
فعال بشكل معهم والتواصل الصحية الرعاية مجال في العاملين من غيرهم دور شرح •  

الصحية الرعاية فريق من كجزء فعال بشكل العمل •  
الصحية الرعاية بتقديم المعنية للمنظمات والعملية االقتصادية المعوقات على التعرف •  

الضرورة عند المساعدة وطلب الشخصية القيود على التعرف •  
السريرية الممارسة في لقبوله والحاجة اليقين عدم على التعرف •  

 تكشافواس الفضول على قائم نهج اتباع مع ذاتيًا الموجه التعلم خالل من المهني تطويرهم في االستمرار •
 المعرفة

األقران مراجعة عملية في والمشاركة الذاتي التدقيق إجراء •  
 اتالمهار على والحصول ، الطبية المعرفة تطوير في ممكن حد أقصى إلى للمساهمة المسؤولية قبول •

مناسبًا ذلك كان إذا البحث طرق في التدريب من لمزيد المطلوب والفهم األساسية  
 وأخالقي قانوني إطار ضمن العمل •

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.
B.1 ريريوالس ، الجلدية واألمراض ، األدلة على القائم الطب حول محددة جلسات على أيًضا الكتلة يحتوي  

:ونتائجهما ، والتصوير األطفال تقييم  
ودمج الصلة ذات األدلة عن البحث عمليات تحديد في الكفاءة تطوير •  

المرضى مشاكل وإدارة تشخيص في النتائج  
 شةومناق ، الشائعة الجلدية لألمراض السريرية والعالمات األعراض ووصف تحديد على قادًرا تكون أن •
 لهذه ءمةمال األكثر اإلدارة خطط ووصف المرضى مع الجلدية لألمراض والمهني واالجتماعي النفسي التأثير

.األمراض  
 مراحل تؤثر كيف وتعلم األعمار جميع من واألطفال العائالت مع االستشارات وعملية محتوى على تدرب •

العملية على األطفال نمو  
 في النتائج وتفسير محددة تشخيصية أسئلة معالجة أجل من معينة تصوير فحوصات طلب مؤشرات اشرح •

 للمريض التقديمي العرض ضوء

 طرائق التعليم والتعلم
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 طرائق التقييم

 منهما كل كان إذا ما حول الطب كلية إلى تقرير تقديم سيتم الكتلة نهاية في
 :لديه الطالب

 لهم المخصصة العيادة في السريرية التنسيب جلسات جميع حضر •
 .مرضية بطريقة التدريس جلسات محلة في ساهم •
 .أسبوع كل من والجمعة الخميس يومي التعليمية الدورات جميع حضر •
ً  مقاالً  وكتبت موحد شكل في حالة دراستي مرض بشكل أكملت •  .للسرية األخالقية للمسائل عاكسا
 للتشاور المحددة للكفاءات وفقًا عليها الحكم وتم مالحظتها تمت استشارات خمس في مرض   بمستوى إجراؤها تم •

 .الثانية المرحلة في للتقييم الممارسة قواعد مدونة في والمحددة ، الدراسي المنهج عبر
 الكتلة أنحاء جميع في احترافية بطريقة تصرف •
 

 و المجموعة تقارير بمراجعة ، منه فرعية مجموعة أو ، الثانية المرحلة في الممتحنين مجلس سيقوم
 حالة في المناسب اإلجراء وتحديد ، منتظمة فترات على طالب كل تقدم

 .مرض بشكل الكتلة تقييم جوانب جميع يكملوا لم الذين الطالب

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 -1ج   
 -2ج   
 -3ج   
 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 
 
 
 

 

 د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.
 .الشاملة الموضوعات من بالعديد الكتلة هذه سترتبط - 1 د
 المرّكز التاريخ ألخذ أساسية سمة تعتبر التي الفرضيات توليد تدعم المرضية والعمليات األساسية العلوم •

 .المناسب البدني الفحص وإجراء
 الكتلة سمات من رئيسية سمة األولية الرعاية في العدوى وعالج تشخيص يعتبر •
 األولية الرعاية في األدوية واستخدام ، التصوير مثل التحقيقات بترتيب تتعلق الكتلة في محددة جلسات هناك •
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 ".الصحراء جزيرة أدوية" جلسة ذلك في بما ،
 الستكشافها الفرص من العديد للطالب وستتاح ، األولية الرعاية ممارسة في العامة الصحة قضايا تنتشر

 

 بنية البرنامج.11

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 .البنية التحتية11

  الكتب المقررة المطلوبة-1
 
 
 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2
 
 
 

بها )المجالت العلمية، الكتب والمراجع التي يوصى -أ
 التقارير، .....

 
 
 
 
 

  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
 
 
 
 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

  القسم العلمي/المركز.2

 والكلى الصماء بالغدد العناية كتلة / رمز المقرراسم .3

  .أشكال الحضور المتاحة4

  .الفصل/ السنة5

  )الكلي(.عدد الساعات الدراسية 6

  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 الغدد أمراض وإدارة عرض على التعرف على قادرين الطالب يكون أن يجب أنه في المجموعة هذه أهداف تتمثل
 الحادة الكلى إصابات من يعانون الذين المرضى على التعرف على قادرين الطالب يكون أن يجب. والسكري الصماء

 المرضى ومضاعفات التقديمية للعروض الشائعة األسباب وفهم الروتينية واإلدارة بالتحقيقات دراية على يكونوا وأن
 .المزمن الكلى مرض من يعانون الذين
 على التعرف على قادرين الطالب يكون أن يجب ، أنه هي الكتلة هذه أهداف فإن ، البولية المسالك بجراحة يتعلق فيما

 التحقيق وصف على قادرين يكونوا وأن ، الذكري التناسلي والجهاز البولي الجهاز على تؤثر التي الشائعة الحاالت
 .والوقاية والعالج

 

 

 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا

 البرنامج
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 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 االهداف المعرفيةأ.
 السريري التاريخ أساس على السكري بمرض إصابتهم تشخيص المحتمل المرضى تحديد - 1 أ •
 المخبرية الفحوصات طريق عن السكري مرض تأكيد •
 اإلكلينيكي شبه السكري مرض عن الكشف •
 و األدلة وتقييم ، المعلومات مصادر باستخدام األمر لزم إذا ، إدارة خطة صياغة •
 السكري مرضى لرعاية االستنتاجات تطبيق •
 الفعال االتصال مهارات استخدام •

o السكري مرض من يعاني أنه على مؤخًرا تشخيصه تم الذي للمريض الحياة نمط تغييرات حول المشورة تقديم 

 البسيط الغذائي التدخل إلى باإلضافة مختلفة عالجات إلى الحاجة لسبب شرح وتقديم
o من الحد في الدم في الدهون نسبة وتقليل الدم ضغط وضبط الغذائي التمثيل في الجيد التحكم أهمية للمرضى شرح 

 والوفيات المراضة
o والمهنة والقيادة الرياضة ممارسة بشأن للمرضى المشورة تقديم 
o الذاتية المساعدة منظمات عن معلومات المرضى إعطاء 
 ذلك في بما ، الطويل المدى على السكري مرض مضاعفات على التعرف على والقدرة وصف •

o الكبيرة الدموية األوعية أمراض 
 العين مرض س
o الدم ضغط وارتفاع الكلى أمراض 
o القدم وأمراض األعصاب اعتالل 
 الدهون مرض س
 آسيوي أصل من المنحدرين أولئك في وإدارتها السكري مرض في المعينة الفروق على التعرف •
 مرض رعاية في المتخصصين والممرضات النفس وعلماء التغذية وأخصائيي العظام تقويم أخصائيي دور شرح •

 السكري
 المناسبة والتحقيقات والفحص السريري التاريخ أساس على الدرقية الغدة بمرض تشخيصهم المحتمل المرضى تحديد •
 والتحقيقات والفحص السريري التاريخ أساس على الكظرية الغدة بمرض تشخيصهم المحتمل المرضى تحديد •

 المناسبة
 والتحقيقات والفحص السريري التاريخ أساس على النخامية الغدة بمرض تشخيصهم المحتمل المرضى تحديد •

 المناسبة
 ذلك في بما ، والكهارل السوائل توازن مبادئ شرح •

o الدم ناتريميا وفرط نقص وعالج وفحوصات أسباب 
o المفرط الدم وبوتاسيوم نقص وعالج وفحوصات أسباب 
o الوريدية السوائل استخدام 
 القاعدي الحمضي التوازن مبادئ شرح •
 والقالء االستقالبي الحماض وإدارة تحديد •
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 معها التعامل وكيفية والبروتينية الدموية البيلة أسباب على التعرف •
 معها التعامل وكيفية ، الحادة الكلى إصابة أسباب على التعرف •
 معها والتعامل المزمنة الكلى أمراض أسباب على التعرف •
 الكلوية بالبدائل العالج مبادئ للمريض اشرح •

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.

• B.1 البولي الجهاز سرطانات 
 ، الطبيعي والتاريخ األنواع تفهم أن يجب ، Final MB ChB بواسطة
 والتشخيص والعالج األولية واإلدارة والتحقيق العرض

 :الحدوث حسب مرتبة البولية المسالك في خبيثة أورام 5
 جوهر •
 البروستات. 1
 المثانة. 2
 (االنتقالية الخاليا وسرطان الكلوية الخاليا) الكلى. 3
 الخصية. 4
 فيه مرغوب •
 القضيب. 5

• II األورام غير البولية المسالك جراحة 
 ، المحتمل والعرض ، الطبيعة تفهم أن يجب ، Final MB ChB خالل من •
 :أدناه المذكورة للحاالت والتشخيص والعالج التحقيق •
 جوهر •
 و الذكور) البول سلس ذلك في بما السفلي البولي الجهاز أعراض. 1

 (أنثى
 (BPH) الحميد البروستاتا تضخم. 2
 البولية المسالك حصوات مرض. 3
 (UTI) البولية المسالك التهابات. 4
 الحاد الصفن كيس ، الخاصرة في حاد ألم ، البول احتباس) البولية المسالك في الطوارئ حاالت. 5

 الجهازية ، الحاد الكلوي الفشل ، البارافيموز ، الخصية والتواء األلم
 (الشوكي الحبل وضغط الدم تعفن

 (الخصية دوالي ، البربخ كيس ، المائية القيلة) الحميد الصفن كيس تورم. 6
 ، الشبم ، البولية المسالك التهاب ، المعلقة الخصيتين) الشائعة األطفال أمراض. 7

 .الخصية التواء
 فيه مرغوب •
 الذكور عند والعقم والعقم الذكورة. 8
 (التناسلية واألعضاء واإلحليل والمثانة الكلى) البولي الجهاز إصابات. 9
 وأنت عليها التعرف يمكن بطرق شائع بشكل تظهر أعاله المذكورة الحاالت •

