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 وصف الربنامج االكادميي

 
 

المؤسسة التعلٌمٌة -1 جامعة البصرة  

القسم / فرع علم وظائف االعضاء        الطب كلٌة جامعً / المركزالقسم ال -2   

البرنامج األكادٌمًاسم  -3 وصف تدرٌس مواد فرع الفسلجة  

اسم الشهادة النهائٌة -4 بكالورٌوس طب وجراحة عامة   

النظام الدراسً -5 سنوي  
سنوي   /  مقررات   / اخرى     

برنامج االعتماد المعتمد -6 ضمان الجودة  

المؤثرات الخارجٌة االخرى -7 القبول المركزي  

14/11/2022 تارٌخ إعداد الوصف  -8   

نامج األكادمييلربأهذاف ا -9  
 وظائف جسم االنسان. علم تعلٌم وتعلم طلبة المرحلة الثانٌة  
  مختلف االمراض على وظائف جسم االنسان. تأثٌرمعرفة 
  تقٌٌم مستوى عمل وظائف الجسم عن طرٌق اجراء مختلف التجارب العملٌة لمعرفة ومعرفة المستوى

 الطبٌعً والتغٌرات التً تحدث فً مختلف االمراض التً نؤثر سلبٌا على وظائف الجسم.
 تعلٌم وتعلم طلبة المرحلة االولى علوم الحاسوب الرئٌسٌة والمتقدمة 
 تعلٌم وتعلم طلبة المرحلة االولى علم الفٌزٌاء الطبٌة. 
 معرفة تطورات علم االشعاع والعالج به. 
  والمبادئ الفٌزٌائٌة لعملهامعرفة االجهزة الطبٌة. 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم الربنامج املطلىبت خمرجاث  -10  

ت يملعرفألهذاف اا -أ  

  .لوظائف اجهزة الجسم فً الحالة الطبٌعٌةالمعرفة العلمٌة النظرٌة والعملٌة  -1أ
الدروس  جسم االنسان لما له دور اساسً لفهم بأجهزة ٌز االختالل الوظٌفًٌتهٌئة الطالب لمعرفة وتم -2أ

  مة.السرٌرٌة للمراحل المتقد
  ترسٌخ المبادئ التربوٌة والعلمٌة بما ٌسهم فً تطوٌر المجتمع واعالء مكانته.-3أ
  تزوٌد الطالب بالمهارات العلمٌة التً تساهم فً خدمة المجتمع وحل المشكالت الصحٌة.-4أ
.النظرٌة والعملٌة لبرامج الحاسوب التطبٌقٌةالمعرفة العلمٌة   --5أ  
 .انًعرفح انعهًيح انكايهح نعهىو انفيزياء انطثيح وذطثيقاذها -6أ

 يعرفح انًثادئ انفيزيائيح  نعًم اجهزج انجسى  -7أ

لربنامجاخلاصت با يت ملهاراتألهذاف اا -ب  
  .وحساب خالٌا الدمالمعرفة الصحٌحة والتطبٌقٌة الستخدام المجهر الضوئً لفحص -1ب
   .المعرفة الصحٌحة والتطبٌقٌة لقٌاس ضغط الدم وفحص وظائف الرئة وتخطٌط القلب -2ب
.المعرفة الصحٌحة والتطبٌقٌة لتخطٌط الدماغ ومختلف الفحوصات الخاصة بالجهاز العصبً -3ب  
.انًعرفح انصحيحح وانرطثيقيح السرخذاو انعذساخ وفحص انسًع وانُظر-4ب  

   .نعًم األجهزج انطثيح نًعرفح انصحيحح وانرطثيقيحا-5ب

  برامج الحاسوب المكتبٌة.الصحٌحة والتطبٌقٌة الستخدام  لمعرفةا-6ب

 طرائق التعليم والتعلم

 . محاضرات نظرٌة فً قاعات دراسٌة    
.غٌرة(مجامٌع ص تدرٌبات فً المختبرات العلمٌة )على شكل    

  األخرى.محاضرات تفاعلٌة مع الفروع 

ومخرجاا  الاتعلم المتوقعاة مان  البرناام هااا ايجاازا مقتضايا ألهام خصاائ   البرناام  األكااديمييوفر وصف 

ويصااحب  وصاف لكال الطالب تحقيقها مبرهناا عماا ااا كاان قاد حقاق االساتفادة القصاوص مان فار  المتاحاة . 

