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 كاديميالبرنامج األوصف 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة الكوفه –كلية الطب  المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز .2

اسم البرنامج األكاديمي أو  .3
 المهني

 طب وجراحة عامة

 بكالوريوس طب و جراحه عامه اسم الشهادة النهائية .4

 النظام الدراسي: .5
 سنوي / مقررات/ أخرى

 التكامليالمنهاج 

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

  المؤثرات الخارجية .7

 2023 تأريخ اعداد الوصف .8

 : ان يكون الطبيب المتخرج ك:.اهداف البرنامج االكاديمي9

 عالم -1

 ممارس -2

 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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 والتقييممخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم  .10

   االهداف المعرفية .أ
                                             يكون الخريج قادًرا على تطبيق المبادئ واألساليب والمعارف العلمية الطبية الحيوية مثل علم التشريح ان  -1أ

 والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة وما إلى ذلك على الممارسة الطبية.

 ان يكون الخريج متعلماً مدى الحياة. -2أ       

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج .ب
 مهارات االتصال )أخذ التاريخ والفحص البدني(. -1ب
 تشخيص وإدارة العروض السريرية. -2ب
 تقديم الرعاية الفورية في حاالت الطوارئ الطبية. -3ب
 تنفيذ اإلجراءات العملية بأمان وفعالية. -4ب

 التعليم والتعلمطرائق 

 

 تعلّم المهارات 
 برامج المستشفى 

 

 طرائق التقييم

 
 اختبارات المحّطات        

 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 تطبيق األساليب واألساليب العلمية في البحث الطبي -1ج   

 (CPS ه الفصليه الدراسيهوحدكما في ال –التفكير العميق )خريطة المفهوم  -2ج   

 -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(.
 التصرف وفق المبادئ األخالقية والقانونية. -1د
 م اآلخرين.م وعلّ ر وتعلّ فكّ  -2د
 جماعي.العمل ال -3د

 طرائق التعليم والتعلم

 

 ( برنامج التطوير الشخصي والمهنيPPDP) 
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  المنتظمةالدراسات االستقصائيه 
 وسائل التواصل االجتماعي 

 

 طرائق التقييم

 

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

 

 بنية البرنامج .11

 

 الطور الدراسي

  الفصل الدراسي االول   -السنة الدراسية االولى   -

 اسم المقرر
 رمز المقرر

Code No. 
 عدد الساعات           

نظري                     عملي     
 

 عدد الوحدات المعتمدة

 اساسيات الطب
11101 60  4  

 الحاسبات
11102 30 

45 
4  

06 30 11103 الفيزياء الطبية  5  

  4  30 11104 حقوق االنسان

:اللغات  

 العربي
 االنكليزي

11105 
75 

 

 4 
 

 

      

عدد الوحدات الكلية                                                  21 

 

   الفصل الدراسي الثاني   -السنة الدراسية االولى  

 اسم المقرر
 رمز المقرر

Code No. 
 عدد الساعات           

نظري                     عملي     
 

 عدد الوحدات المعتمدة

الجزيئات, الجينات  

 30 11206 واالمراض
30 

 4 

 انسجة الجسم
11207 

30 30 
 4 

 4  30 30 11208 االيض

 4  30 30 11209 الصحة والمرض في السكان

1حل المشكالت السريرية   11210 30 30  4 

 اساسيات المهارات السريرية
 

11211  
30 

 2 
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عدد الوحدات الكلية                                                  22 

 

 

    الفصل الدراسي الثالث   –السنة الدراسية الثانية 
 

 اسم المقرر
 رمز المقرر   

Code No. 
 عدد الساعات           

نظري                     عملي     
 

 عدد الوحدات المعتمدة

الجهاز العضلي 

 الهيكلي

12312 30 30 5  

  4 30 30 12313 آليات المرض

  4 30 30 12314 االغشية والمستقبالت

الجهاز القلبي 

 الوعائي

12315 30 30 5  

حل المشاكل  

2السريرية   

12316 30  2  

اساسيات المهارات 

 السريرية

12317  30 1  

عدد الوحدات الكلية                                                 21  

    الفصل الدراسي الرابع      –السنة الدراسية الثانية 
 

 اسم المقرر
 رمز المقرر   

Code No. 
 عدد الساعات           

نظري                     عملي     
 عدد الوحدات المعتمدة 

 المناعة والمرض
12418 

30 30 
4 

 

  4 30 30 12419 الجهاز البولي  

الجهاز المعدي 

 المعوي
12420 30 30 

4 
 

  4 30 30 12421 الجهاز التنفسي  

سيكولوجية  الصحة 

 والتنوع
12422 30 30 

4 
 

اساسيات المهارات 

 السريرية
12423 

 
30 

1 
 

عدد الوحدات الكلية                                                 21  

 

     الفصل الدراسي الخامس  – السنة الدراسية الثالثة
 

 اسم المقرر   
 رمز المقرر  

Code No.   
 عدد الساعات             

نظري                     عملي     
 

 عدد الوحدات المعتمدة
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 الجهاز التكاثري
13524 

30 30 5  

  5 30 30 13525 الراس والعنق

الصحة والمرض في 

 المجتمع
13526 30 30 4  

  4 30 30 13527  الطب العدلي

  2 30 15 13528 مواد اختيارية

اساسيات المهارات 

 السريريه

  30 1  

عدد الوحدات الكلية                                                 21  
 

 

     الفصل الدراسي السادس  – السنة الدراسية الثالثة

 

 اسم المقرر   
 رمز المقرر  

Code No.   
 عدد الساعات             

نظري                     عملي     
 

 عدد الوحدات المعتمدة

السريري علم العقاقير  
13630 

30 
30 

4  

  5 30 30 13631 الجهاز العصبي

  4 30 30 13632 التكامل الطبي

  2.5 45 15 13633 مواد اختيارية

  4 30 30 13634 وحدة المرض والناس

اساسيات المهارات 

 السريريه
  45 1.5  

عدد الوحدات الكلية                                                 21  

 

  الطور الدراسي الثاني   
  السنة الدراسية الرابعة  

 اسم المقرر     
 رمز المقرر   

Code No. 
 عدد الساعات          

نظري                     عملي     
 المناقشة

 عدد الوحدات المعتمدة

رعاية الجهاز العضلي الهيكلي 

    
24036 30 180 15 10 

و رعاية الجهاز القلبي 
 التنفسي

24037 30 180 15 10 

 10 15 180 30 24038 رعاية الجهاز المعدي المعوي

رعاية الغدد الصم والجهاز 
 الكلوي

24039 30 180 15 10 

 2 15 60 30 25045 الطرق السريرية

عدد الوحدات الكلية                                                  42 
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  السنة الدراسية الخامسة  
 

 اسم المقرر    
 رمز المقرر  

Code No . 
 عدد الساعات             

 نظري             عملي    
 المناقشة

 عدد الوحدات المعتمدة

 10 15 180 30 25042 الحواس الخاصة

 10 15 180 30 25043 صحة الطفل 

 10 15 180 30 25044 الصحة اإلنجابية 

 10 15 180 30 25046 عناية  التداخل  الجراحي

 2  60  25047 مواد اختيارية

عدد الوحدات الكلية                                                  42 
 

   السادسة السنة الدراسية 

 اسم المقرر     
 رمز المقرر   

Code No.    
 عدد الساعات           

نظري                عملي      
 مناقشة

المعتمدةعدد الوحدات    

501 30 25048 رعاية مرضى السرطان  15  9 

501 30 25049 رعاية الحاالت الطارئة  15  9 

رعاية المسنين 
 واألمراض المزمنة

25050 30 150 15  9 

الصحة الذهنية والجملة 
 العصبية 

 30 150 15  9 

 10   300  25053 معايشة المهنة

عدد الوحدات الكلية                                                   46 

 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 . 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
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  personal development plan الشخصي التطوير مهارةً  -1

  team work  الفريق بروحية العمل مهارة -2

 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 -1
  الدراسية المرحلة وحسب بالبرنامج الخاصة الطلبة مهام متابعة -2
  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 -1
 المطلوبة. االستمارات ملىء من البرنامج متطلبات اكمال -2
 

  :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 ديينشالمر للسادة تعريفية ومحاضرات عمل ورش اقامة 
 لبرنامج.ا اداء وتحسن تطوير لغرض ودراستها الطلبة او التدريسيين السادة من فكرة او مقترح اي استالم 

 

 .معيار القبول )وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(13

 
    التعليم العالي والبحث العلمياللوائح المركزية للقبول من وزارة     
 
 

 .أهم مصادر المعلومات عن البرنامج14

 

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

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة
المس/

 توى

رمز 
 المقرر

 اسم المقرر

اساسي 
أم 

اختيار
 ي

 االهداف الوجدانية والقيمية االهداف المهاراتية االهداف المعرفية

والتاهيلية المهارات العامة 
المنقولة )المهارات االخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور 
 الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ  اساسيات الطب 11101 1/1

                    الحاسبات 11102 1/1

                    الفيزياء الطبية 11103 1/1

                    حقوق االنسان 11104 1/1

1/1 
11105 

:اللغات  

 العربي
 االنكليزي

                   

                    

1/2 
11206 

الجزيئات, الجينات  

 واالمراض
                             

                              انسجة الجسم 11207 1/2

                              االيض 11208 1/2

1/2 
11209 

الصحة والمرض في 

 السكان
                             

1/2 
11210 

حل المشكالت 

1السريرية   
                             

1/2 
11211 

اساسيات المهارات 

 السريرية
 

                             

                    

الجهاز العضلي  12312 2/3

 الهيكلي
                              

                               آليات المرض 12313 2/3

االغشية  12314 2/3

 والمستقبالت
                              

الجهاز القلبي  12315 2/3

 الوعائي
                              

حل المشاكل   12316 2/3

2السريرية   
                              

اساسيات المهارات  12317 2/3

 السريرية
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                            المناعة والمرض 12418 2/4

                            الجهاز البولي   12419 2/4

الجهاز المعدي  12420 2/4

 المعوي
                           

                            الجهاز التنفسي   12421 2/4

سيكولوجية  الصحة  12422 2/4

 والتنوع
                           

اساسيات المهارات  12423 2/4

 السريرية
                           

                              

                            الجهاز التكاثري 13524 3/5

                            الراس والعنق 13525 3/5

الصحة والمرض في  13526 3/5

 المجتمع
                           

                             الطب العدلي 13527 3/5

                            مواد اختيارية 13528 3/5

3/5 
 

اساسيات المهارات 

 السريريه
                           

                              

                            الجهاز العصبي 13630 3/6

                            التكامل الطبي 13631 3/6

                            مواد اختيارية 13632 3/6

وحدة المرض  13633 3/6

 والناس
                           

اساسيات المهارات  13634 3/6

 السريريه
                           

                            االدويه 13635 6/3

                              

رعاية الجهاز  24036 4

 العضلي الهيكلي    
                           

رعاية الجهاز القلبي  24037 4

 و التنفسي
                           

رعاية الجهاز  24038 4

 المعدي المعوي
                           

الصم رعاية الغدد  24039 4

 والجهاز الكلوي
                           

                            الطرق السريرية 25045 4

                              

                            الحواس الخاصة 25042 5
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                            صحة الطفل  25043 5

                            الصحة اإلنجابية  25044 5

عناية  التداخل   25046 5

 الجراحي
                           

                            مواد اختيارية 25047 5

                              

رعاية مرضى  25048 6

 السرطان
                           

رعاية الحاالت  25049 

 الطارئة
                           

رعاية المسنين  25050 6

 واألمراض المزمنة
                           

الصحة الذهنية   6

 والجملة العصبية 
                           

                            معايشة المهنة 25053 6
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 وصف المقررات الدراسية



 

HIGHER EDUCATION PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 

course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 

expected to achieve and demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 

opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 

specification. 

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 
 
 

 

COURSE SPECIFICATION 
 

 

 

 

1. Teaching Institution كهٛح ؽة انكٕفح 

2. University 

Department/Centre 

 انتؼهٛى انطثٙ

3. Course title/code  ٔحذج االنتٓاب ٔانًُاػح 

4. programme(s) to which it 

contributes 

 

5. Modes of Attendance 

offered 

 انحؼٕس شخظٛا

6. year / Semester   انًشحهح )انغُح( انثانثح / انفظم انخايظ  

7. Total no. of hours 24 عاػح  

8. Date of production/revision of this 

specification 

2022تششٍٚ االٔل   

9. Aims of the Course 

 

يظاب تؼذٖٔ يحتًهح يشٚغ يغ ٔانتؼايمنهطانة نهُظش ٛحانٕحذج ْٕ تٕفٛش ْٛكهانٓذف يٍ ْزِ   

 

10. Learning Outcomes, Teaching, Learning and Assessment Methods 

A. Knowledge and Understanding 

 

ا ٔٚؼذ اٚكشٔبهًن انًشٚغ ٔاعتجاتح تفاػم انٛاخ فٓى ًً أيًشا يٓ  



 

B. Subject-specific skills 

إَاع انؼذٖٔ انشائؼحؼذد يٍ ن"ًَٕرج انؼذٖٔ"  بستطٓا انًٛكشٔتٛح يغ  انفغهجحنتغهٛؾ انؼٕء ػهٗ يثادئ  ػذٖٔٚتى اختٛاس كم   

 

Teaching and Learning Methods 

 
 يٍ انًشكالخ انغشٚشٚح ٔنكم يُٓا تى تحذٚذ ػشاػّ.ٔنقذ تى اختٛاسػذدًا يحذٔدًااحذٚذ أًَاؽ انًشع ٔتت رنكٚتى تقذٚى انًٕاد فٙ عٛاق عشٚش٘ ٔ

 انكائُاخ انذقٛقح انًغثثّ نٓا
 

Assessment methods 

  تقًٛٛاخ( ثالث انٗ خًظ) يُتظف انفظم انذساعٙ اختقًٛٛ
            ػذج دساعاخ راتٛح ٔتقٛٛى َٓائٙ

C. Thinking Skills 

هؼذٖٔ ٔدٔس انجٓاص انًُاػٙن عٛغًح ْزا تانتشاكى انتذسٚجٙ نهًؼشفح حٕل كٛفٛح اعتجاتح انجغى  

 
D. General and Transferable skills (other skills relevant to employability and 

personal development) 

 

 

11. Course Structure: 

 ْٛكهٛح انفظم انذساعٙ

 ٔانؼذٖٔعثٕع األٔل: يقذيح ػٍ انًٛكشٔتاخ األ

 يقذيح فٙ انؼذٖٔ -1انًحاػشج  

 يقذيح فٙ انًٛكشٔتاخ -2انًحاػشج  

 

 األعثٕع انثاَٙ: ًَٕرج انؼذٖٔ ٔيقذيح ػٍ انًؼاداخ انحٕٛٚح

 ًَٕرج انؼذٖٔ -1انًحاػشج  

 يؼاداخ انًٛكشٔتاخ ٔانًقأيح -2يحاػشج  

 

 غشٚضٚح: اإلَتاٌ انحاد. االعتجاتح انًُاػٛح ان3األعثٕع 

 اإلَتاٌ انحاد فٙ قغى انطٕاسئ -1يحاػشج  

 انغشٚضٚحانًُاػح  -2انًحاػشج  

 

 (HAIاألعثٕع انشاتغ: حاالخ انؼذٖٔ انًكتغثح يٍ انًغتشفٗ )

 اإلطاتاخ انًكتغثح يٍ انًغتشفٗ -1يحاػشج  

 HAIتؼغ األيثهح ػهٗ  -2انًحاػشج  

 

 األعثٕع انخايظ: اإلطاتاخ انًتؼهقح تانغفش ؛ االعتجاتح انًُاػٛح انتكٛفٛح

 األيشاع انًتؼهقح تانغفش -1يحاػشج  



 انًُاػح انتكٛفٛح -2انًحاػشج  

 

 األعثٕع انغادط: انفٛشٔعاخ انًُقٕنح تانذو

 ًكتغثحفٛشٔط َقض انًُاػح ان -1شج يحاػ 

 انتٓاب انكثذ انفٛشٔعٙ -2يحاػشج  

 

 األعثٕع انغاتغ: انتٓاتاخ ػهٗ انغطح. َظاو األجغاو انًؼادج ٔانًكًالخ

 انؼذٖٔ ػهٗ األعطح -1يحاػشج  

 َظاو األجغاو انًؼادج ٔانًكًالخ -2يحاػشج  

 

 انحٕٛٚحاألعثٕع انثايٍ: انٕقاٚح يٍ انؼذٖٔ. يقأيح انًؼاداخ 

 انٕقاٚح يٍ انؼذٖٔ -1يحاػشج  

 اإلششاف ػهٗ يؼاداخ انًٛكشٔتاخ -2انًحاػشج  

 

 . انحغاعٛح انًفشؽحنؼذٖٔانًضيُح ٔا يشاعاألعثٕع انتاعغ: اال

 انظحح ٔاأليشاع انًضيُح -1يحاػشج 

 انحغاعٛح انًفشؽح -2انًحاػشج               

 

 اخ انثشٔتٕصٔا: انًؼٛف يُقٕص انًُاػح ؛ انتٓات10األعثٕع 

 انًؼٛف يُقٕص انًُاػح -1يحاػشج                  

 تؼغ إَٔاع انؼذٖٔ األٔنٛح انٓايح -2انًحاػشج                   

 

 اخانذٚذاٌ ٔانفٛشٔعٛ ػذٖٔاألعثٕع انحاد٘ ػشش: 

 تؼغ إَٔاع ػذٖٔ انذٚذاٌ -1يحاػشج                 

 ًحًٓنؼذٖٔ انفٛشٔعٛح انتؼغ إَٔاع ا -2يحاػشج                 

 

 األعثٕع انثاَٙ ػشش: انًكٕساخ انؼقذٚح ٔانًؼٕٚح

 انتٓاتاخ انؼقذٚاخ ٔانًكٕساخ انؼقذٚح -1يحاػشج                  

 انثكتٛشٚا انًؼٕٚح -2انًحاػشج                  

 

 : انًشاجؼح13األعثٕع 

 

 

 



12. Infrastructure 

 

Required reading: 

· CORE TEXTS 

· COURSE MATERIALS 

· OTHER 

 

 كتاب انطانة ٔدفتش انغجم

Special requirements (include for 

exampleworkshops, periodicals, IT 

software, websites) 

 

 يُظح انًٕدل

 يُظح يذعكٛة

 فذٕٚاخ دسٔط ػًهٙ

Community-based facilities 

(include for example, guest 

Lectures , internship, field studies) 

  

 

 

13. Admissions 

Pre-requisites  

Minimum number of students  

Maximum number of students  



 



 الدراسية  الوحدة لوصفنموذج 
 

 

 

 الوحدة الدراسية  مواصفات   

 

 

 الكوفة جامعة  كلية الطب  . المؤسسة التعليمية 1

 التعليم الطبي  قسم  ال . 2

  اسم الوحدة الدراسية . 3
 األغشية والمستقبالت 

. البرنامج )البرامج( التي تساهم  4

 فيها

 

 شخصيا  الحضور المقدمة . طرق  5

الفصل    /المرحلة الثانية  . السنة / الفصل الدراسي 6

 الثالث الدراسي 

  الممارسة +نظرية  ساعات   . مجموع عدد الساعات 7

   السريرية  

 االعداد . تاريخ 8
 2022أكتوبر 

 . أهداف الدورة 9

 : أهداف هذه الوحدة هي أنه يجب على الطالب

 فهم بنية الغشاء ووظيفته والقدرة على ربط ذلك بسلوك الخلية  •

فهم كيف يمكن أن تسهم حركة األيونات والجزيئات عبر األغشية في تنظيم األس   •

 الهيدروجيني وحجم الخلية واالستثارة الكهربية والتوصيل النبضي العصبي 

على نشاط   العصبية،الت مثل الهرمونات والناق الكيميائية، تقدير كيفية تأثير الرسل   •

   المستقبالت الخاليا واألعضاء من خالل التفاعل مع 

 فهم من حيث المبدأ كيف يمكن للعقاقير تعديل عمل مثل هذه النواقل الكيميائية  •
 

 

 . مخرجات التعلم والتعليم والتعلم وطرق التقييم 10

 المعرفة والفهم  .1

 عند االنتهاء من هذه الوحدة ، يجب أن يكون الطالب قادرين على:  
 وصف السمات الرئيسية لنموذج الفسيفساء السائلة لتركيب الغشاء الحيوي ومناقشة خواص عدم تناسق الغشاء والتفاعالت الهيكلية الخلوية   •
التدرجات األيونية عبر األغشية، ونقل المواد المذابة عبر وصف كيفية مساهمة آليات نقل الغشاء والقنوات األيونية في الحفاظ على  •

 األغشية، وتنظيم األس الهيدروجيني داخل الخاليا وحجم الخلية  

 : مراجعة البرنامج    العالي  مراجعة  أداء التعليم

من  قد يتوقع التيالتعلم   الرئيسية للمنهج ونتائجملخصا موجزا للميزات هذه الوحدة الدراسية توفر مواصفات 

 .  التعلم المقدمةفرص  وإثباتها إذا استفاد بشكل كامل من تحقيقهاالنموذجي   الطالب

 



 وصف األساس األيوني لجهد الغشاء   •
 مرتبطة بجهد الفعالية  وصف خواص القنوات األيونية ذات بوابات الجهد، والسمات العامة لالستثارة الكهربية لألغشية، وتغيرات النفاذية ال •
 مناقشة العوامل التي تؤثر على سرعة التوصيل النبضي في األعصاب   •
 وصف ومقارنة عمليات االتصال البيولوجي التي تنطوي على الهرمونات والوسطاء المحليين والناقالت العصبية  •
   2توضيح مجموعة متنوعة من آليات المستقبالت التي تؤثر على سلوك الخاليا  •