 بثقة ومناقشتها التالية السيناريوهات على التعرف على قادرة تكون أن يجب
 المدرجة الشروط بترتيب مباشرة السيناريوهات هذه ترتبط ال)

 (:فوق
 جوهر •
 (مرئي غير أو مرئي) دموية بيلة المصاب المريض إدارة. 1
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 البولية المسالك في خبيث بورم المصاب المريض إدارة. 2
 :البولية المسالك في الشائعة الطوارئ حاالت إدارة. 3
 السفلي بالبول يتقدم الذي( أنثى أو ذكر) المريض إدارة. 4
 البول سلس من يعاني مريض إدارة. 5
 البولية المسالك حصوات بمرض المصاب المريض إدارة. 6
 (UTI) البولية المسالك التهاب من يعاني مريض إدارة. 7
 الصفن كيس في ألم أو/  و الصفن كيس في تورم من يعاني الذي المريض إدارة. 8
 البطن في مزمنة آالم من يعاني الذي المريض إدارة. 9

 الطفولة في الشائعة البولية المسالك حاالت إدارة. 11
 فيه مرغوب •

 أو (ED) االنتصاب ضعف من يعاني ذكر مريض إدارة. 11
 العقم
 واألعضاء واإلحليل والمثانة الكلى إصابات على المترتبة والعواقب األولية واإلدارة ، المحتملة اآلليات فهم. 12

 التناسلية

 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم

 :طالب كل كان إذا عما الطب كلية إلى تقرير تقديم سيتم الكتلة نهاية في
 االقتضاء حسب أخرى سريرية وجلسات. محددة بمواعيد المحددة اإلجبارية الجلسات جميع حضور •
 الكتلة مصنف في المحددة المطلوبة المهام إتمام •
 القائمة والتقييمات التشاور مهارات ذلك في بما ،( للكتلة االقتضاء حسب) ُمرضي بشكل المكتملة التكوينية التقييمات •

 .المعرفة على
 المهنية والسلوكيات المواقف إظهار •

 طالب لكل والتقدم المجموعات تقارير بمراجعة ، منه فرعية مجموعة أو ، الثانية المرحلة في الممتحنين مجلس سيقوم
 بشكل الكتلة تقييم جوانب جميع يكملوا لم الذين الطالب حالة في المناسب اإلجراء وتحديد ، منتظمة فترات على

 .مرض
 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 -1ج   
 -2ج   
 -3ج   
 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم
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 طرائق التقييم

 
 
 
 
 

 

 د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.
 :األساسية العلوم 1- د •

o الجلوكوز توازن 
o النخامية والغدة المهاد تحت ما محور في التحكم 
o الدرقية الغدة هرمون توازن 
o البولي والجهاز الهضمي الجهاز ووظائف تشريح 
o والكهارل السوائل توازن على الحفاظ في الكلى دور 
o القاعدي الحمضي التوازن في الكلى دور 
o للكلية الهرمونية الوظائف 
 :األمراض علم •

o الدقيقة الدموية األوعية أمراض 
o الكلية الدموية األوعية أمراض 
o الذاتية المناعة 
o لألمراض التقديمية بالعروض المتعلقة األساسية الكلى أمراض 
 والمداواة األدوية علم •

o الفم طريق عن الدم سكر انخفاض حاالت 
o توصيلها وأجهزة األنسولين 
o الصماء الغدد استبدال 
o للدواء الغذائي التمثيل على الكلى وظائف تأثير 
 عدوى •

o السكرية القدم 
 الدرقية الغدة التهاب س
 التصوير •

o الصماء الغدد تصوير 
o الدموية األوعية تصوير 
o السكرية للقدم البسيط الشعاعي التصوير 
 والقانون األخالق •

o والقيادة السكري مرض 
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o والعمالة السكري مرض 
o وزرعها الكلى بغسيل تتعلق أخالقية قضية 

 

 بنية البرنامج.11

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 .البنية التحتية11

  الكتب المقررة المطلوبة-1
 
 
 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2
 
 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 
 
 
 
 

  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
 
 
 
 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

  القسم العلمي/المركز.2

 الهضمي بالجهاز العناية كتلة / رمز المقرراسم .3

  .أشكال الحضور المتاحة4

  .الفصل/ السنة5

  .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 على تؤثر التي الشائعة الحاالت على التعرف على قادرين الطالب يكون أن يجب ، أنه في الكتلة هذه أهداف تتمثل
 .ووقايةهم وعالجهم تحقيقاتهم وصف على قادرين يكونوا وأن ، الهضمي الجهاز

 

 

 

 

 
 
 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا

 البرنامج
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات البرامج .9

 االهداف المعرفيةأ.
 :على قادرين الطالب يكون أن يجب ، الثانية المرحلة بنهاية 1. أ
 :التالية لألعراض الهامة الغذائية األسباب تحديد •
 والمتكررة الحادة البطن آالم -

 القيء س
 الدموي القيء س
 البلع عسر س
 اإلمساك س
 اإلسهال س
 المستقيم في نزيف س
 اليرقان يا
 السريري التفكير واستخدام ، واالجتماعية والنفسية الجسدية الجوانب االعتبار في التاريخ أخذ خالل من •

 .المناسب المؤقت التشخيص إلى للوصول
 الفرضيات الختبار والكبد الهضمي الجهاز في انتقائي بشكل طبيعية وغير طبيعية جسدية عالمات استنباط •

 .التشخيصية
 األساسية المرضية بالفيزيولوجيا النتائج وربط التشخيصية الفرضيات لتأكيد انتقائي بشكل التحقيقات استخدام •

 ذلك في بما
o لألنابيب الصحيح والتنسيب ، المسدودة واألمعاء ، الصفاق داخل للهواء اإلشعاعية السمات على التعرف 

 المعوية األنفية
o مناسب بشكل واألشعة الصوتية فوق بالموجات البطن تصوير طلب 
o الكبد وظائف اختبارات تفسير 
 ، االستنتاجات وتطبيق األدلة وتقييم ، المعلومات مصادر باستخدام األمر لزم إذا ، إدارة خطة صياغة •

 .المشتركة والكبد الهضمي الجهاز أمراض من يعانون الذين المرضى لرعاية
 :أجل من الفعال االتصال مهارات استخدام •
 المحتملة العواقب توضيح مع بكثرة الكحول يشرب بأنه المريض إخبار •

 الغليظة واألمعاء والمعدة المريء لسرطان المتاحة اإلدارة خيارات للمريض حدد •

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.
 والخبيث الحميد المريء تضيق 1. ب •
 المريء دوالي •
 الهضمية القرحة مرض •
 المريئي المعدي الجزر مرض •
 اليرقان من بعده وما والكبد الكبد قبل ما أسباب •
 المرارة أمراض •
 البنكرياس التهاب •
 األمعاء انسداد •
 االمتصاص سوء •
 األمعاء التهاب مرض •
 األمعاء سرطان •
 العصبي القولون متالزمة •
 الفتق •
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 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 

At the end of the block a report will be made to the Medical School as to whether each student has: 

 Attended all compulsory timetabled sessions; and other clinical sessions as appropriate 

 Completed the required tasks defined in the block workbook 

 Satisfactorily completed in-block formative assessments (as appropriate for the block), including 
consultation skills and knowledge-based assessments. 

 Demonstrated professional attitudes and behaviour 
The Phase 2 Board of Examiners, or a sub-group of it, will review the block reports and progress of each 
student at regular intervals, and define appropriate action in the case of students who do not complete all 

aspects of block assessment satisfactorily. 
 

 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 -1ج   
 -2ج   
 -3ج   
 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 
 
 
 

 

 د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(
 :األساسية العلوم 1- د •

o الهضمي الجهاز أعضاء ووظائف تشريح: 
o الهضمية القناة في الخبيثة األورام 
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o لألمراض التقديمية بالعروض المتعلقة األساسية الكلى أمراض 
 عدوى •

o الهضمي الجهاز التهابات 
 التصوير •

o لنظام متباين وتصوير عادي فيلم GI 
o الصوتية فوق بالموجات التصوير استخدام 

o الهضمي للجهاز المغناطيسي بالرنين والتصوير المحوسب المقطعي التصوير 

 

 بنية البرنامج.11

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 .البنية التحتية11

  الكتب المقررة المطلوبة-1
 
 
 

  )المصادر(المراجع الرئيسة -2
 
 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 
 
 
 
 

  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
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 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 
 
 
 
 
 

 



55 
 

 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

  القسم العلمي/المركز.2

 العظمي والهيكل العضالت رعاية كتلة / رمز المقرراسم .3

  .أشكال الحضور المتاحة4

  .الفصل/ السنة5

  )الكلي(.عدد الساعات الدراسية 6

  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 االضطرابات وعالج لتشخيص الالزمة والمواقف والمهارات بالمعرفة الطب طالب تزويد هو الكتلة هذه من الهدف
 الالزمة بالمهارات الالحقة التخرج بعد التدريب وبرامج التأسيسية السنة تدريب دخول من وتمكينهم الهيكلية العضلية
 .الهيكلي العضلي الجهاز أمراض من يعانون الذين المرضى. للعضالت األساسية لإلدارة

 

 

 

 

 
 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا
 البرنامج
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 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 ةاالهداف المعرفيأ.
 :على قادرين الطالب يكون أن يجب الكتلة بنهاية 1. أ
 التالية لألعراض المهمة األسباب تحديد •

o متعددة صغيرة مفاصل في ينشأ ألم 
o انفرادي كبير مفصل في ناشئ ألم 
 الفقري العمود في ينشأ الذي مذل أو/  و األلم س
o الرخوة األنسجة في الناشئ األلم 
o عضلي ألم أو/  و مفصلي أللم المصاحب األلم ينتشر 
 مناسبة تشخيصية فرضيات بصياغة قم ، واالجتماعية والنفسية الجسدية الجوانب االعتبار في التاريخ أخذ خالل من •

 الهيكلي العضلي الجهاز أمراض في التسبب في الطبيعية وغير الطبيعية والوظيفة للبنية سليم علمي فهم إلى تستند
 التشخيص فرضيات الختبار الهيكلي العضلي الجهاز في طبيعية وغير وطبيعية انتقائية جسدية عالمات استنباط •
 وغيرها واألشعة المناعة وعلم الحيوية والكيمياء الدم أمراض استخدام فهم وإثبات انتقائي بشكل التحقيقات استخدام •
 الهيكلي العضلي الجهاز بأمراض يتعلق فيما الصلة ذات التحقيقات من
 الهيكلي العضلي الجهاز أمراض مع يتناسب بما األدلة وتقييم المعلومات مصادر استخدام •
 واستخدام االقتضاء حسب والقوية والمتوسطة الخفيفة المسكنات بوصف يتعلق فيما اإلدارة خطط وتنفيذ صياغة •

