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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
والتقوٌم العلمً األشرافجهاز   

األكادٌمًدائرة ضمان الجودة واالعتماد   
 
 
 
 
 

وادلؼاهذ استمارج وصف انربنامح األكادميٍ نهكهُاخ  
 

 اسم الجامعة   : جامعة البصرة

الطباسم الكلٌة   : كلٌة   

مجتمعال االسرة و طب :  اسم القسم العلمً  

18/4/2022تارٌخ ملء الملف :   

 

 

 

 

    التوقٌع                                                                     التوقٌع                    

                           امال ٌاسٌن ٌوسفا.م.د.           

معاون العمٌد للشؤون العلمٌةاسم                                رئٌس القسم العلمً       اسم              

             18  /4  /2022                                                         /      /     202                              

 

 

دقق الملف من قبل                      

شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً             

شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعًاسم مدٌر               

التارٌخ                  

التوقٌع                

 

 

 

 

                   مصادقة السٌد عمٌد الكلٌة
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 وصف انربنامح االكادميٍ

 

 

المؤسسة التعلٌمٌة -1 جامعة البصرة  

الجامعً / المركزالقسم  -2  طب االسرة و المجتمع القسم           الطبكلٌة   

األكادٌمًالبرنامج اسم  -3 طب مجتمع / الصف الثالث  

اسم الشهادة النهائٌة -4 بكالورٌوس   

النظام الدراسً -5 سنوي  
سنوي   /  مقررات   / اخرى     

برنامج االعتماد المعتمد -6 مجلس االعتماد الوطنً لكلٌات الطب فً العراق  

المؤثرات الخارجٌة االخرى -7   

18/4/2021 تارٌخ إعداد الوصف  -8   

نامح األكادميٍ نربأهذاف ا -9  
ٚحًم فشع طت األعشح ٔ انًدزًغ سعبنخ خْٕشٚخ يضًَٕٓب غشط يفبْٛى ٔيجبدئ ٔيًبسعبد طت انًدزًغ ) طت انصحخ انؼبيخ( 

ٔرأْٛهٓب يٍ خالل كم يُبفز انزؼهٛى ػهٗ انًغزٕٖ انفهغفٙ ٔانؼًهٙ ٔاألكبدًٚٙ ٔٚجزل كم خٓذ نزؼضٚض ٔحًبٚخ انصحخ ٔاعزؼبدرٓب 

 ٔانخذيخ ٔاإلسشبد ٔانزٕخّٛ. ٔثًفٕٓو أدق فأٌ انفشع ٚؼًم ػهٗ رحمٛك األْذاف انزبنٛخ

 1.انًغبًْخ انفؼبنخ فٙ رأْٛم األطجبء انمبدسٍٚ ػهٗ رهجٛخ احزٛبخبد انًدزًغ انٕلبئٛخ ٔانؼالخٛخ ٔانزأْٛهٛخ

  انفشع ٔانكهٛخ ٔانًُظٕيخ انصحٛخدػى ٔرؼضٚض انمذساد انجحثٛخ ػهٗ يغزٕٖ . 2

 3.رُفٛز يشبسٚغ انجحٕس ٔاإلششاف ػهٛٓب ثًب ٚحمك االْذاف ٔٚخفف يٍ ٔطأح انًشبكم انصحٛخ فٙ انًدزًغ

 4.رمذٚى انًشٕسح انالصيخ ٔانًًكُخ نهجبحثٍٛ ٔطهجخ انذساعبد انؼهٛب ٔيؤعغبد انًدزًغ انًذَٙ

عشح فٙ انؼشاقدػى ٔإعُبد ٔرمٛٛى إخشاءاد رطجٛك َظبو طت األ .5  
 6.انغؼٙ ٔانؼًم ػهٗ ضًبٌ اندٕدح انؼبنٛخ فٙ انزؼهٛى انطجٙ ٔانخذيبد انصحٛخ ٔفك يؼبٚٛش اندٕدح انًطهٕثخ يحهٛب ٔػبنًٛب

 

 

وطزائك انتؼهُم وانتؼهم وانتقُُم انربنامح ادلطهىتح خمزخاخ  -10  

انصف انثانث   حُدلؼزفألهذاف اا -أ  

واستخداماته فً المجاالت الصحٌة والبحثٌة والتعلٌمٌة والتنموٌةتعرٌف علم اإلحصاء   --1أ   
تمٌٌز ووصف التوزٌع الطبٌعً والمنحرف للبٌانات اإلحصائٌة -2أ  
  وصف الطرق المختلفة لعرض وتصنٌف البٌانات اإلحصائٌة -3أ
  وصف وحساب المفاهٌم المتعلقة معاٌٌر الوسط واالنحراف للبٌانات اإلحصائٌة -4أ
امتالك المعرفة الكافٌة لمكونات الغذاء والمشاكل الصحٌة المرتبطة بنقص أو زٌادة استهالكه -5أ  
تحدٌد االحتٌاجات التغذوٌة للفئات ذات االحتٌاجات الغذائٌة الخاصة -6أ  