توضيح مجموعة متنوعة من آليات المستجيب المشاركة في مسارات اإلشارات الخلوية  ، بما في ذلك مفاهيم تحويل البروتينات والرسل  •
 الثاني وتعاقب مسار اإلشارة  

 يف مصطلحي ناهض ومضاد. التمييز بين العداء التنافسي وغير التنافسي تعريف مفهوم خصوصية المستقبالت، وتعر •
وصف األقسام التشريحية والدوائية للجهاز العصبي الذاتي توضيح خطوات النقل العصبي في نقاط االشتباك العصبي الكوليني واألدرينالية  •

 في الجهاز العصبي الذاتي والوصلة العصبية العضلية للثدييات  
اعتبارات الجسم بالكامل لألدوية التي تصل إلى مواقع عملها العالجي ، بما في ذلك مبادئ التوافر البيولوجي لألدوية والتعطيل  تلخيص •

 والتخلص منها ووصف التغيرات التكيفية التي يمكن أن تحدث في مجموعات المستقبالت عند تعرضها للناهضات والمناهضات 
 م الجهاز العصبي الذاتي كمثال على هدف الدواءوصف مبادئ عمل الدواء باستخدا •

 

 مهارات خاصة بالموضوع  .2

 

 طرق التعليم والتعلم 

 محاضرات جماعية كبيرة

 مناقشة المجموعات الصغيرة

 البرامج التعليمية والندوات 

 والدراسة الذاتية

 

 طرق التقييم 

. ستتألف الجلسة من ورقة تم إجراؤها في ظل ظروف االمتحان ولكن تليها جلسة  9التقييم التكويني سيتم إجراء تقييم تكويني في الجلسة 

لالستشارة لتعظيم فائدة هذه الجلسة.   المنهجيةالوحدة. سيتمكن الطالب من إحضار المواد الدراسية والكتب  مديراستخالص المعلومات مع 
ال األسئلة الفرعية في التقييم التكويني والوقت المتاح لإلجابة مماثلة لتلك المستخدمة في تقييمات نهاية الفصل الدراسي  ستكون أشك

(ESAs بعد تمرين التقييم .)،سيتم نشر الورقة التكوينية المستخدمة على صفحات الويب للوحدة في  التكوينيMoodel   الفصل الدراسي ،

 األغشية والمستقبالت  وحدة  –  الثالث
تتوفر سلسلة من التقييمات التكوينية ذاتية التحديد   وقت،ضمن هذه الوحدة في أي  هبتقييم تعلم لطالب التقييم التكويني عبر اإلنترنت للسماح ل

 األغشية والمستقبالت. -الثالث، الفصل الدراسي  Moodelعلى صفحات الويب الخاصة بالوحدة في 
 ال الوحدة الذي سيرد على  مدير. وسيستضيفها 12جلسة المراجعة ستُعقد جلسة مراجعة طوعية للحضور في الجلسة 

أبلغ بعض الطالب في تعليقاتهم من السنوات السابقة أن طرح أسئلة في الجلسة يمكن أن يكون   تحضر،أسئلة. نظًرا لحجم المجموعة التي قد 
إما عبر لوحة مناقشة الوحدة النمطية أو عن طريق البريد    مقدًما،الب في إرسال أسئلة لهذه الجلسة قد يرغب الط السبب،مخيفًا. لهذا 
 الوحدة. لمديراإللكتروني 

(. باإلضافة إلى ذلك ، سيتم تقييم  ESAsالتقييم التلخيصي لمحتوى الوحدة النمطية سيتم تقييمه في نهاية تقييمات نهاية الفصل الدراسي )

 الوحدة كجزء من تقييم نهاية المرحلة األولى في نهاية الفصل الدراسي السادس.  المواد من هذه

 مهارات التفكير  .3

 

 المهارات العامة والقابلة للتحويل )المهارات األخرى ذات الصلة بالتوظيف والتنمية الشخصية(  .4
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ستعمل في  (،جلسات العرض التقديمي   الدراسة،جلسات  التعليمية،مجموعات الدراسة بالنسبة لجميع األنشطة )البرامج  
 مثل الفصل الدراسي الماضي.   للطالب، مجموعات الدراسة العادية 

 . من كل اسبوع  هذه الوحدة يوم االثنين تدريس  سيتم : الجلسات الصباحية
 المحاضرات. ستعقد جميع المحاضرات في مبنى قاعة   : المحاضرات

في هذه الجلسات ، سيعمل الطالب في مجموعات الدراسة العادية باستخدام مواد ورقة الدراسة المقدمة.  :  جلسات الدراسة  

مسيري  خاصة في الجلسات السابقة. سيكون    جلسات،  4يوصى بإحضار نسخ شخصية من النصوص ذات الصلة لدراسة  

ي هذه الجلسات. تتمثل سياسة الوحدة النمطية في أنه عندما يتم دمج العمل في جلسات الطلبة    لمساعدةمتاحين    المهام
تقع على عاتق الطالب مسؤولية التأكد    الحقة، أو من خالل جلسة تعليمية    التدريسي الدراسة إما من خالل مناقشة يقودها 

 مقابل األسئلة المحددة في أوراق الدراسة.  من حصوله من المناقشة على اإلجابات التي يحتاجها 
إما    سابقا،هي توفير فرصة لتوحيد المواد التي تم العمل عليها    ، ميسري المهام  بقيادة  الجلسات،هذه    :الدورات التعليمية 

في جلسات الدراسة أو أثناء الدراسة الخاصة. يطلب من الطالب الحضور إلى هذه الجلسات مع تمارين ورقة الدراسة  



 المكتملة واالستعداد للمساهمة في المناقشة.  
. ، تكون كل لجنة دراسات 7و  6عرض تقديمي للمهمة في الوحدة في الجلستين  هناك جلستان الواجب: جلسات عرض 

العروض  إعداد  الطالب  يجب على مجموعات  معين.  في جدول  الموزع  الموضوع  تقديمي عن  مسؤولة عن عرض 
ا ويمكن لعضو واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة تقديم العرض التقديمي المطلوب. في الجلسة الثانية ،  التقديمية مع

يقدم   أن  ينبغي  من  بينها  فيما  تقرر  أن  الدراسات  للجان  وينبغي  التقديمي.  العرض  تقديم  المختلفين  الطالب  يجب على 
دقائق متاحة للطالب    8إلى    7تكون الدقائق التالية من  دقائق. س  8العروض. يجب أن تكون مدة العروض التقديمية حوالي  

لطرح أسئلة على المجموعة المقدمة واستخدامها من قبل المعلم لتطوير مناقشة الموضوع من العرض التقديمي. سيتم  
ضد يجب على جميع الطالب تدوين مالحظات أثناء العروض التقديمية   اإلعدادات.توفير مواد كتيب المهمة لتوجيه هذه 
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 القراءة المطلوبة: 

 النصوص األساسية  ·

 الوحدة الدراسية مواد  ·

 آخر   ·

 مصنف الطالب ودفتر السجل 

بيج ، سي بي ، هوفمان ، بي ، كورتيس ، إم ، ووكر ،  •

م. علم الصيدلة المتكامل ، مع وصول استشارة الطالب  

،   2006موسبي ، ،  3rdعبر اإلنترنت ، الطبعة 

ISBN  0323040802 ، 51.34  جنيها إسترلينيا )نص

إتش بي ، ديل  •علم الصيدلة الطبية المتكاملة( أو  رانج ، 

، جي إم ، وفالور ، آر رانج وديل علم  ، إم إم ، ريتر 

الصيدلة: مع وصول الطالب للتشاور عبر اإلنترنت ، 

  ISBN،  2007تشرشل ليفينجستون ، ،  6thالطبعة 

جنيها إسترلينيا )نص علم  45.99،   0443069115

األدوية يعتمد على إشارات مختلفة خارج الخلية  جزيئات( 

صول إلى واحد على  يجب أن يكون لديك أيضا إمكانية الو

األقل من كتب علم وظائف األعضاء الموصى بها.  

•Koeppen، B.M . ،وستانتونB.A . :بيرن وليفي

، منشورات وولف  6مبادئ علم وظائف األعضاء، الطبعة 

7 ،2006 ،ISBN 9780323073622، £ 56.79  

•Widmaier، E.P ،. ،رافH. & Strang، H   .

شرية: آليات وظيفة  علم  وظائف األعضاء الب sفاندر‟

،   11th ، McGraw-Hill ، 2005الجسم ، الطبعة 

ISBN 9780077350017 ، 58  .  نسخة منNorman  ،

•R.I. & Lodwick، D. Flesh and Bones of  

Medical Cell Biology، Elsevier ، 2007أبريل  ،

ISBN-13: 978-0-7234-3367-5. ISBN-10  :

0-7234-3367-4   ،19.99   

   ISBN 0198547269،  1992نس ، أكسفورد ساي

كراج ، بي  إيه ، ماكنايت ، إيه دي •براي ، جي جي ، 

سي ، ميلز ، آر جي وتايلور ، دي دبليو )محرران( ، 

مالحظات محاضرة حول علم وظائف األعضاء البشرية ،   

  ISBN،  1999، منشورات بالكويل العلمية ،  4الطبعة 

مراجعة علم  جانونج ، دبليو إف ، • 0865427755



، ماكجرو هيل ،   23وظائف األعضاء الطبية ، الطبعة 

2009  ،ISBN9780071605670 •   جوالن ، دي

إي ، تاشجيان جونيور ، إيه إتش ، أرمسترونج ، إي جي  

األساس  •وأرمسترونج ، إيه دبليو مبادئ علم الصيدلة: 

،   2الفيزيولوجي المرضي للعالج الدوائي ، الطبعة 

  Williams and Wilkins, 2007, ISBNليبينكوت. 

)نص صيدالني متكامل يعتمد   35.00, £ 0781783550

على األنظمة. بعض المعلومات عن االستخدامات العالجية 

علم وظائف األعضاء البشرية ، Guyton، ACلألدوية(  

،  1997سوندرز،  WB، 6وآليات المرض، الطبعة •

،  Thewsو . R.Fشميدت،  • 0721632998ردمك 

G ،. ،2علم وظائف األعضاء البشريةnd   ،الطبعة

Springer-Verlag، 1989، ISBN  

3540194320 •Waller، D. & Renwick، A  ،.

، Balliere Tindallمبادئ علم الصيدلة الطبية، 

1994  ،ISBN 0702016136  •  ، والرD.G .  علم

. إلسفير ساندرز,  2األدوية الطبية والعالجات ، الطبعة 

2005 ,ISBN 0702027545 

المتطلبات الخاصة )تشمل على سبيل المثال ورش  
العمل والدوريات وبرامج تكنولوجيا المعلومات  

 والمواقع اإللكترونية( 

 

 موودل 

 ميدسكيب 

 جلسات فيديو عملية 

المرافق المجتمعية )تشمل على سبيل المثال ،  
محاضرات الضيوف ، والتدريب الداخلي ،  

 ( الميدانيةوالدراسات 

 
 

 

 

 . القبول13

 في بداية هذه الوحدة ، يجب أن يكون الطالب قادرين على  المتطلبات األساسية 

 وصف تركيب الخلية األساسية ووظيفتها، بما في ذلك مسار إفراز البروتين  •

 توضيح القوى غير التساهمية التي تحكم تركيب وتفاعالت الجزيئات الحيوية  •

 مناقشة بنية البروتين ووظيفته، بما في ذلك خصائص اإلنزيمات   •

 مناقشة العوامل التي تؤثر على ارتباط وتفكك مجمعات البروتين والرباط •

  الحد األدنى لعدد الطالب 



  الحد األقصى لعدد الطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسية  الوحدة لوصفنموذج 
 

 

 

 الوحدة الدراسية  مواصفات   

 

 

 جامعة الكوفة   -كلية الطب  . المؤسسة التعليمية 1

 التعليم الطبي  قسم /  ال . 2

 الجهاز العضلي الهيكلي  اسم الوحدة الدراسية . 3
 

. البرنامج )البرامج( التي تساهم  4

 فيها

 

 شخصيا  الحضور المقدمة . طرق  5

الفصل الدراسي   / الثانيةالسنة  . السنة / الفصل الدراسي 6

 الثالث 

  الممارسة  + نظرية ساعات  . مجموع عدد الساعات 7

   السريرية  

 االعداد . تاريخ 8
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معرفة   الطالب كتسبييجب أن  الفقري،من خالل دراسة بنية ووظيفة الطرف العلوي والطرف السفلي والعمود 

 عملية وفهما سريريا للمبادئ والمفاهيم المطبقة على الجهاز العضلي الهيكلي بشكل عام. 
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 المعرفة والفهم  .1

 عظام األنسجة العضلية الهيكلية  
 . تحديد الوظائف الهيكلية والميكانيكية والفسيولوجية للهيكل العظمي وربط أشكال العظام بوظيفتها 1
. وصف كيفية نمو العظام الطبيعية والقدرة على تحديد السمات البارزة الضطرابات العظام المختارة )مثل تكون العظم الناقص وهشاشة  2

 العظام وتلين العظام والكساح ومرض باجيت(  
التغذية ودور الهرمونات في الحفاظ   . شرح وظائف االستتباب االستتبابي للعظام )مثل تخزين الكالسيوم وإطالقه ، تكون الدم( ، وتأثيرات3

 على التوازن 
 . تحديد األسباب الرئيسية للكسور وآليات اإلصالح والشفاء بعد الكسر )مثل دور السمحاق واالندوسيتيوم(. 4

 مفاصل 
ات المفاصل )مثل الخلع  . تحديد السمات الهيكلية والوظيفية العامة للمفاصل )خاصة المفصل الزليلي( ووصف األساس الهيكلي وأسباب إصاب5

والكسور وااللتواء( واضطرابات المفاصل )مثل التهاب الجراب والتهاب المفاصل( وأمراض المفاصل والنسيج الضام التي تؤثر على الحركة.  

 : مراجعة البرنامج    العالي  مراجعة  أداء التعليم

من  قد يتوقع التيالتعلم   الرئيسية للمنهج ونتائجملخصا موجزا للميزات هذه الوحدة الدراسية توفر مواصفات 

 .  التعلم المقدمةفرص  وإثباتها إذا استفاد بشكل كامل من تحقيقهاالنموذجي   الطالب

 



 العضالت والحركة  
 . وصف أنواع العضالت الهيكلية وهيكلها اإلجمالي )بما في ذلك عناصر النسيج الضام( ، وتعلقها بالعظام وإمدادها بالدم واألعصاب.  6
. وصف الخواص الفسيولوجية لألنسجة العضلية )األلياف السريعة والبطيئة( وعنصرها األساسي ، الوحدة الحركية وشرح ظاهرة وطريقة  7

 واالسترخاء والتعب فيما يتعلق بمصادر األكسجين ومتطلبات الطاقة. تقلص العضالت 
 إمدادات الدم واألعصاب  

 . لوصف كيفية تلقي العظام والمفاصل إلمداداتها العصبية والدموية. التنمية والشيخوخة 8
العناصر الوعائية العصبية ، األمراض الجلدية . إظهار فهم تطور األطراف فيما يتعلق بالتغيرات الموضعية للهياكل المكونة لها )العضالت ،  9

 ، إلخ( أثناء الحمل.  
 . وصف آثار الشيخوخة والخلل الوظيفي في الجهاز العضلي الهيكلي. التشريح اإلقليمي العظام 10
ى الهيكل العظمي  . تحديد ووصف السمات البارزة لعظام األحزمة الصدرية والحوضية واألطراف العلوية والسفلية والعمود الفقري عل11

 وعلى الصور اإلشعاعية. 
. وصف المواقع والعواقب الشائعة )خاصة التأثيرات الوعائية العصبية( لكسور الترقوة وعظم العضد ونصف القطر والزند والعظم الداخلي  12

 وعظم الفخذ والساق والشظية. مفاصل  
 كوع والمعصم والورك والركبة والكاحل وإصاباتها الشائعة.  . وصف الهيكل والوظيفة والحركات الرئيسية لمفاصل الكتف وال13
 . وصف وإظهار فهم بنية ووظيفة المفصل العجزي الحرقفي 14
والساعد  15 والذراع  الكتف  ومنطقة  الصدرية  والمنطقة  السطحي  للظهر  الرئيسية  العضالت  وإظهار حركات مجموعات  وشرح  معرفة   .

 نطقة األلوية والورك والفخذ والساق والعضالت الخارجية والداخلية للقدم والعضالت الخارجية والداخلية لليد وم
 . وصف وتوضيح الترتيب العام ووظيفة الهياكل في اليد للتالعب وفي القدم من أجل االستقرار والدفع.  16
 . تصف المشية الطبيعية وغير الطبيعية. إمدادات الدم واألعصاب  17
الجلدية( وعواقب اإلصابات   – لرئيسية للضفائر العضدية والقطنية والعجزية وتوزيعها )الحركية والحسية  . وصف وتحديد موقع األعصاب ا18

 التي لحقت بها.  
. وصف الشرايين واألوردة الرئيسية لألطراف العلوية والسفلية وتحديد مواقع )أ( نبضات الشرايين الرئيسية و )ب( البزل الوريدي ونقل 19

 الدم في األطراف.  
 . وصف الهياكل الوعائية العصبية في مناطق اإلبط واألربية واأللوية. 20
 . إظهار فهم آليات العودة الوريدية من الطرف السفلي وأسباب الدوالي. التنمية والشيخوخة 21
 صة  وخاصة تلك الموجودة في األطراف وفهم أهميتها. العمود الفقري والمجاالت المتخص العظام،. تحديد المشاش من 22
 . تصف التشريح العام للعمود الفقري وبعض إصاباته الشائعة وأسباب آالم الظهر. 23
. وصف وتحديد الهياكل السطحية )األوتار واألوعية الدموية واألعصاب( في الكوع والمعصم والركبة والكاحل وعواقب اإلصابات التي  24

 لحقت بهم.  
 رب األعصاب الرئيسية لألطراف من العظام. لإلشارة إلى مواقع الحقن العضلي ومواقع ق25
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 طرق التعليم والتعلم 

 
 سيتم تحقيق ذلك في الفصل ومن خالل الدراسة الخاصة من خالل:  

 محاضرة وعرض سريري  •
 دراسة  التشريح والتشريح •
 التشريح السطحي والحي   •
 مهارات الفحص السريري. •

 

 طرق التقييم 

  •  مناقشات صوتية حضور ثالثة  •إكمال أسئلة الدراسة الذاتية.   •التقييمات التكوينية )ألغراض التغذية الراجعة(  من خالل: 

رف العلوي عبر اإلنترنت )الط ( EMQتقييمان للمطابقة الموسعة ) •في كتاب الوحدة.   ESAإكمال أحد عشر سؤاال على غرار 

من اكتساب المهارات الالزمة  viva voceستمكنك   13(. 10أسلوب مكتوب لوكالة الفضاء األوروبية )الجلسة  •والسفلي(.  

منظمة األمن والتعاون في أوروبا. سيتم إجراء    1لتوصيل فهمك ومعرفتك بطريقة واضحة وموجزة وواثقة. هذا سوف يعدك للعام 

د الفعل: سوف تتلقى ردود الفعل الفردية والجماعية خالل جميع التقييمات التكوينية المذكورة أعاله.  كل فيفا كمجموعة جدول. ردو
باإلضافة إلى ذلك ، أثناء التشريح ، سيختبر الموظفون فهمك للمواضيع الجديدة وبالتالي يمكنهم من تقييم تقدمك الفردي. تقييم  

عن أي طالب ليس لديه حضور   1ة تقريرا إلى مجلس الممتحنين للمرحلة سيقدم قائد الوحد( ESA 2نهاية الفصل الدراسي )

 مرض لهذه الوحدة. 

 مهارات التفكير  .3

 

 المهارات العامة والقابلة للتحويل )المهارات األخرى ذات الصلة بالتوظيف والتنمية الشخصية(  .4
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  ،الثالث تمت دراستها في وحدة أنسجة الجسم في الفصل الدراسي التي سيتم تدريسها في هذه لوحدة لموضوعات ا
 للمبادئ والمفاهيم المطبقة على الجهاز العضلي الهيكلي:  الطالب   وفهم ةستشكل أساس دراس

 الغضروف، 

 الغضروف العظام بما في ذلك المفصلية والنمو لوحة     • 

 نخاع العظام ، السمحاق والوتر الداخلي  المنسوجة والصفائحية ،  • 

 كبسوالت األربطة والمفاصل   •

 وخاصة البنية المجهرية وتنظيم العضالت الهيكلية  العضلية،أنواع األنسجة    • 

األعصاب الطرفية النموذجية   • 
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 القراءة المطلوبة: 

 النصوص األساسية  ·

 مواد الدورة ·

 آخر   ·

 مصنف الطالب ودفتر السجل 

مور ، ك. ودالي ، إيه إف تشريح موجه سريريا ، الطبعة  

6th  ، ، البديل: دريك ،  2009ليبينكوت ويليامز وويلكنز .