 مناسب بشكل والمسكنات لاللتهابات المضادة العوامل من مجموعات
 األدوية بواسطة مرض   بشكل آالمهم في التحكم يتم ال الذين للمرضى المشورة تقديم •
. المزمن الهيكلي العضلي الجهاز أمراض من يعانون الذين المرضى مع التعامل في وحساس فعال بشكل التواصل •

 المريض مصلحة في تكون أن شأنها من التي الحياة نمط في التغييرات على ، االقتضاء عند ، والتفاوض
 المضادة األدوية فهم على بناءً  ، المفاصل التهاب مرض من يعانون الذين للمرضى إدارة خطة وتنفيذ صياغة •

 (DMARDs) للمرض المعدلة للروماتيزم
 العضلية االضطرابات إلدارة األوسع االستراتيجيات وإدراك اآلخرين الصحية الرعاية اختصاصيي دور تقدير •

 المتخصصين ودور المهني والعالج الطبيعي والعالج األلم وإدارة التأهيل إعادة ذلك في بما والمزمنة الحادة الهيكلية
 االجتماعية والخدمات المساعدة الصحية الرعاية في
 :على قادًرا الطالب يكون أن يجب ، بالصدمات يتعلق فيما •
 الجسدية للعالمات االنتقائي واالستخدام ، المناسب التاريخ أخذ خالل من الصدمة بعد اإلصابة وشدة مدى تحديد •

 والتحقيقات
 العظمي والهيكل العضالت في بصدمة المصاب للمريض اإلنعاشية والرعاية األساسية األولية اإلسعافات إجراء •
 القصير المدى على الحياة نمط على وتأثيرها الصدمة تلك عواقب لتوضيح الفعالة االتصال مهارات استخدام •

 العظام في إصابات من يعانون الذين للمرضى والطويل
 تقليلها بها يمكن التي والطريقة اإلصابات من لمزيد المريض مع المحتملة الخطر عوامل ومناقشة تحديد •

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.
• B.1 الهيكلي العضلي الجهاز في الطوارئ حاالت 

 المزمن االلتهابي المفاصل اعتالل •
 المناعه جهاز يصيب مرض •
 العظام تصيب التي األورام •
 األيضية العظام أمراض •
 الجذور وآالم النسا وعرق الظهر أسفل آالم •
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 التنكسية المفاصل مرض •
 الهيكلية العضلية األطفال مشاكل •

 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 
 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية

     C1. الشاملة للموضوعات التالية الجوانب على الطالب سيتعرف ، المجموعة هذه خالل: 
 :األساسية العلوم

 الحركي الجهاز تشريح •
 األمراض علم •

 المفاصل في االلتهابية العمليات
 والمداواة األدوية علم •

 اآلالم لتسكين األدوية علم
 عدوى •

 الجراحة بعد ما التهابات
 التصوير •

 الكسور أشعة
 والقانون األخالق •

 موافقة
 
 
 
 

C2. اإلجرائية المهارات 
 الوريد بزل •

• Backslab 

 طرائق التعليم والتعلم
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 طرائق التقييم

 :طالب كل كان إذا عما الطب كلية إلى تقرير تقديم سيتم الكتلة نهاية في
 االقتضاء حسب أخرى سريرية وجلسات. محددة بمواعيد المحددة اإلجبارية الجلسات جميع حضور •
 الكتلة مصنف في المحددة المطلوبة المهام إتمام •
 القائمة والتقييمات التشاور مهارات ذلك في بما ،( للكتلة االقتضاء حسب) ُمرضي بشكل المكتملة التكوينية التقييمات •

 .المعرفة على
 المهنية والسلوكيات المواقف إظهار •

 طالب لكل والتقدم المجموعات تقارير بمراجعة ، منه فرعية مجموعة أو ، الثانية المرحلة في الممتحنين مجلس سيقوم
 بشكل الكتلة تقييم جوانب جميع يكملوا لم الذين الطالب حالة في المناسب اإلجراء وتحديد ، منتظمة فترات على

 .مرض
 
 
 

 

 د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(
 

 

 بنية البرنامج.11

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 .البنية التحتية11

  الكتب المقررة المطلوبة-1
 
 
 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2
 
 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....
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  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
 
 
 
 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

  القسم العلمي/المركز.2

 بالجراحة المحيطة الرعاية كتلة / رمز المقرراسم .3

  .أشكال الحضور المتاحة4

  .الفصل/ السنة5

  .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 بما اختياري، جراحي إجراء خالل من المريض لرحلة سليم فهم للطالب يكون أن ضمان إلى أوال الكتلة هذه وتهدف
 الجراحية المشاكل من يعانون الذين للمرضى الطالب لفضح ثانيا،. البيريوبي الفترة في الحادة الرعاية مبادئ ذلك في

. األبيض البيرة عرقلة، النزف، الهضافة، ثنائي وتحديدا المشاكل، لهذه اإلدارة مبادئ وتعلم المشتركة، الحادة
 البطن مع" صفقة على التعرف من الطالب تمكين ثلث. إيشافيا وأسطح البري األبهر الدموية األوعية مضاعفات

 .والمعدات المرضى ومراقبة العملية، المهارات من وغيرها المجوهرات إلدارة مقدمة كتلة توفر سوف رابعا،". الحاد

 

 

 

 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا

 البرنامج
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 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 األهداف المعرفية .أ
 :على قادًرا الطالب يكون أن يجب الكتلة بنهاية 1. أ
 للمرضى الجراحة قبل التقييم مبادئ شرح •
 الخطورة عالية الجراحة مرضى تحديد •
 العالية الخطورة ذوي للمرضى الجراحة قبل والتخطيط اإلعداد في المشاركة •
 السكري لمريض الجراحة قبل العالجي التدبير وصف •
 الشائعة التخدير عوامل واستخدام للتخدير العامة المبادئ وصف •
 الجراحة بعد المريض سيحتاجها التي الرعاية مستوى عامة بعبارات تحديد •
 .والعالج العرض طبيعة مع الشائعة الجراحة بعد ما بمشاكل قائمة ضع •
 الجراحة بعد ما فترة في والثانوية والمتوسطة القوية للمسكنات طبية وصفات كتابة •
 .االستعمال وموانع الجانبية واآلثار اإلعطاء وطرق المناسبة والجرعات العملية مراعاة •
 الجافية فوق تسكين أو المريض فيها يتحكم التي المسكنات يتلقى الذي المريض إدارة •
 يعانون الذين المرضى ذلك في بما األساسي اإلنعاش وبدء قياسي نهج باستخدام حرجة حالة في المريض حالة تقييم •

 .الحاد االرتباك والحالة الحاد التنفسي والفشل الحاد الكلوي الفشل من
 والصدمات والجراحة المرض تأثير مراعاة مع والكبار لألطفال السوائل من اليومية االحتياجات احسب •
 ومناسب آمن دم نقل تنظيم •
 بها المرتبطة والمضاعفات الغازية والشرايين المركزية المراقبة إلى الحاجة على التعرف •
 النبضي التأكسج قياس وتفسير استخدام •
 الهواء مجرى انسداد وإدارة على التعرف •

 .الهواء لمجرى األساسية المهارات أداء •

 مجاالهداف المهاراتية الخاصة بالبرناب.
 "حاد بطن" من يعاني الذي المريض وإدارة تحديد 1. ب •
 الهضمي الجهاز في الشائعة والخبيثة الحميدة الحاالت وصف •

 األبهري الدموية األوعية تمدد وجراحة المجازة جراحة ذلك في بما ، الدموية األوعية جراحة مبادئ وصف

 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 :طالب كل كان إذا عما الطب كلية إلى تقرير تقديم سيتم الكتلة نهاية في
 االقتضاء حسب أخرى سريرية وجلسات. محددة بمواعيد المحددة اإلجبارية الجلسات جميع حضور •
 الكتلة مصنف في المحددة المطلوبة المهام إتمام •
 القائمة والتقييمات التشاور مهارات ذلك في بما ،( للكتلة االقتضاء حسب) ُمرضي بشكل المكتملة التكوينية التقييمات •

 .المعرفة على
 المهنية والسلوكيات المواقف إظهار •
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 لكل والتقدم المجموعات تقارير بمراجعة ، منه فرعية مجموعة أو ، الثانية المرحلة في الممتحنين مجلس سيقوم
 الكتلة تقييم جوانب جميع يكملوا لم الذين الطالب حالة في المناسب اإلجراء وتحديد ، منتظمة فترات على طالب
 .مرض بشكل

 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 -1ج   
 -2ج   
 -3ج   
 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 
 
 
 

 

 د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.
 (الشخصية والتنمية التوظيف بقابلية صلة ذات أخرى مهارات) للتحويل والقابلة العامة المهارات - دال

 :الشاملة للموضوعات التالية الجوانب عن الطالب سيتعلم ، المجموعة هذه خالل 1. د
 :األساسية العلوم •

 األلم فسيولوجيا
 الدموية واألوعية القلب فسيولوجيا
 التنفسي الجهاز فسيولوجيا
 الكلى فسيولوجيا
 والقيء الغثيان فسيولوجيا

 األمراض علم •
 والمداواة األدوية علم •

 اآلالم لتسكين األدوية علم
 القلب ألدوية األدوية علم
 التنفسي الجهاز أمراض في المستخدمة العقاقير علم
 عدوى •

 الجراحة بعد ما التهابات
 التصوير •

 األشعة
 والقانون األخالق •
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 موافقة
 المحتضر المريض
 اإلجرائية المهارات

 الوريد بزل •
 األساسية الهواء مجرى مناورات •
 الحنجري الهواء مجرى وقناع الهواء مجرى ملحقات: المتقدمة الهواء مجرى إدارة •
 الشرياني الدم غازات عينات أخذ •
 الجلد وتحت والعضلي الوريدي الحقن •
 الوريدية المحاليل تركيب •
 الحادة األدوات من التخلص •
 المعدي األنفي األنبوب وضع •
 وليةالب القسطرة وضع •

 

 بنية البرنامج.11

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 .البنية التحتية11

  الكتب المقررة المطلوبة-1
 
 
 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2
 
 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 
 
 
 
 

  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
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 خطة تطوير المقرر الدراسي-12
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 / جامعة الكوفةكلية الطب المؤسسة التعليمية .1