رابعاألهداف المعرفٌة الصف ال -أ  
وصف الحالة الصحٌة للمجتمع و التعرٌف باالمراض الموجودة وتوزٌعها الجغرافً و واستخداماته فً  وبائٌاتتعرٌف علم ال  --1أ

 المكانً
منهجٌة البحث العلمً تمٌٌز ووصف  -2أ  
الجراء البحث العلمً و وطرق تحلٌل و استعراض النتائجوصف الطرق المختلفة  -3أ  
غٌر االنتقالٌة و التعرف على المهارات الالزمة للحد من لطرق الوقاٌة من االمراض االنتقالٌة و  امتالك المعرفة الكافٌة -4أ

 انتشارها
بفهوم الصحة المهنٌة واهم مبادئها و تطبٌقاتهاامتالك المعرفة الكافٌة  - 5أ  
  اهم االمراض المتعلقة بالبٌئة واهم طرق معالجتها و الوقاٌة منهاتحدٌد مفهوم الصحة البٌئٌة و -6أ

نربنامحاخلاصح تا ُح دلهاراتألهذاف اا -ب  
حساب المؤشرات اإلحصائٌة الصحٌة والحٌاتٌة والسكانٌة وتفسٌر النتائج -1ب    

ومخرجاات الاتعلم المتوقعاة مان  البرناامجهاذا اٌجاازا مقتضاٌا ألهام خصاائص  البرناامج األكاادٌمًٌوفر وصف 

وٌصااحبه وصاف لكال الطالب تحقٌقها مبرهناا عماا اذا كاان قاد حقاق االساتفادة القصاوى مان فارص المتاحاة . 

 مقرر ضمن البرنامج.
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قٌاس المؤشرات الصحٌة والتغذوٌة للمجتمع من خالل المسح األسري-2ب   

القدرة على التمٌٌز بٌن مختلف طرائق البحث العلمً و طرق استخدامها و تنفٌذها -3ب        
-  القدرة على التمٌٌز بٌن وحساب كل المؤشرات األساسٌة العداد نتائج البحث العلمً 4ب       

 
  

 طزائك انتؼهُم وانتؼهم

 1.محاضرات.
 2.تدرٌب عملً مكتبً باستخدام التمارٌن الكمٌة والمجامٌع الصغٌرة

مناقشات.3  
 4.زٌارات حقلٌة

 5.مشارٌع بحثٌة صغٌرة
 

 طزائك انتقُُم

 
انزمٛٛى انٕٛيٙ -  

غٛش انًؼهُخااليزحبَبد انمصٛشح  - 
فصهٛخ)َصف انغُخ ٔانُٓبئٙ(االيزحبَبد ان-  

انًزبثؼخ انحمهٛخ-  

اَدبص ٔرمٛٛى انجحٕس-  

 

األهذاف انىخذانُح وانقُمُح  -ج  

 
 غرس مفهوم صحة المجتمع واألسرة كهدف أنسانً لمهنة الطب

الصحٌة الوقائٌةغرس مفهوم الصحة العامة و اهمٌة البرامج   
 غرس مبادئ و اخالقٌات البحث العلمً

 طزائك انتؼهُم وانتؼهم

 1.محاضرات
 2.تدرٌب عملً مكتبً باستخدام التمارٌن الكمٌة والمجامٌع الصغٌرة

مناقشات3  
 4زٌارات حقلٌة .  

 5.مشارٌع بحثٌة صغٌرة
 

 طزائك انتقُُم
 انزمٛٛى انٕٛيٙ

غٛش انًؼهُخااليزحبَبد انمصٛشح   
فصهٛخ)َصف انغُخ ٔانُٓبئٙ(االيزحبَبد ان  

 انًزبثؼخ انحمهٛخ
 اَدبص ٔرمٛٛى انجحٕس

اتطور الشخصً(االمتعلقة بقابلٌة التوظٌف و األخرى)المهارات ادلنقىنحانتأهُهُح ادلهاراخ انؼامح و -د  

مهارة االصغاء -1د  
مهارة القٌادة -2د  
  المهارة العملٌة -3د
مهارة البحث -4د  
اتخاذ القرار مهارة -5د  
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 طزائك انتؼهُم وانتؼهم
محاضرات -  