 مقرر ضمن البرنام .
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 طرائق التقييم

   امتحان نظري الفصل االولsummative exam 
 ايرحاٌ َظري يعهىياذي انفصم االول formative exam   

 )ايرحاٌ َصف انسُح )َظري وعًهي 

 ايرحاٌ َظري انفصم انثاَي summative exam 

  ايرحاٌ َظري يعهىياذي انفصم انثاَيformative exam 
 عًهي(و االيرحاٌ انُهائي ) َظري 

 

األهذاف الىجذانيت والقيميت  -ج  

اتباع الطرق والوسائل العلمٌة الناجحة بالتدرٌس لخلق المعرفة بوظائف جسم االنسان.-1ج  
   الحاسوب.اتباع الطرق والوسائل العلمٌة الناجحة بالتدرٌس لخلق المعرفة والتدرٌب على برامج -2ج
  اجراء الفحوصات الوظٌفٌة له.كٌفٌة التعامل واحترام الشخص المراد  -3ج
  العلمٌة فً اعطاء نتائج الفحوصات المختبرٌة. والمصداقٌةتوطٌد االمانة  -4ج
التعامل الحسن واالحترام المتبادل مع زمالء العمل والدراسة. -5ج  

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرات العلمٌة. 
 .االرشاد انررتىي 
  انطهثح.انرعايم االخالقي واالتىي يع 

 طرائق التقييم
 .االسرثياَاخ 

 .يراتعح انطهثح خالل انًحاضرج وانُشاطاخ انصفيح والصفيح 
 يالحظح انطهثح  في  انذروس انعًهيح عٍ كيفيح اجراء انرجارب واعطاء انُرائج 

الشخصً( )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف وااتطوراملنقىلتالتأهيليت املهاراث العامت و -د  

اعداد كفاءات لهم القدرة للعمل فً المؤسسات الصحٌة -1د  
استخدام المهارات األساسٌة لبرامج الحاسوب التطبٌقٌة. القدرة علىاعداد كفاءات لهم  -2د  
اعداد باحثٌن لهم القدرة على اكمال الدراسات العلٌا فً علم وظائف االعضاء لٌكونو تدرٌسٌٌن بالمستقبل. -3د  

التعليم والتعلمطرائق   
  االسرجىاب(.انسؤال )طريقح 

 .طريقح انًحاضراخ انشفىيح 
 .يحاضراخ ذفاعهيح 

 - يحاضرج ذذريسيح. تأنقاءذكهيف انطانة 

 طرائق التقييم
 -.االيرحاَاخ انرحريريح 

 -.انرقارير انعهًيح 
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الشهاداث والساعاث  -12
 املعتمذة

بنيت الربنامج -11  

املعتمذةالساعاث  رمز املقرر  اسم املقرر او املساق 
 او املساق

رحلت امل
 الذراسيت

 درجة البكالورٌوس / تتطلب
)         س( ساعة وحدة  

 معتمدة

  نظري عملً

الفٌزٌاء 
 الطبٌة

 
 

المر حلة 
 األولى

 يقذيح وذعهيًاخ نطهثح   1

8  3 Light in Medicine   
4   4 Physics of eyes and vision 
16  4 Physics of CVS    

 6 6 Sound and hearing 

 6 5 Body electricity 

 4 3 Physics of radiation 

  2 Physics of nuclear medicine 

  3 Physics of X ray 

  2 Pressure in body 

  2 Heat and cold in medicine 

  3 Work and power of body 

 6 3 Physics of lung 

  2 Electricity and magnetism in 
medicine 

  2 Physics of skeleton 

  1 Introduction  

علم 
 الحاسوب

 

 12 5 Goggle application 

  2 Computer development 

  2 Endnote  

  1 Program language 

 12 3 Windows  

  2 Computer structure  

  4 Network 4 

 12 3 Excel  

 8 2 Word  

 4 2 Power point  

 6 3 SPSS 

 2 5 Cell physiology 

 الفسلجة

 
 

المرحلة 
 الثانٌة

 18 8 Blood physiology 

 6 10 Locomotive system 

 10 16 CVS 

 2 10 GIT 

 10 29 CNS 

 2 15 Endocrine and reproductive 

 6 15 Respiratory system 

 4 10 Renal system 

  2 Temperature regulation 
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التخطيط للتطىر الشخصي   -12  

  انًساهًح في تُاء شخصيح عهًيح ًَرهك ثقافح عهًيح ذطثيقيح ذخذو انًجرًع
 

 

بااللتحاق بالكلٌة او المعهد () وضع األنظمة المتعلقة  القبىلمعيار  -13  
  انقثىل انًركزي 

 
 

أهم مصادر املعلىماث عن الربامج -14  
 انكرة انًُهجيح. 

 انكرة انًساعذج. 

 يىاقع االَررَيد . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