  القسم العلمي/المركز.2

 الخاصة الحواس كتلة / رمز المقرراسم .3

  .أشكال الحضور المتاحة4

  .الفصل/ السنة5

  .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 الخلل تأثير وفهم ، الخاصة الحواس فحص على بالقدرة يتمتعوا أن يجب الطالب أن من التأكد إلى الكتلة هذه تهدف
 وفهم ، اإلعاقة إلدارة المطلوبة والموارد المهنية وحياته الفردي المريض على الخاص اإلحساس فقدان أو الوظيفي
 .الخاصة الحواس على تؤثر التي الحادة الحاالت وفهم ، الخاصة الحواس على تؤثر التي المشاكل. المشتركة األمور

 

 

 

 

 
 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا
 البرنامج



 

66 
 

 

 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 االهداف المعرفيةأ.
 :على قادًرا الطالب يكون أن يجب الكتلة بنهاية 1. أ
 :ألعراض المهمة األسباب تحديد على قدرتهم إثبات •
 العيني االنزعاج س
 بصري اضطراب س

  
 مؤقت تشخيص إلى للوصول المناسب التاريخ أخذ خالل من •
 التشخيص الختبار العين في وشائع وطبيعي انتقائي بشكل طبيعية غير عالمات استنباط •

 :الخصوص وجه وعلى الفرضيات
  

o واألطفال البالغين لدى البصر حدة وتسجيل اختبار 
o يدوي مصباح باستخدام الخارجية العين فحص 
o و القرنية الفعل ردود طريق عن الحول لوجود المريض تقييم 

 الغطاء اختبار
o نسبي وارد حدقي لعيب المتأرجح الوميض مصباح اختبار بإجراء قم 
o المباشر العين بمنظار العين قاع فحص. 
o بأمان وفلوريسئين العين حدقة على تحتوي التي التشخيصية القطرات استخدم 
o بالمواجهة المرئية المجاالت فحص 
o األحمر الفعل رد طريق عن واألطفال البالغين من لكل العينية الوسائط فحص 
 التي وتلك عاجلة ليست ولكنها إحالة تتطلب التي وتلك ، فورية إحالة تتطلب التي العيون طب شكاوى بين التمييز •

 حديثًا مؤهل ممارس قبل من إدارتها يمكن
 العالم أنحاء جميع في منه الوقاية يمكن الذي العمى وأسباب مدى مناقشة •
 المهمة األسباب تحديد على قدرتهم إثبات •
 األنف انسداد س
 األنف التهاب س
 رعاف س
 الصمم يا

o األذن في ألم 
 الحلق في ألم يا

o البلع في صعوبة 
 الرقبة في تورم يا
 الوجه آالم يا
 صداع يا
 الصوت في بحة يا
  
 مؤقت تشخيص إلى للوصول المناسب التاريخ أخذ خالل من •
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 استخدام ذلك في بما ، والحنجرة واألنف األذنين في انتقائي بشكل وشائعة طبيعية طبيعية غير عالمات استنباط •
 التشخيصية الفرضيات الختبار الرنانة والشوكة األذن منظار

 التشخيصية الفرضيات لتأكيد انتقائي بشكل التحقيقات استخدام •
 لإلحالة الحاجة تقييم ذلك في بما بسيطة إدارة خطة صياغة •

 جاالهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامب.
 :التالية السياقات في أعاله المذكورة الكفاءات عن التعبير يجب
 المزمن البصر فقدان •
 العين عدسة إعتمام •
 السكري الشبكية اعتالل •
 العين رضوض •
 والحجاج القرنية والتهاب القرنية وخراج الغريب القرنية وجسم القرنية وتآكل الملتحمة التهاب •
 الخلوي النسيج •
 والحسي والتوصيل الصمم •
 األذن التهابات •
 األنفية الجيوب والتهاب األنفية الجيوب التهاب •
 الحلق التهابات •
 

 اإلجرائية المهارات
 العين منظار استخدام •
 األذن منظار استخدام •

 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 :طالب كل كان إذا عما الطب كلية إلى تقرير تقديم سيتم الكتلة نهاية في
 االقتضاء حسب أخرى سريرية وجلسات. محددة بمواعيد المحددة اإلجبارية الجلسات جميع حضور •
 الكتلة مصنف في المحددة المطلوبة المهام إتمام •
 ،( للكتلة االقتضاء حسب) ُمرض   بشكل المكتملة الكتلة داخل التكوينية التقييمات •
 .المعرفة على القائمة والتقييمات التشاور مهارات ذلك في بما
 المهنية والسلوكيات المواقف إظهار •

 لكل والتقدم المجموعات تقارير بمراجعة ، منه فرعية مجموعة أو ، الثانية المرحلة في الممتحنين مجلس سيقوم
 الكتلة تقييم جوانب جميع يكملوا لم الذين الطالب حالة في المناسب اإلجراء وتحديد ، منتظمة فترات على طالب
 .مرض بشكل
 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
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 -1ج   
 -2ج   
 -3ج   
 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 
 
 
 

 

 د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.
 :الشاملة للموضوعات التالية الجوانب عن الطالب سيتعلم ، المجموعة هذه خالل 1. د
 :األساسية العلوم •

 التشريح غرفة في جلسة قضاء خالل من الخاصة الحواس تشريح
 والمداواة األدوية علم •

 والباراسمبثاوي السمبثاوي العصبي للجهاز مراجعة
 .األنف احتقان مزيالت من األدوية علم

 الحادة العين التهابات عالج
 الحادة األذن التهابات عالج
 عدوى •

 الحاد الوسطى األذن التهاب
 األنفية الجيوب
 الملتحمة التهاب

 التصوير •
 األنفية الجيوب أشعة

 

 بنية البرنامج.11

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 .البنية التحتية11

  المطلوبةالكتب المقررة -1
 
 
 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2
 
 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 
 
 
 
 

  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
 
 
 
 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 القسم العلمي/المركز.2
 التعليم الطبي

 

 العظمي والهيكل العضالت رعاية كتلة / رمز المقرراسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 الرابعةالمرحلة  .الفصل/ السنة5

 ساعة )الدورة السريرية( 125+     )المرحلة التعريفية( ساعة 6٦ .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

 2٦21تشرين األول  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 االضطرابات وعالج لتشخيص الالزمة والمواقف والمهارات بالمعرفة الطب طالب تزويد هو الكتلة هذه من الهدف
 الالزمة بالمهارات الالحقة التخرج بعد التدريب وبرامج التأسيسية السنة تدريب دخول من وتمكينهم الهيكلية العضلية
 .الهيكلي العضلي الجهاز أمراض من يعانون الذين المرضى. للعضالت األساسية لإلدارة

 

 

 

 

 
 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا
 البرنامج
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 والتعلم والتقييممخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم .9

 ةاالهداف المعرفيأ.
 :على قادرين الطالب يكون أن يجب الكتلة بنهاية 1. أ
 التالية لألعراض المهمة األسباب تحديد •

o متعددة صغيرة مفاصل في ينشأ ألم 
o انفرادي كبير مفصل في ناشئ ألم 
 الفقري العمود في ينشأ الذي مذل أو/  و األلم س
o الرخوة األنسجة في الناشئ األلم 
o عضلي ألم أو/  و مفصلي أللم المصاحب األلم ينتشر 
 مناسبة تشخيصية فرضيات بصياغة قم ، واالجتماعية والنفسية الجسدية الجوانب االعتبار في التاريخ أخذ خالل من •

 الهيكلي العضلي الجهاز أمراض في التسبب في الطبيعية وغير الطبيعية والوظيفة للبنية سليم علمي فهم إلى تستند
 التشخيص فرضيات الختبار الهيكلي العضلي الجهاز في طبيعية وغير وطبيعية انتقائية جسدية عالمات استنباط •
 وغيرها واألشعة المناعة وعلم الحيوية والكيمياء الدم أمراض استخدام فهم وإثبات انتقائي بشكل التحقيقات استخدام •
 الهيكلي العضلي الجهاز بأمراض يتعلق فيما الصلة ذات التحقيقات من
 الهيكلي العضلي الجهاز أمراض مع يتناسب بما األدلة وتقييم المعلومات مصادر استخدام •
 واستخدام االقتضاء حسب والقوية والمتوسطة الخفيفة المسكنات بوصف يتعلق فيما اإلدارة خطط وتنفيذ صياغة •

 مناسب بشكل والمسكنات لاللتهابات المضادة العوامل من مجموعات
 األدوية بواسطة مرض   بشكل آالمهم في التحكم يتم ال الذين للمرضى المشورة تقديم •
. المزمن الهيكلي العضلي الجهاز أمراض من يعانون الذين المرضى مع التعامل في وحساس فعال بشكل التواصل •

 المريض مصلحة في تكون أن شأنها من التي الحياة نمط في التغييرات على ، االقتضاء عند ، والتفاوض
 المضادة األدوية فهم على بناءً  ، المفاصل التهاب مرض من يعانون الذين للمرضى إدارة خطة وتنفيذ صياغة •

 (DMARDs) للمرض المعدلة للروماتيزم
 العضلية االضطرابات إلدارة األوسع االستراتيجيات وإدراك اآلخرين الصحية الرعاية اختصاصيي دور تقدير •

 المتخصصين ودور المهني والعالج الطبيعي والعالج األلم وإدارة التأهيل إعادة ذلك في بما والمزمنة الحادة الهيكلية
 االجتماعية والخدمات المساعدة الصحية الرعاية في
 :على قادًرا الطالب يكون أن يجب ، بالصدمات يتعلق فيما •
 الجسدية للعالمات االنتقائي واالستخدام ، المناسب التاريخ أخذ خالل من الصدمة بعد اإلصابة وشدة مدى تحديد •

 والتحقيقات
 العظمي والهيكل العضالت في بصدمة المصاب للمريض اإلنعاشية والرعاية األساسية األولية اإلسعافات إجراء •
 القصير المدى على الحياة نمط على وتأثيرها الصدمة تلك عواقب لتوضيح الفعالة االتصال مهارات استخدام •

 العظام في إصابات من يعانون الذين للمرضى والطويل
 تقليلها بها يمكن التي والطريقة اإلصابات من لمزيد المريض مع المحتملة الخطر عوامل ومناقشة تحديد •

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.
• B.1 الهيكلي العضلي الجهاز في الطوارئ حاالت 

 المزمن االلتهابي المفاصل اعتالل •
 المناعه جهاز يصيب مرض •
 العظام تصيب التي األورام •
 األيضية العظام أمراض •
 الجذور وآالم النسا وعرق الظهر أسفل آالم •
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 التنكسية المفاصل مرض •
 الهيكلية العضلية األطفال مشاكل •

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات نظريه-1
 مناقشات مجاميع صغيره-2
 تدريب سريري -3
 
 