تدرٌب عملً مكتبً باستخدام التمارٌن الكمٌة والمجامٌع الصغٌرة -  

مناقشات -  

زٌارات حقلٌة -  

  مشارٌع بحثٌة صغٌرة -

 طزائك انتقُُم
انزمٛٛى انٕٛيٙ -  

غٛش انًؼهُخااليزحبَبد انمصٛشح  -  

ٔانُٓبئٙ(فصهٛخ)َصف انغُخ االيزحبَبد ان -  

انًزبثؼخ انحمهٛخ -  

  اَدبص ٔرمٛٛى انجحٕس -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشهاداخ وانساػاخ  -12
 ادلؼتمذج

تنُح انربنامح -11  

رمز ادلقزر  اسم ادلقزر او ادلساق انساػاخ ادلؼتمذج
 او ادلساق

زحهح ادل
 انذراسُح

 درجة البكالورٌوس / تتطلب
)         س( ساعة وحدة  

 معتمدة

    نظري عملً
 

المر حلة 
 األولى

    

    

    

    

     

     

     

      
 

المرحلة 
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 الثانٌة     

     

     

     

     

 رؼشٚف انًصطهحبد األعبعٛخ 1 2 

 يمذيخ فٙ اإلحصبء انطجٙ
  

 
المرحلة 

 الثالثة
 
 الفصل االول

انجٛبَبدرهخٛص ٔػشض  2 4    

  لٛبعبد انًٕلغ انًشكض٘ 1 2 

 لٛبعبد انزجبٍٚ 1 2 

 
 

  يشاخؼخ  2 

  انزٕصٚغ انطجٛؼٙ ٔخصبئصّ 1 2 

  فزشح انثمخ ٔانحذ 1  

 2 1 Zاخزجبساد األًْٛخ: اخزجبس  

 2 1 tاخزجبساد األًْٛخ: اخزجبس   

 2 1 X
2
   اخزجبساد األًْٛخ: اخزجبس

  يشاخؼخ  2 

رؼشٚف انًصطهحبد راد انصهخ فٙ  1  

 انزغزٚخ انؼبيخ
  

 

انًشحهخ 

 انثبنثخ

 

ثبَٙانفصم ان  

  اعزمالة انؼُبصش انغزائٛخ ٔيزطهجبرٓب 2  

  انزغزٚخ ٔانؼذٖٔ 1  

  رغزٚخ يدًٕػبد يؼُٛخ يٍ انغكبٌ 2  

انًغٕحبد انزغزٔٚخ ٔرمٛٛى انحبنخ  1  

 انزغزٔٚخ نهغكبٌ

 

 
 
 

غزائٛخ يخزبسحأيشاض  3     
 

إػبدح انزأْٛم انغزائٙ ٔػالج انُظبو  1  

 انغزائٙ
 

 يمذيخ نًفٕٓو انصحخ األٔنٛخ 1  
 

           
 
 انًشحهخ

       انشاثؼخ 

  

 انفصم االٔل

  
1 

ػهى األٔثئخ ٔانغٛطشح ػهٗ انزغًى 

 انغزائٙ
 

  
1 

ثشايح انشػبٚخ انصحٛخ االٔنٛخ فٙ 

 انؼشاق

 

 

  
1 

ػهى األٔثئخ انًمبسٌ نهكٕنٛشا ٔداء 

 انشٛغٛالد
 

يفٕٓو ٔٔظبئف إداسح انشػبٚخ  1  

 انصحٛخ: ٔظٛفخ انزخطٛظ

 

ػهى األٔثئخ ٔانغٛطشح ػهٗ شهم  1  

 األطفبل
 

رمٕٚى انشػبٚخ انصحٛخ: انًجبدئ  1  

 ٔاألعبنٛت

 

 

ػهى األٔثئخ ٔانغٛطشح ػهٗ داء  1  

ٔانزٛفٕئٛذ  األيٛجبد ٔاندٛبسدٚبد

 َٔظٛش انزٛفٕئٛذ

 

رمٛٛى ثشايح يخزبسح )انزطؼٛى ، سػبٚخ  1  
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 انًشضٗ انذاخهٍٛٛ(
ػهى األٔثئخ ٔانغٛطشح ػهٗ انزٓبة  1  

انكجذ انٕثبئٙ ٔفٛشٔط سٔرب 

 ٔانغبنًَٕٛال

 

 

  يفٕٓو ٔيحذداد االعزخذاو 1  

ػذٖٔ اندٓبص انزُفغٙ انحبدح: انًذٖ  1  

انًخبطشٔ االعجبة ٔ   

 

