
 

  



 

  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ا ن الطالب حتقيقهمملتوقعة لتعلم اامقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات  إجيازايوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  
 لربانمجرر ضمن اكل مقلفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ا

 

 / المعهد التقني بابل التقنية األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم صحة المجتمع / المركز  علميالقسم ال .2

 أواسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم صحة المجتمع

 دبلوم تقني صحة مجتمع اسم الشهادة النهائية  .4

  :نظام الدراسي ال .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي + سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 يقوم خريجي القسم بخدمة المجتمع في المؤسسات الصحية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

   2020-2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

لصحية( قابة اقول )الصحة والسالمة المهنية والتفتيش والرإلى تخريج مالكات تقنية تعمل في ح القسميهدف 

 إلجراءاتفي ا والمساعدة في تنفيذ برامج الرقابة الصحية األولية وحمالت التوعية الصحية ومساعدة الطبيب

 التشخيصية في البرامج التي تنفذ في المراكز الصحية.
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 تعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم وال برنامجمخرجات ال  .10

  المعرفية  األهداف -أ
عدة فدي للعينات المفحوصة ومددى مطابقتهدا للشدروط الصدحية و المسدا ألمختبريالمساعدة في التحري   -  -1أ

 فرق التفتيش والرقابة الصحية.

 ..األوليةتنفيذ برامج الرعاية الصحية و  له دور فعال في حقل الصحة والسالمة المهنية -2أ

 .المستعملة في التشخيص والعالج واآلالتالطبية المستخدمة والعناية بها  جهزةاألتشغيل  -3أ

 فرق المسح الصحي وحمالت التوعية الصحية.له دور في  -4أ

 صحيةالتشخيصية والتمريضية والعالجية اثناء تنفيذ البرامج ال اإلجراءاتمساعدة الطبيب في  -5أ

      االنتقالية وكيفية السيطرة عليها. ضباإلمرافرق المسوحات الخاصة دور في  له -6أ

 
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الدورية , الفحوصات المختبرية . تكاللقاحاتطبيق البرامج الطبية  – 1ب 

 . و العالج االنتقالية و مساعدة الطبيب في التشخيص اإلمراضالمهارات في برامج السيطرة على  – 2ب 

 المختبرية و العناية بها. زةجهاألارة العملية في تشغيل المه  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المحاضرة النظرية  -1

 العملية  ةالمحاضرطريقة  -2

 طريقة المناقشة و الحوار

 
 طرائق التقييم      

 االختبار اليومي  -1

 االختبار الفصلي  -2

 االختبار السنوي  -3

 السنويةمناقشة البحوث الفصلية و 

 
 . والقيمةالوجدانية  األهداف -ج

 االنتقالية  اإلمراضالتحري و السيطرة على  -1ج         

 الحامل   األمو  لألطفالتنفيذ جدول اللقاحات الدورية  -2ج         

 المساعدة في عالج المرضى و صرف الدواء لهم-3ج

 المختبرية   األجهزةالقدرة على تشغيل  -4ج        
 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقة المحاضرة النظرية  -1

 العملية  ةالمحاضرطريقة  -2

 طريقة المناقشة و الحوار
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 طرائق التقييم    

 االختبار اليومي -1

 االختبار الفصلي -2

 االختبار السنوي -3

 مناقشة البحوث الفصلية و السنوية-4
 

 

 .لشخصي(االتطور واألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  مهارات)الالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 البحوث العلمية  -1د

 القطاع العام و الخاص إلىالزيارات الميدانية -2د

 التجارب -3د

   ألمختبريالتشخيص  -4د         

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التعلم العملي في المستشفيات و المراكز الصحية  -

 التعلم عن كيفية التفتيش و الرقابة الصحية في القطاع الخاص و العام  -     

 
 طرائق التقييم          

 

 التقييم العملي في المستشفى و في المراكز الصحية  -

 التقييم في المختبرات -

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 

 المعتمدة الساعات           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 (1صحة المجتمع )  COM األولالمرحلة 

Community Health(1) 

2 3 

 أساسيات تمريض وإسعافات أولية FNF األولالمرحلة 

Fundamentals of Nursing & 

first aids 

1 2 

 Anatomy 1 2تشريح ANA األولالمرحلة 

 Physiology  األعضاءوظائف  PHY األولالمرحلة 

 

2 2 

 Microbiology مجهريه إحياء MIC األولالمرحلة 

 

2 3 

 Biostatic 1 2إحصاء حياتي  BIOS األولالمرحلة 
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 Bio chemistryكيمياء حياتية  BIOC األولالمرحلة 

 

1 3 

 (1تطبيقات الحاسوب ) CA1 األولالمرحلة 

Computer Applications (1) 

1 2 

 نسان وديمقراطيةحقوق أ HRD األولالمرحلة 

Human Rights & 

Democratic 

2  

  English 1اللغة االنكليزية   األولالمرحلة 

 

 (2صحة المجتمع ) CH2 الثانية المرحلة

Community Health (2) 

1 4 

 تفتيش ورقابة صحية HIN الثانية المرحلة

Health Inspection 

2 6 

 طب باطني وجراحي MS الثانية المرحلة

Medicine & Surgery 

2 4 

 صحة وسالمة مهنية HOS الثانية المرحلة

Health &Occupational 

Safety 

1 3 

 Epidemiology 1 2 وبائيات   EPI الثانية المرحلة

  proposal 2مشروع بحث  PRO الثانية المرحلة

 Pharmacology دوائيات PHA الثانية المرحلة

 

2 2 

 مهنة *أخالقيات ال PRE الثانية المرحلة

Professional Ethics 

2  

 (2تطبيقات الحاسوب ) CA2 الثانية المرحلة

Computer Applications (2) 

1 2 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 بحوث طالبية -1

 ندوات علمية  -2

 التدريب الشخصي  -3

 التدريب المنهجي خالل السنة  -4

 المناقشات العلمية -5

 المعهد(لقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة المتع ع)وضمعيار القبول  .13

 

لسنوي امن قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و حسب المعدل  المعتمدةحسب خطة القبول  -1

 لخريجي السادس العلمي.

 + الكيمياء( لصف السادس العلمي . اإلحياءدروس المفاضلة ) درس  -2

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب المنهجية -

 المصادر الساندة -2

 المصادر العامة -3

 االنترنت -4
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم إشارةيرجى وضع 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر

 أم اختياري
المهارات الخاصة  فة والفهمالمعر

 بالموضوع
 المهارات العامة والمنقولة مهارات التفكير

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

المرحلة 

 االولى 
 (1صحة اجملتمع ) 

Community 

Health(1) 

 √   أساسي
 

  √ 
 

   √ 
 

   √ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

أساسيات متريض  
 وإسعافات أولية

Fundamentals 

of Nursing & 

first aids 

 √    أساسي
 

 √ 
 

   √ 
 

√ 
 

 √ 
 

√ 
 

√ 
 

  

المرحلة 

 االولى
 √  أساسي Anatomyتشريح 

 

    √ 
 

  √ 
 

   √ 
 

√ 
 

√ √ 

 األعضاءوظائف  
Physiology 

  √ √ √    √ √ √ √     √  أساسي
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 جمهريه إحياء  
Microbiology 

  √ √ √    √ √ √ √     √  أساسي

 إحصاء حيايت 
Biostatic 

 √ √      √ √ √ √  √     أساسي

المرحلة 

 األولى
 كيمياء حياتية 

Bio chemistry 

 √ √      √ √ √ √  √     أساسي

تطبيقات احلاسوب  
(1) 

Computer 

Applications 

(1) 

 √ √      √ √ √ √  √     أساسي

المرحلة 

 األولى

 إنسانحقوق  
 ودميقراطية

Human 

Rights & 

Democratic 

 √ √      √ √ √ √  √     أساسي

المرحلة 

 الثانية

 (2صحة اجملتمع ) 
Community 

Health (2) 

 √   أساسي
 

  √ 
 

   √ 
 

   √ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

المرحلة 

 الثانية

 تفتيش ورقابة صحية 
Health 

Inspection 

 √  يأساس
 

    √ 
 

  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

  

 طب ابطين وجراحي المرحلة 
Medicine & 

   √ √ √  √ √    √  √    أساسي
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        Surgery الثانية

المرحلة 

 الثانية

 صحة وسالمة مهنية 
Health 

&Occupation

al Safety 

 √  أساسي
 

    √ 
 

  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

  

المرحلة 

 الثانية

 وابئيات   

Epidemiology 

 √ √ √ √    √ √ √ √     √  أساسي

المرحلة 

 الثانية

مشروع حبث  
proposal 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  أساسي

المرحلة 

 الثانية

 دوائيان 
Pharmacolog

y 

 √    أساسي
 

 √ 
 

   √ 
 

√ 
 

 √ 
 

√ 
 

√ 
 

  

المرحلة 

 الثانية

 أخالقيات املهنة * 
Professional 

Ethics 

 √  يأساس
 

    √ 
 

  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

  

المرحلة 

 الثانية

تطبيقات احلاسوب  
(2) 

Computer 

Applications 

(2) 

 √ √      √ √ √ √  √     أساسي
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 وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .1

 / المركز علمي القسم ال .2
 صحة المجتمعالقسم  

 اسم / رمز المقرر .3
 COM /صحة المجتمع 

لحضور أكاديمي + تطبيقي عملي + تدريب موقعي شكل ا أشكال الحضور المتاحة .4

 )مستشفيات و مراكز صحية (

 
 الفصل / السنة .5

 أخير السنة –فصل ثاني  –فصل أول 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 (عملي3نظري +  2 )ساعة5 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
2019-2020   

 أهداف المقرر .8
 

قتهدا للعيندات المفحوصدة ومددى مطاب ألمختبدريدة فدي التحدري فرق التفتيش والرقابدة الصدحية والمسداع .1

 للشروط الصحية.

 حقل الصحة والسالمة المهنية . .2

 .األوليةتنفيذ برامج الرعاية الصحية  .3

 فرق المسح الصحي وحمالت التوعية الصحية. .4

 .صحيةتنفيذ البرامج ال إثناءالتشخيصية والتمريضية والعالجية  اإلجراءاتمساعدة الطبيب في  .5

 المستعملة في التشخيص والعالج.  واآلالتالطبية المستخدمة والعناية بها  األجهزةتشغيل  .6

 االنتقالية وكيفية السيطرة عليها. باإلمراضفرق المسوحات الخاصة  .7

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

 ً ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهنا

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج. 9
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  هداف المعرفية األ -أ
فدي  لعينات المفحوصة ومدى مطابقتهدا للشدروط الصدحية و المسداعدةل ألمختبريالمساعدة في التحري  -1

 فرق التفتيش والرقابة الصحية.

 ..األوليةتنفيذ برامج الرعاية الصحية و  له دور فعال في حقل الصحة والسالمة المهنية -2

 ج.المستعملة في التشخيص والعال واآلالتالطبية المستخدمة والعناية بها  األجهزةتشغيل  -3

 فرق المسح الصحي وحمالت التوعية الصحية.له دور في  -4

 لصحيةاتنفيذ البرامج  إثناءالتشخيصية والتمريضية والعالجية  اإلجراءاتمساعدة الطبيب في  -5

   االنتقالية وكيفية السيطرة عليها. باإلمراضفرق المسوحات الخاصة دور في  له -6
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الدورية , الفحوصات المختبرية . تكاللقاحاتطبيق البرامج الطبية  – 1ب 

 .العالج  واالنتقالية و مساعدة الطبيب في التشخيص  اإلمراضالمهارات في برامج السيطرة على  – 2ب 

 المختبرية و العناية بها. ةالمهارة العملية في تشغيل األجهز  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة النظرية  -1

 العملية  ةالمحاضرطريقة  -2

 طريقة المناقشة و الحوار-3

 
 طرائق التقييم      

 االختبار اليومي -

 االختبار الفصلي -2

 االختبار السنوي -3

 مناقشة البحوث الفصلية و السنوية-4

 
  والقيمةاألهداف الوجدانية  -ج

 فصلية و السنوية النظرية و العملية .االختبارات اليومية و ال -1ج         

 المناقشة اليومية . -2ج

 مناقشة البحوث العلمية الفصلية و السنوية.-3ج

  التقارير و الندوات -4ج

  
 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 ات التدريب العملي في المختبر -1
 التدريب الصيفي -2
 االطالع على المصادر -3
 المطالعة عبر االنترنت -4
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 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 األسبوع

(1) 
2 

ـ تعريف صحة المجتمع ـ 

ماذا يشمل صحة المجتمع ـ 

 الهدف من صحة المجتمع .

إلى صحة  مدخل

 المجتمع

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي

 األسبوع

(2) 

 

 

2 

المرض , أسبابه , العوامل 

التي تؤثر على المرض 

المسبب , المضيف , البيئة )

) 

 

 

 المرض 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 ألسبوعا

(3) 

 

 

2 

الرعاية الصحية األولية ـ 

برامج الرعاية الصحية 

األولية ـ األهداف 

 تواإلستراتيجيا

 

الرعاية الصحية 

 األولية 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(4(, )5) 

 

 

4 

اللقاحات ـ المقدمة ـ اللقاح 

لقاح الpassiveالمكتسب 

ـ األنواع ـ  activeالفعال 

 اللقاح الروتيني

 

 

 اللقاحات

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(6) 

 

 

 

2 

البرنامج الموسع للقاحات / 

الحمالت الطارئة للقاحات 

 ولماذا يتم أضافتها

 

 

البرنامج الموسع 

 للقاحات

المحاضرة 

ة و النظري

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(7) 

 

 

2 

الرضاعة الطبيعية / فوائدها 

لالم وللطفل ـ الرضاعة 

 الصناعية ـ مساوئها

 

 الرضاعة الطبيعية 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(8) 

 

 

2 

د األطفال ـ اإلسهال عن

أسبابه ـ أنواعه ـ كيفية تجنبه 

 والوقاية منه .