آر إل  ، فوجل ، دبليو وميتشل ، إيه دبليو إم جراي 

، تشرشل ليفينجستون ،   2أناتومي للطالب ، الطبعة 

2009 

)تشمل على سبيل المثال ورش  المتطلبات الخاصة  
العمل والدوريات وبرامج تكنولوجيا المعلومات  

 والمواقع اإللكترونية( 

 

 موودل 

 ميدسكيب 

 جلسات فيديو عملية 

المرافق المجتمعية )تشمل على سبيل المثال ،  
محاضرات الضيوف ، والتدريب الداخلي ،  

 ( والدراسات الميدانية

 
 

 

 

 . القبول13

 تنقسم الوحدة إلى ثالثة مجاالت:   المتطلبات األساسية 

 علم الجهاز العضلي الهيكلي   •

 التشريح الطبوغرافي المطبق سريريا   •

 العروض السريرية ومراجعة الجهاز العضلي الهيكلي  •

  الحد األدنى لعدد الطالب 

  الحد األقصى لعدد الطالب 
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 التعليم الطبي  . القسم  2

 الصحة والمرض في المجتمع  . اسم الوحدة الدراسية 3
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 فيها
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 الخامس 

نظرية + الممارسة  ساعات  . مجموع عدد الساعات 7

 السريرية   
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 2022أكتوبر 
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في تلبية متطلبات المعايير التي يجب على طالب الطب   الطالب  تهدف هذه الوحدة إلى دعم

كما هو محدد في أطباء الغد. يتم ذلك    كأطباء، الوصول إليها من أجل أن يصبحوا مسجلين  

االجتماعية   األصول  في  والبحث  االجتماعية  النظرية  في  شاملة  أسس  إعطاء  خالل  من 

لصحيين ؛ األدلة والنظرية  وعواقب الصحة والمرض. العالقات بين المرضى والمهنيين ا 

حول الوقاية من المرض ، بما في ذلك الفحص ؛ نظرية وممارسة الرعاية الصحية القائمة  

على األدلة ؛ الجودة والسالمة في الرعاية الصحية ؛ نتائج الرعاية الصحية ؛ تنظيم وتمويل  

من المعرفة    وإدارة الرعاية الصحية ؛ ومنظور الصحة العامة على الصحة. سيوفر الكثير 

والمهارات التي ستكتسبها في هذه الوحدة األساس للتعلم مدى الحياة ، والذي سيكون مطلبا  

 بغض النظر عن مجال الطب الذي تتخصص فيه في النهاية.
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 المعرفة والفهم  .1

 يجب أن يكون الطالب قادرين على: الوحدة، عند االنتهاء من هذه 
؛ مناقشة المفاهيم االجتماعية  ( *  TD 10تطبيق المبادئ االجتماعية والطريقة والمعرفة على الممارسة الطبية ) 

؛ تطبيق األطر النظرية في علم االجتماع لشرح االستجابات المتنوعة  ( TD 10bللصحة والمرض والمرض )

 : مراجعة البرنامج    العالي  مراجعة  أداء التعليم

من  التي قد يتوقعالتعلم   توفر مواصفات هذه الوحدة الدراسية ملخصا موجزا للميزات الرئيسية للمنهج ونتائج

 التعلم المقدمة فرص  تحقيقها وإثباتها إذا استفاد بشكل كامل منالنموذجي   الطالب

 



والمجتمعات   والجماعات  )لألفراد  والمرض  في  (  TD 10cللصحة  تسهم  التي  االجتماعية  العوامل  ؛ شرح 
المرض ،  مسار المرض ونجاح العالج ، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتفاوتات الصحية وآثار الفقر والثراء ؛  

للتغيير السلوكي واالمتثال للعالج ونصائح تعزيز الصحة ) شة  ؛ مناق(  TD 10dمناقشة الجوانب االجتماعية 
نطاقا للصحة، والمخاطر الصحية المرتبطة   األوسع  الصحة بما في ذلك المحددات  األساسية لتحسين  المبادئ 

( األمراض  ومراقبة  والعمر،  والجنس  والجنس  والعرق  لتحسين  (TD 11aباإلعاقة  القياس  طرق  ؛ وصف 
التي يقوم عليها تطوير سياسة  ؛ مناقشة المبادئ  (  TD 11cالفعالية السريرية وإظهار التحسينات في الرعاية )

التوجيهية   والمبادئ  واإلنصاف  الصحة  باقتصاديات  المتعلقة  القضايا  في ذلك  بما  الصحية  والخدمات  الصحة 

  TDمناقشة مبادئ وتطبيق الوقاية األولية والثانوية والثالثية من األمراض )  •••••  3؛  (  TD 11dالسريرية )

11i  )؛ تطبيق األساليب والنهج العلم( ية االجتماعية لبحوث الصحة والرعاية الصحيةTD 12  )  ؛ تقييم نقدي

لدراسات العلوم االجتماعية الواردة  في األدبيات الطبية ، والتعرف على القضايا األخالقية في إجراء البحوث  
تثيرها مشاكل سريرية مح (  TD 12aالصحية ) التي  األسئلة  لإلجابة على  األدبيات  النتائج من  تطبيق  ددة  ؛ 

(TD12c  )  ؛ صياغة  أسئلة البحث ذات الصلة في العلوم االجتماعية وتصميم الدراسات المناسبة لمعالجة هذه
(TD 12b  )( ؛ إظهار المعرفة بقوانين وأنظمة التنظيم المهني من خالل وزارة الصحةMOH  )  ذات الصلة

عراق ، بما في ذلك وزارة الصحة  ؛ شرح اإلطار الذي يمارس فيه الطب في ال(  TD 20gبالممارسة الطبية )
؛ االعتراف بالحاجة  (  TD 23cوإدارة وتنظيم تقديم الرعاية الصحية وهياكل ووظائف النظام الصحي العراقي )

إلى تعزيز ومراقبة والحفاظ على سالمة المرضى، بما في ذلك فهم كيفية حدوث األخطاء، وتطبيق مبادئ ضمان 
مبا المخاطر؛ شرح  وإدارة  الضائرة  الجودة،  األحداث  واإلبالغ عن  التأكيد،  ذلك  في  بما  التحسين  دئ وطرق 

علينا إنشاء نظام تدقيق وحوكمة  (.  TD 23G؛ وإظهار فهم دور األطباء كمديرين )(TD 23Dوتحسين الجودة )
ق  سريرية في المؤسسات الصحية العراقية. * تتعلق نتائج التعلم المقصودة بالمعايير المنصوص عليها في وثائ 

 أطباء الغد. 
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 طرق التعليم والتعلم 

 
 محاضرات جماعية كبيرة ومناقشة جماعية صغيرة 

 

 طرق التقييم 

حيث سيتم تقييم أهداف التعلم من  ( ESAsيأخذ التقييم الختامي شكل تقييمات نهاية الفصل الدراسي ) 
جميع أنحاء الوحدة. سيتم توفير نماذج من األسئلة  الوحدة. ستكون هناك فرص للتقييم التكويني في  

وأثناء الوحدة. ستحصل أيضا على فرصة لممارسة أسئلة االمتحان خالل   Moodleواألجوبة على 
 إحدى جلسات المجموعة الصغيرة. 

 

 مهارات التفكير  .3

 

 والتنمية الشخصية( المهارات العامة والقابلة للتحويل )المهارات األخرى ذات الصلة بالتوظيف  .4
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ستتألف الوحدة من اثنتي عشرة جلسة. ستستخدم كل جلسة مزيجا من تقنيات التدريس والتعلم. ستشهد األسابيع  
العديدة متحدثا ضيفا ، يتمتع برؤية أو خبرة خاصة في جانب من جوانب الخدمة الصحية أو المشكالت الصحية ،  

إظهار  بينما ستستخدم   المشكالت في مجموعات صغيرة. سيتم  القائمة على حل  التعلم  تقنيات  األسابيع األخرى 
األهمية السريرية للوحدة من خالل إشراك األطباء في الوحدة ومن خالل األنشطة القائمة على حل المشكالت التي  

وي على التعلم الموجه للطالب ،  ترتبط مباشرة بالقضايا المعاصرة ذات األهمية السريرية. سيكون هناك تركيز ق
وعلى التفكير النقدي ، وعلى الممارسة التأملية. ستستخدم الوحدة على نطاق واسع الموارد المستندة إلى الويب ،  

 ال سيما لتعزيز تدريس الرعاية الصحية القائم على األدلة. 
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 القراءة المطلوبة: 

 األساسية النصوص  ·

 الوحدة الدراسية مواد  ·

 آخر   ·

 مصنف الطالب ودفتر السجل 

  Scambler، G •الكتب المدرسية المقررة للوحدة هي: 

)ed( )2008(   علم االجتماع كما هو مطبق على الطب

إيفانز األول ،  •سوندرز.   WBلندن: ( 6th)الطبعة 

( اختبار العالجات:  2006ثورنتون إتش ، تشالمرز األول )

أفضل من أجل رعاية صحية أفضل. لندن: المكتبة  بحث

البريطانية. يرجى مالحظة: يمكن تنزيل هذا الكتاب  

وطباعته مجانا من موقع مكتبة جيمس ليند على  

www.jameslindlibrary.org/testing-

treatments.html 

المتطلبات الخاصة )تشمل على سبيل المثال ورش  
تكنولوجيا المعلومات  العمل والدوريات وبرامج 

 والمواقع اإللكترونية( 

 
سيتم  . Moodleالوصول إلى سيطلب من الطلبة في هذه الوحدة،  

نشر اإلشعارات المتعلقة بالوحدة هنا وستحتاج إلى تسجيل الدخول  
مرة واحدة على األقل في األسبوع أثناء تشغيل الوحدة. حيثما أمكن  

جنبا إلى جنب مع    ، قمنا بتضمين مسودات شرائح المحاضرات
تفاصيل الجلسة في هذا الكتيب. ومع ذلك ، قد يتم تحديثها أثناء 

  Moodleتشغيل الوحدة ، وبالتالي فإن اإلصدار الذي يظهر على 
 سيكون اإلصدار النهائي الموثوق.

المرافق المجتمعية )تشمل على سبيل المثال ،  
محاضرات الضيوف ، والتدريب الداخلي ،  

 ( والدراسات الميدانية
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  المتطلبات األساسية 

  الحد األدنى لعدد الطالب 

  الحد األقصى لعدد الطالب 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسي  المنهج لوصفنموذج 
 

 

 

 الوحدة الدراسية  مواصفات  

 

 

 جامعة الكوفة   -كلية الطب  . المؤسسة التعليمية 1

 التعليم الطبي  قسم  ال . 2

 علم األدوية السريرية والمداواة  الوحدة الدراسية . اسم 3
 

. البرنامج )البرامج( التي تساهم  4

 فيها

 

 شخصيا  طرق الحضور المقدمة . 5

 الدراسي السادس الفصل   /المرحلة الثالثة . السنة / الفصل الدراسي 6

   السريرية   الممارسة+ ساعات  نظرية ساعات  . مجموع عدد الساعات 7

   االعدادتاريخ ال . 8
 2022أكتوبر 

 . أهداف الدورة 9

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم . مخرجات التعلم والتعليم والتعلم وطرق 10

A.  المعرفة والفهم 

 

B.  مهارات خاصة بالموضوع 

 

 : مراجعة البرنامج    العالي  مراجعة  أداء التعليم

من  قد يتوقع التيالتعلم   الرئيسية للمنهج ونتائجملخصا موجزا للميزات هذه الوحدة الدراسية توفر مواصفات 

 .  التعلم المقدمةفرص  وإثباتها إذا استفاد بشكل كامل من تحقيقهاالنموذجي   الطالب



 طرق التعليم والتعلم 

 محاضرة جماعية كبيرة ومناقشة مجموعة صغيرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق التقييم 

 

C.  مهارات التفكير 

 

D.  )المهارات العامة والقابلة للتحويل )المهارات األخرى ذات الصلة بالتوظيف والتنمية الشخصية 

 
 

 

 الدورة: . هيكل 11

 

من   األساسية  الوحدة  محاضرات    26تتكون  وثالث  رقمية محاضرة  صوتية  ملفات  قدر  بشكل  تجميع   اإلمكان،.  تم 

عادة في الممارسة المستقبلية. من الواضح أن الطالب  واجهها  يس المحاضرات لتغطية المجاالت العالجية الرئيسية التي  
سيوفر أساسا واسعا وقويا    ذلك،تغطي كل تخصص في علم الصيدلة السريرية. ومع    بهذا الحجم ال يمكن أن  منهج دراسي

هذه   توفر  أن  يجب  الدوائي.  العالج  عوامل  مجموعات  جميع  على  تطبيقها  يمكنك  التي  العامة  المبادئ    المواضيعفي 
 2و    1ولى في الجلستين  والمفاهيم األساسية أساسا التخاذ قرارك المستقبلي في الوصف. تغطي المحاضرات األربع األ 

ضرورة   االولىبعض المبادئ العامة للسالمة في الوصفات الطبية والحرائك الدوائية والديناميكا الدوائية. تقدم الجلسة  
ودور الصيدلي كجزء من الفريق. يتم تغطية موضوع التيقظ  ،    BNFومقدمة إلى    السريرية، الوصف اآلمن في الممارسة  

الموضوعات األساسية للحركية    2و  1. تقدم الجلسة ملفات صوتية رقميةئيسية في تنفيذ ذلك في الدوائي ومسؤوليتك الر

علم األدوية  الدوائية والديناميكا الدوائية والتفاعالت الدوائية وعلم السموم. سوف تفي بالمفاهيم المقدمة هنا في بقية وحدة 
المجال المتزايد األهمية لعلم الوراثة الدوائية وعلم الجينوم.    في   رقميةملفات صوتية  كما يتم تقديم  .  السريرية والمداواة 

ولكن يمكن مشاهدتها في أي وقت خالل   التمهيدية، كجزء من المحاضرات    الملفات الرقمية يقترح أن يتم عرض هذه  
ألدوية القلبي الوعائي  علم افي  تشمل الموضوعات الرئيسية التي يتم تناولها   المتبقية،الفصل الدراسي. في المحاضرات  

اإلدارة العالجية    ،والكلوي. تشمل المجاالت األخرى في علم الصيدلة: علم الغدد الصماء السريري واستقالب الدهون
التخدير وعلم األدوية    ، إدارة األلم  ،الجهاز التنفسي وعلم األدوية المناعية  ،األدوية التي تعالج العدوى   ،لمرض السكري
هناك    أخيرا،النفسي. علم األدوية في الجهاز الهضمي.  -  العصبيعلم األدوية  ،  للسرطانالعالج الكيميائي    ، القلبية الوعائية

الوقاية الشخصية. يغطي هذا طرقا مفيدة   محاضرة غير رسمية حول "كيفية مراجعة علم األدوية السريري" لمعدات 
  الدراسي،ة. يتم تقديم هذا في الجزء األول من الفصل  لتحقيق أقصى استفادة من وقت المراجعة باستخدام السمات الرئيسي

عادة قبل جلسة التدريس الرسمية. 
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 القراءة المطلوبة: 

 النصوص األساسية  ·

 مواد الدورة ·

 آخر   ·

 اداء الطالب   الطالب ودفتر سجل كتاب

 

المتطلبات الخاصة )تشمل على سبيل المثال ورش  
وبرامج تكنولوجيا المعلومات  العمل والدوريات 

 والمواقع اإللكترونية( 

 

 موودل 

 ميدسكيب 

 جلسات فيديو عملية 

المرافق المجتمعية )تشمل على سبيل المثال ،  
محاضرات الضيوف ، والتدريب الداخلي ،  

 ( والدراسات الميدانية
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  المتطلبات األساسية 

  الحد األدنى لعدد الطالب 

  األقصى لعدد الطالب الحد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 الوحدة الدراسيةلوصف نموذج 
 

 

 

 الوحدة الدراسية  مواصفات   

 

 

 كلية الطب  -الكوفةجامعة  . المؤسسة التعليمية 1

 التعليم الطبي  . القسم  2

 علم النفس الصحي والتنوع البشري  . اسم الوحدة الدراسية 3
 

. البرنامج )البرامج( التي تساهم  4

 فيها

 

 شخصيا  . طرق الحضور المقدمة 5

الدراسي  الفصل  / الثانيةالسنة  الفصل الدراسي . السنة /  6

 الرابع 

نظرية + الممارسة  ساعات  . مجموع عدد الساعات 7

 السريرية   

 . تاريخ االعداد 8
 2022أكتوبر 

 الوحدة الدراسية . أهداف  9
على  الطالب  الوحدة    ستعرف(.  2009ذات الصلة ل "أطباء الغد" )  GMCتهدف هذه الوحدة إلى تلبية متطلبات  

سيتم    والتحيز، العوامل النفسية الرئيسية المرتبطة بالصحة والمرض والرعاية الطبية. بعد مقدمة للتفكير النمطي  
كطبيب وكيف تحتاج إلى    الطالب  سياق دورتحديك للتفكير في استجاباتك لمختلف جوانب التنوع البشري في  

المتعلق    النفسية للسلوكبالنظريات    الطالب  إدارة هذه االستجابات من أجل الوفاء بالتزاماتك المهنية. سيتم تعريف
الفرصة لتطوير فهم لكيفية استجابة الناس    لطالب بالصحة والتفكير في اآلثار المترتبة على الممارسة. ستتاح ل 

أيضا    الطالب  لتشخيص والعالج والتعايش مع األمراض المزمنة والموت والفجيعة. سيتم تعريفوالتكيف مع ا 
 مثل األخبار السيئة العاجلة.  الصعبة،بنماذج الممارسة الجيدة في التواصل مع المرضى في الظروف 

 

 

 . مخرجات التعلم والتعليم والتعلم وطرق التقييم 10

 المعرفة والفهم  .1

يجب أن يكون الطالب قادرين على تطبيق المبادئ النفسية والطريقة والمعرفة على    الوحدة،عند االنتهاء من  
 الممارسة الطبية. يجب أن يكونوا قادرين على:  

. مناقشة العوامل النفسية واالجتماعية التي تساهم في الصحة والمرض والمرض والسلوك المتعلق بالصحة  1

 وااللتزام بالعالج 
 

 : مراجعة البرنامج    العالي  مراجعة  أداء التعليم

من  التي قد يتوقعالتعلم   توفر مواصفات هذه الوحدة الدراسية ملخصا موجزا للميزات الرئيسية للمنهج ونتائج

 التعلم المقدمة فرص  تحقيقها وإثباتها إذا استفاد بشكل كامل منالنموذجي   الطالب

 



 تقييم تأثير القضايا المتعلقة بالمساواة والتنوع على السلوكيات والنتائج الصحية.  .2

التعرف  3  النظر عن   على بعض .  األفراد والجماعات بغض  الجيد مع  التواصل  التي ينطوي عليها  القضايا 

التفكير   الجسدية؛ العقلية أو  أعمارهم أو خلفياتهم االجتماعية أو الثقافية أو العرقية أو حياتهم الجنسية أو إعاقاتهم 
 في الصور النمطية الشخصية وتحديها. 

. مناقشة الجوانب النفسية للتغيير السلوكي وااللتزام بالعالج وتحديد االستراتيجيات المناسبة إلدارة المرضى 4 

 الذين يعانون من تعاطي المخدرات وغيرها من قضايا االعتماد. 
مزمنة واإلعاقات والتغيرات الرئيسية في الحياة والتعامل معها )مثل المرض  . مناقشة التكيف مع الحاالت ال5 

 العضال والفجيعة(.  
مثل األخبار السيئة    الصعبة، صف النماذج النفسية التي تعلم الممارسة الجيدة عند التواصل في الظروف  و.  6

 العاجلة. 

وتطوير شكل للتخطيط لترجمة هذا التفكير إلى    الخبرة،. إظهار القدرة األساسية على استخدام التفكير لتقييم  7 

 عمل.

 مهارات خاصة بالموضوع  .2

 

 طرق التعليم والتعلم 

 

 سيتألف التدريس من محاضرات تكملها جلسات تركيز سريرية أو بحثية وعمل جماعي صغير

 طرق التقييم 

المقصودة الواردة في هذا الدليل  وستكون نتائج التعلم (. ESA 4) 4تقييم نهاية الفصل الدراسي 

وامتحانات  ،  ESA 4للوحدة ككل، وللجلسات الفردية، أساسا للتقييم. يمكن أيضا تقييم هذه الوحدة في 
OSCE  ، ستكون هناك فرص للتقييم التكويني  طور االول من الدراسةواألوراق المكتوبة لتقييم ال .

من الوحدة. سيتم توفير نماذج   7ني خالل األسبوع في جميع أنحاء الوحدة. سيكون هناك امتحان تكوي

أيضا تقديم   الطالب  سيطلب من. Blackboardمن األسئلة واألجوبة أثناء الوحدة، وسيتم نشرها على 
 قطعة قصيرة من الكتابة العاكسة.  

الكتابة العاكسة سيطلب منك إكمال قطعة قصيرة من الكتابة العاكسة حول موضوع واحد يتم تغطيته  
أو  DVDلتضمينه في محفظتك اإللكترونية. يمكن أن يعتمد هذا على محاضرة أو قرص   الوحدة،ي ف

إحدى جلسات المجموعة الصغيرة أو دراسة مستقلة. هذا مطلب لهذه الوحدة ، إلثبات أنك قد تعاملت  
وقع  رسميا. سيكون هناك نموذج لهذا على م الطالب مع المادة وتأملت فيها ، ولكن لن يتم تقييم 

 تحت عنوان "الممارسة التأملية" ،  Blackboardالمحفظة اإللكترونية على 

 مهارات التفكير  .3

 

 المهارات العامة والقابلة للتحويل )المهارات األخرى ذات الصلة بالتوظيف والتنمية الشخصية(  .4
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. سيتألف التدريس من الرابعأسبوعا متتاليا في الفصل الدراسي    11سيتم تدريس الوحدة صباح واحد في األسبوع لمدة  

محاضرات تكملها جلسات تركيز سريرية أو بحثية وعمل جماعي صغير. ستكون هناك جلسة مراجعة مقدمة كمحاضرة 
ا مكونا أساسيا في هذه الدورة وسيتم إعداد المواد الدراسية  مراجعة عبر اإلنترنت في أبريل. تعد الدراسة الموجهة ذاتي
هو مورد أساسي لتعلمك،   Blackboard  Blackboardوتمارين التقييم للطالب إلكمالها في وقت الدراسة الذاتية.   