 طرائق التقييم

 
 .األربعة األجزاء إكمال طالب كل على يجب
 (بالكامل مختومة أو موقعة) الحضور ورقة استيفاء: األول الجزء. 1
 التحقق تم(. الظهر بعد ونشاط الفرعية المجموعة نشاط) اليوميين النشاطين ذلك في بما أسبوعيًا تقييمها يتم ورقة هذه
 .أسبوعي أساس على الرصاص وكتلة الكتلة سكرتير قبل من ذلك من

  
 .الكبار االستشاريين قبل من تقييمها تم التي( مهام 7) العمل دفتر مهام إكمال: الثاني الجزء. 2
  
 :لـ السجل سجل إكمال: الثالث الجزء. 3
  

 الموضوعات جميع: األول القسم
  
 األساسية اإلجرائية المهارات جميع أداء: الثاني القسم ✵

  
 الشائعة الجراحية العمليات جميع حضور: الثالث القسم

  
  

 (الماضي الخميس) ROGO نظام باستخدام الكتلة نهاية في EMQ ورقة في جيًدا األداء تم: الرابع الجزء. 4

 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية

     C1. الشاملة للموضوعات التالية الجوانب على الطالب سيتعرف ، المجموعة هذه خالل: 
 :األساسية العلوم

 الحركي الجهاز تشريح •
 األمراض علم •

 المفاصل في االلتهابية العمليات
 والمداواة األدوية علم •

 اآلالم لتسكين األدوية علم
 عدوى •
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 الجراحة بعد ما التهابات
 التصوير •

 الكسور أشعة
 والقانون األخالق •

 موافقة
 ةاإلجرائي المهارات .
 الوريد بزل •

• Backslab 

 طرائق التعليم والتعلم

 

  PPDPبرنامج 
 
 
 

 طرائق التقييم

 :طالب كل كان إذا عما الطب كلية إلى تقرير تقديم سيتم الكتلة نهاية في
 االقتضاء حسب أخرى سريرية وجلسات. محددة بمواعيد المحددة اإلجبارية الجلسات جميع حضور •
 الكتلة مصنف في المحددة المطلوبة المهام إتمام •
 القائمة والتقييمات التشاور مهارات ذلك في بما ،( للكتلة االقتضاء حسب) ُمرضي بشكل المكتملة التكوينية التقييمات •

 .المعرفة على
 المهنية والسلوكيات المواقف إظهار •

 طالب لكل والتقدم المجموعات تقارير بمراجعة ، منه فرعية مجموعة أو ، الثانية المرحلة في الممتحنين مجلس سيقوم
 بشكل الكتلة تقييم جوانب جميع يكملوا لم الذين الطالب حالة في المناسب اإلجراء وتحديد ، منتظمة فترات على

 .مرض
 
 
 

 

 والتطور الشخصي( د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
 
 (الشخصية والتنمية التوظيف بقابلية صلة ذات أخرى مهارات) للتحويل والقابلة العامة المهارات - دال
 إجراؤه يتم وهو مشاهدته الجدير من ، أوالً . التالية األساسية المهارات جميع بإتقان يؤدي أن طالب كل على يجب 1 د
 .بوضوح األقدم اسم كتابة مع منفصل بشكل مهارة كل على التوقيع يجب. إشراف تحت يؤديه ثم

 الجلد شد تطبيق
 POP صب في المشاركة

  
 (الغسيل) الجراحي التنظيف إجراء
 المفصل حقن/  شفط مراقبة
 الجراحية الضمادة تغيير
 المختلفة بأنواعها المصارف وتفريغ حساب
 القنية إدخال أداء
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 الدم نقل عمليات إجراء
 روحالج خياطة إجراء
 

 
 التعريفي مرحلة
 .الثاني األسبوع من الخميس إلى األول األسبوع من األحد من أيام 1٦ تستغرق وهي
 (للتدريس الصدار في الثانية القاعة/  الطبي التدريس وحدة) محاضرات 4 م ٦٦: 12-٦٦: 8

 استراحة 12:3٦ - ٦٦:12

 الحالة سيناريوهات مع( SGD) الصغيرة المجموعات مناقشة مساءً  ٦٦: 15-2: 12

  
 السريرية الدورة

 الجمعة أيام. تكويني تقييم إجراء سيتم حيث ، W8 من الخميس أو الكتلة نهاية حتى W3 من األحد يوم من يبدأ

 .عطلة نهاية االسبوع أيام هي والسبت
 العالج جوالت/  للعظام الصباحي التقرير: مساءً  ٦٦:9 - ٦٦:8
 صباحي نشاط: صباًحا ٦٦:11 - ٦٦:9
 استراحة: ظهًرا ٦٦:12 - ٦٦:11
 الظهر بعد أنشطة: ظهًرا ٦٦:2 - ٦٦:12

 .      .البنية التحتية11
 

  الكتب المقررة المطلوبة-1
 

Apley textbook of orthopedic  

 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2
 
 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 
 
 
 
 

  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 العناية المركزة / رمز المقرراسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 المرحلة السادسة .الفصل/ السنة5

 ساعة 6٦ الدراسية )الكلي( .عدد الساعات6

 2٦21تشرين األول/ تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 وسيشمل. حادة بأمراض المصابين المرضى إدارة في شاملة أسس لديهم الطالب أن من التأكد إلى الكتلة هذه تهدف
 المزيد تقسيم وكيفية المرضى هؤالء إنعاش/  إدارة وكيفية ، وتقييمه المريض على البداية في التعرف كيفية تعلم ذلك
 .المتابعة/  التحقيق إلى والحاجة المخاطر من

 

 

 

 

 
 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا
 البرنامج
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 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 لمعرفيةاالهداف اأ.
 المنهار أو الحاد للمريض األولي التقييم 1. أ •

o نهج وتنفيذ وراء الكامنة المبادئ فهم ABC خطيرة بأمراض المصابين للمرضى 
 مريض يا

o خطيرة بأمراض المصابين المرضى تقييم في الفيزيائية المعلمات أهمية تقدير 
o المبكر اإلنذار نقاط وحساب (EWS) 
 ممرات الهوائيةال إدارة •

o المخترق الهواء مجرى تحديد 
o الهواء مجرى الختراق الشائعة األسباب وصف 
o النقي الهواء مجرى لتأمين المتاحة التقنيات تلك بتفصيل قم 
 التنفس توقف •

o التنفسي الجهاز فشل على التعرف 
o األكسجة ونقص التشبع وانخفاض ، التنفس وبطء ، النفس تسرع من كل أسباب وصف 
o أعاله ورد لما المشتركة التحقيقات ِصف 
o الشرياني الدم غازات تحليل إجراء (ABG) صحيح بشكل وتفسيره بأمان 
o التنفسي الجهاز لفشل الشائعة لألسباب األساسية العالجات وصف 
o واآلمنة المناسبة األكسجين توصيل طرق اشرح 
 الدموية الدورة فشل •

o الدموية الدورة فشل تحديد 
o الكهارل توازن وعدم ، الدم ضغط وانخفاض ، البول وقلة ، القلب وبطء ، القلب تسرع أسباب وصف 
o سبق ما لكل المشتركة التحقيقات ِصف 
o الكهارل واستبدال الوريدي اإلنعاش وطرق مبادئ شرح 
o الدموية الدورة لفشل الشائعة األساسية لألسباب األساسية العالجات وصف 
o األساسية التشوهات وتحديد القلب لتخطيط رصاًصا عشر اثني إجراء 
 حاد وتشوش ، طبيعية غير وعصبية ، الوعي في انخفاض •

o وحساب واالستجابة الواعي المستوى تقييم GCS صحيح بشكل 
o انخفاض أسباب وصف GCS ، صداع أو النصفي للشلل مفاجئة وبداية صرع نوبات ، حاد ارتباك حالة 
o سبق ما لكل المشتركة التحقيقات ِصف 
o سبق ما لكل األولية/  األساسية العالجات ِصف 
o النخاعي الدماغي السائل تحليل تفسير (CSF) 
o سبق لما كسبب الطبيعي غير الدم سكر أهمية على التعرف 
o التقديمية العروض 
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o الدم جلوكوز اختبار إجراء 
o الطبيعي غير الدم سكر من يعاني مريض مع البداية في التعامل 
 الحرارة ودرجة البيئة •

o الجسم حرارة انخفاض من يعاني مريض على التعرف 
o   الجسم حرارة انخفاض إلى تؤدي أن يمكن التي الخطر عوامل ِصف 
o الجسم حرارة انخفاض من يعاني مريض مع البداية في التعامل 
o الحرارة درجة ارتفاع أهمية على التعرف 
o للحمى الشائعة باألسباب قائمة ضع 
o للحمى األساسية االستقصاءات اشرح 
o إعطاؤه يجب وأيها الحيوية المضادات إعطاء المناسب من يكون متى اشرح 
 للمخاطر الطبقي التقسيم من مزيد •

o المرضى إدارة في للمخاطر الطبقي التقسيم أهمية اشرح 
o ذلك في بما المخاطر لتصنيف الشائعة الطرق وصف EWS ودرجة المعدلة اآلبار ودرجة TIMI 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.
 بالموضوع الخاصة المهارات. ب-1ب

 :يلي بما القيام على قادًرا الطالب يكون أن يجب ، الكتلة نهاية بحلول
 الدم مزارع ذلك في بما الوريد بزل •
 الشرياني الدم غازات عينات أخذ •
 القنية إدخال •
 الشعري الدم سكر قياس •
 القلب تخطيط تسجيالت •
 التدفق ذروة قياسات •
 البخاخات إدارة •
 بالحقن لإلعطاء الحيوي المضاد تحضير •
 SC و IM و IV الحقن إدارة •
 NG أنبوب إدخال •
 المثانة قسطرة •
 خياطة •
 Geudel الهواء مجرى إدخال ذلك في بما الهواء مجرى إدارة •
 باكسالب باريس من للجص األساسي التطبيق •
 
 -3ب
 -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 

(. سيكون AMU( والوحدة الطبية الحادة )A&Eالتنسيب داخل كل من قسم الحوادث والطوارئ ) الكتلةيتضمن 

هيكل الدورة كما هو مفصل أدناه وسيشمل مزيًجا من المحاضرات التعليمية والجلسات العملية والدروس التعليمية 



 

78 
 

الت التي يمكن أن تقدم لهذه والخبرة السريرية. لضمان التعرض على أوسع نطاق ممكن لمجموعة متنوعة من الحا
 األقسام ، فإن الكثير من العمل السريري سيكون "وردية"

 
 
 

 طرائق التقييم

 
 في نهاية الكتلة سيتم تقديم تقرير إلى كلية الطب عما إذا كان كل طالب:

 حضور جميع الجلسات اإلجبارية المحددة بمواعيد محددة. وجلسات سريرية أخرى حسب االقتضاء• 
 مام المهام المطلوبة المحددة في مصنف الكتلةإت• 
 التقييمات التكوينية داخل الكتلة المكتملة بشكل ُمرٍض )حسب االقتضاء للكتلة( ،• 

 بما في ذلك مهارات التشاور والتقييمات القائمة على المعرفة.
 إظهار المواقف والسلوكيات المهنية• 
 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 

معرفة مهمة عن الحاالت الطارئة والوضع الذي يهدد الحياة وكيفية التعامل مع هذه الحاالت بشكل فوري  الكتساب
 وصحيح.
    