 

اإلسهال عند 

 األطفال 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(9) 

 

2 

الجفددددداف عندددددد األطفدددددال ـ 

أنواعددده ـ عالماتددده ـ كيفيدددة 

 تجنبه

 

 

الجفدددددددددداف عنددددددددددد 

 االطفال

المحاضرة 

 النظرية و

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(10) 

(11) 

 

 

4 

التغذية والغذاء ـ العناصر 

األساسية للغذاء كيفية تأثيرها 

على بناء ونمو وتطور 

 الطفل ـ أمراض سوء التغذية

 

 

 التغذية والغذاء

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 السنوي  و

 األسبوع

(12) 

 

 

2 

التثقيف الصحي ـ أهدافه ـ 

ماهي برامج التثقيف 

الصحي ـ طرق التثقيف 

 الصحي

 

المحاضرة  الصحيالتثقيف 

 النظرية 
 االمتحان النظري 

 األسبوع

(13) 
 

 

صحة البيئة ـ األهداف ـ 

تلوث الماء ـ تلوث الهواء ـ 

 

 ة صحة البيئ

المحاضرة 

النظرية و 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 
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تلوث الغذاء ـ مشاكل صحة  2

 البيئة

 و السنوي  العملية 

 األسبوع

(14) 

 

 

2 

الماء الصحي ـ صفاته ـ 

طرق تصفية مياه الشرب ـ 

 األمراض التي ينقلها الماء

 

 

 الماء الصحي 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(15) 

 

 

2 

تصريف النفايات والفضالت 

 ـ عمليات تنقية مياه المجاري

 

تصريف النفايات 

 والفضالت

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(16) 

(17) 

 

 

 

 

4 

الصحة المهنية والحوادث ـ 

المقدمة ـ مخاطر المهنة ـ 

ها الوقاية التي ل مبادئماهي 

عالقة بالمهنة ـ المراقبة 

ـ  اإلحيائيةالبيئية ـ المراقبة 

خدمات الصحة المهنية ـ 

مقدمة عن الحوادث ـ األمانة 

 البيئية

 

 

 

الصحة المهنية 

 الحوادث و

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(18) 

(19) 

 

 

4 

لة ـ رعاية األمومة والطفو

 تعريفها ـ المشاكل ـ الخدمات

 

رعاية األمومة 

 والطفولة 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(20) 

 

 

2 

الصحة المدرسية ـ الخدمات 

 ـ األهداف ـ

المحاضرة  الصحة المدرسية 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

لي و العملي الفص

 و السنوي 

 األسبوع

(21) 

 

 

2 

الصحة الريفية ـ المقدمة ـ 

الخدمات ـ واجباتها ـ 

 مشاكلها

 

 

 الريفيةالصحة 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(22) 

 

 

2 

المركز الصحي ـ نشاطاته ـ 

 ماذا يختلف عن المستشفى

 

 المركز الصحي 

حاضرة الم

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(23) 

 

 

2 

الخدمة الصحية العامة ـ 

خدمات المستشفى ـ الخدمات 

التي تدار بواسطة السلطة 

 الصحية

 

الخدمة الصحية 

 العامة 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(24) 

 

 

2 

الوقاية والسيطرة على 

المرض ـ المقدمة ـ مباديء 

 الوقاية ـ أنواع الوقاية

   

الوقاية والسيطرة 

 على المرض

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(25) 

 

 

2 

األمراض المتوطنة والمعدية 

منها  ـ تعريفها ـ طرق الوقاية

 والسيطرة على المرض

 

األمراض المتوطنة 

 والمعدية

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(26 ) 

(27) 

 

 

 

 

4 

بعض األمراض االنتقالية ) 

التدرن ـ شلل األطفال ـ 

السعال الديك ـ الكزاز ـ 

الخناق ـالحصبة ـ الحصبة 

النكاف ( : األلمانية ـ 

 

 

بعض األمراض 

 االنتقالية

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 
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 األعراض ـ الوقاية ـ العالج

 األسبوع

(28) 

 

 

2 

مقاييس الصحة والمرض ـ 

العوامل التي تشمل نوعية 

المتغير ومقدار المتغير 

المستمر وتدقيق مقدار 

نعني بحدوث المتغير ـ ماذا 

  incidenceالمرض 

ومعدل االنتشار 

prevalence  أخطاء جمع

 المعلومات

 

 

مقاييس الصحة 

المحاضرة  والمرض

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(29) 

 

 

2 

مقاييس الصحة والمرض ـ 

العوامل التي تشمل نوعية 

المتغير ومقدار المتغير 

ستمر وتدقيق مقدار الم

المتغير ـ ماذا نعني بحدوث 

  incidenceالمرض 

ومعدل االنتشار 

prevalence  أخطاء جمع

 المعلومات

مقاييس الصحة 

 والمرض 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(30) 

 

 

2 

اإلدارة الصحية ـ المقدمة ـ 

 األهداف

 

 

 دارة الصحيةاإل

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 
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 مقررلوصف ا

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .9

 / المركز علمي القسم ال .10
 صحة المجتمعالقسم  

 FNF/  أولية وإسعافاتأساسيات التمريض  اسم / رمز المقرر .11

+ تدريب موقعي + تطبيقي عملي  أكاديميشكل الحضور  أشكال الحضور المتاحة .12

 )مستشفيات و مراكز صحية (

 
 الفصل / السنة .13

 السنة أخير -فصل ثاني – أولفصل 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14
 (عملي 2نظري+ 1)ساعة  3

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15
2019-2020   

 أهداف المقرر .16
1-        General objectives: 

The student able to know the general information about Nursing . 

2- Specific objective : 

 History of Nursing , Nursing , Nurse , Hospital its department , 

health agency in Iraq .  

 Vital signs , Temperature , Respiration , Blood pressure & its 

methods. 

 Administration of Medication as general ,& storage of drugs . 

 Methods of giving O2, section the recreation from chest, Arterial 

respiration Mouth to Mouth. 

 Normal feeding & gastric Laval. 

 Physical examination & Laboratory test . 

 Pre-post operative care. 

 First aid & Civil defiance. 

 Make practices in collection sample. 

 First aid in nursing procedures in case of fractures, wounds, 

bleeding , burns, poisoning, shock. 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيعلم التمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  

 

   األهداف المعرفية -ا
    تعليم المفاهيم والموضوعات االساسية للتمريض .   -1

 .اإلنجابيةونفسية بالمهارات والتي تشمل الصحة الشخصية والوقائية والغذائية والرياضية وال التزود  -2

 .اتباع انماط الحياة الصحية واالبتعاد عن السلوكيات الغير صحية -3

  حيةورفع كفاءته لضمان إشراك المجتمع بالتنمية الصالطالب تنمية مواهب  -4    

         
 برنامج لخاصة بالا ةيالمهاراتاألهداف  –ب 

 تقديم الرعاية للمرضى البالغين      

 

طرائق التعليم والتعلم       

اسلوب التعلم التعاوني -1  

هو أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة تضم مستويات معرفية مختلفة  , 

ون طالب المجموعة الواحدة في تحقيق هدف أو أفراد , ويتعا 6 – 4يتراوح عدد أفراد كل مجموعة ما بين 

.أهداف مشتركة) السمينار(  

 التعلم الذاتي -2

رد يعلم ن الفاهو أحد اساليب اكتساب الفرد للخبرات بطريقة ذاتية دون معاونة أحد او توجيه من أحد , أي 

سه يئها بنفهبرات خذلك نتيجة نفسه بنفسه, والذاتية هي سمة التعلم فالتعلم يحدث داخل الفرد المتعلم فان كان 

امجي لم البرنالتع كان التعلم ذاتيا وان كان نتيجة خبرات هيئها له شخص وهناك طرق عديده للتعلم الذاتي منها

 .والتعلم بالموديالت والتعلم الكشفي غير الموجه... وغير ذلك

 التدريب العملي )السريري( -3

لجانبين ابين  لنظرية لمجال او عمل ما في الوقع الفعلي للربطهو عملية تستهدف تطبيق المبادئ واالفكار ا

خصوصا  عليميالنظري والعملي لهذا المجال او العمل والتدريب على درجة كبيره من االهمية في المجال الت

 يميللمؤسسات التعليمية ذات الطابع العملي والمهني التطبيقي فهو ضروري جدا في المختبر التعل

 .المحاضرات4•

 المناقشة الجماعية -5

طرائق التقييم        

 االختبار اليومي  -1

 االختبار الفصلي  -2

 االختبار السنوي  -3

 مناقشة البحوث الفصلية و السنوية-4 

 

 األهداف الوجدانية والقيمة -ج

 .ةصحيشاكل الإدماج التثقيف الصحي في الرعاية التمريضية بهدف وقاية أفراد المجتمع من الم -1         

 اض.إللمام بأساسيات الصحة المهنية للتمريض عند التعامل مع المرضى بمختلف األمر -2         
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 التأكيد على التفكير االنتقادي للطالب- 3

 

 

التطور واألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 .الشخصي(

 .الواحدالعمل بروح الفريق   -1

ميع في ج شمل استخدام الحاسوب واالنترنيت لمواكبة التطور الحاصلي تلتزود بالمهارات والتا -2

 .الصحية  الخصوصالمجاالت وب

 .المقدرة على مواجهة الضغوط االجتماعية -3

 .المقدرة على مواجهة الضغوط النفسية -4         
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  جات التعلم المطلوبةمخر الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 األسبوع

 (1) 
1 

Fundamental of Nursing 

, definition (Nursing , 

Nurse, health, Hospital. 

Fundamental of 

Nursing 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي

 بوعاألس

 (2) 

(3) 

 

 

 

 

2 

Administration & 

discharge of patient 

from hospital, pt.chart , 

oral report, written of 

report , Nursing 

process.(Assessing , 

planning , 

Implementation , 

Evaluation ) 

 

 

 

Administration 

& discharge of 

patient from 

hospital 

المحاضرة 

ة و النظري

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(4) 

(5) 

 

 

 

 

2 

Physical examination, 

prepare the pt. to exam, 

role of Nurse in 

physical examination , 

collection of sample 

,prepare the equipment . 

 

 

Physical 

examination, 

prepare the pt. 

ضرة المحا

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

  األسبوع

(6) 

 

 

1 

Position of patient, 

patient lifting and its 

risks. 

 

Position of 

patient. 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(7) 

(8) 

 

 

 

2 

Basic Needs of Pt. care 

of Pt. unit , bed making 

,  personal hygiene 

patient bath, mouth and 

tooth care. Bed sores, 

care of sores, causes & 

prevention of bed sores. 

 

 

Basic Needs of 

Pt. 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 عاألسبو

(9) 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Method of sterilization, 

surgical sterilization , 

Medical sterilization , 

kind of disinfectant 

Dressing the wound , 

kind of  sterilize of 

surgical equipment 

,principle of Dressing & 

remove of stitches. 

 

 

Method of 

sterilization المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(11)  
 

 

Vital signs, Definition 

of Temperature, check 
 

 

المحاضرة 

ية و النظر

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 
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(12)  Temperature, Type of 

check Temp-oral,axllia, 

Rectal definition of 

fever , causes, signs, & 

symptom, Nursing care 

of pyrexia ,  pulse, 

definition, factors 

affecting of pulse , site 

of taking pulse, Nursing 

point in check pulse , 

Respiration , definition 

of respiration, definition 

of Blood pressure. 

definition of diastolic & 

systolic pressure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vital signs 

 و السنوي  العملية 

 األسبوع

(13) 

(14) 

 

 

 

 

 

 

2 

Drug administration , 

define of drug Type of 

administration of 

medication , and 

Injection , 

{I.M,I.V.,S.c,I.D,} cold 

& hot. Compress, nose 

eyes & ears drops 

 

 

 

 

Drug 

administration 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(15) 

(16) 

 

 

 

 

 

 

2 

Giving fluid & Blood 

by intravenous infusion, 

role of Nurse in giving 

intravenous infusion, 

Role of Nurse in giving 

blood transfusion the 

goal of blood 

transfusion , important 

notes in blood infusion . 

 

 

 

Giving fluid & 

Blood by 

intravenous 

infusion, . 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(17) 

 

 

 

1 

Inhalation & oxygen, 

method of giving 

oxygen, goals, nursing 

observations during 

giving oxygen. 

 

Inhalation & 

oxygen 
المحاضرة 

 النظرية 
 االمتحان النظري 

 األسبوع

(18) 

 

 

 

1 

 

Nasogastric feeding, 

nursing procedures and 

nursing care, gastric 

lavage, definition, goals, 

nursing care during 

gastric lavage. 

 

 

Nasogastric 

feeding  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 
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 األسبوع

(19) 

 

 

 

1 

Urinary catheterization, 

definition, goals, 

nursing observations, 

enema, definition, goals, 

nursing observations. 

 

 

Urinary 

catheterization 

المحاضرة 

النظرية و 

 ية العمل

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(20) 

 

 

 

2 

Pre & post operative 

nursing care nursing 

care in recovery room, 

complications after 

surgery (bleeding, 

wound contamination, 

embolus, constipation. 

 

 

Pre & post 

operative 

nursing care 

nursing care in 

recovery room 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(21) 

 

 

1 
First aid, goals, general 

principles in first aid. 

 

 

First aid 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(22) 

 

 

 

 

1 

 

 

First aid of wounds, 

types of wounds (open, 

close) wounds 

contamination, signs 

and symptoms of 

wound infection 

treatment procedures. 

 

 

First aid of 

wounds 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(23) 

 

 

1 

   First aid in bleeding, 

definition, types of 

bleeding (arterial, 

venous, capillary) first 

aid of all types of 

bleeding, Epitasis, 

definition, first aid and 

nursing procedures. 

 

 

First aid in 

bleeding 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

لي و العملي الفص

 و السنوي 

 األسبوع

(24) 

 

 

1 

First aid of shock, 

definition, types of 

shock (neurogenic, 

psychiatric, toxic, 

anaphylactic, 

cardiogenic). 

 

 

First aid of 

shock 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(25) 

 

 

 

1 

First aid in fractures, 

definition, types of 

fractures ,signs and 

symptoms, 

complications, nursing 

care for patient treated 

by splint. 

 

 

First aid in 

fractures 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

االمتحان النظري المحاضرة   ,First aid of burns  األسبوع
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 المصــــــــــادر

 الكتب المنهجية: .1

          .1985أسس التمريض ـ وزارة الصحة ـ مؤسسة التعليم الصحي مبادئسلوى عباس ـ  - 1 

 الكتب المساعدة:ـ -2   

                                         لتعليم        ملزمة أسس التمريض ـ سلوى عباس ـ نظيرة حسين ـ سارة دنخا ـ وزارة ا -1           

 1989العالي ـ هيئة المعاهد الفنية ـ         

حدث           لعدالي والبـ وزارة التعلديم ا األساسدية فدي التمدريض المبدادئأحالم فرج,  الهام أمين ـ         

 1986العلمي ـ  

 

  .Fuerst fundamenta1 of nursing phaeladelphia 1976ـ المراجع 2       

 

(26)  

1 

definition, types and 

degree of burns, 

complications. 

First aid of 

burns 

النظرية و 

 العملية 
و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(27) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

First aid of poison and 

poisoning, definition, 

sign and symptoms, 

types of poisons, 

general principles in 

poisoning treatment of 

poisoning. 

 

 

First aid of 

poison and 

poisoning 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(28) 

 

 

1 

First aid of asphyxia, 

definition, signs and 

symptoms of asphyxia, 

drowning, definition, 

signs and symptoms of 

drowning, first aid for 

drowning person. 

 

 

First aid of 

asphyxia 
 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 األسبوع

(29 ) 

 

 

 

 

1 

 

First aid of cardiac 

arrest and respiration 

failure, definition of 

artificial respiration, 

types (mouth to mouth, 

Schafer's method). 

 

 

First aid of 

cardiac arrest 

and respiration 

failure 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 

 االسبوع

(30) 

 

 

1 

Cardiac arrest, signs, 

cardiac massage and 

nursing procedures 

during cardiac massage. 

 
 

Cardiac arrest 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية 

االمتحان النظري 

و العملي الفصلي 

 و السنوي 



 

  
 21الصفحة 

 
  

 

 وصف المقرر

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .17

 / المركز علمي القسم ال .18
 صحة المجتمعالقسم  

 اسم / رمز المقرر .19
 ANA/  التشريح

 أشكال الحضور المتاحة .20
 بيقي عملي+ تط أكاديميشكل الحضور 

 الفصل / السنة .21
 السنة أخير–فصل ثاني – أولامتحان فصل 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22
 (عملي2نظري +  1) ساعة3

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23
2019-2020   

 أهداف المقرر .24
 

The students can be able to understand :  

1- General  Goals : The students at the end of the Academic  Year will have the 

ability to recognize all the parts of the human body anatomically . 