 Blackboardحيث يوفر المواد المرجعية والروابط. يمكنك استخدام منطقة علم النفس الصحي والتنوع البشري على  
للوصول إلى اإلصدارات اإللكترونية من هذا الكتيب ونشرات المحاضرات وموارد التعلم األخرى للوحدة. ستجد أيضا 
روابط لبعض قراءاتك ولمواقع الويب المفيدة األخرى. جلسات المجموعات الصغيرة ستكون هناك ست جلسات جماعية 

يرة فرصة الستكشاف ومناقشة بعض القضايا التي أثيرت صغيرة على مدار الوحدة. تمنحك جلسات المجموعات الصغ
في الوحدة بعمق أكبر. سوف يساعدونك على التفكير في كيفية تفسير األساليب النفسية في سياق مجموعات معينة من 

لة  المرضى ، وتطبيقها لتحقيق ممارسة سريرية جيدة. جميع المواد التي يتم تغطيتها في أنشطة المجموعات الصغيرة قاب
للفحص 
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 القراءة المطلوبة: 

 النصوص األساسية  ·

 مواد الدورة ·

 آخر   ·

 مصنف الطالب ودفتر السجل 

  Ayers S، deالكتاب المدرسي الموصوف للوحدة هو:  

Visser R )2011(   علم النفس للطب. منشورات سيج

لعام   RCPكتب إضافية مفيدة يعد منشور  7المحدودة  

"الرعاية النفسية للمرضى الطبيين" مرجعا عاما   2003

جيدا. هذا متاح على اإلنترنت:  

http://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/

cr108.pdf   قد تكون الكتب التالية مفيدة أيضا كمصادر

تكميلية في مساعدتك على اكتساب فهم أكبر للموضوعات  

كسيما إس ،  التي يتم تناولها. علم النفس العام نوالن هو

فريدريكسون ب ، لوفتوس جي آر ، واجنار دبليو إيه 

( مقدمة أتكينسون وهيلجارد في علم النفس.  2009)

( لندن: وادزورث سينجيج. علم النفس الصحي  15)الطبعة 

( علم النفس الصحي: كتاب مدرسي.  2012أوغدن ج )

مطبعة الجامعة المفتوحة. أبراهام سي ، كونر إم ، جونز 

( علم النفس الصحي. لندن: هودر. 2008كونر د. )إف ، أو

( علم النفس الصحي: التفاعالت  2002سارافينو إي )

نيويورك: ،  4thالبيولوجية النفسية االجتماعية. الطبعة 

( علم النفس  2005وايلي. ماركس ، دي وآخرون )

الثانية ،   2الصحي. النظرية والبحث والممارسة ، الطبعة 

 سيج.

المتطلبات الخاصة )تشمل على سبيل المثال ورش  
العمل والدوريات وبرامج تكنولوجيا المعلومات  

 والمواقع اإللكترونية( 

 

 موودل 

 

المرافق المجتمعية )تشمل على سبيل المثال ،  
محاضرات الضيوف ، والتدريب الداخلي ،  

 ( والدراسات الميدانية
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  األساسية المتطلبات 

  الحد األدنى لعدد الطالب 

  الحد األقصى لعدد الطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسية الوحدة لوصفنموذج 
 

 

 

 الوحدة الدراسية دورة   

 

 

 الكوفةجامعة  -كلية الطب المؤسسة التعليمية. 1

 التعليم الطبي قسم ال. 2

 آلية المرض اسم الوحدة الدراسية. 3
 

التي تساهم ( البرامج)البرنامج . 4

 فيها

 

 شخصيا طرق الحضور المقدمة. 5

 الدراسي الثالثالفصل  /المرحلة الثانية الفصل الدراسي /السنة . 6

 الممارسة +نظرية ساعات  عدد الساعات. مجموع ال. 7

  السريرية 

  االعداد تاريخ . 8
 2022أكتوبر 

 أهداف الدورة. 9

بالعمليات المرضية األساسية من أجل الطالب  هو تعريفالدراسية الهدف من هذه الوحدة 

ألجهزة الجسم  المخصصةالدراسة من  االول الطورللوحدات األساسية األخرى في  هإعداد

 .المختلفة

 

 مخرجات التعلم والتعليم والتعلم وطرق التقييم. 10

 المعرفة والفهم .1

 مقدمة لهيكل الوحدة • 
 وصف لتنظيم كل جلسة من الجلسات الصباحية • 
 أوصاف الدراسة الموجهة ذاتيا التي ستكون مطلوبة• 
 المناسبةالكتب المنهجية معلومات عن • 
 تفاصيل الموظفين الذين سيقدمون الوحدة • 
 تفاصيل نظام التقييم • 
 األهداف والمعلومات األخرى لكل جلسة من جلسات الوحدة• 

 

 مهارات خاصة بالموضوع .2

 

 طرق التعليم والتعلم

 مراجعة البرنامج :  العالي  مراجعة  أداء التعليم

من  قد يتوقع التيالتعلم  الرئيسية للمنهج ونتائجملخصا موجزا للميزات هذه الوحدة الدراسية توفر مواصفات 

 . المقدمةالتعلم فرص  وإثباتها إذا استفاد بشكل كامل من تحقيقهاالنموذجي  الطالب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق التقييم

سيكون هناك أيضا أسئلة الفصل . أسئلة خاصة بالوحدة ستكون هناك. ESA الثالثسيتم تقييم آليات المرض في الفصل الدراسي 
باإلضافة إلى ذلك ، ستظهر . عبر الوحدات واألسئلة عبر الفصول الدراسية التي قد تتضمن مواد من هذه الوحدة الثالثالدراسي 

ي جزئي من خالل الوحدة سيكون هناك تقييم تكوين. المستقبلية ESAsالمواد من هذه الوحدة في أسئلة عبر الفصول الدراسية في 
ومع المراجعة والتغذية الراجعة بعدها على الفور هذا لمساعدتك في التعلم والفهم ونشجعك بشدة  12و  6بعد الجلسة الصباحية 

 ستكون هناك جلسة مالحظات مباشرة بعد. لن يتم تضمين المحاضرة التي تسبق التقييم. على المشاركة

 

 مهارات التفكير .3

 

 (المهارات األخرى ذات الصلة بالتوظيف والتنمية الشخصية)المهارات العامة والقابلة للتحويل  .4
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الغرض من هذه الوحدة هو تقديم عمليات المرض األساسية التي تؤثر . جلسة صباحية 12ستشغل وحدة آليات المرض 
من تطبيقها على أي  الطلبة مكنيتس األساسية،بمجرد أن تكون على دراية بهذه المفاهيم المرضية . على جسم اإلنسان

.عضو أو جهاز عضوي
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 :القراءة المطلوبة

 النصوص األساسية ·

 مواد الدورة ·

 آخر  ·

 مصنف الطالب ودفتر السجل

 روبنز علم األمراض األساسي كومار ، عباس فاوستو

وميتشل كتاب موير في علم األمراض ماكسوين ووالي علم 

 األمراض العام والجهازي أندروود 

تشمل على سبيل المثال ورش )المتطلبات الخاصة 
العمل والدوريات وبرامج تكنولوجيا المعلومات 

 (والمواقع اإللكترونية

 

 موودل

 ميدسكيب

تشمل على سبيل المثال ، )المرافق المجتمعية 
محاضرات الضيوف ، والتدريب الداخلي ، 

 (والدراسات الميدانية

 
 

 

 

 القبول. 13

  المتطلبات األساسية

  الحد األدنى لعدد الطالب

  الحد األقصى لعدد الطالب

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 الوحدة الدراسيةنموذج لمواصفات 
 

 

 

 الوحدة الدراسية مواصفات   

 

 

 كلية الطب-الكوفة جامعة  المؤسسة التعليمية. 1

 التعليم الطبي القسم . 2

 وحدة اساسيات المهارات السريرية اسم الوحدة الدراسية. 3

( البرامج)البرنامج . 4

 التي تساهم فيها

 

طرق الحضور . 5

 المقدمة

 شخصيا

الفصل  /السنة . 6

 الدراسي

الفصل الدراسي الثاني والثالث 

 والرابع والخامس والسادس

مجموع عدد . 7

 الساعات

ساعات الممارسة السريرية  

 (ساعة 42=  14×3)

 مراجعة هذه المواصفات /تاريخ إنتاج . 8
 2022أكتوبر 

 أهداف الدورة. 9

 

 :أهداف هذه الوحدة هي أنه يجب على الطالب

  مهارات االتصال الخاصة بهم المرضى باستخدامكيفية إقامة عالقة وعالقة مع 
  البولية،والمسالك  الهضمي،المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز خذ التاريخ من 

،   والجهاز العضلي الهيكلي وأمراض األعصاب  الدموية،وأمراض القلب واألوعية 
 الغدد الصماء وأمراض

 إجراء اختبار Gebersl 
  القلب والجهاز التنفسي ، ، الجهاز الهيكلي العضليمحدد في الجهاز الهضمي ،  امتحانأداء

 وعلم األعصاب
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 : يجب أن يكون الطالب قادرا على

  شرح أهمية مهارات االتصال الفعال والحاجة إلى نهج يركز على المريض في تشخيص وإدارة مشاكل

 مراجعة البرنامج :  العالي  مراجعة  أداء التعليم

من  التي قد يتوقعالتعلم  توفر مواصفات هذه الوحدة الدراسية ملخصا موجزا للميزات الرئيسية للمنهج ونتائج

 المقدمة التعلمفرص  تحقيقها وإثباتها إذا استفاد بشكل كامل منالنموذجي  الطالب

 



 المرضى

  

  وصف كيف يمكن الستخدام مهارات االتصال الفعال تعزيز العالقة بين الطبيب والمريض وتحسين رعاية
 المرضى 

  تطبيق فهمهم للتشريح الطبيعي واألداء الفسيولوجي والنفسي على األعراض التي يعاني منها المرضى
 والعالمات التي تم العثور عليها عن طريق الفحص 

  وصف الدور المتكامل لمهارات استرجاع المعلومات في دراسة وممارسة الطب 

 ية الجيدة وصف المبادئ والقيم األخالقية التي تدعم الممارسة الطب 

 المهارات

 : يجب أن يكون الطالب قادرا على

 التاريخ  المعلومات األساسية حولتنباط استخدم نهجا يركز على المريض الستكشاف األعراض الشائعة واس
 للمريض والعائلي واالجتماعي الطبي

  بشكل مناسبالتعرف على مشاعر المريض وإعادة تأهيلها 

  إعطاء معلومات للمريض حول مرض أو عملية مرضية مناسبة لمستوى فهمه 

  إجراء فحص عام للمريض ، بما في ذلك السلوك العام والجلد واألنسجة السطحية 

  إظهار مهارات االتصال الالزمة إلعداد الشخص وتسهيل أداء الفحص السريري 

  إظهار الفحص البدني المختص لكل جهاز من أجهزة الجسم والكشف عن العالمات السريرية الشائعة 

  تفسير وتطبيق المعلومات التي تم الحصول عليها من تاريخ المريض وفحصه بشكل صحيح إلنشاء تشخيصات
 . سبةعملية منا

  إظهار الوعي بالمفاهيم األخالقية والقانونية للكفاءة والموافقة المستنيرة واالستقاللية والسرية كما هو مطبق 

 : يجب على الطالب أن يثبت

 السلوك المهني المناسب في بيئة سريرية 

 احترام إيجابي غير مشروط للمرضى ومقدمي الرعاية لهم ، وللزمالء 

  المرضى ذوي الخلفيات المتنوعة وأنماط الحياة الشخصية والتعلم منهمالرغبة في العمل مع 

 الرغبة في دعم األقران في التعلم والتنمية الشخصية مكونات الدورة 

 
 

 

 طرق التقييم

السنة  في نهاية الفحص السريري الموضوعي المنظمامتحانات يتم إجراء التقييمات من خالل ثالثة 

 األولى والثانية والسنة الثالثة

تغطي مهارات االتصال والعالمات الحيوية والمهارات تتكون من أربع محطات : OSCEالسنة األولى 

 الجراحية واالمتحان العام

 -الجهاز القلبيوامتحان  التنفسي، القلبي تاريخ الجهاز)محطات سريرية  4من  تتكون: السنة الثانية

وأربع محطات تشريح   الجهاز الهيكلي العضلي ، وامتحان  الجهاز الهيكلي العضلي وتاريخ  ، التنفسي

 تشريح المسالك البوليةو  التنفسي القلبي الجهاز و الجهاز الهضميفي 

 الهضمي،في الجهاز  محطتان تاريخيتان االتصال،مهارات ) محطات 8تتكون من : السنة الثالثة

الثدي أو الغدد الصماء وخمس محطات فحص في ،  الجهاز الهيكلي العضلي  ، التنفسي -الجهاز القلبي

  (، األعصاب والغدد الصماء الجهاز الهيكلي العضلي الرقبة ، القلب ، الجهاز التنفسي ، ،  البطن

 

A. مهارات التفكير 

 

B.  المهارات األخرى ذات الصلة بالتوظيف والتنمية )المهارات العامة والقابلة للتحويل
 (الشخصية
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تقييمه كل منهم يتم  . االول الطورعلى طول معظم  S2-S6خمسة فصول دراسية  وحدة المهارات السريرية إلىتمتد 
  . ساعات 3جلسة من  14 من

 :كما يلي

 واالمتحان العام ، التاريخ،وكيفية أخذ  االتصال، سريرية، ومهاراتويشمل دورة تمهيدية : الدراسي الثانيالفصل -1 
 (الحقن والقنية /الوريدي الحقن )والعالمات الحيوية والمهارات الجراحية 

ل واالمتحان العام واالمتحانات المحلية المختلفة  الجهاز الهيكلي العضلي  عن تاريخمقدمة يتضمن : الثالثاالمتحان -2
  .والكوع واليد والظهر والورك والركبة والكاحلمثل الكتف  الجهاز الهيكلي العضلي 

 ويشمل مقدمة في أمراض القلب والجهاز التنفسي والفحص العام واالمتحانات اإلقليمية المختلفة: الفصل الرابع -3
  لألطراف العلوية والسفلية الطرفية الدموية  واألوعية للبودروميوم والصدر

 /والثدي، وتاريخ القرحة ، الجهاز الهضمي، والمسالك البولية والغدد الصماء ويشمل مقدمة في: الفصل الخامس -4
 القرحة ، واالمتحان العام واالمتحانات المحلية المختلفة

 والجزء الخلفي من البطن من بين أمور أخرى ،  PRو  geniralia  ،PVالبطن ، 

للحالة العقلية  العام والفحوصات اإلقليمية المختلفة ويشمل مقدمة في تاريخ علم األعصاب واالمتحان: الفصل السادس -5
  العصب الشرجي والفحص العصبي للطرف العلوي والسفلي وفحص والوعي والقامة
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 :القراءة المطلوبة

 النصوص األساسية ·

 الوحدة الدراسية مواد  ·

 آخر  ·

 مصنف الطالب ودفتر السجل

 :الجيد هوالنص العام 

 لماكليود الفحص السريري  -1

األمراض وعالمات  تصفح مقدمة ألعراض  -2
 الجراحية

 

 

 

تشمل على سبيل المثال ورش )المتطلبات الخاصة 
العمل والدوريات وبرامج تكنولوجيا المعلومات 

 (والمواقع اإللكترونية

 

 موودل

 ميدسكيب

 جلسات فيديو عملية

المثال ،  تشمل على سبيل)المرافق المجتمعية 
محاضرات الضيوف ، والتدريب الداخلي ، 

 (والدراسات الميدانية

في التدريس مساهمات متعددة 
السريري من كبار المتخصصين في 

ومرشحي منظمة الصحة العالمية 
 البورد العراقي للتخصص الطبي

 
 

 

 القبول. 13

  المتطلبات األساسية

  الحد األدنى لعدد الطالب

  لعدد الطالبالحد األقصى 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  لوصف الوحدة الدراسيةنموذج 
 

 

 

 الوحدة الدراسية مواصفات   

 

 

 كلية الطب-الكوفة جامعة  المؤسسة التعليمية. 1

 التعليم الطبي القسم . 2

  اسم الوحدة الدراسية. 3

 وحدة اإلنجاب

التي تساهم ( البرامج)البرنامج . 4

 فيها

 

 شخصيا طرق الحضور المقدمة. 5

الدراسي الفصل  /الثالثةالسنة  الفصل الدراسي /السنة . 6

 الخامس

الممارسة + نظرية ساعات  مجموع عدد الساعات. 7

 السريرية  

 تاريخ االعداد. 8
 2022أكتوبر 

 :الوحدة  الدراسيةأهداف . 9
عمليات التكاثر البشري من إنتاج األمشاج إلى تأسيس حياة الطالب فهم يهو أنه يجب أن  الوحدةمن  الهدف العام

 واإلناث،المشاكل واالضطرابات الشائعة في الجهاز التناسلي للذكور الطالب فهم ييجب أن .  الوالدةمستقلة في حديث 
 .وآليات منع الحمل واالنتقال الجنسي لألمراض

 

 مخرجات التعلم والتعليم والتعلم وطرق التقييم. 10

A. المعرفة والفهم 

 األنثى والذكورصف التطور الجنيني والجنيني للجهاز التناسلي في وببساطة 
 

 وصف تسلسل التغيرات التشريحية والفسيولوجية عند البلوغ وآليات هذه التغيرات 

 
 وصف تشريح الجهاز التناسلي الذكري، وأنسجة الخصية واألعضاء الملحقة، وتكوين الجاميت الذكري 

 
  والثديوصف تشريح الجهاز التناسلي األنثوي وأنسجة المبيضين والرحم وعنق الرحم والمهبل 

 
 وصف دورتي المبيض والرحم 

 
 وصف وشرح السيطرة على الغدد الصماء في الدورة الشهرية ووصف في الخطوط العريضة تشوهات الحيض الشائعة 

 

 مراجعة البرنامج :  العالي  مراجعة  أداء التعليم

من  التي قد يتوقعالتعلم  توفر مواصفات هذه الوحدة الدراسية ملخصا موجزا للميزات الرئيسية للمنهج ونتائج

 المقدمةالتعلم فرص  تحقيقها وإثباتها إذا استفاد بشكل كامل منالنموذجي  الطالب



 وصف التغييرات في سن اليأس وآلياتها وصف العمليات التي ينطوي عليها الجماع 

 
  العقم عند الذكور واإلناثوصف آلية عمل األشكال الشائعة لمنع الحمل اذكر أسباب 

 
 وصف عمليات اإلخصاب والغرس 

 
 وصف أدوار المشيمة في الحفاظ على الحمل وصف تكيفات األم والجنين مع الحمل 

 
 وصف النمط الطبيعي لنمو الجنين ومبادئ الكشف عن تشوهات الجنين 

 
  والوالدة وبعض مشاكل المخاض الشائعة  المخاض الطبيعيوصف العمليات التي ينطوي عليها 

 
 وصف آليات الرضاعة 

 
  وخاصة سرطان الثدي وعالجه وصف األمراض الشائعة المنقولة جنسيا واكتشافها  الثدي،وصف اضطرابات

 (.والذكور)التناسلي في األنثى  الجهازفي الشائعة  وعالجها وصف األورام

 

 

B. مهارات خاصة بالموضوع 

 

 والتعلمطرق التعليم 

 
 محاضرات جماعية كبيرة ومناقشة جماعية صغيرة

 

 طرق التقييم

. فصاعدا 5من الفصل الدراسي ( ESAs)سيتم تقييم هذه الوحدة على أساس الحضور المرضي وأيضا في تقييمات نهاية الفصل الدراسي 

 تحضر،تذكر أنه إذا لم . 1سيتم تضمين مواد من الوحدة كجزء من تقييم العلوم الطبية المتكاملة في نهاية المرحلة  باإلضافة إلى ذلك ،

 .تصنيفك على أنك غير مرض بغض النظر عن األداء في التقييم
 

مؤشرا على مستوى معرفتك لطالب ء ايهدف هذا إلى إعطا. 14، مع تقديم التعليقات في األسبوع  خاص بالوحدة  تكوينيسيتم توفير تقييم 

 .من الوحدة 14 في ظل ظروف االختبار في األسبوع ESAسيتم إجراء تقييم تكويني قصير على غرار . وفهمك في هذا المجال

 

C. مهارات التفكير 

 

D.  (المهارات األخرى ذات الصلة بالتوظيف والتنمية الشخصية)المهارات العامة والقابلة للتحويل 
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 موضوع جلسة

 أصل الجنسين 1

  الدراسة الذاتية لألنسجة الذكورية            

2 
 

 السيطرة على العمليات التناسلية
  الدراسة الذاتية لألنسجة األنثوية           

 البلوغ وتشوهات الحيض 3

 التشريح التناسلي لألنثى 4

 التشريح التناسلي للذكور 5

 التهابات الجهاز التناسلي 6

 
 

               
 المراجعة والتقييم التكويني                 

 

 الحمل ومنع الحمل 7

 الحمل 9

 نمو الجنين وتطوره 9

 المخاض والوالدة 10

 الرضاعة والثدي 11

 أورام الجهاز التناسلي 12

 المراجعة والتقييم التكويني                 
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 :القراءة المطلوبة

 النصوص األساسية ·

 مواد الدورة ·

 آخر  ·

 مصنف الطالب ودفتر السجل

علم التشريح ، علم األنسجة ، )نظرا لنطاق هذه الوحدة 

، ( علم وظائف األعضاء ، علم األجنة ، علم األحياء الدقيقة ، إلخ
يجب عليك دعم تعلمك من لذلك . ال يوجد نص واحد موصى به

 :خالل الرجوع إلى ما يلي
 

النصوص األساسية ، كما هو مفصل في قائمة 
 ، 1قراءة المرحلة 

 
 :إلى جانب القراءة التكميلية الموصى بها

 
، ( 2007 6الطبعة )االستنساخ األساسي 

جونسون ، إم إتش وإيفريت ، بي جي ، 
  .بالكويل ساينس

 أو .لفسيولوجيا التكاثروصف مفصل 
 

الطبعة 3)الجهاز التناسلي في لمحة ، 

، هيفنر ، إل جي ، بالكويل ( 2010الثالثة
  .ساينس
 .نص مراجعة أساسي للغاية

 
ضمن النصوص الموصى  وترد النصوص التالية

لذلك يحتوي كتيب الوحدة هذا على قراءة . 2بها للمرحلة 
على وضع فهمك للعلوم  لمساعدتكمقترحة من النصوص 

 .الطبية األساسية في سياق سريري
 

 
،  في لمحة والتوليد  أمراض النساء

،  Schorge، ( 2013 ،  4الطبعة )
JO  وNorwitz ،E . ،

Blackwell Science.  
 