ػهى األٔثئخ نؼذٖٔ انطفح اندهذ٘:  1  

 انحصجخ ،

 األنًبَٛخ انحصجخ  

 

 
 

  صحخ األو: يمذيخ نشػبٚخ األو 1  

  
  ٔثبئٛبد انُكبف ٔانغؼبل انذٚكٙ 1

 يكَٕبد سػبٚخ األو 1  
 

  ٔثبئٛبد خذس٘ انًبء ٔانزٓبة انغحبٚب 1  

انٕلبٚخ يٍ انًضبػفبد أثُبء انحًم:  1  

 عٕء انزغزٚخ ،

انؼذٖٔ ، انخذاج ، َمص انٕصٌ ػُذ 

 انٕالدح .. انخ

 

 

91ٔثبئٛبد انخُبق ، كٕفٛذ     1     

رمٛٛى سػبٚخ صحخ األو: انًؤششاد  1  

 ٔاألعبنٛت

 

  ٔثبئٛبد انزٓبة انكجذ انفٛشٔعٙ ة 1  

  رحذ خًظ ػٛبداد 1  
  ٔثبئٛبد داء انكهت 1  
  يشالجخ انًُٕ 1  

  ٔثبئٛبد انغم 1  
  انزحصٍٛ 1  
   انمٛبعبد انٕثبئٛخ 1 2 

 

 

 

 

 انًشحهخ انشاثؼخ 

َٙانفصم انثب  

انجٛبَبد انٕثبئٛخ: األَٕاع ٔانًصبدس  1  

 ٔانمٕٛد

 

  ػهى األٔثئخ انٕصفٙ 2 2 
  ػهى األٔثئخ انزحهٛهٙ  2 4 
  يشاخؼخ  2 
  رصًٛى انذساعخ انٕثبئٛخ 1  
ٔيشالجخ اندٕدح ٔاالخزجبساد انفحص  1  

 انزشخٛصٛخ

 

  يشاخؼخ  2 
  االٔثئخ 1 2 
خذيبد انصحخ انًذسعٛخ: انًفٕٓو  1  

 ٔانخطظ

 

  ٔثبئٛبد داء انهٛشًبَٛبد 1  
رؼشٚف انصحخ ٔانًشض فٙ عٛبق  1  

انجٛئخ ، ٔانصحخ انجٛئٛخ ، 

 ٔانزخصصبد ٔاألَشطخ انجٛئٛخ

 

  انصحخ انًُٓٛخ 1  
انًٛبِ: انًصبدس ٔاندٕدح ٔاأليشاض  1  

 راد انصهخ
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انٕٓاء: يصبدس انزهٕس ٔرأثٛشارّ 

 انصحٛخ ٔانٕلبٚخ يُّ
ػهى األٔثئخ ٔانغٛطشح ػهٗ أيشاض  1  

 انمهت اإللفبسٚخ

 

  ٔثبئٛبد داء انغكش٘ 1  
  ٔثبئٛبد انغشطبٌ 1  

  ٔثبئٛبد انحٕادس 1  
     

 

 
 

 

 

 

 

 

انتخطُط نهتطىر انشخصٍ   -13  

 
مزاخؼح ادلقزر تصىرج خذرَح وتاالتفاق مغ انفزوع األخزي ومت اختزال احملاضزاخ اننظزَح مغ احملافظح ػهً خىدج ادلادج - 1 

-2 انؼهمُح انتٍ حيصم ػهُها انطانة  
مت تطىَز آنُاخ انؼمم ادلختربٌ تاػتماد أسهىب اجملامُغ انصغريج اننشطح-3  

- انتذرَة احلقهٍ يف مزاكز انزػاَح انصحُح األونُحمت تؼزَز -4  
 
 
 

 

) وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد ( انقثىلمؼُار  -13  
نهذساعبد انصجبحٛخ –انمجٕل انًشكض٘  -  

حغت انًؼذل ٔانًُبفغخ  –انزمذٚى انًجبشش نهذساعبد انًغبئٛخ  -   
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أهم مصادر ادلؼهىماخ ػن انربامح  -15  
 يمذيخ فٙ ػهى االحصبء انطجٙ

 يالصو رؼذ يٍ لجم انفشع
 انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

انًشاخغ انشئٛغٛخ )انًصبدس ( -2 -----------------------------  

, انزمبسٚش ,  انًدالد انؼهًٛخ)انكزت ٔ انًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  -ا -------------------------------
).... 

.....يٕالغ االَزشَٛذ , انًشاخغ االنكزشَٔٛخ  -ة حغت انًٕضٕع انفشػٙ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