2- Special Goals : The students will be able to : 

a- He can correlate between the functions and the anatomy of each part of the 

body. 

b- He can assist the medical doctor in diagnosis and treatment in some way , 

primarily  and simply as necessary  . 

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم د حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان ق

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال. 

 األهداف المعرفية   -أ

 قادرا على فهم المصطلحات التشريحية واستعمالها بصورة صحيحة. -1

 معرفة التشريح السطحي والداخلي لجسم االنسان -2

 معرفة التركيب الدقيق الجهزة وانسجة الجسم المختلفة -3

 ن بصورة طبيعية والعيوب الخلقية الممكن حدوثها.معرفة عملية تكوين االنسا -4

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 األسس العامة لتشريح جسم اإلنسان بمختلف مناطقه تدريس -1        

 والعظام وعلم األعصاب تدريس مادة األنسجة واألجنة -2        

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 رية طريقة المحاضرة النظ -1
 العملية  ةطريقة المحاضر -2
 طريقة المناقشة و الحوار -3

 طرائق التقييم     

 االختبار اليومي -1
 االختبار الفصلي -2
 االختبار السنوي -3
 مناقشة البحوث الفصلية و السنوية-4

 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

 عملية .االختبارات اليومية و الفصلية و السنوية النظرية و ال -1       

 المناقشة اليومية . -2       

 مناقشة البحوث العلمية الفصلية و السنوية.-3       

  التقارير و الندوات -4       

 لشخصي (.االتطور والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية المهارات العامة و -د 

 

 األخرىالتشريح تمكنهم من تعلم وفهم العلوم  تزويد الطالب بقاعدة راسخة في علم  -1
 رضلعا أجهزةالل حلقات النقاش النظرية والعلمية بواسطة ختطوير مهارات الطالب اللغوية من  - 2

 اتلمعلوماتنمية مهارات االستذكار واستسقاء المعلومات عبر المراجع والمواقع العلمية عبر شبكة  -3
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 بنية المقرر

 أواسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

1 

 

1 Introduction and definition 

of anatomy , surface 

anatomy of the body , 

anatomical position , 

median plane . 

Introduction 

and 

definition of 

anatomy 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

المتحان النظري, ا

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

2 1 Surface anatomy : planes 

and vertical lines   
Surface 

anatomy 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

3 1 Tissues and cells : Types of 

cells which form different 

types of tissues , e.g. : 

epithelial, connective , 

muscular, nervous tissues . 

etc. 

Tissues and 

cells 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

4 1 Bone and joints : types of 

bones , functions of bones , 

parts of skeleton 

Bone and 

joints 
المحاضرة 

رية و النظ

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

5 1 Skeleton of upper limb : 

general anatomical 

appearance , skeleton of 

shoulder girdle : clavicle , 

scapula, humerus , radius, 

ulna , skeleton of the hand 

Skeleton of 

upper limb 
المحاضرة 

النظرية و 

 عمليةال

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

6 1 Skeleton of lower limb : 

general anatomical 

appearance, skeleton of the 

pelvis : hip bones : Ilium , 

pubis , ischium . femur. Leg 

Skeleton of 

lower limb 
المحاضرة 

ة و النظري

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي
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:tibia, fibula. Skeleton of the 

foot 

7 1 Trunk skeleton : thorax : 
sternum , rips . 

Trunk 

skeleton 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

8 1 Skull : general appearance . Skull  المحاضرة

النظرية و 

 العملية

ن النظري, االمتحا

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

9 1 Cranium , lower jaw Cranium  المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

10 1 Vertebral column : the types 

of vertebra of each part. 
Vertebral 

column 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

لعملي ,الفصلي ا

 والسنوي

11 1 Joints : definition , types Joints  المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

12 1 Joints of upper and lower 

limb and trunk 
Joints  المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

13 1 Muscular system : types of 
muscles , muscles of  head 
and face , general 
information 

Muscular 

system  
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

14 1 Muscles of upper limb : 

limbo vertebral muscles , 

limbo thoracic muscles , 

muscles of the shoulder , 

muscles of upper arm, 

muscles of hand 

Muscles of 

upper limb  
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

15 1 Muscles of the lower limb : 

muscles of the iliac region , 

Muscles of 

the lower 

المحاضرة 

النظرية و 

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 
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muscles of the gluteal 

region , muscles of thigh 
limb  والسنوي العملية 

16 1 Muscles of leg and foot Muscles   المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

17 1 Muscles of the trunk , 

muscles of the thorax 

(superficial and deep ) , 

muscles of the abdomen , 

muscles of the back . 

Muscles  المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

18 1 Nervous system :brain , 

cerebrum , cerebellum , 

brain stem 

Nervous 

system 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

19 1 Spinal cord , ventricles of 

the brain 
Spinal cord   المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

20 1 Peripheral nervous system , 
cranial nerves : numbers 
and functions  

Peripheral 
nervous 
system  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

21 1 Spinal nerves Spinal 

nerves 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

22 1 Autonomic nervous system , 

parts and functions 
Autonomic 

nervous 

system 

لمحاضرة ا

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

23 1 Digestive system : mouth 

and accessories , Pharynx , 

oesophagus , stomach 

Digestive 

system 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

24 1 Cardio- vascular system, 

Blood vessels in general 
Cardio- 

vascular 

المحاضرة 

النظرية و 

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 
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system والسنوي العملية 

25 1 Blood and heart Cardio- 

vascular 

system 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

26 1 Veins and arteries , systemic 

circulation arteries , thoracic 

aorta 

Veins and 

arteries  
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

27 1 Abdominal aorta and its 

branches 
Abdominal 

aorta and 

its branches 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

لعملي ,الفصلي ا

 والسنوي

28 1 Veins of the systemic 

circulation , veins of the 

lower limb , veins of the 

abdomen 

Veins of the 

systemic 

circulation 

المحاضرة 

النظري 

 والعملي

االمتحان النظري, 

العملي , الفصلي 

 واللسنوي

29 1 Veins of the head and neck , 

applied points , veins and 

arteries , pulmonary 

circulation   

Veins of the 

head and 

neck  

المحاضرة 

النظري 

 والعملي

االمتحان النظري, 

العملي , الفصلي 

 واللسنوي

30 1 Lymphatic system and 

respiratory system 
Lymphatic 

and 

respiratory 

system 

المحاضرة 

النظري 

 والعملي

ن النظري, االمتحا

العملي , الفصلي 

 واللسنوي

 

 

References : 

1- Principle of  anatomy , Dr. Hani T. Al-Azawi , 4th edition , 1988. 

2- Principle of  anatomy , Dr. Abdul-Rahman M. Abdul- Raheim & 

Dr. Ali K.  
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 وصف المقرر

 

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .25

 / المركز علمي القسم ال .26
 صحة المجتمعالقسم  

 لمقرراسم / رمز ا .27
 PHY/  األعضاءوظائف 

 أشكال الحضور المتاحة .28
 + تطبيق موقعي+ تطبيقي عملي  أكاديميشكل الحضور 

 الفصل / السنة .29
 السنة أخير–فصل ثاني  – أولفصل 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30
 (عملي2نظري +  1)ساعة 3

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31
2019-2020   

 

 

 أهداف المقرر .32

 

 
1-The student is able to know physiology of human body  

         (Structure and functions)  

2- The student is able to done more clinical examination that  

     Related with physiology. 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

حقيقها الب تومخرجات التعلم المتوقعة من الط يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال. 

 األهداف المعرفية   -أ

 للعينات المفحوصة  ألمختبريالمساعدة في التحري  -1

 المستعملة في التشخيص والعالج. واآلالتالطبية المستخدمة والعناية بها  األجهزةتشغيل  -2

 فرق المسح الصحي وحمالت التوعية الصحية.له دور في  -4

 التشخيصية اإلجراءاتمساعدة الطبيب في  -5

.   

 اصة بالمقرراألهداف المهاراتية الخ  -ب 

 الدورية , الفحوصات المختبرية . تتطبيق البرامج الطبية كاللقاحا – 1 

 عالج .المهارات في برامج السيطرة على اإلمراض االنتقالية و مساعدة الطبيب في التشخيص و ال – 2

 ة المختبرية و العناية بها.المهارة العملية في تشغيل األجهز  - 3 

 لتعلمطرائق التعليم وا     

 طريقة المحاضرة النظرية  -1
 العملية  ةطريقة المحاضر -2
 المختبرات -3
 المستشفيات -4

 طرائق التقييم     

 االختبار اليومي -1
 االختبار الفصلي -2
 االختبار السنوي -3
 تقاريرال-4

 االلتزام بالدوام -5

 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

 لسنوية النظرية و العملية .االختبارات اليومية و الفصلية و ا -1       

 المناقشة اليومية . -2       

 مناقشة البحوث العلمية الفصلية و السنوية.-3       

  التقارير و الندوات -4       

 شخصي (.لتطور الالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف واالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 

 التدريب المهني -1

 محاضرات الضيوف -2

 الدراسات الميدانية -3
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 بنية المقرر

 أواسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

1 

2 

4 Blood –Functions –  

properties  composition –

blood plasma –blood 

serum-Erythrocyte 

(proprieties –shapes-

number –functions) 

production and degradation 

of blood cells 

Blood –

Functions –  

properties  

composition 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

3 2 Leukocyte ( Types –Shapes 

 –number-functions ) 

Leukocyte  المحاضرة

ية و النظر

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

4 2 Platelets( number-

functions) Coagulation of 

blood – anticoagulant 

Platelets  المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

5 2 Hemoglobin-functions –

normal value- composition 
Hemoglobin  المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

6 2 Blood groups – types –  RH 

facto 
Blood groups  المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

7 2 Cardiovascular system –

heart- structure of heart – 

function – cardio valve- 

cardiac cycle – heart sounds 

Cardiovascular 

system  
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

8 2 Electrocardiograph (E.C.G) (E.C.G)  المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

9 4 Blood vessels (arteries –

veins-capillary blood 

Blood vessels  المحاضرة

النظرية و 

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 
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10 vessels ) properties –blood 

cycle (pulmonary 

&systemic) 

 والسنوي العملية

11 2 Blood pressure –normal 

value- factors effecting of 

blood pressure 

Blood pressure   المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

12 2 Respiratory system –

structure –expiration –

inspiration – respiratory 

muscles – respiratory rate. 

Respiratory 

system . 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

الفصلي العملي ,

 والسنوي

13 

14 

4 Pulmonary volume – 

pulmonary ventilation – 

regulation of gas exchange 

in blood by respiration. 

Pulmonary 

volume  
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

15 2 Urinary system – structure 

– functions 

Urinary system   المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

16 2  Functions of kidneys- 

composition of urine – cast 

and stone in urine  normal 

Functions of 

kidneys 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

17 2 Digestive system – structure 

and parts of it (salivary 

gland –pancreas) . 

Digestive 

system 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

18 2 Stage of digestion Digestion  المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 يوالسنو

19 2 Intestinal absorption- stool Intestinal 

absorption 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

20 2 Liver – structure – 

functions. 

 Gallbladder –functions 

Liver 
 

المحاضرة 

النظرية و 

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 
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 لسنويوا العملية 

21 

22 

4 Nervous system –structure 

– functions Central nervous 

system –peripheral nervous 

 system 

Nervous 

system 
 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

23 2 The brain and spinal cord The brain and 

spinal cord 

المحاضرة 

نظرية و ال

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

24 2 Different area in brain 

which responsible for sense, 

movement, hearing, smell , 

taste ,sight.   

 area in brain   المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

25 2 Ear and eye ( structure and 

functions ) 

Ear and eye   المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

26 2 Muscular system ( types of 

muscles ) properties - 

functions and structure 

Muscular 

system  
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

لي ,الفصلي العم

 والسنوي

27 2 Muscular tension – 

muscular pain 

Muscular 

tension  
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

28 2 Endocrine glands (types and 

functions ) 

Endocrine 

glands  
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

ي ,الفصلي العمل

 والسنوي

29 2 Reproductive system (male 

and female) structure and 

functions 

Reproductive 

system  
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

30 2 Hormones and enzymes   Hormones and 

enzymes   

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

متحان النظري, اال

العملي ,الفصلي 

 والسنوي
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 وصف المقرر

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .1

 / المركز علمي القسم ال .2
 صحة المجتمعالقسم  

 اسم / رمز المقرر .3
 BIO/  المجهرية اإلحياء

+ تطبيقي عملي + تدريب موقعي  أكاديميشكل الحضور  أشكال الحضور المتاحة .4

 )مستشفيات و مراكز صحية (

 
 الفصل / السنة .5

 السنة أخير-انيفصل ث– أولفصل 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 عملي(3نظري +  2ساعة ) 5

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
2019-2020   

 أهداف المقرر .8
Objectives of the subject : 

General objectives : 

 Student will be able to know a simple general idea about : 

 Pathogenic micro organisms, parasitic organisms, parasitic insects and immunity 

 

Special objectives : 

 Student will be able to :  

 Do diagnosis for some simple cases in his field work, instead of specialest, 

when specielest is absent. 

 Do some tests in the accidental cases. 

 Collect, preserve and transport the pathgenic samples. 

 

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال. 

 األهداف المعرفية   -أ

معرفة وفهم التركيب العام للخلية النباتية والحيوانية    1-  

معرفة وفهم كيفية التعامل مع النماذج المختبرية -  2 

وكيفية الوقاية منها لإلنسانمعرفة المسببات المرضية  -3  

المختبرية معرفة كيفية عمل النماذج -4  

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 عمل نماذج فحص االدرار – 1 

 عمل نماذج فحص الخروج -2

 عمل نماذج الطفيليات والفطريات -3

 

 طرائق التعليم والتعلم     

  محاضرات دراسية  -5
 محاضرات عملية في المختبر -6
 تدريب الصيفيال -7

 طرائق التقييم     

 ومي االختبار الي-1
 االختبار الفصلي -2
 االختبار السنوي -3
 التقارير-4

 االلتزام بالدوام -5

 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

التعرف على كافة االجهزة المختبرية ذات العالقة -1ج          

متوفرةعمل نماذج مختبرية ذات مواصفات ودقة عالية والتحكم بكيفية التعامل مع المواد ال-2ج                    

صيانة االجهزة المختبرية وادامتها-3ج                 

 خصي (.تطور الشالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 

طرق االرشاد وكيفية التعامل مع االجهزة المختبرية - 1  

ضية عند التعامل مع النماذج المختبريةطرق االرشاد والوقاية من العدوى المر --2   

التعامل الشخصي والمهاري مع االجهزة الحديثة اثناء التدريب العملي -3   
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 بنية المقرر

 أواسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 لتعليمطريقة ا

 

 طريقة التقييم

1 2 History of microbiology, 

site of microorganism in 

the world of the living & 

the branches of 

microbiology. 

History of 

microbiolog

y 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

2 2 Bacterial 

morphology,bacterial cell 

structure. 

Bacterial 

morphology 
المحاضرة 

النظرية و 

 يةالعمل

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

3 2 Bacterial requirement, 

growth curve 
Bacterial 

requirement 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

4 2 Controle of 

microorganisms 
Controle of 

microorganis

ms 

المحاضرة 

النظرية و 

 يةالعمل

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

5 2 Septic respiratory system Septic 

respiratory 

system 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

6 2 Septic digestive system. Septic 

digestive 

system. 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

ن النظري, االمتحا

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

7 2 Food poisoning. Food 

poisoning. 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

8 2 Contamination of 

hospitals 
Contaminati

on of 

hospitals 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 السنويو

9 2 General characters of General 

characters of 

المحاضرة 

النظرية و 

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 
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fungi fungi والسنوي العملية 

10 2 Fungal diseases Fungal 

diseases 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

11 2 The viruses , shapes , 

sizes & some viral 

diseases. 