 

  د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.
 :الشاملة للموضوعات التالية الجوانب على ستتعرف الجزء هذا خالل

 :األساسية العلوم •
 العلوي الهواء مجرى تشريح

 الدموية الدورة انهيار فسيولوجيا
 والكهارل السوائل توازن فسيولوجيا

 المرضية العمليات •
 ، الدموية واألوعية القلب وهبوط ، التنفسي الجهاز فشل ذلك في بما الحادة الطوارئ أسباب

 األيضية واالختالالت العصبية االضطرابات
 والمداواة األدوية علم •

 كدواء األكسجين استخدام
 العضلي التقلص في المؤثرة العوامل من األدوية علم

 الشائعة االلتهابات عالج في الحيوية المضادات اختيار
 عدوى •

 و الصفراوي واإلنتان البول وتسمم الرئوي االلتهاب ذلك في بما الشائعة للعدوى التقديمية العروض
 ياالسحا التهاب

 
 نية البرنامجب

 1األسبوع 
 العروض التقديمية المنظمة حول:• 
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o مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة باألعلى بما في ذلك فشل الجهاز التنفسي والدورة الدموية 

 جلسات عملية منظمة حول:• 

o دعم الحياة المتوسطة 

o الخياطة والمهارات األساسية األخرى 

 4-2أسابيع 
 الخبرة السريرية المنظمة:• 

o  الحضور داخل قسمA&E بما في ذلك التناوب بين جميع المجاالت ذات الصلة 

 بما في ذلك البحوث والتخصصات والقصر.

o  الحضور فيAMU بما في ذلك المشاركة في المشاركة في الجولة األولى واألولى 

 المرضى. كتابه
 تعليمي قائم على التدريس على:• 
 األشعة الطارئة• 
 علم االحياء المجهري• 

 AMUو  A&Eعروض تقديمية مشتركة لـ • 

 .البنية التحتية11

  الكتب المقررة المطلوبة-1
 

 ديفيدسون، شورت براكتس
 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2
 
 
 

العلمية،  الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت-أ
 التقارير، .....

 
 
 
 
 

  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
 
 
 
 
 

 
 

تطوير مختبر المهارات و رفده بالدمى التعليميه مع إقامة العديد من ورش العمل : خطة تطوير المقرر الدراسي-12
 حاالت  الطارئهالكيفية التعامل مع للتدريسيين حول 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 ة الطب/ جامعة الكوفةكلي المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 نالسرطا امراض الدم ورعاية كتلة / رمز المقرراسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 المرحلة السادسة .الفصل/ السنة5

 ساعة )الدورة السريرية( 12٠التعريفية( + ساعة )المرحلة  5٠ .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

 
 ، العالجات عمل وكيفية وانتشاره السرطان ظهور كيفية يفهمون الطالب أن من التأكد إلى الكتلة هذه تهدف: أولا 

 والرعاية ، واألسرة المريض على والعالج التشخيص وتأثير ، الشائعة السرطانات في العالجات وفعالية والتشخيص
 من بمزيد هذا تطبيق منك نتوقع. التلطيفية والرعاية اإلدارة التخصصات ومتعددة العراق في للسرطان الشاملة

 والبروستاتا والمستقيم والقولون والثدي الرئة سرطان وهي ، الشائعة السرطانات من أنواع خمسة على التفصيل
 .الكتلة هذه خالل الدم ونقل الخبيثة الدم بأورام المتعلقة التعلم نتائج تحقيق منك نتوقع ، الدم أمراض منهج من. والجلد

 ، والخطيرة الشائعة النفسية الضطرابات وإدارة وعرض ، المعرفة لتطوير فرصة توفير إلى الكتلة هذه تهدف: ثانياا
 على والحصول ، المقابالت إجراء في المهارات تنمية على التأكيد يتم. الحديثة النفسية الصحة خدمات ووظيفة وبنية
 بيولوجي نموذج باستخدام الحالت وصياغة ، المخاطر وتقييم ، العقلية الحالت وفحص ، النفسي للطب مفصل تاريخ
 النفسي الطب في شائع أمر وهو ، المجتمعية البيئات في غالباا ، التخصصات متعدد الفريق يعمل. اجتماعي نفسي

 ومع األماكن من متنوعة مجموعة في فيه والمشاركة السريري النشاط لمراقبة الفرص من العديد للطالب وستتاح
 .والجتماعية الصحية الرعاية في المتخصصين من مجموعة

 

 

 

ا هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاا مقتضيا
ولبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  الستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا

 البرنامج
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 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 الهداف المعرفيةأ.
 على قادرين الطالب يكون أن يجب ، الكتلة نهاية بحلول 1. -1أ
ا تكون أن •  تقييم هناك يكون أن يجب. بالسرطان مصاب لمريض فحص وإجراء مركز تاريخ أخذ على قادرا

 .األداء حالة تقييم عن فضالا  ، المريض لحياة والجتماعية والروحية والعاطفية الجسدية للمجالت
 المهمة األعراض تحديد ذلك في بما ، بالسرطان إصابتهم في المشتبه للمرضى اإلحالة مسار وصف •
 بهم المشتبه للمرضى التشخيصية اإلجراءات وعملية أسباب شرح •

 المريض يفهمها أن يمكن لغة باستخدام ، السرطان
 والخلوي السكاني المستوى على ، السرطان أسباب وصف •
 وربط ، األنظمة هذه ألهمية أسباب وإعطاء ، الشائعة للسرطانات التنبؤية والعالمات التدريج أنظمة وصف •

 األعضاء وظائف وعلم التشريح وعلم الخاليا ببيولوجيا الشائعة السرطانات ومعالجة وفحص سلوك
 السرطان بعالج المتعلقة التالية المصطلحات صف •

o عالجي/  جذري 
 ملطفة س
 مساعد س
 جديد مساعد س
o الصيانة عالج 
o التلطيفية الرعاية 
o داعمة رعاية 
 ذلك في بما ، للمريض للسرطان المضادة التالية العالجات مبادئ وصف •

 (المالية السنة مستوى إلى تحتاج قد كما) المحتملة الجانبية واآلثار الواسع المبرر
 الجراحة س
o للخاليا السام الكيميائي العالج 
o اإلشعاعي العالج 
o بالهرمونات العالج 
 المناعي العالج س
o الجزيئي الموجه العالج 
 وإدارتها التالية الطارئة األورام حالت على التعرف وصف •
 المحتضر المحتضر المريض يا

o شديد ألم من يعاني المريض 
 العدلت الدم تعفن س

 الشوكي الحبل ضغط
 الدم كالسيوم فرط س
o شديدة بضائقة المصاب المريض 
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o العلوي األجوف الوريد انسداد 
o بالنزيف المصاب المريض 

  
 المناسبة العالج خطط في والبدء ، التالية األعراض من يعانون الذين المرضى تقييم على قادرة تكون •

 األعصاب آلم ذلك في بما ، األلم س
o والقيء الغثيان 
 التنفس ضيق يا

 اإلمساك س
 كآبة يا

o الجمجمة داخل الضغط لرتفاع أخرى وعالمات ونوبات صداع 
 الرتباك يا

 المعدية األعراض س
 معهم والتحقيق الورمية األباعد متالزمات من يعانون الذين المرضى على التعرف •
 السرطان لعالجات األمد طويل التسمم مخاطر على التعرف •
 الجيد التصال مهارات استخدام تطوير •

o واألسرة المريض مخاوف إثارة 
o وأسرهم المرضى مع الخبيثة األورام وعالج تشخيص مناقشة 
 السيئة األخبار كسر يا

o العالج وسحب المتناع مناقشة 
o وأسرهم المرضى مع المفضل الرعاية مكان مناقشة 
 التخصصات متعدد فريق ضمن بفعالية العمل •
 للعناية ليفربول مسار استخدام ذلك في بما ، المحتضر للمريض الجيدة الرعاية وصف •
 متعدد العمل ذلك في بما ، المتحدة المملكة في التلطيفية الرعاية وخدمات السرطان وبنية روح وصف •

 التخصصات
 أ و ، سواء حد على والشخصية المهنية ، الخاصة بحدودهم الوعي إظهار •

 المساعدة على للحصول الرجوع يجب ولمن متى معرفة
 

 الخاصة بالبرنامجالهداف المهاراتية ب.
 بالموضوع الخاصة المهارات. ب-
 الوراثية الستشارة في األسرة لديناميات العملية بالصعوبات الوعي 1. ب. 1
 للخطر المعرضين األقارب وتحديد الميراث أنماط لفهم النسب رسم على القدرة. 2
 الورم متالزمات نمط على التعرف. 3
 الطفولة قضايا في الجيني والختبار والسرية الموافقة مناقشة على قادرة تكون. 4
 السرطان فحص وسلبيات إيجابيات ناقش. 5
 المدربة الوراثة مع المهارات وإعطاء والمعلومات المعقدة القضايا إيصال على تدرب. 6

 المستشارين
 معقول بشكل بالسرطان لإلصابة القابلية إدارة. 7
 .معين إداري مسار ألي قضية بناء في الطب مهنة ألخالقيات األساسية المبادئ استخدم. 8
 



84 
 

 اإلجرائية المهارات
o الدم نقل على اإلجباري التدريب 
o العظام نخاع فحص لمشاهدة إلزامي 
 :في خبرة تكتسب قد
 الجنبي الصرف س
 البزل س
 
 النفسية الصحة 2- ب
 :إلدارة العامة والمبادئ التقديمي العرض وصف على القدرة •

o األكل اضطرابات 
o الجنسية النفسية الضطرابات 
o النمو اضطرابات 
o النتباه نقص اضطراب 
o التعلم صعوبات من يعانون الذين األشخاص لدى الشائعة النفسية الحالت 
 
 .أعاله المذكورة الضطرابات من لكل المناسبة التحقيقات وصف •
 الضطراب لشرح الموجودة النماذج بين وقارن قارن. النفسي الطب في المستخدمة التصنيف طرق تحديد •

 .النفسي
 على قادرة تكون. للعالجات الشائعة الجانبية اآلثار صف. النفسي الطب في المستخدمة العالج طرق وصف •