أساسيات هاكر ومور  
الطبعة )ألمراض النساء والتوليد ، 

هاكر ، . نيفيل ف،  (2010 5

. ، كالفن ج جوزيف سي جامبون
سوندرز    .5th edهوبل ، 

 .إلسفير
 

 أساسيات أمراض النساء والتوليد   

، سيموندز ( 4th 2003الطبعة )

  .وسيموندز ، تشرشل ليفينغستون
 
 

 
الطبعة )معلمين ، التوليد من قبل عشرة 

وبيكر سي . ، كيني ، ل( 2011 ،  19
 .، هودر أرنولد. ن. ب

 
 

معلمين ، أمراض النساء من قبل عشرة 



. ، كيني ، ل( 2011 ،  19الطبعة )
 .، هودر أرنولد. ن. وبيكر بسي 

 
 .علمي أساسي ال  ينبغي استخدام هذه كنص 

 

تشمل على سبيل المثال ورش )المتطلبات الخاصة 
العمل والدوريات وبرامج تكنولوجيا المعلومات 

 (والمواقع اإللكترونية

 

 موودل

 

تشمل على سبيل المثال ، )المرافق المجتمعية 
محاضرات الضيوف ، والتدريب الداخلي ، 

 (والدراسات الميدانية

 
 

 

 

 القبول. 13

  المتطلبات األساسية

  الحد األدنى لعدد الطالب

  الحد األقصى لعدد الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 الدراسية الوحدة لوصفنموذج 
 

 

 

 الوحدة الدراسية مواصفات   

 

 

 الكوفةجامعة  -كلية الطب المؤسسة التعليمية. 1

 التعليم الطبي قسم ال. 2

 وحدة الجهاز العصبي اسم الوحدة الدراسية. 3

التي تساهم ( البرامج)البرنامج . 4

 فيها

 

 شخصيا طرق الحضور المقدمة. 5

الفصل /  الثالثةالمرحلة  الفصل الدراسي /السنة . 6
 الدراسي السادس

 الممارسة +نظرية ساعات  مجموع عدد الساعات. 7
  السريرية 

 االعدادتاريخ . 8
 2022أكتوبر 

 أهداف الدورة. 9

مثل هذا المفهوم أساسي لفهم . الهدف من هذه الوحدة هو السماح للطالب بتطوير مفهوم ثالثي األبعاد للنظام

 يمكنك إنجاز هذه المهمة بشكل أساسي من خالل دراسة بنية ووظيفة الجهاز العصبي. وتوضيح المشاكل السريرية

 

 مخرجات التعلم والتعليم والتعلم وطرق التقييم. 10

A. المعرفة والفهم 

 

B. مهارات خاصة بالموضوع 

 

 طرق التعليم والتعلم

 

 محاضرات جماعية كبيرة ومناقشة جماعية صغيرة

 

 

 طرق التقييم

 مراجعة البرنامج :  العالي  مراجعة  أداء التعليم

من  قد يتوقع التيالتعلم  الرئيسية للمنهج ونتائجملخصا موجزا للميزات هذه الوحدة الدراسية توفر مواصفات 

 . المقدمةالتعلم فرص  وإثباتها إذا استفاد بشكل كامل من تحقيقهاالنموذجي  الطالب



سيتم ترتيب . على أساس الحضور والمشاركة في المجموعة الصغيرة والتقييمات التكوينية وبناء على التقييم الختاميالتقييم  سيتم 
 من هذه الوحدة 14و 7في الجلستين . تقييمين تكوينيين

C. مهارات التفكير 

 

D.  (والتنمية الشخصيةالمهارات األخرى ذات الصلة بالتوظيف )المهارات العامة والقابلة للتحويل 

 
 

 

 :هيكل الدورة. 11

 

وينبغي تعزيز عمل هذه . تغطي الوحدة علم وظائف األعضاء وتشريح الجهاز العصبي وبعض األمراض ذات الصلة
 :ينقسم العمل بشكل عام إلى خمسة أقسام تغطي. الدورات بدراسة خاصة على غرار ما هو مبين في المصنف

 الجهاز العصبي المحيطي ( أ 
 الجهاز العصبي المركزي ( ب
 بيئة الدماغ و( األعصاب القحفية والحواس الخاصة د( ج
خالل العرض السريري وتحليل دراسات  األقسام منمهارات الفحص السريري يتم تلخيص الجوانب السريرية لهذه ( ـه 

.الحالة



 البنية التحتية. 12

 

 :القراءة المطلوبة

 النصوص األساسية ·

 الوحدة الدراسية مواد  ·

 آخر  ·

 مصنف الطالب ودفتر السجل

 

تشمل على سبيل المثال ورش )المتطلبات الخاصة 
العمل والدوريات وبرامج تكنولوجيا المعلومات 

 (والمواقع اإللكترونية

 

 موودل

 ميدسكيب

 جلسات فيديو عملية

تشمل على سبيل المثال ، )المرافق المجتمعية 
والتدريب الداخلي ، محاضرات الضيوف ، 

 (والدراسات الميدانية

 
 

 

 

 القبول. 13

  المتطلبات األساسية

  الحد األدنى لعدد الطالب

  الحد األقصى لعدد الطالب
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 الهضمي بالجهاز العناية كتلة رمز المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 الرابعة .الفصل/ السنة5

 تدريب عملي 150محاضرات نظرية +  60 الساعات الدراسية )الكلي(.عدد 6

 2022تشرين االول  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 على تؤثر التي الشائعة الحاالت على التعرف على قادرين الطالب يكون أن يجب ، أنه في بلوكال اهذ أهداف تتمثل
 .منها وقايةالو اوعالجه فحوصاتها وصف على قادرين يكونوا وأن ، الهضمي الجهاز

 
 
 

 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.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
 الدموي القيء
 البلع عسر

 اإلمساك

 مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضياً هذا المقرر يوفر وصف 
 البرنامجوالبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق 



51 
 

 اإلسهال
 المستقيم في نزيف

 اليرقان ا
 السريري التفكير واستخدام ، واالجتماعية والنفسية الجسدية الجوانب االعتبار في التاريخ أخذ خالل من •

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

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

 ذلك في بما األساسية
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 •

 المهاراتية الخاصة بالبرنامجاالهداف ب.
 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 •

 طرائق التعليم والتعلم

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

مريض حاضر مع كل حالة من هذه الحاالت والتفكير في العلوم األساسية ، وعلم أن يأخذوا فيها التاريخ ويفحصوا 
 .األمراض ، وعلم العقاقير اإلكلينيكي ، وما إلى ذلك المتعلقة بكل حالة
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يعد العمل مع العديد من المهنيين المختلفين أمًرا مهًما لمعرفة كيفية عمل هؤالء : أنشطة الطاقم الطبي المتحالف• 
 .أو إجراء التحقيقات( على سبيل المثال في اجتماع فريق متعدد التخصصات)معًا  المحترفين

على الرغم من أنها ليست هدفًا رئيسيًا ، ستمنحك هذه الكتلة الفرصة لمراقبة اإلجراءات : يةختراقاإلجراءات اال• 

 .والتنظير الداخلي OGDبما في ذلك  ختراقيةاال

 .الدم ودراسات التصوير أمر أساسي لهذا المرفقإجراء وتفسير اختبارات : المهام• 
 االحترافية والتخصص• 
 .نموذج الفحص السريري المتوسط• 
 
 
 
 

 طرائق التقييم

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

 أخرى حسب االقتضاء وجلسات سريرية. حضور جميع الجلسات اإلجبارية المحددة بمواعيد محددة• 
 بلوكإتمام المهام المطلوبة المحددة في مصنف ال• 
، بما في ذلك مهارات التشاور والتقييمات ( بلوكحسب االقتضاء لل)التقييمات التكوينية المكتملة بشكل ُمرضي • 

 .القائمة على المعرفة
 إظهار المواقف والسلوكيات المهنية• 

 اداء اختبارات االوسكي 
، أو مجموعة فرعية منه ، بمراجعة تقارير الكتلة والتقدم لكل طالب  الطور الثانيسيقوم مجلس الممتحنين في 

بشكل  بلوكعلى فترات منتظمة ، وتحديد اإلجراء المناسب في حالة الطالب الذين لم يكملوا جميع جوانب تقييم ال
 مرض

 

  
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
التواصلمهارات  -1ج     

 كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة -2ج
 كيف العمل ضمن فريق. 3ج 
 استراتيجيات اإلحالة. 4ج 
 معرفة القوانين والضوابط عند التعامل مع المرضى. 5ج

 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 
o لألمراض التقديمية بالعروض المتعلقة األساسية الكلى أمراض 
 عدوى •

o الهضمي الجهاز التهابات 
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 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.10

مخرجات  الساعات االسبوع
التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 –ص  8 االول والثاني

 م 2:30
التعرف 

على 
االمراض 

الشائعة التي 
تصيب 
الجهاز 

الهضمي 
وكيفية 

تشخيصها 
 وعالجها

محاضرات 
الجهاز 

 الهضمي
 

محاضرات نظرية 
وسمنارات ومناقشة حاالت 

 طبية

اختبارات نظرية 
 وسجل الحضور

 –ص  8 الثامن -الثالث

 م 2:30
التعامل مع 

حاالت 
مرضية 

والقدرة على 
تحديد 

وقراءة 
الفحوصات 

واالجراءات 
المطلوبة 

للتشخيص 
 والعالج

القدرة على 
مع التعامل 
الحاالت 
الطارئة 
 والحرجة

تطبيقات عملية 
رعاية في مجال 

الجهاز 
 الهضمي

  التواجد في االستشاريات
 الخارجية

  التواجد في الردهات
 الطبية

  التواجد في صاالت
 عمليات الجهاز الهضمي

  الجهاز مركز عيادات
 الهضمي

  دراسة طرق اجراء

OGD , 
COLONOSCOPY 
و غيرها من االجراءات 

 الجهاز الهضميلفحص 

 السشنات السريرية 
  مختبر المهارات 
 الطوارئ الباطنية 

 والجراحية

  اإلجراءات مهارات
 االساسية

 مناقشة الحاالت المرضية 
 

لوك بوك وسجل 
الحضوروامتحان 

OSCE 
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11 
 .البنية التحتية

 Student Workbookكتاب الطالب المنهجي  الكتب المقررة المطلوبة-1

 اللوك بوك
 المحاضرات

 
 
 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2

 Davidson’s principles of medicine 
 Macleod’s clinical examination 

 
 
 

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

 Management of critically ill surgical 
patient 

 
 
 

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

 الميد سكيب 
 الفيديوهات التعليمية

 

 
 

 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 

 
 

 



55 
 

 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 العظمي والهيكل العضالت رعاية كتلة رمز المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 ةرابعال .الفصل/ السنة5

 عملي 150نظري +  60 .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

 2022تشرين االول  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 االضطرابات وعالج لتشخيص الالزمة والمواقف والمهارات بالمعرفة الطب طالب تزويد هو الكتلة هذه من الهدف
 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 الالزمة

 
 
 

 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 ةاالهداف المعرفيأ.
 :على قادرين الطالب يكون أن يجب بلوكال 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 الخدرأو/  و األلم

 مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضياً هذا المقرر يوفر وصف 
 البرنامجوالبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق 
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o الرخوة األنسجة في الناشئ األلم 
o عضلي ألم أو/  و مفصلي أللم المصاحب األلم ينتشر 
 تشخيصية فرضيات بصياغة قم ، واالجتماعية والنفسية الجسدية الجوانب االعتبار في التاريخ أخذ خالل من •

 العضلي الجهاز أمراض في التسبب في الطبيعية وغير الطبيعية والوظيفة للبنية سليم علمي فهم إلى تستند مناسبة
 الهيكلي

 التشخيص فرضيات الختبار الهيكلي العضلي الجهاز في طبيعية وغير وطبيعية انتقائية جسدية عالمات استنباط •
 واألشعة المناعة وعلم الحيوية والكيمياء الدم أمراض استخدام فهم وإثبات انتقائي بشكل التحقيقات استخدام •

 الهيكلي العضلي الجهاز بأمراض يتعلق فيما الصلة ذات التحقيقات من وغيرها
 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 •
 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. المزمن
 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 •
 التنكسية المفاصل مرض •
 الهيكلية العضلية األطفال مشاكل •

 طرائق التعليم والتعلم

 للسماح بفهم تأملي: سجل الحاالت• 
التاريخ ويفحصوا المريض الذي يقدم كل حالة من هذه يُتوقع من الطالب أن يأخذوا : حاالت سريرية محددة• 

 .الحاالت والتفكير في العلوم األساسية وعلم األمراض وعلم العقاقير اإلكلينيكي وما إلى ذلك المتعلقة بكل حالة
 على الرغم من أنها ليست هدفًا رئيسيًا ،: ختراقيةاإلجراءات اال• 
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 راسات التصوير المطلوبة لتقييم أمراض الجهاز العضلي الهيكليمهام؛ لتقييم المعرفة حول التحقيقات ودال•
 .حترافيةاال •
 الفحص السريري ألمراض الجهاز العضلي الهيكلي• 
 
 
 
 
 

 طرائق التقييم

 :سيتم تقديم تقرير إلى كلية الطب عما إذا كان كل طالب لديه بلوكفي نهاية ال
 وجلسات سريرية أخرى حسب االقتضاء. محددة حضور جميع الجلسات اإلجبارية المحددة بمواعيد• 
 بلوك بما فيها من حضور اجراءات وعمليات ولوك بوك وغيرهاإتمام المهام المطلوبة المحددة في مصنف ال• 
، بما في ذلك مهارات التشاور والتقييمات ( بلوكحسب االقتضاء لل)التقييمات التكوينية المكتملة بشكل ُمرضي • 

 .فةالقائمة على المعر
 إظهار المواقف والسلوكيات المهنية• 

 امتحان الOSCE 
، أو مجموعة فرعية منه ، بمراجعة تقارير الكتلة والتقدم لكل طالب  الطور الثانيسيقوم مجلس الممتحنين في 

بشكل  بلوكعلى فترات منتظمة ، وتحديد اإلجراء المناسب في حالة الطالب الذين لم يكملوا جميع جوانب تقييم ال
 مرض

 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
 مهارات التواصل -1ج
 كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة -2ج
 كيف العمل ضمن فريق. 3ج 
 استراتيجيات اإلحالة. 4ج 
 معرفة القوانين والضوابط عند التعامل مع المرضى. 5ج
 

C2. اإلجرائية المهارات 
 الوريد بزل •

• Backslab 

 

 د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(
استخدام التحقيقات بشكل انتقائي وإثبات فهم استخدام أمراض الدم والكيمياء الحيوية وعلم المناعة واألشعة . 1د

 العضلي الهيكليوغيرها من التحقيقات ذات الصلة فيما يتعلق بأمراض الجهاز 
 استخدم مصادر المعلومات وقم بتقييم األدلة بما يتناسب مع أمراض الجهاز العضلي الهيكلي. 2د 
صياغة وتنفيذ خطط اإلدارة فيما يتعلق بوصف المسكنات الخفيفة والمتوسطة والقوية حسب االقتضاء . 3د 

 كل مناسبواستخدام مجموعات من العوامل المضادة لاللتهابات والمسكنات بش
 تقديم المشورة للمرضى الذين ال يتم التحكم في آالمهم بشكل مرض من قبل العوامل الدوائية. 4د 
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التواصل الفعال والحساس في التعامل مع المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي المزمن . 5د 
 تي من شأنها أن تكون في مصلحة المريض؛ والتفاوض ، عند االقتضاء ، على التغييرات في نمط الحياة ال

 
 

 

 بنية البرنامج.10

مخرجات  الساعات االسبوع
التعلم 

 المطلوبة

اسم 
الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 –ص  8 االول والثاني

 م 2:30
التعرف 
على 

االمراض 
الشائعة التي 

تصيب 
الجهاز 
الهيكلي 

سواء كانت 
مناعية او 
 جراحية او
غيرها 
وكيفية 

تشخيصها 
 وعالجها

محاضرات 
الجهاز 
 الهيكلي 

 

محاضرات نظرية 
وسمنارات ومناقشة 

 حاالت طبية

اختبارات نظرية 
 وسجل الحضور

 –ص  8 الثامن -الثالث

 م 2:30
التعامل مع 

حاالت 
مرضية 
والقدرة 

على تحديد 
وقراءة 

الفحوصات 
واالجراءات 
المطلوبة 
للتشخيص 
 والعالج

 القدرة على
التعامل مع 
الحاالت 
الطارئة 
 والحرجة

تطبيقات 
عملية في 

مجال 
رعاية 
الجهاز 
 الهيكلي

  التواجد في
االستشاريات 

 الخارجية

  التواجد في
 الردهات الطبية

  التواجد في
صاالت عمليات 
الجهاز الهيكلي 

 والكسور

  دراسة طرق

 backاجراء 
slap 

,venipuncture 
   و غيرها

  السشنات
 السريرية

  مختبر
 المهارات 

لوك بوك وسجل 
الحضوروامتحان 

OSCE 
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  الطوارئ
 الباطنية

 والجراحية

  مناقشة الحاالت
 المرضية

 

 

 .البنية التحتية11

  الكتب المقررة المطلوبة-1
 
 
 

 Student Workbookكتاب الطالب المنهجي  المراجع الرئيسة )المصادر(-2

 اللوك بوك
 المحاضرات

 
 
 

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

 
Davidson’s principles of medicine 

Apley’s orthopedic surgery  

Macleod’s clinical methods 

X ray made easy 
 
 
 

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

 الميد سكيب 
 الفيديوهات التعليمية

 
 
 
 
 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 

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

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة الكوفة /كلية الطب المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 الخاصة الحواس كتلة رمز المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 سةماخال .الفصل/ السنة5

 تطبيق عملي 150محاضرات نظرية+ 60 الدراسية )الكلي(.عدد الساعات 6

 2022تشرين االول  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
 الحواس على تؤثر التي الحادة الحاالت وفهم ، الخاصة الحواس على تؤثر التي المشاكل. المشتركة األمور

 .الخاصة

 

 

 

 

 

 مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضياً هذا المقرر يوفر وصف 
 البرنامجوالبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق 
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 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 المعرفيةاالهداف أ.
 :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 -
 األنف التهاب -
 رعافال -
 الصمم -
 األذن في ألم -
 الحلق في ألم -
 البلع في صعوبة-
 الرقبة في تورم -
 الوجه آالم -
 صداع -
 الصوت في بحة -
  
 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 إعتام •
 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

 الحضور في العيادات الخارجية 
 مع المرضى واخذ التاريخ المرضي مراقبة إجراءات الفحص ومهارات االتصال 
  يمثل هذا القسم العروض التقديمية الشائعة التي يُتوقع من الطالب أن يأخذوا : المحددةالحاالت السريرية

فيها التاريخ ويفحصوا المريض الذي يقدم كل حالة من هذه الحاالت والتفكير في العلوم األساسية ، وعلم 
 .األمراض ، وعلم العقاقير اإلكلينيكي ، وما إلى ذلك حسب كل حالة

 الفحص واإلجراءات االولية التعلم على مهارات 
 يعتبر إجراء وتفسير اختبارات الدم ودراسات التصوير ونتائج الفحوصات أمًرا أساسيًا لهذا : انجاز المهام

 .البلوك
 االحتراف. 