The viruses   المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

12 2 Introduction of parasites parasites  المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

13 2 Protozoa , Entamoeba 

histolytica. 
Protozoa , 

Entamoeba 

histolytica. 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

14 2 Flagellates, giardia . 

trichomonase 
Flagellates, 

giardia . 

trichomonas

e 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 سنويوال

15 2 Blood flagellates, 

leishmania 
Blood 

flagellates 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

16 2 Sporozoa, plasmodium , 

toxoplasma 
Sporozoa, 

plasmodium 

, toxoplasma 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

لي العملي ,الفص

 والسنوي

17 2 Helimenthes , taenia Helimenthes 

, taenia 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

18 2 Echinococcus granulosis. Echinococcu

s granulosis. 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

19 2 Hymenolipes nana Hymenolipe

s nana 
المحاضرة 

النظرية و 

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 
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 والسنوي العملية

20 2 Trematoda helminthes Trematoda 

helminthes 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

21 2 Trepanoma ,schistosomes Trepanoma 

,schistosome

s 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

22 2 Immune system , organs 

of immune systems 
Immune 

system , 

organs of 

immune 

systems 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

23 2 Antibody &antigen Antibody 

&antigen 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

24 2 Antibody &antigen 

reactions 
Antibody 

&antigen 

reactions 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

25 2 Hypersensitivity Hypersensiti

vity 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

26 2 Autoimmune diseases. Autoimmune 

diseases. 
المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

27 2 Discuss the report of 

bacteria 
Discuss the 

report of 

bacteria 

ضرة المحا

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

28 2 Discuss the report of 

parasite . 
Discuss the 

report of 

parasite . 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

29 2 Discuss the report of Discuss the  االمتحان النظري, المحاضرة
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fungi & viruses. report of 

fungi & 

viruses. 

النظرية و 

 العملية
العملي ,الفصلي 

 والسنوي

30 2 Discuss the report of 

immunity 
Discuss the 

report of 

immunity 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي
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 مقرروصف ال

 

  التقنية األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .9

 / المركز علمي القسم ال .10
 صحة المجتمعالقسم  

 اسم / رمز المقرر .11
 BIOS/  اإلحصاء

 أشكال الحضور المتاحة .12
 + تطبيقي عملي أكاديميشكل الحضور 

 الفصل / السنة .13
 السنة أخير-فصل ثاني – أولفصل 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14
 (عملي2نظري +  1)  ساعة4 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15
2019-2020   

 
 أهداف المقرر .16

  -األهداف العامة :     

وصددل الددى سدديكون الطالددب قددادرا فددي نهايددة السددنة الدراسددية علددى معالجددة البيانددات اإلحصددائية وتحليلهددا والت     

 االستنتاجات الصحيحة ,وإعداد االستمارات اإلحصائية 

 -األهداف الخاصة :

 -يتعرف الطالب على :     

 لبيانات اإلحصائية .التعامل مع ا

 التعامل ومعرفة المقاييس اإلحصائية الحياتية والصحية .

وفيدددات تنظددديم االسدددتمارة اإلحصدددائية واالسدددتمارة الصدددحية المتعلقدددة بدددالحوادث اليوميدددة كدددالوالدات وال 

 واألمراض  .

 

 
 
 
 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

  
 39الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال. 

 األهداف المعرفية   -أ

       تعريف الطالب بمفهوم اإلحصاء وطرق البيانات والمعلومات  -1 

 كيفية عرض البيانات اإلحصائية  -2

 حساب المؤشرات والمعالم للبيانات واستخدام الطرق الرياضية  -3
 حساب المؤشرات الحيوية في تحليل البيانات والمؤشرات الصحية -4
 صحة والمؤسسات الصحيةملئ االستمارات التي تخص بيانات وزارة ال -5

 بناء جداول الحياة واستخدامها في التخطيط -6       

.    

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 يتعلم الطالب جمع البيانات وعرضها واحتساب المؤشرات  –1 

 إجراء المقارنات بين المقاييس اإلحصائية المستخدمة – 2

       لحياة والمقاييس الحيوية بناء النماذج الخاصة بجداول ا – 3

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة  - 1      

 إجراء التقارير والبحوث اإلحصائية -2     

 حل التمارين واألسئلة  -3     

 إجراء االمتحانات والمناقشات-4         

 طرائق التقييم     

 االمتحانات التحريرية  -1

 ة والمناقشات االمتحانات الشفهي -2

 حل التمارين واألسئلة -3

 

 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

 يتمكن الطالب من تحليل البيانات اإلحصائية ومعالجتها -1       

 يتعلم عملية جمع البيانات اإلحصائية في القطاع الصحي -2       

 إجراء التقارير والبحوث -3       

 

 ي (.ر الشخصالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوة التأهيليالمهارات العامة و -د 

 

 يتمكن الخريج من العمل في المؤسسات الصحي واإلدارية-1

 له القدرة على استخدام األساليب اإلحصائية -2
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  بنية المقرر

 أواسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 عليمالت

 طريقة التقييم

تعريف علم اإلحصاء. طرائق جمع  1 1

 البيانات

تعريف علم 

 اإلحصاء

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

2 

3 

عرض البيانات اإلحصائية ووصفها  2

,إعداد استمارة ) البيانات غير 

 المبوبة ( االستبيان  .

 

عرض البيانات 

 ائية اإلحص

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

4 

5 

6 

تمثيل التوزيعات التكرارية "البيانات  3

 المبوبة "

العرض الجدولي "جداول التوزيعات 

 التكرارية "

المدرج التكراري –العرض البياني 

,المنحني التكراري , المضلع 

 التكراري  

تمثيل التوزيعات 

 التكرارية

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

7   ,8  

9  ,10 

 

 مقاييس النزعة المركزية  4

 الوسط الحسابي .-

 الوسيط   .

 المنوال .

مقاييس النزعة 

 المركزية 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

مقدمة في نظرية العينات " معناها  1 11

 اختيارها ." وأسباب

مقدمة في نظرية 

 العينات 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

12 ,13  

14 ,15 

الحياتية , النسبة  اإلحصاءات 4

 الوفيات إحصاءاتوالمعدل ,

 اإلحصاءات

 الحياتية 

المحاضرة 

النظرية و 

 مليةالع

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

16 

17 

 إحصاءات الخصوبة . إحصاءات 2

 الخصوبة .

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

18 ,19 

20 ,21 

  اإلمراض إحصاءات   5

 جداول الحياة   .

 إحصاءات  

  اإلمراض

ة المحاضر

النظرية و 

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 
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 والسنوي العملية جداول الحياة   . 23

 اإلحصاءتعريف  الصحي ومصادره اإلحصاءتعريف  1 24

 الصحي ومصادره  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 اإلحصاءالحقول التي يعالجها  1 25

 الصحي

الحقول التي 

 اءاإلحصيعالجها 

 الصحي

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

الوفيات ) الشهادة  أسباب إحصاء 1 26

ة الطبية , السبب, الوفاة , شهادة الوفا

) 

 أسباب إحصاء

 الوفيات 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 تالمؤسسا إحصاء الصحية تسساالمؤ إحصاء 1 27

 الصحية

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المعدالت وانسب الخاصة  1 28

 بالمستشفيات والمرضى .

 العالج .   أيام

 ( اإلقامة أيامفترة المكوث )متوسط 

المعدالت وانسب 

الخاصة 

بالمستشفيات 

 والمرضى .

 

المحاضرة 

لنظرية و ا

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 . األسرةمعدل انشغال  2 30, 29

 معدل  الدخول    

معدل انشغال 

 . األسرة

 معدل  الدخول    

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 

 المصادر 

 الكتب المنهجية  –أ 

 ة فدي حقدل الصدحة العامدة / وزار واسدتخداماتهاإلحصداء  مبدادئيعدي ـ عدنان شداكر الرب

 1981الصحة 

 ب ـ الكتب المساعدة

1- Banderford Hill. Fundamental in Biostatistics 1975     

2- F. Margrette -Fundamental in Public health .               

 المراجع  -ج

1- W.DIXON and F. massey _ Introduction to statistical Analysis 

2- Paul G. Hoel _ Introduction to mathematical statistics.   
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 وصف المقرر

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .17

 / المركز علمي القسم ال .18
 صحة المجتمعالقسم  

 اسم / رمز المقرر .19
 BIOC/  الكيمياء الحياتية

 + تطبيقي عملي + تدريب موقعي أكاديميشكل الحضور  أشكال الحضور المتاحة .20

 )مستشفيات و مراكز صحية (

 
  الفصل / السنة .21

 السنة أخير -فصل ثاني – أولفصل  
 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 (عملي 3نظري + 1ساعة )  4 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23
2019-2020   

 

 

 أهداف المقرر -42
 

: : the students can be able toThe project  

 

ents can be able to identify at the end of the year , the basic : the studGeneral aims 

components of the blood , urine and measure the different components of the human 

body in normal cases and in cases of increment and decrement of these components . 

 

: can be able to : the student Special aims 

 

1. Preparing some solutions which he may need in his lab after graduation. 

2. How to collect a biological samples (blood and urine). 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيلم التعمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال. 

 األهداف المعرفية   -أ

نها مسريرية تعبئة الطلبة بمعرفة شاملة ومكثفة ومتكاملة في أساسيات مادة الكيمياء الحياتية وال  .1

 باألخص.

العملي ومنها  إرشاد وتوجيه الطلبة إلى سبل اقتباس وتنسيق وتطبيق مفردات الكيمياء الحياتية النظري .2

 في المجال الطبي.

ية الحيو تضمين معرفة الطالب المبادئ األولية الضرورية في اعتبار وأدراك قواعد وأسس الكيمياء .3

 والجزئية في فهم علة مختلف األمراض والخلل الوظيفي وتأثيراتها.

 .يةإعداد الطلبة بالخبرة والمهارة في تشخيص وتحليل وتوضيح المعضالت ذات العالقة السرير .4

ت لتطوراالمساهمة في إرساء قاعدة متينة من المعرفة لدى الطالب الستيعاب وفهم ممارسة الطب وا .5

 المستقبلية فيها من المنظور التشخيصي والعالجي.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 1- تطوير مهارات الطلبة من خالل األسئلة الذهنية واألجوبة واالختبارات الخاصة في المختبر.

 2- استخدام الطرق المختبرية لمراقبة التفاعالت الكيموحيوية للعينات المرضية.

 3- التعرف على اهم مكونات الجسم وتغيراته الكيمائية.

     

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة النظرية  -1
 العملية  ةطريقة المحاضر -2
 المختبرات -3
 المستشفيات -4       

 طرائق التقييم     

 االختبار اليومي -1
 االختبار الفصلي -2
 االختبار السنوي -3
 التقارير-4

 االلتزام بالدوام -5

 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

 االختبارات اليومية و الفصلية و السنوية النظرية و العملية . -1       

 المناقشة اليومية . -2       

 العلمية الفصلية و السنوية. مناقشة البحوث-3       

  التقارير و الندوات -4       

 شخصي (.لتطور الالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف واالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 

 المختبري واألمانللسالمة  األساسيةتعلم المبادئ  -1    

 المختبري ألجهزةاتعليم على الكيفية الصحيحة للتعامل مع  -2

  تعليم على الكيفية الصحيحة للتعامل مع المواد الكيمائية المختلفة حسب خطورتها -3
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 بنية المقرر

 أواسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1 Biochemistry / cell Biochemistry المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

2 1 Blood , urine , 

urinary deposit 

Blood , urine  المحاضرة النظرية

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

3 1 Electrolytes Electrolytes  المحاضرة النظرية

 و العملية
االمتحان النظري, 

لي العملي ,الفص

 والسنوي

4 1 Carbohydrate Carbohydrate  المحاضرة النظرية

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

5 1 Types of 

carbohydrate , 

glycolysis 

Types of 

carbohydrate 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

6 1 Carbohydrate 

metabolism 

Carbohydrate 

metabolism 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

7 1 Protein (classification 

) 

Protein 

classification 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

8 1 Properties of protein Properties of 

protein 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

9 1 Lipid Lipid  المحاضرة النظرية

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي
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10 1 Classification of lipid Classification of 

lipid 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
النظري,  االمتحان

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

11 1 Carbohydrates Carbohydrates  المحاضرة النظرية

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

12 1 Proteins, types, 

normal value in body 

Proteins, types, 

normal value in 

body 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
ي, االمتحان النظر

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

13 1 Cholesterol Cholesterol  المحاضرة النظرية

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

14 1 Enzymes Enzymes  المحاضرة النظرية

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

15 1 Hydrolytic enzymes Hydrolytic 

enzymes 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

16 1 GPT & GOT GPT & GOT  المحاضرة النظرية

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

17 1 Hormones Hormones  المحاضرة النظرية

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

18 1 Adrenal hormones Adrenal 

hormones 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

19 1 Pancreatic hormones Pancreatic 

hormones 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

20 1 Pituitary gland 

hormones 

Pituitary gland 

hormones 

االمتحان النظري, المحاضرة النظرية 
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العملي ,الفصلي  و العملية

 والسنوي

21 1 Vitamins Vitamins  المحاضرة النظرية

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

22 1 Types of vitamins Types of 

vitamins 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
ي, االمتحان النظر

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

23 1 Hormones, types, 

normal value s 

Hormones, 

types, normal 

value s 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

24 1 Kidney function tests, 

urea, normal values 

Kidney function 

tests, urea, 

normal values 

لمحاضرة النظرية ا

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

25 1 Kidney function test Kidney function 

test 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

26 1 Creatinine Creatinine  المحاضرة النظرية

 و العملية
االمتحان النظري, 

ملي ,الفصلي الع

 والسنوي

27 1 Creatinine clearance Creatinine 

clearance 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

28 ,29 

30 

3 Liver function test Liver function 

test 

المحاضرة النظرية 

 و العملية
االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 المصــــــــــادر 

 

 فالسيد سركون أسحق يوس -ملزمة الكيمياء السريرية /أعداد ـ السيد محمد رمزي ألعمري 

 

دريس نهجيه للتيعتبر هذا المصدر كتابا" منهجيا" عمليا وتعتبر المصادر باللغة اإلنكليزية كتبا" م

 النظري. 
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 وصف المقرر

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .24

 / المركز علمي القسم ال .25
 صحة المجتمعالقسم  

 سم / رمز المقررا .26
 CAI/  تطبيقات الحاسوب

 أشكال الحضور المتاحة .27
 + تطبيقي عملي أكاديميشكل الحضور 

 الفصل / السنة .28
 السنة أخير–فصل ثاني  – أولفصل 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .29
 (عملي 2نظري +  1ساعة ) 3

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .30
2019-2020   

 أهداف المقرر .31
 

  -امة والخاصة :األهداف الع

 

 رامجياته .بأن يكون الطالب قادر على التعامل مع جهاز الحاسوب وملماً باستعماله وفاهماً طرق استخدام    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقيقها الب تصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خ

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال. 