 .المختار العالج نهج تبرير
 .اآلخرين وعلى أنفسهم على المرضى مخاطر تقييم •
 .والعرقية والثقافية الجتماعية بخلفيته وإدارته ومشكالته المريض أعراض ربط •
 المرض سير وتوقعات جانبية وآثار وأسباب طبيعة األقارب أو/  و للمرضى اشرح •

 .الشروط أعاله
 .حساسة بطريقة وأقاربهم المرضى مع النفسية الحالت إدارة مناقشة •
 .نفسية صعوبات من يعانون الذين المرضى حقوق عن الدفاع •
 .وأقاربهم للمريض العاطفية للمشاكل تعاطفي فهم إظهار •
 .للمرض النفسية األبعاد تقييم •
 النفسي الطب في األخالقية للقضايا فهم إظهار •
 حساسين يكونوا وأن العقلية الصحة مشاكل من يعانون الذين للمرضى الجتماعي بالندماج اللتزام إظهار •

 .العار وصمة بشأن المرضى لمخاوف
 مع بناء بشكل العمل على والقدرة النفسية الصحة خدمات مجال في التخصصات متعدد العمل أهمية تقدير •

 .اآلخرين الصحيين المهنيين
 .البناء الذاتي والنقد النقدي التفكير على القدرة إظهار •
 .اآلخرين آراء بشأن الذهن متفتح وكن اليقين عدم تحمل •

 .النفسية الضطرابات من والوقاية النفسية الصحة تعزيز أهمية على التعرف •

 طرائق التعليم والتعلم

 أحداث التدريس المنظمة
 التدريس األساسي في أسبوعين بما في ذلك المحاضرات ومناقشة المجموعات الصغيرة.• 
 أسابيع. وهذا يشمل البرامج التعليمية ، حسب الجدول الزمني. 5تدريب إكلينيكي في • 
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مجموعات المعلمين وتفاصيل التصال في اليوم األول ، باإلضافة إلى مزيد من التوضيح حول هذا ستتوفر قائمة 
 النظام.

 مهارات التصال والتحكم في األعراض• 
نحن ننظر إلى مهارات التصال ، بهدف منحك الثقة لمحاولة التحدث إلى المرضى حول المجالت التي قد تعتبرها 

 في مجموعات صغيرة بدعم من الميسرين. صعبة. نستخدم لعب األدوار
 رعاية المريض المحتوم• 

نبدأ بفيديو ، أنتجته البي بي سي ، يتابع هيربي طوال العام األخير من حياته. يتحدث عن كيفية العيش مع تشخيص 
عوبة في نهائي ، ونرى الستعدادات التي يقوم بها هو وزوجته لتمكينه من الموت في المنزل. يجد بعض الطالب ص

ولكن الرسالة التي نأخذها إلى المنزل هي أنه ل بأس من النزعاج  -مشاهدة هذا الفيديو. سنناقش هذا قبل أن نبدأ 
وأنه ل بأس بمغادرة الغرفة. لدينا ميسرين حاضرين في جميع األوقات وسنعتني بك. يجد معظم الطالب أن مشاهدة 

 هم يتعلمون شيئاا منه.الفيديو ليست صعبة كما كانوا يخشون ، وكل
 
 
 
 

 طرائق التقييم

 مكونات: 5في  ف الطالبسيتم تصني
 الحتراف -1
 الحضور -2
 بلوك العمل -3
 تقييم مكان العمل. -4
 التقويم التكويني. -5
  

 بحلول نهاية الكتلة يجب أن يكون لدى الطالب
 استوفيت جميع اإلجراءات اإلجبارية• 
 التعليمية المرتبةحضر جميع البرامج • 
 حضر جميع العيادة المخصصة والجلسات األخرى• 
 أظهر السلوك المهني في البيئة السريرية• 
 أنجز المصنف مهامه• 
ا بناءا على إحدى تجاربهم في الكتلة•   كتب مقالا عاكسا
 ROGOأكمل تقييم الكتلة السرطانية التكوينية باستخدام • 
 أتم التدريب على نقل الدم• 
  
  

 تعتمد درجة عمل الكتلة )مرضية أم ل( على العالمات المخصصة لـ:
 )ط( مهام ومتطلبات المصنف.

 ( مقال عاكسة2)
 ( المشاركة في المجموعة التعليمية3)
 ( التقييم التكويني لرعاية مرضى السرطان4)
  

 يتم تخصيص الدرجة السريرية من قبل المعلم على أساس:
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 سريري)ط( استمارات التقييم ال
 ( أشكال الكفاءة السريرية2)
 ( المراقبة المباشرة في اإلعداد السريري3)
  

 في نهاية الكتلة سيتم تقديم تقرير إلى كلية الطب حول ما إذا كان كل طالب لديه:
 حضور جميع الجلسات اإلجبارية المحددة بمواعيد محددة. وجلسات سريرية أخرى• 
 في مصنف الكتلةإتمام المهام المطلوبة المحددة • 
 التقييمات التكوينية المكتملة بشكل ُمرضي ، بما في ذلك مهارات التشاور والتقييمات القائمة على المعرفة• 
 إظهار المواقف والسلوكيات المهنية• 
  

طالب سيقوم مجلس الممتحنين في المرحلة الثانية ، أو مجموعة فرعية منه ، بمراجعة تقارير المجموعات والتقدم لكل 
على فترات منتظمة ، وتحديد اإلجراء المناسب في حالة الطالب الذين لم يكملوا جميع جوانب تقييم الكتلة بشكل 

 مرض.
 

 ج. الهداف الوجدانية والقيمية
 يجب أن يكون الطالب قادرين على:   

         o وصف الصعوبات العملية لديناميات األسرة في الستشارة الوراثية 
         o فهم أنماط الميراث وتحديد األقارب المعرضين للخطر 
         o التعرف على متالزمات الورم 
         o مناقشة الموافقة والسرية والختبار الجيني 
         o ناقش إيجابيات وسلبيات فحص السرطان 
         o التواصل في القضايا المعقدة مع المستشارين الوراثيين 
         o إدارة القابلية لإلصابة بالسرطان بشكل معقول 

         o .استخدم األخالقيات الطبية ألي دورة إدارية معينة 

 

 د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات الخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.
 (الشخصية والتنمية التوظيف بقابلية صلة ذات أخرى مهارات) للتحويل والقابلة العامة المهارات - دال -1د
 :الشاملة للموضوعات التالية الجوانب عن الطالب سيتعلم ، المجموعة هذه خالل 1. د
 :األساسية العلوم •

 .الخلية بيولوجيا
 .الوراثة علم

 المرضية العمليات •
 (واألنظمة الخلوية المستويات على) السرطان سلوك

 والمداواة األدوية علم •
 والملينات القيء ومضادات اآللم لتسكين األدوية علم

 للرقابة الخاضعة األدوية وصف
 الحديثة السرطان وأدوية الكيميائي العالج وأمثلة مبادئ
 عدوى •

 العدلت لإلنتان األولي والعالج التعرف
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 المناعة ضعف من يعانون الذين المرضى في الميكروبات مضادات استخدام
 التصوير •

 األورام أشعة
 والقانون األخالق •

 العالج وسحب وقف
 المحتضر المريض رعاية

 السريرية والممارسة الموافقة
 واختبارها السرطانية الجينات فحص
 العامة الصحة •

 التكلفة عالية العالجات خالل من الفحص وتمويل الخدمات تقديم
 

 :العقلية الصحة رعاية كتلة
 :الشاملة للموضوعات التالية الجوانب على الطالب سيتعرف ، المجموعة هذه خالل          

 :األساسية العلوم •
o واألمراض الجينات 
o العصبية األنسجة - الجسم أنسجة 
o والمستقبالت األدوية - والمستقبالت األغشية. 
o السمية متالزمات -البولي الجهاز 
o العصبي الجهاز 
o المرضية العمليات 
o الدرقية الغدة -الغذائي التمثيل 
o وموتها الخاليا إصابة -المرض آليات 
o العصبي الجهاز 
 عدوى •

o والمناعة العدوى 
 التصوير •

o النفسي الطب في المغناطيسي بالرنين والتصوير المقطعي التصوير استخدام معرفة 
 العقاقير علم •

o اإلكلينيكي النفسي األدوية علم - اإلكلينيكي العقاقير علم 
o و األدوية -الدموية واألوعية القلب نظام CVS 
 احترافية •

o المجتمع في والمرض الصحة 
o التصال مهارات 
o و العمل فريق IPE 
o عالمجتم في الصحة 
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 التحتية البنية كتلة
  

 التعريفي مرحلة
  

 .الثاني األسبوع من الخميس إلى األول األسبوع من األحد من أيام 1٠ تستغرق وهي
 (الطبي التعليم تدريس وحدة قاعة) محاضرات 4-2 ص 3٠: 11-٠٠: 8

ا ٠٠:12 - 11:3٠  استراحة - صباحا

 الحالة سيناريوهات مع( SGD) الصغيرة المجموعات مناقشة - مساءا  ٠٠:2 - ٠٠:12

  
 السريرية الدورة

  

 .تكويني تقييم إجراء سيتم حيث ، W7 من الخميس أو الكتلة نهاية حتى W3 من األحد يوم من يبدأ

 .العطل أيام هي والسبت الجمعة
ا ٠٠:11 - ٠٠:8  صباحي نشاط: صباحا

ا 11:3٠ - ٠٠:11  استراحة: صباحا
ا ٠٠:2 - 11:3٠  الظهر بعد أنشطة: ظهرا

 [النجف في األوسط الفرات وراما مركز في الدورة تقدم]

 .البنية التحتية11

  الكتب المقررة المطلوبة-1

Hematology at glance 
 
 
 

 Cecil’s textbook of medicine - المراجع الرئيسة )المصادر(-2
ed thEssentials of hematology by Hoffbrand, Moss 7 - 

- DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and 

Practice of Oncology (Cancer: Principles & Practice 
(DeVita) 10th Edition 

- Williams Hematology, Eighth Edition by: Marshall 

Lichtman, E. Beutler, Thomas Kipps, Uri Seligsohn, 
Kenneth Kaushansky, Josef Prchal 

 
 
 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 

Oxford handbook of hematology 

 
 
 

  النترنيت..... مواقعالمراجع اللكترونية، -ب
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Medscape 

 
 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

التشخيص والعالج لمرضى امراض الدم والورام حيث يتم سيتم العمل على اعداد خطة لغرض اشغال الطلبة بخطة 
ابعة المريض واعداد برنامجه العالجي والشراف طالب للفرقة الواحدة( وتحميلهم مسؤولية مت 5تشكيل عدة فرق )