 
 

 طرائق التقييم

 
 :سيتم تقديم تقرير إلى كلية الطب عما إذا كان كل طالب بلوكفي نهاية ال

 .األخرىسريرية المحاضرات الو. اإلجبارية المحددة مواعيدها محاضراتحضر جميع ال -
 بلوكأكمل المهام المطلوبة المحددة في مصنف ال -

بما في ذلك مهارات التشاور وبقية التقييمات  ، ضمن البلوك (formative)التقييمات التكوينية أدى  -

 .والتقييمات القائمة على المعرفة
 مطلوبةالالسلوكيات والمواقف المهنية أظهر  -
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، أو مجموعة فرعية منه ، بمراجعة تقارير الكتلة والتقدم لكل طالب  الطور الثانيسيقوم مجلس الممتحنين في 
بشكل  بلوكعلى فترات منتظمة ، وتحديد اإلجراء المناسب في حالة الطالب الذين لم يكملوا جميع جوانب تقييم ال

 مرض
 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
مهارات التواصل -1ج     

 كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة -2ج
 كيف العمل ضمن فريق. 3ج 
 استراتيجيات اإلحالة. 4ج 
 معرفة القوانين والضوابط عند التعامل مع المرضى . 5ج
 

 

 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.10

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 -ص 8 االول والثاني
 م

معرفة الحاالت 
المرضية الشائعة 
وكيفية تشخيصها 

 وطرق عالجها

 امراض العيون 

  امراض االنف
واالذن 

 والحنجرة

  االمراض
 الجلدية

محاضرات نظرية 
 وشرح حاالت مرضية

اختبارات نظرية 
 وسجل الحضور
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 2 -ص 8 الثامن-الثاث
 م

التعلم على كيفية 
التعامل مع 

الواقعية الحاالت 
والحاالت الطرئة 

و كيفية اجراء 
الفحوصات 

 المختلفة

 امراض العيون 

  امراض االنف
واالذن 

 والحنجرة
 االمراض الجلدية

  حضور في
صاالت 

 تالعمليا
  حضور في

العيادات 
 الخارجية

  حضور مراكز
الفحوصات 

 والمعاينة

لوك بوك وسجل 
الحضوروامتحان 

OSCE 

 

 .البنية التحتية11

  المقررة المطلوبةالكتب -1
 كتاب الطالب واللوك بوك

 
 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2
 
 
 

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

 
 

 االطالس والصور التعليمية
 
 

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

 الفيديوهات التعليمية
 
 
 
 

 
 

 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

 بالجراحة المحيطة الرعاية كتلة رمز المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 الخامسة .الفصل/ السنة5

 تدريب عملي 150نظري +  60 الساعات الدراسية )الكلي(.عدد 6

 2022تشرين االول  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 اختياري، جراحي إجراء خالل من المريض لرحلة سليم فهم للطالب يكون أن ضمان إلى أوال الكتلة هذه وتهدف
 يعانون الذين لمرضىعلى ا الطالب تعريفل ثانيا،. ما قبل وبعد الجراحةفترة  في الحادة الرعاية مبادئ ذلك في بما
انسداد النزف، ،ثقب االمعاء وتحديدا المشاكل، لهذه اإلدارة مبادئ وتعلم المشتركة، الحادة الجراحية المشاكل من

 التعرف من الطالب تمكين ثلث. و جلطة االطراف األبهر الدموي وعاءال شاكلم. التهاب الغشاء البريتوني ،االمعاء
 المهارات من وغيرها لمهارات االساسيةا إلدارة مقدمة يوفر البلوك سوف رابعا،". الحاد البطن مع" عالمات على

 .والمعدات المرضى ومراقبة العملية،

 
 
 

 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 •

 مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضياً هذا المقرر يوفر وصف 
 البرنامجوالبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق 
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 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 •
 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 يعانون
 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

 
 ات وصاالت العملياتالحضور في العياد

 الحضور في وحدة التنويم الجراحي وتسجيل مرضى الطوارئ ومراقبتهم• 
 عمليات الطوارئ• 
 :مراقبة اإلجراءات التنفيذية التالية• 

o فتح البطن الطارئ 

o شق البطن االختياري 

o تنظير البطن 

o  (علوي أو سفلي)التنظير الداخلي الليفي 

  
 المهارات السريرية المنظمة• 
 دراسات المريض المنظمة• 
 العمل مع ممرضات التعافي• 
 
 
 
 

 طرائق التقييم

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

 .المعرفة على القائمة
 المهنية والسلوكيات المواقف إظهار •

، أو مجموعة فرعية منه ، بمراجعة تقارير الكتلة والتقدم لكل طالب  الطور الثانيسيقوم مجلس الممتحنين في 
بشكل  بلوكعلى فترات منتظمة ، وتحديد اإلجراء المناسب في حالة الطالب الذين لم يكملوا جميع جوانب تقييم ال

 مرض
 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية

 التعرف على أمراض الجهاز الهضمي الشائعة. 1ج   

 القدرة على تحديد التشخيصات التفاضلية المشتركة. 2ج

 المناسبالطبي استخدام مهارات االتصال الفعال للحصول على التاريخ . 3ج 
 القدرة على صياغة خطة لكيفية إدارة كل مريض وفقًا لذلك. 4ج 

 اكتساب المعرفة حول القضايا الطبية القانونية. 5ج
 

 

 قولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.د.المهارات العامة والتأهيلية المن
 (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 •

 موافقة
 المحتضر المريض
 اإلجرائية المهارات



63 
 

 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.10

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 –ص  8 والثانياالول 

 م 2:30
  التعرف

على المبادئ 
الريسية لرعاية 

المرضى قبل 
 وبعد الجراحة 

  معرفة
المبادئ العامة 

 للتخدير

  معرفة
عاية قدم كيفية ر
 السكري

محاضرات 
 المحيطة الرعاية

 بالجراحة
 

محاضرات نظرية 
وسمنارات ومناقشة 

 حاالت طبية

اختبارات نظرية 
 وسجل الحضور

 -الثالث
 الثامن

 –ص  8

 م 2:30
التعرف على 

االجراءات 
االساسية لرعاية 

المرضى قبل 
 وبعد الجراحة 

القدرة على 
مواجهة حاالت 

في الواقع 
والتعامل معها 

بشكل سريع 
 ودقيق

تطبيقات عملية 
رعاية في مجال 

المرضى قبل 
 وبعد الجراحة

  التواجد في
االستشاريات 

 الخارجية

  التواجد في
 الردهات الطبية

  التواجد في صاالت
الطوارئ عمليات 

 والعمليات الكبرى
  طب عيادات

 التخدير

  دراسة طرق
اجراء 

venipuncture, 
intubation , 
extubation   و

غيرها من 
االجراءات 

لوك بوك وسجل 
الحضوروامتحان 

OSCE 
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الخاصة بالمرضى 
 قبل و بعد الجراحة

 السشنات السريرية 
  مختبر

 المهارات 
  الطوارئ

 الجراحية

  مهارات
اإلجراءات 

والتعرف  االساسية
على االدوات 

 الجراحية

  مناقشة الحاالت
 المرضية

 

11 
 .البنية التحتية

 Student Workbookكتاب الطالب المنهجي  الكتب المقررة المطلوبة-1

 اللوك بوك
 المحاضرات

 
 
 

  المراجع الرئيسة )المصادر(-2

 Management of critically ill surgical 
patient 

 
 
 

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

 اطالس االدوات الجراحية
 
 

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

 الميد سكيب 
 الفيديوهات التعليمية

 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 الطرفيه حول الحاالت الطارئه تدريب الطلبه في المستشفيات 
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 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 الدماغيةال رمز المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 سادسةال .الفصل/ السنة5

 تدريب عملي 150محاضرات نظرية +  60 )الكلي( .عدد الساعات الدراسية6

 2022تشرين االول  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

الهدف من هذه الكتلة هو أن الطالب يجب أن يكونوا قادرين على التعرف على الحاالت الشائعة التي تؤثر على 
هيكلية ، وأن يكونوا قادرين على وصف تحقيقاتهم وعالجهم الجهاز العصبي المركزي سواء كانت سلوكية أو 

 .والوقاية في حالة األمراض النفسية أو العصبية
 

 
 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 
 ا.االهداف المعرفية: 

:، يجب أن يكون الطالب قادرين علىلبلوكبنهاية ا  
التعاطفية والفعالة الستنباط المعلومات ذات الصلة من المرضى لصياغة استخدام مهارات االتصال . 1أ 

.التشخيص التفريقي النفسي وخطة اإلدارة في أي بيئة سريرية  
.إجراء تاريخ نفسي وإجراء فحص الحالة العقلية بما في ذلك فحص الوظيفة اإلدراكية. 2أ   

A3 .تقديم التاريخ وفحص الحالة العقلية بشكل متماسك.   

 مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضياً هذا المقرر يوفر وصف 
 البرنامجوالبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق 
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A4 اعلم أن تطورات الشخصية غير الطبيعية المختلفة يمكن أن تظهر سريريًا ويمكن أن تؤثر أيًضا على . 

.عرض وإدارة األمراض النفسية  
 :صف االنتشار والعروض التقديمية ولديك فهم أساسي لعالج وإدارة االضطرابات التالية. 5ا

الفصام والذهان األخرى. ا  
االضطرابات العاطفية .ب  
اضطرابات القلق ، بما في ذلك اضطراب الهلع ، والرهاب ، واضطراب القلق العام ، واضطراب التكيف ،  .ج

 (PTSD)ورد فعل الحزن ، واضطراب ما بعد الصدمة 

 (OCD)اضطراب الوسواس القهري .د

إساءة استخدام المواد. ه  
الخرف. و  
حالة الخلط الحاد. ز  
اضطراب السلوك عند األطفال والمراهقين .ح  

I االضطرابات العاطفية عند األطفال والمراهقين. ط  

:ظهور مشاكل نفسية مصحوبة بأعراض جسدية -ي   
اضطرابات األكل. (1  
االضطرابات النفسية الجنسية(2  
اضطرابات النمو (3  
اضطراب نقص االنتباه (4  
الذين يعانون من صعوبات التعلمالحاالت النفسية الشائعة لدى األشخاص ( 5  
 
 

:لتكون قادًرا على وصف العرض التقديمي والمبادئ العامة إلدارة. 6أ   
.وصف التحقيقات المناسبة لكل من االضطرابات المذكورة أعاله. 7أ   
قارن وقارن بين النماذج الموجودة لشرح . حدد طرق التصنيف المستخدمة في الطب النفسي. 8أ 

.سياالضطراب النف  
تكون قادرة . صف اآلثار الجانبية الشائعة للعالجات. وصف طرق العالج المستخدمة في الطب النفسي. 9أ 

.على تبرير نهج العالج المختار  
.تقييم مخاطر المرضى على أنفسهم واآلخرين. 10أ   
.ربط أعراض المريض ومشكالته وإدارته بخلفيته االجتماعية والثقافية والعرقية. 11أ   
.أو األقارب طبيعة الحاالت المذكورة أعاله وأسبابها وآثارها الجانبية ومآلها /اشرح للمرضى و . 21أ   
.ناقش إدارة الحاالت النفسية مع المرضى وأقاربهم بطريقة حساسة. 13أ   
.الدفاع عن حقوق المرضى الذين يعانون من صعوبات نفسية. 14أ   
.للمريض وأقاربه إظهار فهم تعاطفي للمشاكل العاطفية. 15أ   
.فهم األبعاد النفسية للمرض. 16أ   
إظهار االلتزام باالندماج االجتماعي للمرضى الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية ومراعاة . 17أ 

.مخاوف المرضى بشأن وصمة العار  
بشكل  تقدير أهمية العمل متعدد التخصصات في مجال خدمات الصحة العقلية والقدرة على العمل. 18أ 

.بناء مع المهنيين الصحيين اآلخرين  
.إظهار القدرة على التفكير النقدي والنقد الذاتي البناء. 19أ   
.تحمل عدم اليقين وكن منفتًحا على آراء اآلخرين. 20أ   
.التعرف على أهمية تعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية. 21أ   
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 الخاصة بالبرنامجاالهداف المهاراتية ب.
 إيذاء النفس. 1ب 

 :بنهاية المرحلة الثانية ، يجب أن يكون الطالب قادرين على
 الخطوط العريضة لوبائيات إيذاء النفس واالنتحار. 1
 وصف عوامل الخطر إليذاء النفس. 2
 وصف عوامل الخطر لالنتحار. 3
 .تعرضه لمزيد من األذى الذاتيتقييم المريض الذي قام بإيذاء نفسه بشكل كفء وتقييم خطر . 4
 .الخطوط العريضة الستراتيجيات لمنع المزيد من إيذاء النفس. 5
 

 الطب النفسي في األماكن غير النفسية -2ب

 :بنهاية المرحلة الثانية ، يجب أن يكون الطالب قادرين على
 .التعرف على ردود الفعل النفسية الشائعة لألمراض الجسدية. 1
 .االضطرابات النفسية التي تظهر مع أعراض جسديةالتعرف على . 2
إدراك أن االضطرابات الجسدية يمكن أن تظهر مصحوبة بأعراض نفسية أو يمكن أن تؤدي إلى أعراض . 3

 .نفسية
 .الرعاية األولية مجال التعرف على االضطرابات النفسية الشائعة في. 4
وتكون ( مثل الفجيعة والصدمات)التعرف على ردود الفعل الطبيعية وغير الطبيعية ألحداث الحياة الشائعة . 5

 .قادًرا على شرح وترتيب االستشارة المناسبة
 .فحص المرضى في أماكن طبية أخرى بحثًا عن حاالت نفسية شائعة وبدء العالج. 6
 .خصصةالتعرف عند اإلشارة إلى اإلحالة إلى خدمة مت. 7
 .فهم مبادئ التفاعالت بين الصحة الجسدية والنفسية. 8
 

 العالج الطبي .3ب

 :بنهاية المرحلة الثانية ، يجب أن يكون الطالب قادرين على
ناقش مع المرضى المؤشرات واآلثار الجانبية وسمية األدوية التي يشيع استخدامها في ممارسة الطب النفسي ، . 1

 .االكتئاب ومضادات الذهان ومزيل القلق ومثبتات المزاج وأدوية الخرفوالتي تشمل مضادات 
 .مراقبة العالج بالليثيوم على المدى الطويل. 2
 .اشرح للمريض ترتيبات المراقبة المطلوبة للعالج طويل األمد بمضادات الذهان. 3
 .أوجز طبيعة ومؤشرات وآثار العالج بالصدمات الكهربائية. 4
 
 النفسيةالعالجات  -4ب

 :بنهاية المرحلة الثانية ، يجب أن يكون الطالب قادرين على
 .التعرف على األهمية المركزية للعالقة العالجية في أي عالج نفسي. 1

، والعالج السلوكي ، والعالج النفسي الديناميكي ( CBT)تحديد المبادئ األساسية للعالج السلوكي المعرفي . 2

 (.لنظاميا)النفسي ، والعالج األسري 
مثل األفراد واألزواج والمجموعات ) وصف السياق واألماكن المختلفة التي يمكن فيها إجراء العالجات النفسية. 3

 (.وما إلى ذلك
 .ناقش مع المرضى مؤشرات وموانع العالج النفسي. 4
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 الجوانب القانونية -5ب

 :بنهاية المرحلة الثانية ، يجب أن يكون الطالب قادرين على
هم وتحديد العالقة بين قدرة المريض على اتخاذ القرارات ، وتوفير الموافقة المستنيرة ، واستقاللية المريض ف. 1

 .وواجب الرعاية من جانب أخصائيي الرعاية الصحية
 .1983الخطوط العريضة لمبادئ قانون الصحة العقلية لعام  - 2
تتضمن ( الحد األدنى)، والتي  1983وصف استخدام األقسام شائعة االستخدام من قانون الصحة العقلية لعام . 3

 .5و  4و  3و  2األقسام 

 وعملية االستئناف MHAوصف حقوق المرضى المحتجزين بموجب . 4

 .وصف مسؤولية الطبيب فيما يتعلق باالعتداء الجسدي والجنسي والعاطفي على األطفال. 5
 

 الطب النفسي لألطفال والمراهقين -6ب

 :بنهاية المرحلة الثانية ، يجب أن يكون الطالب قادرين على
 .التعرف على تنوع األسر وتقييم أهمية األسرة لألفراد. 1
 .ندرك أن التطور النفسي والعاطفي يستمر طوال العمر ويتم إبرازه في الطب النفسي لألطفال. 2
 .المكونات النفسية في مشاكل الطفولة وتعرف على أنها ليست بالضرورة مرضيةصف مدى أهمية . 3
 .أو أسرهم /وصف وتطبيق المهارات الالزمة لمقابلة األطفال و . 4
 .وصف االضطرابات النفسية الشائعة في الطفولة. 5
 

 الطب النفسي في الشيخوخة -7ب

 :على بنهاية المرحلة الثانية ، يجب أن يكون الطالب قادرين
 .وصف عملية الشيخوخة والتكيف مع التقاعد. 1
 .وصف انتشار وعرض أنواع الخرف والهذيان واالضطرابات الوجدانية لدى كبار السن. 2
 .وصف بعبارات عامة االضطرابات العصبية والذهانية لدى كبار السن. 3
 .وصف تنظيم الخدمات لكبار السن. 4
 .بار السن ، بما في ذلك التقييم المعرفيمقابلة وتقييم الحالة العقلية لك. 5
 .إجراء تقييم مع التركيز على القدرات. 6
إدارة المرضى الذين يعانون من االضطرابات المذكورة أعاله ، بما في ذلك مبادئ وصف األدوية ، وبدء . 7

 .التدخالت النفسية وتلبية احتياجات الرعاية االجتماعية
 .المرض الجسدي واالضطراب النفسي في الشيخوخةالتعرف على العالقة بين . 8
 .تقييم الحاجة لمزيد من التحقيق. 9

 .تقييم الحاجة لإلحالة إلى المهنيين اآلخرين. 10
 .كن حساًسا لمخاوف المريض بشأن فقدان استقالليته. 11
 .نقدر أهمية العمل متعدد التخصصات في مجال الطب النفسي لكبار السن. 12
 

 لتعلمصعوبات ا -8ب

 :بنهاية المرحلة الثانية ، يجب أن يكون الطالب قادرين على
 .تحديد المفاهيم األساسية لصعوبات التعلم. 1
الذين يعانون من  ناسالتعرف على االضطرابات النفسية والمشاكل السلوكية التي تحدث بشكل شائع في ال. 2

 .صعوبات التعلم
 .في األشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم وصف تأثيرات واستخدام المؤثرات العقلية. 3
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تقييم تأثير العوامل االجتماعية والنفسية والبيولوجية في نشأة وصيانة مشاكل الصحة النفسية لدى األشخاص . 4
 .الذين يعانون من صعوبات التعلم

 .التعرف على تأثير صعوبات التعلم على األسرة. 5
 .الشديدة إعاقة التعلمب دي والصرع على األشخاص المصابين وصف تأثير االضطراب الجس. 6
الدعوة إلى الحاجة لتقديم الخدمات الحالية متعددة الوكاالت لضمان تلبية احتياجات األفراد الذين يعانون من . 7

 .صعوبات التعلم بشكل فعال
 .الذين يعانون من صعوبات التعلم أظهر أنهم يفهمون مدى تعقيد قضايا القدرة والموافقة ذات الصلة باألشخاص. 8
 

 إساءة استخدام المواد - 9ب 
 :بنهاية المرحلة الثانية ، يجب أن يكون الطالب قادرين على

 .التعرف على طبيعة تعاطي المخدرات. 1
 .تسمية المواد التي يساء استخدامها عادة. 2
 .متالزمات تعاطي المخدرات األخرىالتعرف على وفهم أساسيات إدارة متالزمة االعتماد على الكحول و. 3
 .التعرف على اآلثار السامة واالنسحاب للمواد التي يساء استخدامها عادة. 4
 .وصف اإلدارة النفسية واالجتماعية والصيدالنية ، بما في ذلك إزالة السموم من تعاطي المخدرات. 5
 
 الطب النفسي الشرعي -10ب

 :الطالب قادرين على بنهاية المرحلة الثانية ، يجب أن يكون
 .وصف طبيعة ووظيفة وغرض الطب النفسي الشرعي. 1

 .MHAوصف المبادئ األساسية التي تقوم عليها أقسام الطب الشرعي من . 2

 .وصف الحاجة والنوع والتوافر والمؤشرات للتقييم النفسي والعالج في الظروف األمنية. 3
 
 

 المهارات اإلجرائية

  LPالبزل القطني-
 
 
 

 طرائق التعليم والتعلم

 للسماح بفهم تأملي: سجل الحاالت 
التي  المراض الدماغ واالمراض النفسيةيمثل هذا القسم العروض التقديمية الشائعة : الحاالت السريرية المحددة

يُتوقع من الطالب أخذها في التاريخ وفحص مريض يقدم كل حالة من هذه الحاالت والتفكير في العلوم 
 .ية وعلم األمراض وعلم العقاقير اإلكلينيكي وما إلى ذلك المتعلقة بكل حالةاألساس

 العمل مع العديد من المهنيين المختلفين بما في ذلك طاقم التمريض وفنيي : أنشطة الطاقم الطبي المتحالف
من المهم معرفة . وأخصائيي العالج الطبيعي على سبيل المثال ال الحصروفنيي فسلجة االعصاب المختبرات 

أو إجراء تحقيقات ( على سبيل المثال في اجتماع فريق متعدد التخصصات)كيفية عمل هؤالء المحترفين معًا 
 (.الدماغمثل تخطيط )

 على الرغم من أنها ليست هدفًا رئيسيًا ، ستمنحك هذه الكتلة الفرصة لمراقبة : ختراقيةاإلجراءات اال
 .سحب السائل الشوكيبما في ذلك  ختراقيةاإلجراءات اال

 أمًرا أساسيًا لهذا  نين المغناطيسي للدماغرواليعد إجراء وتفسير اختبارات الدم واألشعة السينية : المهام
 .المرفق
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 االحتراف. 
 نموذج الفحص السريري المتوسط . 