 األهداف المعرفية  -أ

 الختصاصي مجاالالحصول على المعارف والحقائق والمفاهيم العلمية ف -1    

  تبني إحدى التقنيات الحديثة في مجال التعليم لدراسته المستقبلية  -2    

  .ي التعليمفاستخدام تطبيقات متنوعة متعلقة ببرمجة الروبوت إضافة إلى استخدام أنظمة المحاكاة  -3    

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تقنية             اكتساب بعض المهارات ال -1      

 اكتساب مهارة الكتابة بطريقة علمية -2      

 اكتساب مهارة البحث عبر صفحات الو -3

 طرائق التعليم والتعلم 

 طريقة المحاضرة النظرية  -8
 العملية  ةطريقة المحاضر -9

 

 طرائق التقييم     

 االختبار اليومي -1
 االختبار الفصلي -2
 االختبار السنوي -3

 

 هداف الوجدانية والقيمة األ -ج

 اكتساب قيم ايجابية مثل التعاون , الدقة والتنظيم -1     

 القدرة على المشاركة والتفاعل. -2     

 

 شخصي (.لتطور الالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف واالتأهيلية المهارات العامة و -د 

             اكتساب بعض المهارات التقنية  -1    

 اكتساب مهارة الكتابة بطريقة علمية -2     

 يباكتساب مهارة البحث عبر صفحات الو -3   
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 بنية المقرر

 أواسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

 –تعريفيددددددة بالحاسددددددبات : أجيالهددددددا  1 1

  Hardwareماديدددة مكوناتهدددا  : ال

 -  Softwareوالبرمجيددددددددددة 

)برامجيددددددددات النظددددددددام والبددددددددرامج 

 التطبيقية( .

تعريفية بالحاسبات 

 : أجيالها

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

: مفهددوم  MS-DOSنظددام التشددغيل  1 2

 –أشددددارة النظددددام  –نظددددام التشددددغيل 

وياتها األدلددددددة ومسددددددت –األقددددددراص 

أوامددددر نظددددام التشددددغيل  –والملفددددات 

 -  Internal Commandsالداخلية 

 Externalوالخارجيددددددددددددة 

Commands   األوامددددر األكثددددر(

 استخداما( .

نظددددددددام التشددددددددغيل 

MS-DOS  :

مفهدددددددددوم نظددددددددددام 

 التشغيل 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

شدددددغيل الداخليدددددة : أوامدددددر نظدددددام الت 10 3-12

Internal commands  :Dir –

Del –Time – Date – Cls – 

RD – CD – MD – Echo – 

Ren – Copy – Vol – Ver – 

Path  

أوامددددددددددر نظددددددددددام 

التشددغيل الداخليددة : 

Internal 

commands  : 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

: مفهددوم  Windowsشددغيلنظددام الت 25 27 -13

 –مزايددددددددداه  – Windowsنظدددددددددام 

 –تشغيل النظدام  –متطلباته األساسية 

مكونددددات الشاشددددة الرئيسددددية لسددددطح 

مفهددددوم  -  Desk topالمكتددددب 

أسلوب التعامدل مدع  -  Iconاأليقونة 

أهميدددة ومكوندددات  –فعاليدددات الفدددأرة 

 -  Task Barشددددريط المهددددام 

للدددددخول إلددددى  Startاالسددددتفادة مددددن 

 –مفهددوم المهددام المحملددة  –مج البددرا

الخددروج مددن النظددام وإطفدداء الحاسددبة 

Shut Down  . 

نظدددددددددددددددددددددددددددددددددددام 

التشدددددددددددددددددددددددددددغيل

Windows  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

مفهددوم النافددذة ألي برنددامج والتعددرف   

التعامل مدع  –على مكوناتها الرئيسية 

 أيقونات سطح المكتب(

م النافددذة ألي مفهددو

برندددامج والتعدددرف 

علدددددددى مكوناتهدددددددا 

 الرئيسية (

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 Myالتعدددددرف علدددددى مكوندددددات   

Computer  مددن حيددث األقددراص– 

كيفية التعامل مع  –المجلدات والملف 

التعددددددددرف علددددددددى 

 Myمكونددددات 

Computer 

المحاضرة 

النظرية و 

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 
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نسددددخ  –تهيئدددة األقددددراص المرنددددة  –

سددتفادة مددن اال –المجلدددات والملفددات 

القدددص واللصدددق ومعرفدددة خصدددائص 

 –األقددددراص والمجلدددددات والملفددددات 

التعامدددل مدددع سدددلة المهمدددالت وكيفيدددة 

حذف الملفات واسترجاعها من خالل 

مدددا تدددوفره سدددلة المهمدددالت فدددي هدددذا 

 الجانب .

 لسنويوا العملية

االسددتفادة مددن بددرامج لوحددة السدديطرة   

Control Panel  مثدددددل أيقونددددده

Mouse  وأيقوندددةDisplay  وكيفيدددة

تغييددر خلفيددة سددطح المكتددب والددتحكم 

في حافظ الشاشة وتغيير مظهر قدوائم 

 – Addأيقونددة  –النوافددذ وألوانهددا 

Remove program  فدددي إضدددافة

 وحذف البرامج .

االسددددددددتفادة مددددددددن 

بدددددددددرامج لوحدددددددددة 

 سيطرةال

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

فددي تنفيددذ  Runاالسددتفادة مددن خيددار   

البرامج بشكل مباشدر وكدذلك التحدول 

 MS-DOSإلى إشارة نظام التشغيل 

 والتعامل مع أوامره .

االستفادة من خيدار 

Run  فددددددي تنفيددددددذ

 البرامج

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

اسدددددددتخدام بدددددددرامج التسدددددددلية مثدددددددل   

Window media player  فدددي

 تشغيل األفالم .

اسدددددتخدام بددددددرامج 

 التسلية

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

االسددددتفادة مددددن البددددرامج اإلضددددافية   

Accessories سدددبة مثدددل اآللدددة الحا

Calculator  . 

االسددددددددتفادة مددددددددن 

 البرامج اإلضافية

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

فدي  Paintالتعامل مع برنامج الرسم   

أنشاء وحفدظ واسدترجاع الرسدوم مدن 

 خالل األوامر التي يوفرها .

التعامل مع برندامج 

 الرسم

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 Noteالتعامل مع نافدذة المالحظدات   

Pad   وWordPad  فددددددددي كتابددددددددة

النصدددددوص وحفظهدددددا واسدددددترجاعها  

وطباعتهددددا وتغييددددر نمددددط طباعتهددددا 

 وتنسيقها .

التعامدددل مدددع نافدددذة 

 المالحظات

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

نظري, االمتحان ال

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

التعددرف علددى كيفيددة الحصددول علددى   

وأسداليبها المختلفدة    Helpالمساعدة 

. 

التعرف على كيفية 

الحصددددددول علددددددى 

 المساعدة

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

مفهدددددددددددوم فيدددددددددددروس الحاسدددددددددددبات  28-29-3

Computer Viruses يدددددة : كيف

مفهددددددوم فيددددددروس 

 الحاسبات

االمتحان النظري, المحاضرة 
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أنواعهدددددددا ومعالجتهدددددددا  –اإلصدددددددابة  30

والتعامدددل معهدددا مدددن خدددالل البدددرامج 

والمتدوفرة Anti Viruses المضدادة 

ضددددددددمن بيئددددددددة نظددددددددام التشددددددددغيل 

Windows. 

النظرية و 

 العملية

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 
 المصــــــــــادر 

 

 سف/أعداد ـ السيد محمد رمزي ألعمري  ـ السيد سركون أسحق يو ملزمة الكيمياء السريرية

دريس نهجيه للتيعتبر هذا المصدر كتابا" منهجيا" عمليا وتعتبر المصادر باللغة اإلنكليزية كتبا" م

 النظري. 
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 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .32

 / المركز علمي القسم ال .33
 صحة المجتمعالقسم  

 لمقرراسم / رمز ا .34
 HRD/  والديمقراطية اإلنسانحقوق 

 أشكال الحضور المتاحة .35
 أكاديميشكل الحضور 

 الفصل / السنة .36
 السنة أخير –فصل ثاني  – أولفصل 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .37
 نظري واحدة ساعة

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .38
2019-2020   

 

 

 . أهداف المقرر29

 
 قادراً في نهاية العام الدراسي أن : أن يكون   -األهداف العامة :

 بها . يتعرف الطالب على مبادئ وقيم حقوق اإلنسان والتعريف بها وتربية األجيال على احترامها والتمسك  /1

 يتعرف على الحريات العامة وماهية هذه الحريات في تفاصيلها .  /2

 -األهداف الخاصة :    

 ة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية المرتبطة بها .يتعرف الطالب على التوعية المستمر  /1

 يحارب كل ما يرمي إلى تجاهلها أو النيل منها أو مس قدسيتها .  /2

 يتعرف على مفهوم الديمقراطية وعالقتها بالحريات العامة .  /3

 

 

 

 

حقيقها الب تر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقر

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال. 

 األهداف المعرفية   -أ

   ..مة لحمايتهاالمبادئ الرئيسية ألبرز حقوق اإلنسان ومصادرها وأنواعها واآلليات المستخدريس تد -1      

 .قراطيفي العراق بشكل ديم إنتاج المعرفة والتفكير واإلبداع المرتبط بتطوير الحيز العام  -2    

 .لقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسانا تطوير فهم وممارسة -3    

 المهاراتية الخاصة بالمقرراألهداف   -ب 

  ..ى التمسك بهالقيم واالتجاهات وأنماط السلوك التي تُعلي من شأن حقوق اإلنسان وتعمل علا  -1           

 اعتبار الفرد قيمة بحد ذاته متساويا في حريته و حقوقه باألفراد اآلخرين. -2 

 دون أخرى.عدم التحيز إلى رأي دون آخر أو جنس دون آخر أو عقيدة  -3 

 .االنفتاح و امتالك أدوات الردع األخالقي - 4        

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة النظرية  -1

 المناقشة والحوار -2

 طرائق التقييم     

 االختبار اليومي -1

 االختبار الفصلي -2

 االختبار السنوي -3

 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

 .هاب على التمسكقيم واالتجاهات وأنماط السلوك التي تُعلي من شأن حقوق اإلنسان وتعمل لا        

 شخصي (.لتطور الالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف واالتأهيلية المهارات العامة و -د 

يات سائل و آلجميع و توفير ما تحتاجه من نهج فكري منفتح تشرف عليه العقالنية, و تدافع عنه -    

  تقبل اآلخر.
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 بنية المقرر

 أواسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

 –تعريفها – اإلنسانحقوق  1 1

 أهدافها

في  اإلنسانحقوق 

الحضارات القديمة 

وخصوصا حضارة وادي 

 الرافدين

تعريفها – اإلنسانحقوق 

 أهدافها –

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

في الشرائع  اإلنسانحقوق  1 2

السماوية مع التركيز على 

 اإلسالمفي  اإلنسانحقوق 

في  اإلنسانحقوق 

 الشرائع السماوية 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

في التاريخ  اإلنسانحقوق  1 3

 –المعاصر والحديث 

االعتراف الدولي بحقوق 

منذ الحرب العالمية  اإلنسان

 األمموعصبة /  األولى

 المتحدة

في  اإلنسانحقوق 

التاريخ المعاصر 

 والحديث 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

بحقوق  إلقليميا االعتراف 1 4

 األوربيةاالتفاقية  اإلنسان

 1950 اإلنسانلحقوق 

 0 األميركيةاالتفاقية 

 اإلقليمي االعتراف

  اإلنسانبحقوق 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المنظمات غير الحكومية  1 5

) اللجنة  اإلنسانوحقوق 

 – األحمرالدولية للصليب 

 –منظمة العفو الدولية 

 اإلنسانمنظمة مراقبة حقوق 

المنظمات الوطنية لحقوق  –

 0 اإلنسان

المنظمات غير الحكومية 

  اإلنسانوحقوق 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

في الدساتير  اإلنسانحقوق  1 6

العراقية بين النظرية والواقع 

0 

في  نساناإلحقوق 

الدساتير العراقية بين 

 0النظرية والواقع 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 اإلنسانالعالقة بين حقوق  1 7

في -1ة :موالحريات العا

العالمي لحقوق  اإلعالن

 0 اإلنسان

 اإلقليميةفي المواثيق  -2

 0والدساتير الوطنية 

حقوق العالقة بين 

 ة موالحريات العا اإلنسان

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي
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االقتصادية  اإلنسانحقوق  1 8

واالجتماعية والثقافية 

المدنية  اإلنسانوحقوق 

 0والسياسية 

 اإلنسانحقوق 

االقتصادية واالجتماعية 

 اإلنسانوالثقافية وحقوق 

 0سية المدنية والسيا

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

الحديثة :  اإلنسانحقوق  1 9

الحق  –الحقائق في التنمية 

الحق في  –في البيئة النظيفة 

 الحق في الدين –التضامن 

المحاضرة  الحديثة  اإلنسانحقوق 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

صلي العملي ,الف

 والسنوي

ضمانات احترام وحماية  1 10

على الصعيد  اإلنسانحقوق 

الضمانات في  –الوطني 

 –الدستور والقوانين 

سيادة  مبدأالضمانات في 

 القانون

الضمانات في الرقابة 

الضمانات في  –الدستورية 

العام  والرأيحرية الصحافة 

دور المنظمات غير  –

الحكومية في احترام وحماية 

 0 إلنساناحقوق 

ضمانات احترام وحماية 

على  اإلنسانحقوق 

 الصعيد الوطني 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

ضمانات واحترام وحماية  1 11

على الصعيد  اإلنسانحقوق 

 الدولي :

المتحدة  األممدور  -

ووكاالتها 

المتخصصة في 

 توفير الضمانات

ات دور المنظم -

) الجامعة  اإلقليمية

االتحاد  –العربية 

االتحاد  – األوربي

منظمة  – اإلفريقي

 – األمريكيةالدول 

 0منظمة اسيان 

دور المنظمات  -

غير  اإلقليميةالدولية 

 والرأيالحكومية 

العام في احترام 

وحماية حقوق 

 اإلنسان

ضمانات واحترام 

 اإلنسانوحماية حقوق 

 على الصعيد الدولي :

 ناإلنسا -

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

النظرية العامة للحريات :  1 12

 –الحقوق والحريات  أصل

موقف المشروع من الحقوق 

المحاضرة  النظرية العامة للحريات 

النظرية و 

لنظري, االمتحان ا

العملي ,الفصلي 
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استخدام  –والحريات المعلنة 

 0مصطلح الحريات العامة 

 والسنوي العملية

القاعدة الشرعية لدولة  1 13

 القانون

القاعدة الشرعية لدولة 

 القانون

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

تنظيم الحريات العامة من  1 14

 قبل السلطات العامة

تنظيم الحريات العامة من 

 قبل السلطات العامة

لمحاضرة ا

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المساواة : التطور التاريخي  1 15

 لمفهوم المساواة

التطور الحديث لفكرة 

 المساواة

المساواة بين  -

 0الجنسين 

 اإلفرادالمساواة بين  -

حسب معتقداتهم 

 0وعنصرهم 

المساواة : التطور 

 التاريخي لمفهوم المساواة

لتطور الحديث لفكرة ا

 المساواة

المساواة بين  -

 0الجنسين 

المساواة بين  -

حسب  اإلفراد

معتقداتهم 

 0وعنصرهم 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 الديمقراطية.تعريفها. أنواعهاالديمقراطية.تعريفها. 1 16

 أنواعها

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

متحان النظري, اال

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة  مفاهيم الديمقراطية مفاهيم الديمقراطية 1 17

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

الديمقراطية في العالم  الديمقراطية في العالم الثالث 1 18

 الثالث

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

الديمقراطية في  األنظمة 1 19

 العالم

الديمقراطية في  األنظمة

 العالم

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

مفهوم الحريات, تصنيف  1 20

 الحريات العامة

مفهوم الحريات, تصنيف 

 الحريات العامة

المحاضرة 

النظرية و 

 مليةالع

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

,  األساسيةالحريات  1 21

الحريات الفكرية, الحريات 

,  األساسيةالحريات 

الحريات الفكرية, 

المحاضرة 

النظرية و 

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 
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الحريات االقتصادية  االقتصادية واالجتماعية

 واالجتماعية

 والسنوي العملية

والشعور  األمنحرية  1 22

 باالطمئنان

 واإليابحرية الذهاب 

والشعور  األمنحرية 

 باالطمئنان

 واإليابحرية الذهاب 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 حرية التعليم 1 23

 حرية الصحافة

 حرية التجمع

 حرية التعليم

 حرية الصحافة

 حرية التجمع

ضرة المحا

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 حرية الجمعيات 1 24

 حرية العمل

 حرية الجمعيات

 حرية العمل

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة  حق التملك حق التملك 1 25

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

لعملي ,الفصلي ا

 والسنوي

المحاضرة  حرية التجارة والصناعة حرية التجارة والصناعة 1 26

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة  المرأةحرية  المرأةحرية  1 27

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

ية والحريات السياس األحزاب 1 28

 العامة

السياسية  األحزاب

 والحريات العامة

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

التقدم العلمي والتقني  1 29

 والحريات العامة

التقدم العلمي والتقني 

 والحريات العامة

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

صلي العملي ,الف

 والسنوي

المحاضرة  مستقبل الحريات العامة مستقبل الحريات العامة 1 30

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي
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 CH2/  صحة المجتمع
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 أهداف المقرر .46
 يتعرف على إنسيكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادرا على   

 مفاهيم صحة المجتمع والتقنيات المتعلقة به .              