 أستاذ المادةعليهم من قبل 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 التنفسي والجهاز بالقلب العناية كتلة / رمز المقرراسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 الرابعةالمرحلة  .الفصل/ السنة5

 ساعة الدورة السريرية 15٠ساعة الفترة التحضيرية +  6٠ .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

 2٠21تشرين األول  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 نظام على تؤثر التي الشائعة الحاالت على التعرف على قادرين يكونوا أن يجب الطالب أن هو الكتلة هذه من الهدف
 ووقايتهم وعالجهم استقصائهم وصف على قادرين يكونوا وأن ، التنفسي والجهاز الدموية واألوعية القلب

 

 

 

 

 
 
 

ً هذا المقرر يوفر وصف  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضيا
والبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق  مبرهنا

 البرنامج
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 والفهم المعرفة. أ -1أ
 :أجل من الهامة التنفسي والجهاز الوعائية القلبية األسباب تحديد على قدرتهم على يبرهنون 1- أ •
 الصدر في ألم. 1
 التنفس ضيق. 2
 إغماء. 3
 خفقان. 4
 السعال. 5
 البلغم إنتاج. 6
 أزيز. 7
 الدم نفث. 8
 الساق آالم. 9

 وذمة. 1٠
  
 السريري التفكير واستخدام ، واالجتماعية والنفسية الجسدية الجوانب االعتبار في التاريخ أخذ خالل من •

 .المناسب المؤقت التشخيص إلى للوصول
 التنفسي والجهاز الوعائي القلبي الجهاز في طبيعي وغير وطبيعي انتقائي بشكل جسدية عالمات استنباط •

 .التشخيصية الفرضيات الختبار
 ذلك في بما التشخيص فرضيات لتأكيد انتقائي بشكل التحقيقات استخدام •

o الصلة ذات األخرى والتصويرات للصدر السينية األشعة تفسير 
o القلب تخطيط وتفسير إجراء 
o الجريان ذروة مقياس استخدام ذلك في بما ، األساسية الرئوية الوظائف اختبارات وتفسير إجراء 
o وتفسيرها الشرياني الدم غازات تحاليل إجراء 
o األولية وإدارتها الدماغية السكتة وشبه القلب ضربات انتظام عدم على التعرف 
o السلين اختبارات 
 وتقييم ، المعلومات مصادر باستخدام األمر لزم إذا ،( األدوية استخدام ذلك في بما) إدارة خطة صياغة •

 والجهاز الدموية واألوعية القلب أمراض من يعانون الذين المرضى لرعاية ، االستنتاجات وتطبيق األدلة
 .الشائعة التنفسي

 :أجل من الفعال االتصال مهارات استخدام •
o الوعائية القلبية الخطر عوامل بشأن المشورة تقديم 
o من مؤخًرا عانى مريض إلى المهنية العوامل ذلك في بما الحياة نمط في التغييرات بشأن المشورة تقديم 

 القلب عضلة احتشاء
 

o بالصدى القلب وتصوير التمرينات واختبار التاجية األوعية وتصوير القصبات تنظير إجراءات شرح 
o الدم ضغط الرتفاع المضادة األدوية تناول وسلبيات إيجابيات بشأن المريض مع التفاوض 
o عضال رئوي مرض لديها/  أنه بحساسية المريض إبالغ 
o التدخين عن اإلقالع خطة بشأن المريض مع التفاوض 
 الدموية واألوعية القلب أمراض عبء من تقلل أن والثانوية األولية الوقائية لالستراتيجيات يمكن كيف صف •
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 .المجتمع على
 ئةالر أمراض في التسبب في والمهنية البيئية العوامل إمكانية على التعرف •

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.
 :التالية السياقات في أعاله المذكورة الكفاءات تظهر أن يجب -1ب
 الصدرية الذبحة •
 Axcute القلب عضلة احتشاء •
 الدم ضغط ارتفاع •
 قلبية سكتة •
 صمامي قلب مرض •

• Arrythmias 
 واالنسداد التخثر •
 الطرفية الدموية األوعية أمراض •
 الهواء تدفق تحديد •
 التنفسي الجهاز التهابات •
 التنفس توقف •
 الجنبي مرض •
 الدرن مرض •
 الرئة سرطان •

 المقيدة الرئة أمراض •

 طرائق التعليم والتعلم

 
 وينقسم إلى عدة مفاتيحيوفر المصنف توجيًها للتعلم خالل هذه الكتلة 

 األقسام:
 سجل الحاالت: للسماح بفهم تأملي• 
حاالت إكلينيكية محددة: يمثل هذا القسم العروض التقديمية الشائعة للقلب والجهاز التنفسي والتي يتوقع من الطالب • 

العلوم األساسية األساسية أن يأخذوا فيها التاريخ ويفحصوا المريض الذي يقدم كل حالة من هذه الحاالت والتفكير في 
 وعلم األمراض وعلم العقاقير اإلكلينيكي وما إلى ذلك المتعلقة بكل حالة.

أنشطة الطاقم الطبي المتحالف: العمل مع العديد من المهنيين المختلفين بما في ذلك طاقم التمريض وفنيي المختبرات • 
 الحصر. من المهم معرفة كيفية عمل هؤالء المحترفين وفنيي القلب وأخصائيي العالج الطبيعي على سبيل المثال ال

 معًا )على سبيل المثال في اجتماع فريق متعدد التخصصات( أو إجراء تحقيقات )مثل تخطيط صدى القلب(.
اإلجراءات الغازية: على الرغم من أنها ليست هدفًا رئيسيًا ، إال أن هذه الكتلة ستمنحك الفرصة لمراقبة اإلجراءات • 
 ازية بما في ذلك تصوير األوعية التاجية وتنظير القصبات.الغ
المهام: يعتبر إجراء وتفسير تخطيط القلب وتدفقات الذروة وتفسير اختبارات الدم واألشعة السينية للصدر أمًرا • 

 أساسيًا لهذا المرفق.
 احترافية.• 
أو الثالثة أو السادسة ، يمكن للتدرب على نموذج الفحص السريري المتوسط. سواء كانت هذه المجموعة هي األولى • 

 االمتحان أن يسلط الضوء في كثير من األحيان على مجاالت التحسين قبل الشيء الحقيقي!
، نتوقع  GGHللطالب المقيمين هناك. بالنسبة للطالب المقيمين في  DGHsومحليًا في  GGHستعقد الندوات في 

ا تقريبًا. الطالب اآلخرون مدعوون لحضور برنامج ندوة القلب أن تتمكن من حضور جميع الندوات أو جميعه
 والجهاز التنفسي إذا كان ذلك متاًحا
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 طرائق التقييم

 :طالب كل كان إذا عما الطب كلية إلى تقرير تقديم سيتم الكتلة نهاية في
 االقتضاء حسب أخرى سريرية وجلسات. محددة بمواعيد المحددة اإلجبارية الجلسات جميع حضور •
 الكتلة مصنف في المحددة المطلوبة المهام إتمام •
 القائمة والتقييمات التشاور مهارات ذلك في بما ،( للكتلة االقتضاء حسب) ُمرضي بشكل المكتملة التكوينية التقييمات •

 .المعرفة على
 المهنية والسلوكيات المواقف إظهار •

 طالب لكل والتقدم المجموعات تقارير بمراجعة ، منه فرعية مجموعة أو ، الثانية المرحلة في الممتحنين مجلس سيقوم
 بشكل الكتلة تقييم جوانب جميع يكملوا لم الذين الطالب حالة في المناسب اإلجراء وتحديد ، منتظمة فترات على

 .مرض
 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 استخدام مهارات االتصال الفعال من أجل:  
o  المشورة بشأن عوامل الخطر القلبية الوعائيةتقديم 
o  تقديم المشورة بشأن التغييرات في نمط الحياة بما في ذلك العوامل المهنية إلى مريض عانى مؤخًرا من احتشاء

 عضلة القلب
  

o شرح إجراءات تنظير القصبات وتصوير األوعية التاجية واختبار التمرينات وتصوير القلب بالصدى 
o مع المريض بشأن إيجابيات وسلبيات تناول األدوية المضادة الرتفاع ضغط الدم التفاوض 
o إبالغ المريض بحساسية أنه / لديها مرض رئوي عضال 

o التفاوض مع المريض بشأن خطة اإلقالع عن التدخين 

 

 ور الشخصي(.د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتط
 (الشخصية والتنمية التوظيف بقابلية صلة ذات أخرى مهارات) للتحويل والقابلة العامة المهارات - دال -1د
 األساسية العلوم 1- د •

o األعضاء وظائف وعلم التشريح علم 
 المرضية العلوم •

o الدقيقة األحياء علم 
/  المزمن الرئوي االنسداد لمرض المعدية والتفاقم المعدية الشغاف والتهاب الرئوي االلتهاب ذلك في بما •

 الربو
 التصوير •

o للصدر المقطعي التصوير ، المغناطيسي بالرنين القلب تصوير ، السينية باألشعة الصدر تصوير 
 السريرية الصيدلة علم •

o كبير بشكل العالج على التنفسي والجهاز الدموية واألوعية القلب طب يعتمد 
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 واألخالق القانون/  االحتراف •

 
 الجداول الزمنية

 كدليل ، يتوقع من الطالب:
 من اليوم األول إلى اليوم الثامن )ما عدا الجمعة(:

 ص: محاضرات 12:٠٠ -ص  ٠٠:8
 م: راحة 12:3٠ -م  ٠٠:12
 مساًء: مجموعة صغيرة ودراسة حالة 2:3٠ -مساًء  12:3٠

  
 عة والسبت(حتى نهاية الدورة )ما عدا الجم 11من اليوم 

 صباًحا تسجيل الحضور في فرع الطب الباطني 8:3٠ -صباًحا  ٠٠:8
 صباحا: توزيع المجموعات اسبوعيا 1٠:٠٠ -صباحا  8:3٠

 العناية المركزة-1

 عنبر طبي -2
 عيادة الجهاز التنفسي ووظائف الرئة -3

 Echoمركز القلب: عيادة القلب و  -4

 وهولتر TMTدراسة  -5

 مختبر.القسطرة.  -6
 م: 12:٠٠ -ص  1٠:٠٠

 )االثنين واألربعاء( A & Bالجلسة السريرية للمجموعة 

 ندوة )االحد والثالثاء(
 مختبر المهارة والطوارئ )الخميس(

 مساًء: اإلجراءات والمتطلبات وتقرير الحالة 2:3٠ -مساًء  12:3٠
 

 .البنية التحتية11

  الكتب المقررة المطلوبة-1
 ديفيدسون

 
 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2
 
 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 
 
 
 
 

  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
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 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 اشراك المستشفيات و المؤسسات الصحيه الطرفيه في التدريب السريري للطلبه
 
 
 

 