 إذا كان ذلك متاًحا الجهاز العصبي واالمراض النفسيةالطالب ايضا مدعوون لحضور برنامج ندوة 
 وسيكون ذلك بشكل:

 محاضرات المجاميع الكبيره 
 مناقشة المجاميع الصغيره 
 التعليم بالمحاكاة 

 
 
 

 طرائق التقييم

هي ملخص  قاريرالت. أثناء التنسيب هاإلى كلية الطب حول أدائ تقرير، تقدم المجموعة المؤدية  البلوكفي نهاية 
 .والتقييمات رجولحضورك وتقارير المشرف واألداء الم

 -: المعلومات التي نقوم بجمعها تشمل
 تقرير موقع من ثالثة من االطباء المشرفين - 1
تقييم نفسي )يجب مالحظة ذلك من قبل استشاري أو متدرب أعلى . مالحظتان على األقل لمقابلة مع مريض. 2

 (. DOPA -مباشر 

 الخاصة بك بورتفوليو تقرير. 3
يمكن إعادة تقديمها إذا لم تصل الحافظة إلى . حقيبتان تم تصنيفهما بدرجة ممتازة أو مرضية أو حدية أو فاشلة. 4

 المعيار المطلوب عند التقديم األول
 اثناء فترةأنك شاركت في أنشطة مختلفة ( طباءبتوقيع اال)سوف تحتاج إلى إثبات . التدريب العمليسجل . 5

 ، وتقييم شخص كبير السن يةالمجتمع اتزيارالالتنسيب مثل العالج بالصدمات الكهربائية ، وتقييم الطوارئ ، و
 .(الحضور يتم أخذ سجالت. )الحضور طوال فترة التنسيبااللتزام ب. 6

 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
مع المرضى والمحافظة على اسرار المريض  مهارات التواصلير تطو -1ج     

 كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة -2ج
 كيف العمل ضمن فريق. 3ج 
 استراتيجيات اإلحالة. 4ج 
 . التعامل مع الحاالت القانونية الطبية5ج

 

 الشخصي(.د.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور 
 (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 
 التهاب السحايا الدماغية والتهاب الدماغ  ذلك في بما •
 التصوير •

o  دماغلل المقطعي التصوير ، المغناطيسي بالرنين دماغال تصوير 
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 السريرية الصيدلة علم •
 األخالق و القانون/  االحتراف •

 

 بنية البرنامج.10

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 –ص  8 الثاني -االول 

 م 2:30
  التعرف على

االمراض الشائعة 
الجهاز التي تصيب 

 العصبي والدماغ
وطرق تشخيصها 

 وعالجها
  التعرف على

االمراض الشائعة 
ؤثر في التي ت

الصحة النفسية 
وطرق  للمريض

 تشخيصها وعالجها

  محاضرات
الجهاز 

العصبي 
واالمراض 

العصبية 
 العضوية

  محاضرات
الصحة النفسية 

واالمراض 
 النفسية

 

محاضرات نظرية 
وسمنارات ومناقشة 

 حاالت طبية

اختبارات نظرية 
 وسجل الحضور

 –ص  8 الثامن -لثالثا

 م 2:30
  معرفة كيفية

التعامل مع امراض 
العضوية الدماغ 

 واالمراض النفسية
وكيفية اخذ التاريخ 

 المرضي
  معرفة كيفية

التعامل مع الحاالت 
 الطارئة والحرجة

  معرفة اهم التحاليل
والفحوصات 

واالجراءات في 
الدماغ مجال رعاية 

  الحالة النفسيةو

  معرفة العالجات
فات التي والمضاع

يمكن ان يتعرض 
 المريضلها 

تطبيقات عملية 
رعاية في مجال 

الدماغ والجهاز 
 العصبي

 والصحة النفسية

  التواجد في
عيادات االمراض 

 النفسية
  التواجد في

عيادات مركز 
 الجملة العصبية

  التواجد في
 الردهات الطبية

  الفسلجة عيادة
العصبية وتخطيط 

 الدماغ
  التواجد في

مراكز التأهيل 
النفسي واالعاقة 

ومراكز التوحد و 
تأخر التعلم 

 ومراكز المسنين
  تعلم مهارات اخذ

التاريخ المرضي 
من ذوي 

 االمراض النفسية
  التعرف على اهم

الفحوصات 

لوك بوك وسجل 
الحضوروامتحان 

OSCE 
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واالجراءت بما 

 CBTو LPفيها 
  السشنات

 السريرية

  مهارات
 فحوصاتال

 االساسية

  مناقشة الحاالت
 المرضية

 

 

 .البنية التحتية11

 Student Workbookكتاب الطالب المنهجي  الكتب المقررة المطلوبة-1

 اللوك بوك
 المحاضرات

 
 

  Davidson’s principles of medicine المراجع الرئيسة )المصادر(-2
 

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

 

 Macleod’s clinical examination 
 

 المودل  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
 الميد سكيب 

 الفيديوهات التعليمية
 
 
 
 

 
 

 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

 العناية المركزة رمز المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 السادسه .الفصل/ السنة5

 تطبيق عملي 60محاضرات نظرية+  60 الدراسية )الكلي(.عدد الساعات 6

 2022تشرين االول  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

 
 
 

 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)) 

 مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضياً هذا المقرر يوفر وصف 
 البرنامجوالبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق 
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 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 
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 
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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 شرح 
o ذلك في بما المخاطر لتصنيف الشائعة الطرق وصف EWS ودرجة المعدلة اآلبار ودرجة TIMI 

 بالبرنامجاالهداف المهاراتية الخاصة ب.
 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

 

(. AMU) مركزةالطبية الالعناية وحدة و( A&E)تضمن التنسيب داخل كل من قسم الحوادث والطوارئ 

كما هو مفصل أدناه وسيشمل مزيًجا من المحاضرات التعليمية والجلسات العملية والدروس  بلوكسيكون هيكل ال
لضمان التعرض على أوسع نطاق ممكن لمجموعة متنوعة من الحاالت التي يمكن . التعليمية والخبرة السريرية

 .بشكل مناوباتأن تقدم لهذه األقسام ، فإن الكثير من العمل السريري سيكون 
 محاضرات المجاميع الكبيره 
 مناقشة المجاميع الصغيره 
 التعليم بالمحاكاة 
 التعليم السريري 
 

 طرائق التقييم
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 :سيتم تقديم تقرير إلى كلية الطب عما إذا كان كل طالب بلوكفي نهاية ال
 .األخرىسريرية المحاضرات الو. اإلجبارية المحددة مواعيدها محاضراتحضر جميع ال -
 بلوكأكمل المهام المطلوبة المحددة في مصنف ال -

التشاور بما في ذلك مهارات وبقية التقييمات  ، ضمن البلوك (formative)التقييمات التكوينية أدى  -

 .والتقييمات القائمة على المعرفة
 مطلوبةالسلوكيات والمواقف المهنية الأظهر  -
 OSCEامتحانات ال -

، أو مجموعة فرعية منه ، بمراجعة تقارير الكتلة والتقدم لكل طالب  الطور الثانيسيقوم مجلس الممتحنين في 
بشكل  بلوكذين لم يكملوا جميع جوانب تقييم العلى فترات منتظمة ، وتحديد اإلجراء المناسب في حالة الطالب ال

 مرض
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
مهارات التواصل -1ج     

 كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة -2ج
 كيف العمل ضمن فريق. 3ج 
 استراتيجيات اإلحالة. 4ج 
 . الحاالت الطبية القانونية5ج
 

 

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

 :األساسية العلوم •
 العلوي الهواء مجرى تشريح

 الدموية الدورة انهيار فسيولوجيا
 بوالكهار 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

 

 بنية البرنامج.10

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم
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الموضوعات المتعلقة  م2-ص8 االول
فشل الجهاز التنفسي ب

 والدورة الدموية
 

محاضرات  علم الطوارئ
وتدريب  نظرية
 عملي

 ختبارات نظريةا
 وسجل الحضور

 دعم الحياة المتوسطة - م2-ص8 الثاني
الجراحية الخياطة  -

والمهارات األساسية 
 األخرى

العمليات 
الطارئة 
والحاالت 
 الحرجة

محاضرات 
والمجاميع  نظرية

 الصغيرة

 ختبارات نظريةا
 وسجل الحضور

الخبرة السريرية  - م2-ص8 و الرابع الثالث
 :المنظمة

o  الحضور داخل

 الطوارئم اقسا
 .التخصصاتجميع ب

o  الحضور في

ردهات العناية 
بما في ذلك  المركزة

 المشاركة في 
ة تاريخ المرض كتاب

 .المرضى وفحص
التدريس القائم على -

 :تعليم
حاالت األشعة في *

 الطوارئ
 علم األحياء الدقيقة*
عروض تقديمية *

مشتركة لـلطوارئ 
وردهات العناية 

 المركزة

التدريب العملي 
على التعامل مع 

الحاالت 
 الطارئة

 سشنات عملية
 على المرضى
 وسمنارات 

لوك بوك وسجل 
وامتحان الحضور

OSCE 

 

 .البنية التحتية11

 Student Workbook الطالب المنهجيكتاب  الكتب المقررة المطلوبة -1

and log book 
 المحاضرات العلمية

 

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

 Davidson 
 Oxford emergency medicine 
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الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، -أ
 التقارير، .....

 

 Davidson’S principles of medicine 
 
 

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

 المودل
 الميدسكيب

 
 
 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

 تدريب الطلبه في المستشفيات الطرفيه حول الحاالت الطارئه 
  الكادر التدريسيتدريب و اعداد 
  داخل البلد و خارجهاستشارة اساتذه اكاديميين 

 
 
 

 



28 
 

 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 التنفسي والجهاز بالقلب العناية رمز المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 الرابعه .الفصل/ السنة5

 تدريب عملي 150محاضرات نظرية +  60 الساعات الدراسية )الكلي(.عدد 6

 2022تشرين االول  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 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 نظام

 
 
 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 
 والفهم ةيالمعرفالهداف ا. 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

 مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضياً هذا المقرر يوفر وصف 
 البرنامجوالبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق 
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 أزيز. 7
 الدم نفث. 8
 الساق آالم. 9

 وذمة. 10
  
 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 
 واألوعية القلب أمراض عبء من تقلل أن والثانوية األولية الوقائية لالستراتيجيات يمكن كيف صف •

 .المجتمع على الدموية
 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 •
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 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

 للسماح بفهم تأملي: سجل الحاالت 
يمثل هذا القسم العروض التقديمية الشائعة للقلب والجهاز التنفسي التي يُتوقع من : الحاالت السريرية المحددة

الطالب أخذها في التاريخ وفحص مريض يقدم كل حالة من هذه الحاالت والتفكير في العلوم األساسية وعلم 
 .حالةاألمراض وعلم العقاقير اإلكلينيكي وما إلى ذلك المتعلقة بكل 

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

مثل تخطيط )أو إجراء تحقيقات ( متعدد التخصصاتعلى سبيل المثال في اجتماع فريق )هؤالء المحترفين معًا 
 (.صدى القلب

 على الرغم من أنها ليست هدفًا رئيسيًا ، ستمنحك هذه الكتلة الفرصة لمراقبة : يةاإلجراءات االختراق
 .ة بما في ذلك تصوير األوعية التاجية وتنظير القصباتختراقياإلجراءات اال

 القلب وتدفقات الذروة وتفسير اختبارات الدم واألشعة السينية للصدر  يعد إجراء وتفسير تخطيط: المهام
 .أمًرا أساسيًا لهذا المرفق

 والتخصص االحتراف. 
 نموذج الفحص السريري المتوسط . 

 مدعوون لحضور برنامج ندوة القلب والجهاز التنفسي إذا كان ذلك متاًحا يضاالطالب ا
 وسيكون ذلك بشكل:

  المجاميع الكبيرهمحاضرات 
 مناقشة المجاميع الصغيره 
 التعليم بالمحاكاة 

 
 

 طرائق التقييم

 :سيتم تقديم تقرير إلى كلية الطب عما إذا كان كل طالب بلوكفي نهاية ال
 .األخرىسريرية المحاضرات الو. اإلجبارية المحددة مواعيدها محاضراتحضر جميع ال -
 بلوك من سمنارات ومهارات اخرىال أكمل المهام المطلوبة المحددة في مصنف -

بما في ذلك مهارات التشاور وبقية التقييمات  ، ضمن البلوك (formative)التقييمات التكوينية أدى  -

 .والتقييمات القائمة على المعرفة
 مطلوبةالسلوكيات والمواقف المهنية الأظهر  -
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، أو مجموعة فرعية منه ، بمراجعة تقارير الكتلة والتقدم لكل طالب  الطور الثانيسيقوم مجلس الممتحنين في 
بشكل  بلوكعلى فترات منتظمة ، وتحديد اإلجراء المناسب في حالة الطالب الذين لم يكملوا جميع جوانب تقييم ال

 مرض
 
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
اسرار المريض مهارات التواصل مع المرضى والمحافظة على تطوير  -1ج     

 كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة -2ج
 كيف العمل ضمن فريق. 3ج 
 استراتيجيات اإلحالة. 4ج 
 . التعامل مع الحاالت القانونية الطبية5ج

 

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

 

 البرنامجبنية .10

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 –ص  8 االول والثاني

 م 2:30
التعرف على 

االمراض الشائعة 
التي تصيب القلب 
واالوعية الدموية 
والجهاز التنفسي 

وطرق تشخيصها 
 وعالجها

محاضرات 
رعاية القلب 

 التنفسيوالجهاز 
 

محاضرات نظرية 
وسمنارات ومناقشة 

 حاالت طبية

اختبارات نظرية 
 وسجل الحضور

 –ص  8 الثامن -الثالث

 م 2:30
  معرفة كيفية

التعامل مع 
امراض القلب 

تطبيقات عملية 
رعاية في مجال 

القلب والجهاز 
 التنفسي

  وحدة العناية
 القلبية المركزة

  التواجد في
 الردهات الطبية

لوك بوك وسجل 
الحضوروامتحان 

OSCE 
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واالوعية 
 والجهاز التنفسي 

  معرفة كيفية
التعامل مع 

الحاالت الطارئة 
 والحرجة

  اهم معرفة
التحاليل 

والفحوصات 
ي واالجراءات ف
مجال رعاية 
 القلب والرئة 

  معرفة العالجات
والمضاعفات 
التي يمكن ان 
يتعرض لها 

مرضى القلب 
 والرئة

  عيادة الجهاز
التنفسي ووظائف 

 الرئة

 مركز القلب :
عيادة القلب و 

Echo 

  دراسة طرق

 TMTاجراء 

 وهولتر

 مركز القسطرة. 

  السشنات
 السريرية

  مختبر المهارات
الطوارئ 

 الباطنية

  مهارات
اإلجراءات 

 االساسية

  مناقشة الحاالت
 المرضية

 

 

 .البنية التحتية11

 Student Workbookكتاب الطالب المنهجي  الكتب المقررة المطلوبة-1

 اللوك بوك
 المحاضرات

 
 

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

 Davidson 
 

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

 

 Macleod’s clinical examination 
 Atlas of internal medicine 

 

 المودل  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
 الميد سكيب 

 الفيديوهات التعليمية
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 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

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

 وصف المقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الطب/ جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 والكلى الصماء بالغدد العناية كتلة رمز المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 الرابعة .الفصل/ السنة5

 تدريب عملي 150+  محاضرات نظرية 60 .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

 2022تشرين االول  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
 الكلى إصابات من يعانون الذين المرضى على التعرف على قادرين الطالب يكون أن يجب. والسكري الصماء
 ومضاعفات التقديمية للعروض الشائعة األسباب وفهم الروتينية واإلدارة بالتحقيقات دراية على يكونوا وأن الحادة

 .المزمن الكلى مرض من يعانون الذين المرضى
 التعرف على قادرين الطالب يكون أن يجب ، أنه هي الكتلة هذه أهداف فإن ، البولية المسالك بجراحة يتعلق فيما
 وصف على قادرين يكونوا وأن ، الذكري التناسلي والجهاز البولي الجهاز على تؤثر التي الشائعة الحاالت على

 .والوقاية والعالج التحقيق

 
 

 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 •

 مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضياً هذا المقرر يوفر وصف 
 البرنامجوالبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق 
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 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
 والتحقيقات والفحص السريري التاريخ أساس على الدرقية الغدة بمرض تشخيصهم المحتمل المرضى تحديد •

 المناسبة
 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 ، بوالكهار 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 •
 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 •

 الخاصة بالبرنامج المهاراتية  االهداف  ب.

• B.1 البولي الجهاز سرطانات 
 ، الطبيعي والتاريخ األنواع-
  والعالج األولية واإلدارة شخيصوالت ضاعراال-
 :الحدوث حسب مرتبة البولية المسالك في خبيثة أورام 5
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 البروستات. 1•
 المثانة. 2
 (االنتقالية الخاليا وسرطان الكلوية الخاليا) الكلى. 3
 الخصية. 4
 . القضيب5
 

• II ورميةال غير البولية المسالك جراحة 
 ، ةالمحتمل ضاعرواال ،االمراض طبيعة فهم •
 :أدناه المذكورة للحاالت والتشخيص والعالج التحقيق •
 و الذكور) البول سلس ذلك في بما السفلي البولي الجهاز أعراض. 1

 (أنثى
 ((BPH الحميد البروستات 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

 (الشوكي الحبل وضغط الدم اتعفن ، الحاد الكلوي الفشل ، البارافيموز ، الخصية والتواء األلم
 (الخصية دوالي ، البربخ كيس ، المائية القيلة) الحميد الصفن كيس تورم. 6
 ، الشبم ، البولية المسالك التهاب ، المعلقة الخصيتين) الشائعة األطفال أمراض. 7

 .الخصية التواء
 الذكور عند والعقم الذكورة. 8
 (التناسلية واألعضاء واإلحليل والمثانة الكلى) البولي الجهاز إصابات. 9
 على التعرف علىا قادر ونيك أن و عليها التعرف يمكن بطرق شائع بشكل تظهر أعاله المذكورة الحاالت •

 : بثقة ومناقشتها التالية السيناريوهات
 (مرئي غير أو مرئي) دموية بيلة المصاب المريض إدارة. 1
 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. 10
 العقم أو االنتصاب ضعف من يعاني ذكر مريض إدارة. 11

 واألعضاء واإلحليل والمثانة الكلى إصابات على المترتبة والعواقب األولية واإلدارة ، المحتملة اآلليات فهم. 12
 التناسلية

 طرائق التعليم والتعلم

الغدد الصماء اسبوعين من المحاضرات النظرية ومناقشات المجاميع الصغيرة في مجال امراض تضمن ت
و  السريريةالمهارات من  ويليه ستة اسابيع تدريب عملي ستكون وامراض الكلى والجهاز البولي والتناسلي للرجال

ات والحضور في استشاريات و ردهات الباطنية والجراحة البولية  والطوارئ وردهات غسل الكلى و السمنار
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مجموعة متنوعة من و لضمان التعرض على أوسع نطاق ممكن و. مركز السكري والغدد الصم وصاالت العمليات
 .الحاالت التي يمكن أن تقدم لهذه األقسام ، فإن الكثير من العمل السريري سيكون بشكل مناوبات

 محاضرات المجاميع الكبيره 
 مناقشة المجاميع الصغيره 
 التعليم بالمحاكاة 
 التعليم السريري 

 
 

 طرائق التقييم

 :سيتم تقديم تقرير إلى كلية الطب عما إذا كان كل طالب بلوكفي نهاية ال
 .األخرىسريرية المحاضرات الو. اإلجبارية المحددة مواعيدها محاضراتحضر جميع ال -
 بلوكأكمل المهام المطلوبة المحددة في مصنف ال -

لتشاور بما في ذلك مهارات اوبقية التقييمات  ، ضمن البلوك (formative)التقييمات التكوينية أدى  -

 .والتقييمات القائمة على المعرفة
 مطلوبةالسلوكيات والمواقف المهنية الأظهر  -
 OSCEامتحانات ال -

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

 مرض
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
مهارات التواصل -1ج     

 كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة -2ج
 كيف العمل ضمن فريق. 3ج 
 استراتيجيات اإلحالة. 4ج 
 . الحاالت الطبية القانونية5ج

 
 

 

 المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.د.المهارات العامة والتأهيلية 
 :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 بوالكهار السوائل توازن على الحفاظ في الكلى دور 
o القاعدي الحمضي التوازن في الكلى دور 
o للكلية الهرمونية الوظائف 
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 :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 
o والعمالة السكري مرض 

o وزرعها الكلى بغسيل تتعلق أخالقية قضية 

 

 بنية البرنامج.10

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

معرفة الحاالت  م 2 –ص  8 االول والثاني
المرضية الشائعة 

 مع امثلة عملية

الجزء النظري 
لبلوك الغدد 

الصماء وامراض 
 الكلى

محاضرات 
تمهيدية + 
مناقشات 
المجاميع 
 الصغيرة

اختبارات تكوينية 
 + سجل الحضور

التعامل مع  م 2 –ص  8 الثامن -الثالث
الحاالت الشائعة 

ومعرفة طرق 
تشخيصها 
وعالجها 

تعامل مع وال
 حاالت الطوارئ

حضور الندوات  الجزء العملي
الصباحية 
والردهات 
والطوارئ 

واالجراءات 
والفحوصات 

 الخاصة

  اختبارات

OSCE 
  سجل

 الحضور

 اللوك بوك 
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 والسمنارات

 

 .البنية التحتية11

 محاضرات البلوك الكتب المقررة المطلوبة-1
 كتاب الطالب

 اللوك بوك
 
 
 

  )المصادر(المراجع الرئيسة -2

Davidson’s principles of  medicine 
 
 
 

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

 
 االطالس وصور الشرائح الشعاعية

 
 
 

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

 الفيديوهات التعليمية
 
 
 

 
 

 الدراسي خطة تطوير المقرر-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

 االنجاب كتلة رمز المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 خامسةال .الفصل/ السنة5

 تدريب عملي 150محاضرات نظرية +  60 )الكلي(.عدد الساعات الدراسية 6

 2022تشرين االول  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

تمكين الطالب من اكتساب فهم لقضايا الصحة اإلنجابية للمرأة ، بما في ذلك الحمل  في بلوكال اهذ أهداف تتمثل

 .الشائعة ، والصحة الجنسية وتنظيم األسرةالطبيعي والمعقد ، واضطرابات أمراض النساء 
. 