 سيكون الطالب قادرا   -: الخاصة

 ـ أن يتعرف على طريقة تنظيم استمارات الحوامل واألطفال مسجل العائلة .1

 ـ أن يتابع المتسربين من التلقيحات والتثقيف الصحي .2

 في المدارس ومعاهد المعوقين . ـ أن يتمكن من الزيارات المنزلية والقيام بالعمل الحقلي3

 

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا 

 ؛البرنامج.
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال.   

  هداف المعرفية األ -أ
ي فدللعيندات المفحوصدة ومددى مطابقتهدا للشدروط الصدحية و المسداعدة  ألمختبدريالمساعدة في التحري  -2

 فرق التفتيش والرقابة الصحية.
 ..األوليةتنفيذ برامج الرعاية الصحية و  ة المهنيةله دور فعال في حقل الصحة والسالم -2

 ج.المستعملة في التشخيص والعال واآلالتالطبية المستخدمة والعناية بها  األجهزةتشغيل  -3
 فرق المسح الصحي وحمالت التوعية الصحية.له دور في  -4
 لصحيةيذ البرامج اتنف إثناءالتشخيصية والتمريضية والعالجية  اإلجراءاتمساعدة الطبيب في  -5

   االنتقالية وكيفية السيطرة عليها. باإلمراضفرق المسوحات الخاصة دور في  له

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الدورية , الفحوصات المختبرية . تتطبيق البرامج الطبية كاللقاحا – 1ب 

 . العالج و مساعدة الطبيب في التشخيص و المهارات في برامج السيطرة على اإلمراض االنتقالية – 2ب 

 المهارة العملية في تشغيل األجهزة المختبرية و العناية بها.  - 3ب 

 

طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة المحاضرة النظرية  -1
 العملية  ةطريقة المحاضر -2

طريقة المناقشة و الحوار-3         

 طرائق التقييم

 االختبار اليومي -
 ر الفصلي االختبا-2
 االختبار السنوي -3
           مناقشة البحوث الفصلية و السنوية-4
 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

 االختبارات اليومية و الفصلية و السنوية النظرية و العملية . -1ج         

 المناقشة اليومية . -2ج

 مناقشة البحوث العلمية الفصلية و السنوية.-3ج

  تقارير و الندوات ال-4ج        

 لشخصي (.لتطور االمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف واالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 التدريب العملي في المختبرات  -1
 التدريب الصيفي -2
 االطالع على المصادر -3
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 بنية المقرر

 أو/ اسم الوحدة مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

3 

4 

 ـ مقدمة عن صحة المجتمع .1 8

 ـ رعاية األمومة والطفولة .2

    ـ رعاية أالم .    ـ  رعاية الطفل .  

 ـ  التثقيف الصحي .

ـ مقدمة عن 1

 صحة المجتمع .

ـ رعاية 2

األمومة والطفولة 

. 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري, االمتحان 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

5 

6 

 ـ الصحة المدرسية 3 4

ـ الرعاية الصحية للطلبة ومنتسبي 

 المدرسة 

 ـ الصحة البيئية في المدارس 

 ـ التثقيف الصحي في المدارس 

 ـ الصحة العينية وصحة األسنان 

ـ الصحة 3

 المدرسية 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

الفصلي العملي ,

 والسنوي

7 

8 

 ـ صحة البيئة .4 4

 ـ أهداف صحة البيئة .

 ـ تلوث الهواء .

 ـ تلوث الماء .

 ـ الماء الصحي .

 ـ تصريف الفضالت والنفايات .

 ـ صحة البيئة .4

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

9 

10 

 ـ التغذية .5 4

 المختلفة .ـ للفئات العمرية 

 ـ مكونات الغذاء األساسية وأهميتها .ـ

 غذاء المرضى . 

 

 

 ـ التغذية .5

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

11 

12 

 ـ التثقيف الصحي .6 4

 ـ فريق التثقيف الصحي .

 ـ واجبات الفريق الصحي .

 كيفية وضع خطة التثقيف الصحي

 

 

 

 

التثقيف ـ 6

 الصحي 

 

 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 ـ خدمات الصحة الريفية .7 2 13

 ـ واجبات فريق الصحة الريفية .

ـ خدمات 7

 الصحة الريفية .

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي
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14  ,

15  ,

16 

 

 ـ رعاية المعوقين .8 6

 أ ـ المعوقين فيزياويا .

 ب ـ المعوقين عقليا .

ـ رعاية 8

 المعوقين .

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

17 ,18 

,19 

 ـ اإلحصاء الصحي .9 6

أ ـ معنى اإلحصاء الصحي ـ  

 الطريقة العامة للبحث الصحي .

 الدات والوفيات .ب ـ معلومات الو

ـ اإلحصاء 9

 الصحي 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

ـ السيطرة على اإلمراض 10 4 21, 20

 المتوطنة . 

ـ السيطرة 10

على اإلمراض 

 المتوطنة . 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

22  ,

23 

ـ السيطرة على األمراض المعدية 11 4

 . 

ـ السيطرة 11

على األمراض 

 المعدية . 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

24  ,

25 

التأهيل ـ معنى التأهيل ـ أنواع  4

 التأهيل .

المحاضرة  التأهيل 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

,الفصلي العملي 

 والسنوي

26  ,

27  ,

28 

إدارة خدمات  إدارة خدمات صحة المجتمع .  6

 صحة المجتمع . 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

أعادة ألهم مقاييس صحة المجتمع .  4 30, 29

 مراجعة

أعادة ألهم 

مقاييس صحة 

 المجتمع . 

المحاضرة 

النظرية و 

 عمليةال

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 

 المصادر    

 ـ رعاية األمومة والطفولة , د. هناء ألبياتي 1

 ( لصحةـ دليل اإلجراءات الوقائية المبسط والسيطرة لألمراض االنتقالية )كراس وزارة ا2

 ـ الصحة المدرسية , د. هناء احمد  و د. محمد وفيق .3
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 وصف المقرر

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .47

 صحة المجتمعالقسم   / المركز علمي م الالقس .48

 HIN/  تفتيش ورقابة صحية اسم / رمز المقرر .49

 + تطبيقي عملي + تدريب موقعي أكاديميشكل الحضور  أشكال الحضور المتاحة .50

 السنة أخير –فصل ثاني  – أولفصل   الفصل / السنة .51

 (عملي 4نظري + 2) ساعة 6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .52

 خ إعداد هذا الوصف تاري .53
2019-2020   

 أهداف المقرر

 أهداف المادة : ـ   

 ىسيكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادرا على ان يتعرف عل   -: العامة           

 برامج ومفهوم التفتيش الصحي .              

 سيكون الطالب قادرا على أن :  -: الخاصة

 د ومستلزمات إنجاح عملية التفتيش .أ ـ أن يتعرف على أسس وقواع

 ب ـ أن يشخص الشروط والمواصفات الصحية الواجب توفرها قانونا في المحالت 

 الخاضعة للرقابة الصحية .   

 

 

 

 

 

حقيقها الب تفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيو

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال.   

  هداف المعرفية األ -أ
وممارسات صحية سليمة. تحسين السلوك و تبني نمط حياة الحث على-1          

السعي المتواصل لتحسين صحة الفرد والمجتمع ومحاولة منع او تقليل من حدوث االمراض من خالل   -2

 التأثير على المعتقدات واالتجاهات والسلوك فرديا ومجتمعيا.

ظ على رفع الوعي الصحي  من خالل تزويد الفرد بالمعلومات والخبرات بقصد التأثير في سلوكه للحف -3 

            صحته وصحة المجتمع . 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تحسين الصحة على مستوى الفرد والمجتمع. -1         

.اإلمراضخفض حدوث  -2         

.والوفيات اإلعاقاتخفض  -3        

تحسين نوعية الحياة للفرد والمجتمع. -4                     

 

ق التعليم والتعلمطرائ       

 طريقة المحاضرة النظرية  -3
 العملية  ةطريقة المحاضر -4
الزيارات الميدانية -3         

المستشفيات -4               

 طرائق التقييم

 االختبار اليومي -
 االختبار الفصلي -2
 االختبار السنوي -3
          مناقشة البحوث الفصلية و السنوية-4
  ةالتقارير االسبوعي -5
 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

 االختبارات اليومية و الفصلية و السنوية النظرية و العملية . -1ج         

 المناقشة اليومية . -2ج

 التدريب الصيفي-3ج

  التقارير و الندوات -4ج        

 ي (.ور الشخصلتوظيف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية االتأهيلية المهارات العامة و -د 

 والمعارف الصحية السليمة نشر المفاهيم  -1
 حل المشاكل الصحية-2

 تغير السلوك الخاطئ الى سلوك صحي -3 
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 بنية المقرر

 أواسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

نظام مفهوم الرقابة الصحية ,  2 1

, مقتطفات من قانون  األغذية

 الصحة العامة

مفهوم الرقابة 

 الصحية 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة النظرية  السالمة الغذائية  البيئة السالمة الغذائية , سالمة 2 2

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

الصحية ,  اإلجازةشروط منح  2 3

الشروط الواجب توفرها في 

 والعمال اإلجازةصاحب 

شروط منح 

 الصحية  اإلجازة

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة النظرية  الشروط العامة الشروط العامة 2 4

 و العملية

االمتحان النظري, 

صلي العملي ,الف

 والسنوي

الشروط الخاصة , وتشمل  2 5

الفنادق و دور االستراحة , 

المقاهي العامة و الكازينوهات 

والمتنزهات العائلية ومحالت 

 ألسفريبيع القهوة والشاي 

المحاضرة النظرية  الشروط الخاصة 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

نات , والمخابز والمعج األفران 2 6

و تحضير و تقديم  إعدادمحالت 

 والمشروبات األطعمة

والمخابز  األفران

 والمعجنات 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

محالت تحضير وبيع المثلجات  2 7

الخدمية , محالت بيع 

التجهيزات الغذائية المنزلية 

 بالمفرد

محالت تحضير 

لجات وبيع المث

 الخدمية 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 واأللبانمحالت بيع اللحوم  2 8

والبيض والمنتجات الحيوانية ) 

بالجملة ( , محالت بيع اللحوم 

 الحمراء والدواجن ومنتجاتها

محالت بيع 

 واأللباناللحوم 

 والبيض 

المحاضرة النظرية 

 ةو العملي

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 األغذيةمحالت بيع  2 9

والمشروبات الجاهزة , محالت 

النهرية والبحرية  األسماكبيع 

بالجملة والمفرد , أكشاك بيع 

محالت بيع 

 األغذية

والمشروبات 

 الجاهزة 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

النظري, االمتحان 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي
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 األكالتالشربت والعصير و 

 الجاهزة

صالونات الحالقة و التجميل ,  2 10

محالت طحن وبيع القهوة , 

 محالت بيع الدجاج الحي

صالونات 

الحالقة و 

 التجميل 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة النظرية  دور الرشاقة دور الرشاقة 2 11

 عمليةو ال

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

معمل الصناعات الغذائية ,  2 12

 الغذائية المضافات

معمل الصناعات 

الغذائية , 

المضافات 

 الغذائية

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

معمل التجهيزات الغذائية ,  2 13

 ئية معمل المقبالت الغذا

معمل التجهيزات 

 الغذائية 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 إنتاجمعمل الحلويات , معمل  2 14

 الراشي

المحاضرة النظرية  معمل الحلويات 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

الثلج ,  معامل معامل الثلج , معامل الجبس 2 15

 معامل الجبس

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

معامل العصير والمربيات ,  2 16

معامل المياه المعدنية 

 والمشروبات الغازية

معامل العصير 

والمربيات , 

معامل المياه 

المعدنية 

والمشروبات 

 الغازية

المحاضرة النظرية 

 و العملية

متحان النظري, اال

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

معامل تحلية وتعقيم مياه الشرب  2 17

الحلزونية  األغشيةبنظام 

والتنافذ العكسي , مشاريع مياه 

  اإلسالة

معامل تحلية 

وتعقيم مياه 

 الشرب 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة النظرية  اكز التجميلمر مراكز التجميل 2 18

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

معامل مستحضرات التجميل  2 19

 ومعامل المنظفات

معامل 

مستحضرات 

االمتحان النظري, المحاضرة النظرية 

العملي ,الفصلي 
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التجميل ومعامل 

 المنظفات

 والسنوي و العملية

نقل وحفظ وسائط النقل المعدة ل 2 20

وعرض وبيع وتجهيز المواد 

 الغذائية

وسائط النقل 

المعدة لنقل 

وحفظ وعرض 

وبيع وتجهيز 

 المواد الغذائية

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة النظرية  الحمامات العامة  الحمامات العامة , المسابح 2 21

 و العملية

النظري, االمتحان 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

تنظيم عمل  تنظيم عمل الباعة المتجولين 2 22

 الباعة المتجولين

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

الكشف الصحي و البيئي على  2 23

 المدارس

الكشف الصحي 

و البيئي على 

 المدارس

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة النظرية  المجازر المجازر 2 24

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

مدة صالحية  مدة صالحية المواد الغذائية 2 25

 المواد الغذائية

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

لجهات الساندة ألعمال الرقابة ا 2 26

 الصحية 

الجهات الساندة 

ألعمال الرقابة 

 الصحية 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

مواقع الطمر  مواقع الطمر الصحي 2 27

 الصحي

المحاضرة النظرية 

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

ليل المخاطر و نقاط نظام تح 2 28

 الرقابة الحرجة

نظام تحليل 

 المخاطر 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

سحب النماذج  سحب النماذج الغذائية 2 29

 الغذائية

المحاضرة النظرية 

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

اضرة النظرية المح سياقات العمل سياقات العمل 2 30

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي
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 وصف المقرر

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .54

 
 صحة المجتمعالقسم   / المركز علمي القسم ال .55

 MS/   طب باطني جراحي اسم / رمز المقرر .56

+ تطبيقي عملي + تدريب موقعي  أكاديميشكل الحضور  أشكال الحضور المتاحة .57

 )مستشفيات و مراكز صحية (

 
 السنة أخير –فصل ثاني – أولفصل  ةالفصل / السن .58

 (عملي4نظري +  2) ساعة6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .59

   2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .60

 

 أهداف المقرر

Course Objective  

General ; The Student Will be able how treat simple cases  

Special ;  The Student Will be able to give blood & injection  

                The Student Will be able to dress Wound . 

                The Student Will be able to measure blood pressure , pulse ,Temperature . 

 

    

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  ننها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال. 

  هداف المعرفية األ -أ

 ون قادرا على التعرف على  اإلعراض والعالمات المرضية للحاالت المختلفة إن يك -1

 إن يمتلك المقدرة  على  تحديد  طرق الوصول للتشخيص -2
 إن يتعرف على الطرق العالجية المعروفة  -3
 إن تتم االستفادة من أسس التعليم للعلوم األساسية في تفسير الحاالت المرضية-4         

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتداف األه  -ب 

 طرق الفحص السريري اكتساب مهارات     -1  

 التداخالت والفحوصات السريرية والعالجية إجراءيمتلك المقدرة على  إن  - 2

 الحياة  إلنقاذعاجلة  الحاالت الحرجة والتي تتطلب إجراءاتتتطور قابليته في تحديد  إن– 3

 ةعن طريق االستشار األخرىالتعاون مع الحقول التخصصية  أصوليحدد  إنيستطيع  إن  - 4          

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة النظرية  -1

 العملية ةطريقة المحاضر -2

 متابعة مرضى في المستشفى . –مرافقة للجوالت السريرية  –دراسة وتحليل معلومات طبية   -3

 

     

 طرائق التقييم

 السنوي  -الفصلي  -ختبار اليومي اال - 1

          مناقشة البحوث الفصلية و السنوية -2

 االمتحانات السريرية  عند المريض  -3

 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

 االهتمام باألخالق والتعامل والتواصل الصحيح  مع المرضى-1 

 احترام قدسية المهنة وقوانينها-2

 في كسب المهارات واألسس العلمية الحديثة تطوير القدرات الذاتية -3

 التثقيف الذاتي بأهمية نشر العلوم في مقابل المعتقدات السائدة المجتمعية  -4
 ي (.ور الشخصالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 قوة الشخصية  -1

 رالقدرة على اتخاذ القرا-2

 المشاركة إلقاء المحاضرات  -3

 تحضير السمنارات وتطوير   مهارات القدرة على الحوار -4
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 بنية المقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع أواسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 Description Content Description 
Content 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

2 2 Diphtheria (  Medicine  
)  + Head injury  (  
Surgery  )   

Diphtheria   + Head 
injury   

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

3 2 Whooping Cough , 
Mumps ( M ) + 
Meningeal injury (S) 

Whooping Cough , 
Mumps  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

4 2 Typhoid (M) + face 
injury (S) 

Typhoid (M) + face 
injury (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

5 2 Measles‚ german 
Measles ‚small pox (M) 
+ surgical mouth (S) 

Measles‚ german 
Measles  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

6 2 Infection of mouth and 
tongue (M) + surgical 
tongue (S) 

Infection of mouth 
and tongue  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

حان االمت

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

7 2 Gastritis and 
pepticulcer (M) + gum 
ulcer (S)  

Gastritis and 
pepticulcer  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي
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8 2 Jaundice (M) + 
tonsillitis (S) 

Jaundice (M) + 
tonsillitis (S) 

 المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

9 ,10 4 Heart failure (M)) + 
esophagus ca. (S)  

Heart failure (M)) + 
esophagus ca. (S)  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

11 2 Myocardial infarction 
and angina (M)  

Myocardial 
infarction and 
angina (M)  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

12 2 Ca. stomach ‚ ca. 
intestine (S) 

Ca. stomach ‚ ca. 
intestine (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

13 2 Hypertension (M) + 
appendicitis (S) 

Hypertension (M) + 
appendicitis (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

14 2 Congenital heart 
disease (M) + intestinal 
obstruction (S) 

Congenital heart 
disease (M) + 
intestinal 
obstruction (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

15 2 Pneumonia (M) + liver 
abscess (S) 

Pneumonia (M) + 
liver abscess (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

16 2 Asthma (M) + liver 
injury (S) 

Asthma (M) + liver 
injury (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي



 

  
 71الصفحة 

 
  

17 2 Bronchitis (M) + 
cholycystitis (S) 

Bronchitis (M) + 
cholycystitis (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

18 2 Pleural effusion (M)) + 
gall bladder stone (S)  

Pleural effusion 
(M)) + gall bladder 
stone (S)  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

19 2 Anemia (M) + spleen 
injury (S) 

Anemia (M) + 
spleen injury (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

ملي النظري, الع

,الفصلي 

 والسنوي

20 2 Leukemia (M) + 
pancreatitis (S) 

Leukemia (M) + 
pancreatitis (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

21 

,22 

4 Lymphoma (M) + 
hernia (S) 

Lymphoma (M) + 
hernia (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

لنظري, العملي ا

,الفصلي 

 والسنوي

23 2 Hemophilia (M) + 
types of hernia (S) 

Hemophilia (M) + 
types of hernia (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

24 2 Glomerulonephritis 
(M) + tracheal 
obstruction (S) 

Glomerulonephritis 
(M) + tracheal 
obstruction (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

25 2 Nephrotic syndrome 
and  renal failure (M) + 
lung ca. (S) 

Nephrotic 
syndrome and  
renal failure (M) + 
lung ca. (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

, العملي النظري

,الفصلي 

 والسنوي
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26 2 Rheumatoid arthritis 
(M) + fracture (S) 

Rheumatoid 
arthritis (M) + 
fracture (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

27 2 Gout (M) + 
pyelonephritis (S) 

Gout (M) + 
pyelonephritis (S) 

المحاضرة 

ظرية و الن

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

28 2 Hyperpitutirism (M) + 
renal stones (S) 

Hyperpitutirism 
(M) + renal stones 
(S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

29 2 Thyroid gland disease 
(M) + bladder ca. (S) 

Thyroid gland 
disease (M) + 
bladder ca. (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

30 2 Addison diseases (M) + 
blood transfusion (S) 

Addison diseases 
(M) + blood 
transfusion (S) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

ي النظري, العمل

,الفصلي 

 والسنوي

  Para Thyroid gland 
disease (M) + 
hemorrhoid (S)  

Para Thyroid gland 
disease (M) + 
hemorrhoid (S)  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

 

 المصادر:

 الكتب المنهجية

 يملزمة الطب الباطني الجراحي_  د/ .فواز ألخالد -1

 الكتب المساعدة :

                                                                                    فائزة بولص .                                 -تأليف –تمريض باطني جراحي  -2

  

1- Davidsons by Davidson 

2- Harrison text book of medicine by Harrison 

              3- General surgery by ;Baily and love 
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 وصف المقرر

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .61

 صحة المجتمعالقسم   / المركز علمي القسم ال .62

 HOS/  صحة وسالمة مهنية اسم / رمز المقرر .63

 + تطبيقي عملي + تدريب موقعي أكاديميشكل الحضور  أشكال الحضور المتاحة .64

 السنة أخير –فصل ثاني  – أولفصل  الفصل / السنة .65

 (عملي3نظري +  1) ساعة4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .66

   2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .67

 أهداف المقرر

 سيكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادرا على ان يتعرف على   -: العامة األهداف

 الصحة والسالمة المهنية . أهمية              

 الب قادرا على : سيكون الط  -: الخاصة األهداف

 المختلفة . المنشآتالتي يتعرض لها العاملون في  اإلضراريتعرف على  إنأ ـ               

 دثيلم بشروط الصحة والسالمة المهنية الواجب توفرها للوقاية في الحوا إنب ـ               

  المهنية المختلفة .  واإلمراضالعمل  وإصابات                   

 

 

 

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛نامج.البر



 

  
 74الصفحة 

 
  

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال.   

  هداف المعرفية األ -أ
تحديد المخاطر المهنية بشكل دوري  -1             

ورئيس فريق السالمة  دارةإلاممثل  إلىسالمة والصحة المهنية تقديم التقارير الدورية الداء نظام ال -2          

نظام بشكل مستمروالصحة المهنية لمعرفة حالة ال  

بشكل دوري  بالتنسيق مع المختصين المعنيين ونشرها أوتقديم التوعية والتدريب الذاتي  -3            

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .العمل على تقليل المخاطر المهنية بشكل دائم  -1     

 لصحة المهنية تقديم التقارير الدورية الداء نظام السالمة وا -2     

  قساماألالتصحيحية والوقائية مع  راءاتاإلجمتابعة  -3     

طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة المحاضرة النظرية  -5
 العملية  ةطريقة المحاضر -6

طريقة المناقشة و الحوار-3         

 طرائق التقييم

 االختبار اليومي -
 االختبار الفصلي -2
 االختبار السنوي -3

           قشة البحوث الفصلية و السنويةمنا-4
 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

 االختبارات اليومية و الفصلية و السنوية النظرية و العملية . -1ج         

 المناقشة اليومية . -2ج

 مناقشة البحوث العلمية الفصلية و السنوية.-3ج

  التقارير و الندوات -4ج        

 .(الشخصي  والتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيفالتأهيلية لعامة والمهارات ا -د 

 التدريب العملي في المختبرات  -4
 التدريب الصيفي -5
 االطالع على المصادر -6
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 بنية المقرر

اسم الوحدة /او  مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 لتقييمطريقة ا طريقة التعليم

) مبادئ الصحة  األولالباب  1 1

 والسالمة المهنية (

مفهوم الصحة والسالمة المهنية 

 . وأهدافها

) مبادئ  األولالباب 

الصحة والسالمة 

 المهنية (

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري,  

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

الصحة والسالمة المهنية في  1 2

 العراق . 

ة الصحة والسالم

 المهنية في العراق . 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

الصحة والسالمة المهنية  1 3

 . باإلنتاجيةوعالقتها 

الصحة والسالمة 

المهنية وعالقتها 

 . باإلنتاجية

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

خاطر المهنية الباب الثاني )الم 1 4

 الناجمة عنها  ( . واإلمراض

ـ المخاطر الفيزياوية )  1

 الطبيعية ( 

الباب الثاني 

)المخاطر المهنية 

الناجمة  واإلمراض

 عنها  ( .

ـ المخاطر  1

الفيزياوية ) الطبيعية 

 ) 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري,  

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

أ ـ الضوضاء  ات .أ ـ الضوضاء واالهتزاز 1 5

 واالهتزازات .

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

ب ـ الحرارة والرطوبة وسرعة  1 6

 الهواء .

ب ـ الحرارة 

والرطوبة وسرعة 

 الهواء .

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

  اإلضاءةج ـ  1 7

  بأنواعها إلشعاعاتاد ـ 

  اإلضاءةج ـ 

 اإلشعاعاتد ـ 

  بأنواعها

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

 ء ـ الضغط الجوي  1 9, 8

 , الكهرباء 

 ء ـ الضغط الجوي 

 و ـ الكهرباء 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي
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10 

,11 

 مخاطر الكيماوية ـ ال 2 2

 أ ـ الغازات 

 ب األبخرة 

 ج ـ األتربة 

ـ المخاطر  2

 الكيماوية 

  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

 البيولوجيةـ المخاطرة  3 1 12

 واألمراض المعدية 

 ـ العوامل النفسية   4

ـ المخاطرة  3

 البيولوجية

 واألمراض المعدية 

 وامل النفسية  ـ الع 4

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة  المخاطر الميكانيكية  المخاطر الميكانيكية  1 13

النظرية و 

 العملية

النظري,  

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 الباب الثالث ) السموم الصناعية (  1 14

 مقدمة عن علم السموم ) تعريف

الجسم ـ  إلىالسم ـ طريقة دخوله 

تفاعالته داخل الجسم طرق 

 طرحه خارج الجسم ( 

الباب الثالث ) 

 السموم الصناعية ( 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

التسمم بالمعادن الثقيلة )  1 15

 الرصاص ـ الزئبق ـ الكروم ( 

التسمم بالمعادن 

 قيلة الث

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري,  

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

16 

,17 

 التسمم بالمبيدات الحشرية  2

التسمم بالمركبات العضوية ) 

المذيبات العضوية ـ 

 الهيدروكاربونات ومشتقاتها (

التسمم بالمبيدات 

 الحشرية 

التسمم بالمركبات 

 العضوية 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

لنظري, ا 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

18 

,19 

الباب الرابع ) حوادث وإصابات  2

 العمل (

تعريف الحادثة واإلصابة 

 وأسبابها وأنواعها .

الباب الرابع ) 

حوادث وإصابات 

 العمل (

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

20 ,

21 

 مداولة وخزن المواد  2

 السالمة واألمان  واثأرمات عال

 مداولة وخز المواد 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري,  

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

العوائق ودور الدفاع المدني في  1 22

المنشات ـ إحصائيات إصابات 

 العمل 

الباب الخامس ) طرق الوقاية 

 العامة من المخاطر المهنية (

العوائق ودور الدفاع 

 ي في المنشات المدن

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي
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 ـ طرق الوقاية الطبية 1 1 23

أ ـ الفحوصات االبتدائية والدورية 

 والخاصة والتأهيل 

 طرق الوقاية الطبية 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

ب ـ خدمات اإلسعاف األولي في  1 24

 موقع العمل .

 ج ـ الخدمات الصحية و

المهنية في موقع العمل ) التنظيم 

 والواجبات (

 طرق الوقاية الطبية 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

 طرق الوقاية الهندسية  1 25

 أ ـ األقفال 

 ب ـ االستبدال 

 عزل  ج ـ ال

طرق الوقاية 

 الهندسية 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

 د ـ التهوية  1 26

هــ  ـ مراقبة بيئة العمل ) كشف 

 وقياس الملوثات في بيئة العمل 

ومقارنتها بالحدود الموصى بها 

للتعرف على أساس صحي مهني 

. 