 
 
 

 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 االهداف المعرفيةأ.
 :بنهاية الكتلة يجب أن يكون الطالب قادًرا على 1.أ 
والنفسية واالجتماعية خذ التاريخ الكامل للوالدة وأمراض النساء والجنسي مع مراعاة الجوانب الجسدية • 

 لصحة المرأة
 إجراء فحص بدني بكفاءة للجهاز التناسلي واألنظمة ذات الصلة عند االقتضاء• 
 تشخيص الحمل وموعده• 
 إرشاد المرضى حول الرعاية الروتينية السابقة للوالدة والفحص والتشخيص قبل الوالدة• 

 مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضياً هذا المقرر يوفر وصف 
 البرنامجوالبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق 
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 الشائعة أثناء الحملالتعرف على واقتراح استراتيجيات اإلدارة للمشاكل • 
 تحديد والمشاركة في إدارة مشاكل الحمل التي تهدد الحياة• 
 إدارة المخاض العادي والوالدة والنفاس تحت اإلشراف• 
 تحديد والمشاركة في إدارة المخاض غير الطبيعي والنفاس• 
قتراح التحقيقات المناسبة تحديد األسباب المهمة للحيض غير المنتظم أو الغائب أو المؤلم أو المفرط ، وا• 

 واستراتيجيات اإلدارة
واإلفرازات ( بما في ذلك آالم الحوض وعسر الجماع)تحديد األسباب الشائعة لأللم الحاد والمزمن • 

 المهبلية وتقرحات األعضاء التناسلية واقتراح التحقيقات المناسبة واستراتيجيات العالج
 

 بالبرنامجاالهداف المهاراتية الخاصة ب.
إرشاد المرضى فيما يتعلق بالطرق الشائعة لتنظيم األسرة وتقديم المشورة بشأن الوقاية من األمراض المنقولة  1.ب 

 جنسياً وتشخيصها
 تحديد األسباب الشائعة لعقم الذكور واإلناث واقتراح التحقيقات المناسبة واستراتيجيات اإلدارة• 
 عضاء التناسلية وسلس البول واقتراح التحقيقات المناسبة واستراتيجيات اإلدارةتحديد األسباب الشائعة لتدلي األ• 
التعرف على عوامل الخطر لإلصابة بسرطان الجهاز التناسلي للمرأة وتقديم المشورة للمرضى فيما يتعلق ببرامج • 

 الفحص المناسبة
 تهاالتعرف على المعضالت األخالقية في أمراض النساء والتوليد ومناقش• 
 

 طرائق التعليم والتعلم

 
 صاالات العملياتالحضور في العيادات و• 
 الحضور في وحدة القبول الجراحي ومراقبة العمليات• 
 :مراعاة اإلجراءات التالية• 

 س الوالدة المهبلية

o العمليات القيصرية االختيارية والطارئة 

o استئصال الرحم 

o الرحم توسع وكحت 

o إنهاء الحمل 

o مسحة عنق الرحم وتنظير المهبل 

o اإلخصاب المساعد 

  
 المهارات السريرية المنظمة• 
 حاالت المرضى المنظمة• 
 العمل مع ممرضات التعافي• 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 :سيتم تقديم تقرير إلى كلية الطب عما إذا كان كل طالب لديهبلوك في نهاية ال
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 وجلسات سريرية أخرى حسب االقتضاء. المحددة بمواعيد محددةحضور جميع الجلسات اإلجبارية • 
 بلوكإتمام المهام المطلوبة المحددة في مصنف ال• 
، بما في ذلك مهارات التشاور والتقييمات ( بلوكحسب االقتضاء لل)التقييمات التكوينية المكتملة بشكل ُمرضي • 

 .القائمة على المعرفة
 هنيةإظهار المواقف والسلوكيات الم• 

 اداء اختبارات االوسكي 
، أو مجموعة فرعية منه ، بمراجعة تقارير الكتلة والتقدم لكل طالب  الطور الثانيسيقوم مجلس الممتحنين في 

بشكل  بلوكعلى فترات منتظمة ، وتحديد اإلجراء المناسب في حالة الطالب الذين لم يكملوا جميع جوانب تقييم ال
 مرض

 
 
 

 الوجدانية والقيميةج. االهداف 
خذ تاريًخا كامالً في الوالدة وأمراض النساء والجنس مع مراعاة الجوانب الجسدية والنفسية واالجتماعية . 1ج

 لصحة المرأة
إجراء فحص بدني بكفاءة للجهاز التناسلي واألنظمة ذات الصلة عند االقتضاء. 2ج  
الحوامل وغير الحواملتشخيص المشاكل النسائية الشائعة لدى النساء . 3ج   
معرفة العوامل الدوائية ومؤشراتها وموانع االستعمال في حاالت محددة. 4ج   
معرفة برامج الفحص الشائعة. 5ج  
.والتوليد ئيةالتواصل مع مرضى أمراض النسا -. 6ج   

 

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

o الهضمي الجهاز أعضاء ووظائف تشريح: 
o الهضمية القناة في الخبيثة األورام 
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.10

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 –ص  8 االول والثاني

 م 2:30
التعرف على 

الطبية الحاالت 
الشائعة في 

مجال االمراض 
النسائية 

والحوامل  
وكيفية 

تشخيصها 
وعالجها 
والمبادئ 

االساسية لرعاية 
 الحوامل

محاضرات 
نسائية ال

 والتوليد
 

محاضرات نظرية 
وسمنارات ومناقشة 

 حاالت طبية

اختبارات نظرية 
 وسجل الحضور

 -الثالث
 الثامن

 –ص  8

 م 2:30
التعرف على 

طرق الفحص 
للنساء الحوامل 
و الذين يعانين 
من االمراض 

النسائية 
والتعرف على 

اهم الفحوصات 
والعمليات التي 
تجرى من قبل 
اطباء النسائية 

والتوليد وكيفية 
اخذ التاريخ 

المرضى وقراءة 
الفحوصات 

وانواع ودواعي 
استخدام 

العالجات عند 
 الحوامل

تطبيقات 
عملية في 

رعاية مجال 
الجهاز 

 الهضمي

 واجد في الت
 االستشاريات الخارجية

  التواجد في الردهات
 الطبية

  التواجد في صاالت
 عمليات ال
  عيادات مركز

 الخصوبة

  دراسة طرق اجراء

D&C , 
COLPOSCOPY 

, PAP SMEAR 

غيرها من االجراءات 
لفحص الجهاز 

 تناسلس االنثويال

 السشنات السريرية 
  مختبر المهارات 
  الطوارئ ردهات 

  اإلجراءات مهارات
 االساسية

  مناقشة الحاالت
 المرضية

 

لوك بوك وسجل 
الحضوروامتحان 

OSCE 

11 
 .البنية التحتية

 Student Workbookكتاب الطالب المنهجي  الكتب المقررة المطلوبة-1

 اللوك بوك
 المحاضرات
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  المراجع الرئيسة )المصادر(-2
 Ten teachers principles of Obstetrics 

 Ten teachers principles of gynecology  
 
 

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

 كارتات رعاية الحوامل والبارتوكرام
 
 

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

 الميد سكيب 
 الفيديوهات التعليمية

 

 
 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

 ة الطب/ جامعة الكوفةكلي المؤسسة التعليمية .1

 التعليم الطبي القسم العلمي/المركز.2

 العقلية بالصحة والعناية السرطان رعاية بلوك رمز المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 السادسه .الفصل/ السنة5

 تدريب عملي 120محاضرات نظرية +   50 .عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

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

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

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

.الكتلة  
 والخطيرة الشائعة النفسية الضطرابات وإدارة وعرض ، المعرفة لتطوير فرصة توفير إلى الكتلة هذه تهدف: ثانياا

 والحصول ، المقابالت إجراء في المهارات تنمية على التأكيد يتم. الحديثة النفسية الصحة خدمات ووظيفة وبنية ،
 نموذج باستخدام الحالت وصياغة ، المخاطر وتقييم ، العقلية الحالت وفحص ، النفسي للطب مفصل تاريخ على

 الطب في شائع أمر وهو ، المجتمعية البيئات في غالباا ، التخصصات متعدد الفريق يعمل. اجتماعي نفسي بيولوجي
 األماكن من متنوعة مجموعة في فيه والمشاركة السريري النشاط لمراقبة الفرص من العديد للطالب وستتاح النفسي

 .والجتماعية الصحية الرعاية في المتخصصين من مجموعة ومع

 

 

ا هذا المقرر يوفر وصف   مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاا مقتضيا
 البرنامجولبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  الستفادةعما إذا كان قد حقق 
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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 •  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 تقييم
 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 •
 ، األنظمة هذه ألهمية أسباب وإعطاء ، الشائعة للسرطانات التنبؤية والعالمات التدريج أنظمة وصف •

 األعضاء وظائف وعلم التشريح وعلم الخاليا ببيولوجيا الشائعة السرطانات ومعالجة وفحص سلوك وربط
 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
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 الدم كالسيوم فرط س
o شديدة بضائقة المصاب المريض 
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

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

 .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 •
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o األخرى والذهان الفصام 
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 
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o التعلم صعوبات من يعانون الذين األشخاص لدى الشائعة النفسية الحالت 
 
 .أعاله المذكورة الضطرابات من لكل المناسبة التحقيقات وصف •
 لشرح الموجودة النماذج بين وقارن قارن. النفسي الطب في المستخدمة التصنيف طرق تحديد •

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

 .المختار العالج نهج تبرير على
 .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 •
 يكونوا وأن العقلية الصحة مشاكل من يعانون الذين للمرضى الجتماعي بالندماج اللتزام إظهار •

 .العار وصمة بشأن المرضى لمخاوف حساسين
 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

 المجاميع الكبيره محاضرات 
 مناقشة المجاميع الصغيره 
 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 •  



25 
 

السبورة على التكوينية السرطانية الكتلة تقييمات من النتهاء •  
 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
 
 

 

 المنقولة )المهارات الخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.د.المهارات العامة والتأهيلية 
 (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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 بنية البرنامج.10

مخرجات التعلم  الساعات السبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 –ص  8 الول والثاني
 م

التعرف على 
طرق التعامل مع 

امراض الدم 
والورام الشائعة 

وطرق الكشف 
المبكر عن 

الورام والتعرف 
على كيفية 

تشخيص امراض 
 الدم والورام

  امراض الدم
 السريري

 الورام 

  امراض الدم
 المختبري

محاضرات 
 نظرية 

مناقشة حالت 
 مرضية

امتحانات 
تقييمية و سجل 

 الحضور

 2 –ص  8 السابع-الثالث
 م

كيفية التواصل 
واخذ التاريخ 

المرضي وكيفية 
تحديد طرق 
التشخيص 

 والعالج المناسبة

  امراض الدم
 السريري

 الورام 
 امراض الدم المختبري

سشنات عملية 
 وسمنارات

اللوك بوك 
وسجل 

الحضورو 
امتحان 

 OSCEال

 

 .البنية التحتية11

 Student Workbookكتاب الطالب المنهجي  الكتب المقررة المطلوبة-1
 
 

  Davidson المراجع الرئيسة )المصادر(-2

 
 
 

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

 Davidson 
 
 
 

 المودل المراجع اللكترونية، مواع النترنيت.....-ب
 الميدسكيب
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 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 تدريب الطلبه في المستشفيات الطرفيه حول الحالت 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 المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 الخامسة .الفصل/ السنة5

 تدريب عملي 150محاضرات نظرية +  60 )الكلي(.عدد الساعات الدراسية 6

 2022تشرين االول  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

 

 مخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.9

 االهداف المعرفيةأ.
والفهم المعرفة -1أ  
 الصعوبات مع التعامل ذلك في بما ، المناسبة االتصال مهارات باستخدام المناسب التاريخ أخذ 1. أ •

 من تاريخ واخذ ، أكبر وطفل ، صغير وطفل ، ورضيع ، الوالدة لحديثي رعاية مقدم من ، اللغوية
 المراهق

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 •  

 مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضياً هذا المقرر يوفر وصف 
 البرنامجوالبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق 
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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. 

 

 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 

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

القدرة على التعامل مع االطفال وكيفية اخذ التاريخ المرضي من االهل وفحص الطفل للوصول الى -2ب
 التشخيص الصحيح

 التعامل مع الحاالت الطارئة بصورة دقيقة وسريعة-3ب
 ةالقدرة على تقديم المشورة الطبية و العناية الالزمة في مراكز الرعاية الصحية االولي-4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 بواقع اربع ساعات يوميا ثم ساعتين لمناقشة حاالت مرضية تطبيقية محاضرات تمهيدية -األول والثاني االسبوع 
حيث سيتم إجراء تقييم  لبلوكحتى نهاية ا االسبوع الثالثيبدأ من يوم األحد من  -أسابيع من الخبرة السريرية  6ثم 

.تكويني  
 
 الصباحيةاألنشطة -1
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ستحضر كل مجموعة فرعية واحدة من (. G1-G6)مجموعات فرعية صغيرة  ستسيتم تقسيم الطالب إلى 

وتتغير بشكل دوري كل أسبوع حتى تكمل الوحدات  الثالثالوحدات التالية لمدة أسبوع كامل بدًءا من األسبوع 
 .بلوكالست بنهاية ال

 NICU  &PICU ردهات الخدج:1المجموعة 

 عيادة طب الطوارئ والعيادات الخارجية: الثانية المجموعة
 عيادة قصيرة الحالة+ مراكز أمراض الدم وأمراض الكلى والعيادة : 3المجموعة 

 ةطب األطفال العام ردهة: المجموعة الرابعة
 ةطب األطفال العام ردهة: المجموعة الخامسة
 ةطب األطفال العام ردهة: المجموعة السادسة

 
 الظهرأنشطة بعد  -2

 دويةواال اليلاإلجراءات والتح: األحد
 ندوات: األثنين
 الشرائح واألشعة السينية: الثالثاء

 SGD  &JOURNAL CLUB مجموعات المناقشات الصغيرة  ونادي المجلة:أيام األربعاء

 األطفال ومهارات الفحص مرضىالتاريخ العام ل: الخميس
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 :طالب كل كان إذا عما الطب كلية إلى تقرير تقديم سيتم بلوكال 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
 ج. االهداف الوجدانية والقيمية

مهارات التواصل -1ج     
 كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة -2ج
 كيف العمل ضمن فريق. 3ج 
 استراتيجيات اإلحالة. 4ج 
 

 

 المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.د.المهارات العامة والتأهيلية 
 :الشاملة للموضوعات التالية الجوانب على الطالب سيتعرف ، المجموعة هذه خالل -1د
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 :األساسية العلوم •2د
 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 •3د
 والكيسي القصيبات والتهاب الرئوي االلتهاب مثل الشائعة األمراض في المرضية العمليات
 الشائعة الخلقية القلب أمراض وأمراض ، التليف

 والمداواة األدوية علم •4د
 السكري مرض في األنسولين استخدام
 الصرع في االختالج مضادات استخدام
 اآلالم وتسكين الحرارة خافضات استخدام

 الدم وتسمم السحايا التهاب مثل ، الشديدة العدوى حاالت في الحيوية المضادات استخدام: عدوىال •5د
 اإلنتاني المفاصل والتهاب

 الوسطى األذن والتهاب البولية المسالك التهاب عالج
 

 

 بنية البرنامج.10

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على  م 2 –ص  8 االول والثاني
االمراض الشائعة عند 

االطفال وطرق 
 تشخيصها وعالجها

محاضرات عن 
 صحة الطفل

محاضرات 
نظرية ومناقشة 

 مرضية حاالت

اختبارات نظرية 
 وسجل الحضور

التعامل مع   م 2 –ص  8 الثامن -الثالث 
الحاالت 

المرضية من 
الواقع في 

االستشاريات 
والردهات 
 والطوارئ

  التعرف على
الفحوصات 
واالجراءات 

المختلفة 
والمستخدمة 
في الفحص 
 والتشخيص

  التعامل مع
الحاالت 
الطارئة 
 والحرجة

تدريب عملي 
في جراحة 
االطفال 

واالمراض 
الشائعة عند 

 االطفال

سشنات عملية 
على المرضى 

 وسمنارات
وحضور في 
الردهات و 
صاالت 
العمليات 
 والطوارئ

لوك بوك وسجل 
الحضوروامتحان 

OSCE 
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الجراحية 
 والباطنية

 

 .البنية التحتية11

 المحاضرات الكتب المقررة المطلوبة-1
 كتاب الطالب واللوك بوك

 
 

 Nelsom principles of pediatrics الرئيسة )المصادر(المراجع -2
 
 
 

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

 

Color atlas of pediatrics 

 
 
 

 المودل المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
 الفيديوهات التعليمية

 
 
 
 
 

 
 

 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

 المزمنة وكبار السنالعناية  رمز المقرر /اسم .3

 حضوري .أشكال الحضور المتاحة4

 السادسه .الفصل/ السنة5

 تطبيق عملي 90محاضرات نظرية+  30 الساعات الدراسية )الكلي(.عدد 6

 2022تشرين االول  تأريخ اعداد الوصف .7

 . اهداف البرنامج االكاديمي8

 .... المرضى إدارة في شاملة أسس لديهم الطالب أن من التأكد إلى بلوكال اهذ هدفي

 
 
 

 والتقييممخرجات البرامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم .9

 لمعرفيةاالهداف اأ.
•  

 .1أ
 .2أ
 .3أ

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجب.

 مبرهناومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  المقررخصائص  ألهمايجازاً مقتضياً هذا المقرر يوفر وصف 
 البرنامجوالبد من الربط بينهما وبين وصف . التعلم المتاحةفرصة القصوى من  االستفادةعما إذا كان قد حقق 
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  -1ب
 -3ب
 -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

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

لضمان التعرض على أوسع نطاق ممكن لمجموعة متنوعة من الحاالت التي يمكن . التعليمية والخبرة السريرية
 .بشكل مناوباتأن تقدم لهذه األقسام ، فإن الكثير من العمل السريري سيكون 

 محاضرات المجاميع الكبيره 
 مناقشة المجاميع الصغيره 
 التعليم بالمحاكاة 
 التعليم السريري 
 

 طرائق التقييم

 :سيتم تقديم تقرير إلى كلية الطب عما إذا كان كل طالب بلوكفي نهاية ال
 .األخرىسريرية المحاضرات الو. اإلجبارية المحددة مواعيدها محاضراتحضر جميع ال -
 بلوكأكمل المهام المطلوبة المحددة في مصنف ال -

التشاور بما في ذلك مهارات وبقية التقييمات  ، ضمن البلوك (formative)التقييمات التكوينية أدى  -

 .والتقييمات القائمة على المعرفة
 مطلوبةالسلوكيات والمواقف المهنية الأظهر  -
 OSCEامتحانات ال -

، أو مجموعة فرعية منه ، بمراجعة تقارير الكتلة والتقدم لكل طالب  الطور الثانيسيقوم مجلس الممتحنين في 
بشكل  بلوكعلى فترات منتظمة ، وتحديد اإلجراء المناسب في حالة الطالب الذين لم يكملوا جميع جوانب تقييم ال

 مرض
 
 

 ج. االهداف الوجدانية والقيمية
مهارات التواصل -1ج     

 كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة -2ج
 كيف العمل ضمن فريق. 3ج 
 استراتيجيات اإلحالة. 4ج 
 . الحاالت الطبية القانونية5ج
 

 

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

 :العلوم األساسية• 
 التشريح

 االمراض الشائعةفسيولوجيا 
 العمليات المرضية• 
 علم األدوية والمداواة• 
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 كسجين كدواءواستخدام األ
 بما في ذلك االلتهاب الرئوي وتسمم البول وغيرهايوية في عالج االلتهابات الشائعة اختيار المضادات الح

 

 

 بنية البرنامج.10

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة/أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على  م2-ص8 االول
االمراض الشائعة عند 

كبار السن وكيفية 
 تشخيصها وعالجها

محاضرات 
نظرية في مجال 
الرعاية المزمنة 

 وكبار السن

محاضرات 
مناقشات  نظرية

المجاميع 
 الصغيرة

 ختبارات نظريةا
 وسجل الحضور

الخبرة السريرية  - م2-ص8 الرابع-الثاني
 :المنظمة

o  الحضور داخل

 الطوارئم اقسا

o  الحضور في

بما  ردهات الباطنية
 في ذلك المشاركة في 

ة تاريخ المرض كتاب
 .المرضى وفحص

 الحضور في -
استشاريات وعيادات 

 كبار السن
 

تطبيق عملي في 
مجال الرعاية 
المزمنة وكبار 

 السن

سشنات عملية 
على المرضى 
وسمنارات و 

مناقشة حاالت 
 مرضية

لوك بوك وسجل 
الحضوروامتحان 

OSCE 

 

 .البنية التحتية11

 Student Workbook كتاب الطالب المنهجي الكتب المقررة المطلوبة -1

and log book 
 المحاضرات العلمية

 

  المراجع الرئيسة )المصادر( -2
 Davidson’s principles of medicine 

 

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

 

 Macleod’s clinical methods 
  

 

  المراجع االلكترونية، مواع االنترنيت.....-ب
 الفيديوهات التعليمية
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 المودل
 الميدسكيب

 
 
 
 

 
 

 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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