طرق الوقاية 

 الهندسية

حاضرة الم

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

 و ـ النظافة الشخصية العامة  1 27

 ز ـ تفتيش مواقع العمل 

 طرق الوقاية

 

 

  

المحاضرة 

النظرية 

 والعملية

النظري,  

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

ـ معدات الرقابة الشخصية  3 1 28

وأنواعها ـ مواصفاتها ـ 

 ماتها استخدا

معدات الرقابة 

الشخصية وأنواعها 

 ـ 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

29 

,30 

 الباب السادس  1

 تشريعات العمر والسالمة المهنية 

ـ قرارات مجلس قيادة الثورة  1

الخاصة بالصحة والسالمة 

ـ 4 األنظمةـ 3ـ القوانين 2المهنية 

 التعليمات

ات العمر تشريع

 والسالمة المهنية 

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

 

 المصادر 

 الجزء الثاني 1990( جنيف ILOموسوعة الصحة  المهنية واألمان )  -

ENcyclopedia & Occupational health & safety ILO  Volume 2    Geneva 

1990                                                                              
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 وصف المقرر

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .68

 صحة المجتمعالقسم   / المركز علمي القسم ال .69

  EPI/ وبائيات اسم / رمز المقرر .70

 + تطبيقي عملي + تدريب موقعي أكاديميشكل الحضور  أشكال الحضور المتاحة .71

 سنةال أخير –فصل ثاني – أولفصل   الفصل / السنة .72

 
 (عملي2نظري +  1) ساعة3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .73

   2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .74

 أهداف المقرر

 

 ـ  سيكون الطالب قادرا على :ـ العامة والخاصة :

  واإلمراض باألوبئةعمل المسوحات الصحية ذات العالقة  أسلوبيتعرف على  إنأ ـ 

 المتوطنة .

 . أنواعهاالكشف عن القوارض ومعرفة  أسلوب يتعرف على إنب ـ 

 . اإلمراضيتعرف على الحشرات الطبية ذات العالقة بنقل  إنج ـ 

 فحص الوافدين للقطر للتحري عن االيدز . أسلوبيتعرف على  إنء ـ 

 

 

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف وبينها المتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال.   

  هداف المعرفية األ -أ

 .جال المعرفة في العالقة السببية لالمراض, واالنتقال, واالمراضيةالنهوض بم   -1    

 .والوقاية من خالل الدراسات المتعلقة بتوزيع األمراض في المجتمعات البشرية -2      

 .الدراسات المختبرية وإدماج التقنيات المستمدة من التخصصات األخرى -3     

         

  مقرر.بال الخاصة يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 لتعليم و تدريب طالب الجامعة في مجال علم األوبئة. -1     

مية ة والتعليعليم و تدريب الكوادر الصحية في القطاع العام من خالل الدورات التدريبي -2     

 .المحددة في مجال علم األوبئة

 المشاركة في مؤتمرات  العلمية التي تعالج مشاكل المجتمع. -3             

 

طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة المحاضرة النظرية  -1
 العملية  ةطريقة المحاضر -2       
طريقة المناقشة و الحوار-3                

 طرائق التقييم

 االختبار اليومي -
 االختبار الفصلي -2
 االختبار السنوي -3

           مناقشة البحوث الفصلية و السنوية-4
 ف الوجدانية والقيمة األهدا -ج

 االختبارات اليومية و الفصلية و السنوية النظرية و العملية . -1ج         

 المناقشة اليومية . -2ج

 مناقشة البحوث العلمية الفصلية و السنوية.-3ج

  التقارير و الندوات -4ج        

خصي تطور الشظيف واللقة بقابلية التوالمنقولة ) المهارات األخرى المتعالتأهيلية المهارات العامة و -د 

.) 

 التدريب العملي في المختبرات  -7
 التدريب الصيفي -8
 االطالع على المصادر -9
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 بنية المقرر

 أواسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

علم  منشأ علم الوبائيات  منشأ 1 1

 الوبائيات 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

تعاريف عامة تستخدم في دراسة  1 2

 علم الوبائيات 

تعاريف عامة 

تستخدم في 

دراسة علم 

 الوبائيات 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة النظرية  الثالوث الوبائي  بيقاته وتط أهميتهالثالوث الوبائي  1 3

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

االنتقالية والغير  اإلمراض 1 4

 االنتقالية 

 اإلمراض

االنتقالية والغير 

 االنتقالية 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

ية في التحري العلم األسس 1 5

الوبائي السلبي وااليجابي في حالة 

 حدوث وباء طارئ

العلمية  األسس

في التحري 

الوبائي السلبي 

 وااليجابي 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

العلمية في التحري  األسس 1 6

الوبائي السلبي وااليجابي في حالة 

 حدوث وباء طارئ

العلمية  ألسسا

في التحري 

الوبائي السلبي 

 وااليجابي 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

االنتقالية  اإلمراضالتلقيحات ضد  1 7

 ( اإلقليمية) الخطة 

التلقيحات ضد 

 اإلمراض

 االنتقالية 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

,الفصلي  العملي

 والسنوي

طرق التعامل مع اللقاحات ـ  1 8

 حفظها ـ زرقها 

طرق التعامل 

 مع اللقاحات 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

ـ  اإلمراضخطة الوقاية من  1 9

 المبادئ العامة للوقاية 

خطة الوقاية 

 ـ  اإلمراضمن 

المحاضرة النظرية 

 عمليةو ال

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 
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 والسنوي

الوقاية  أنواع الوقاية الصحية أنواع 1 10

 الصحية

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

لدوائر الوقاية  اإلداريالتقسيم  1 11

الصحية في وزارة الصحة والية 

 العمل في مجال الوقاية 

 اإلداري التقسيم

لدوائر الوقاية 

 الصحية 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

الفوري  اإلخبارنموذج  1 12

 االنتقالية المشمولة  واإلمراض

 اإلخبارنموذج 

الفوري 

 واإلمراض

االنتقالية 

 المشمولة 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

ي ,الفصلي العمل

 والسنوي

قانون الصحة العامة في مجال  1 13

االنتقالية  اإلمراضالوقاية من 

 والية التعاون 

 مع منظمة الصحة العالمية 

قانون الصحة 

العامة في 

مجال الوقاية 

 اإلمراضمن 

 االنتقالية 

 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

ـ  األلمانيةصبة ـ الحصبة الح 1 14

 النكاف 

الحصبة ـ 

الحصبة 

ـ  األلمانية

 النكاف 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

الخناق ـ السعال  الخناق ـ السعال الديكي ـ الكزاز  1 15

 الديكي ـ الكزاز 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

لي ,الفصلي العم

 والسنوي

التهاب الكبد  التهاب الكبد الفيروسي  1 16

 الفيروسي 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

التهاب السحايا  التهاب السحايا الدماغية  1 17

 الدماغية 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

النظري, العملي 

 ,الفصلي والسنوي

ـ  األطفالشلل  ـ جدري الماء  طفالاألشلل  1 18

 جدري الماء 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

المحاضرة النظرية  التدرن  التدرن  1 19

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

الحمى  الحمى التيفوئيدية ـ حمى مالطا  1 20

التيفوئيدية ـ 

االمتحان النظري, محاضرة النظرية ال
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العملي ,الفصلي  و العملية حمى مالطا 

 والسنوي

المحاضرة النظرية  الحمى النزيفة  الحمى النزيفة  1 21

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

المحاضرة النظرية  الكوليرا  الكوليرا  1 22

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

التهاب االمعاء  ـ التسمم الغذائي  األمعاءالتهاب  1 23

 ـ 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

المحاضرة النظرية  المالريا  المالريا  1 24

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

المحاضرة النظرية  البلهارزيا  البلهارزيا  1 25

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

المحاضرة النظرية  داء الكلب  داء الكلب  1 26

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

األمراض الوبائية التي حصلت  1 27

 في العالم ونتائجها والتعامل معها 

األمراض 

 الوبائية 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

النظري, العملي  

 لسنوي,الفصلي وا

األمراض الوبائية التي حصلت  1 28

 في العالم ونتائجها والتعامل معها

األمراض 

الوبائية التي 

حصلت في 

 العالم 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

الديدان المعوية  المائية  واألكياسالديدان المعوية  1 29

 واألكياس

 المائية 

رية المحاضرة النظ

 و العملية

النظري, العملي  

 ,الفصلي والسنوي

مرضى العوز المناعي المكتسب  1 30

, المسببات ـ طرق االنتقال ـ 

 الوقاية 

مرضى العوز 

المناعي 

 المكتسب 

المحاضرة النظرية 

 و العملية

االمتحان النظري, 

العملي ,الفصلي 

 والسنوي

 

 المصادر : 

  1986ازي /  كتاب منهجي /  ـ دليل صحة المجتمع  / د. امجد ني
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 وصف المقرر                 

 

 التقنية  األوسطجامعة الفرات  المؤسسة التعليمية .75
 صحة المجتمعالقسم   / المركز علمي القسم ال .76
 PHA/  دوائيات اسم / رمز المقرر .77
ب + تطبيقي عملي + تدري أكاديميشكل الحضور  أشكال الحضور المتاحة .78

 موقعي 

 
 السنة أخير–فصل ثاني  – أولفصل  الفصل / السنة .79
 (عملي2نظري +  1) ساعة3 )الكلي(اعات الدراسية عدد الس .80

   2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .81
 

 أهداف المقرر

Objective:-  

General: the student must know  

1- basic science of pharmacology  

2- The activity of drugs  

3-absorption and excretion of drug  

4- Dose and dosage form  

5- Toxicology, toxins, poisoning with metals  

Specific: 

1- Routes of drug administration. 

2- Effect of drug on the body.  

3- Injection routes of drug administration. 

4- Toxicity with drugs and metals.  

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛نامج.البر
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال.   

  المعرفية  هدافاأل -أ
عرف طرق صرف العالج والحاالت المرضيه لصرف الجرعة الطبية  -1      

يعرف حساب جرعة الطفل - 2          

يعرف االدوية وتصنيفها حسب اجهزة جسم االنسان واعضاءه   -3         

يعرف ميكانيكية عمل االدوية- 4         

يعرف طرق طرح الدواء -5         

ة االيض التي تتعلق بكل دواءيعرف عملي  -6      

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

الدواء للمريض إعطاءتمكين الطلبة من حساب جرعة الطفل وطرق   -1      

للمريض وإعطائهاوصيغة الجرعة الدوائية  ةالجرعتمكين الطلبة من حساب حدود   – 2  

األخرىيق العضلة او الوريد وتفريقها عن الطرق تمكين الطلبة جدولة االدويه التي تعطى عن طر- 3  

.للبنسلين الحساسيةفرط  إعراضلالدويه مثل  الجانبية اإلعراضمن تشخيص  تمكين الطلبة  - 4  

طرائق التعليم والتعلم       

 1-المحاضرة – المختبر- دراسة االعراض على الحيوانات المختبرية.

 2-  سيمنارات-التدريب المنهجي. 

     3- التدريب الصيفي

        

 طرائق التقييم

 االختبار اليومي -
 االختبار الفصلي -2
 االختبار السنوي -3

           مناقشة البحوث الفصلية و السنوية-4
 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

للمريض الصحية اإلسرار يحافظ على  -1  

يطور عالقته مع زمالئه-2   

للمريض النسانيةيظهر المعاملة ا-3  

المريض بلطف إلىيصغي  -4  
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 صي (.ور الشخالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطالتأهيلية المهارات العامة و -د 

1- استخدام االجهزة المختبريه لتحليل مستوى الدواء بالدم -1  

ية تأثيرتها الجانبيةاستخدام االقراص المرنه الحديثه لتوضيح سوء استخدام استخدام االدو-2  

زيارة معهد السموم فيوزارة الصحه -3  

ة والجانبيةزيارة االقسام القلبية في المستشفيات للتعرف بصوره موقعيه على تأثيرات الديجيتالس الطبي  -4  
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 بنية المقرر

 أواسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 التقييم طريقة

1,2 4 General considerations:-
Prescription, Medication 
during pregnancy Med. during 
breast –feeding, pediatric, 
Geriatric, Med in renal 
impairment, Med. in hepatic 
impairment , adverse drug 
reactions , drug interaction      
  

General 
considerations 
    

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

3 ,4 4 C. V . S :-    Digitalis and 
cardiac glycosides , Diuretics , 
Badrenoreceptors,blocking , 
antiarrythmic drugs , 
vasodilators,Antihypertensives 
,sympathomimetic ,Sclerosing 
agents .      

C. V . S   المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

5 2 G.I.T.   Antacids, 
antispasmodics , drugs              
                       
Heeling peptic and D. ulcer ,    
                                              
Antidiarrhoeal, Laxatives,         
                     
Rectal and colonic drugs, drug 
act  En intestinal secretions      
                                  

G.I.T.                
                          
                          
               
 

المحاضرة 

ة و النظري

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

6 ,7 4 R.S. Bronchodilators , 
corticosteraides ,                        
                    

Allergic disorders, respiratory 
stimulants,                                    

Mucolytics , anti tussives and 
expectorant                                 

Nasal decongestants 

R.S.                   
                          
                          
   
 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

8  ,9 4 C.N.S.                                            
         

C.N.S.               
                          

المحاضرة 

النظرية و 

االمتحان 

النظري, 
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Hypnotics and axiolytics , 
Antipsychotics,                         
Antidepressants , CNS 
stimulants ,                                   
Anorectics , antiemetics , 
analgesics  (mild, moderate, 
sever pain , migraine , 
antiepileptics , parkinsonism, 
drugs used in chorea , tics. 
Trigeminal neuralgia 
 

                          
               

 

العملي  العملية

,الفصلي 

 والسنوي

10,11 4 Infections:-                                   
          
Antibacterial, antiviral, 
antifungal                                     
Antiprotozoal , antihelmenthic 

drugs 

Infections:-      
                          
                          

                   
 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

12,13 

 

 

 

 

 

4 Endocrine:-                                                                               
Drug used in diabetes , 
hypoglycemia ,                                   
Pituitary harmones , thyroide 
and anti thyroide drugs ,   
corticosteroides , female sex 
hormones , male sex hormobn      
And anti androgens , anabolic 
steroide                                 
Hyperglycemia drugs, 
otherandocrine hyper 
lipidemia drugs. 

Endocrine:-                                                                               
 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

14,15 4 G.U.T.   Uterine stimulants , 
uterine relaxants , Vulval and 
viginal disorders,          
Contraceptives, U.T. disorders  

G.U.T.               
                          
                          

                
              

                          
          

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

16,17 4 Blood formation and 
coagulations :- Iron deficiency 
anaemia megalobl astic 
anaemia , other types of 
anaemia  

Blood 
formation and 
coagulations   
                          
           

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 
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anticoagulants , anti platelet , 
fibrinolytics anti fibrinolytics 

 

 السنويو 

18,19 4 Nutritian: Vitanins,parantreal 
nutritions, 
Elecltrolytes,intravenous 
fluids,                                            
    

Nutritian:         
                          
                          

                       
 

المحاضرة 

النظرية و 

 عمليةال

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

20 2 Musculo skeletal disordres Musculo 
skeletal 
disordres 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

21,22 4   Chronic rheumatic diseases , 
Treatment of gout , 
myasthenia grvis,   Mascles 
relaxants, Rubefacients ,           
Soft tissues inflammations . 

   Chronic 
rheumatic 
diseases 

 
  

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

23,24 4 Eye: Anti infective 
preparations,  
Antiinflammatory 
(corticosteroids), Mydriatcs 
and cycloplegics,  Glaucoma , 
other preparations. 
  

Drugs acting 

eye:                 

                       

                       

                       

       

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

25,26 4 E.N.T.  Drugs acting on 

E.N.T.   Including antibiotics 

and anti inflammatory.             

                    

Including antibiotics and anti 

inflammatory.                           

      

Drugs acting 

on E.N.T.        

                       

                       

         

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

27 2 Skin:                                              
                                  
Emollients , antipruridics , 
topical                                           
Corticosteroids , Eczemaow 

Drugs acting 

skin                 

                       

                       

                       

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 
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psoriasis                                        
Acne , antibacterial , 
disinfectants , antifugl ,             
   
Antiviral , antiparasitics , 
melanizing and demelanizings 
                                                        

    

                       

        

 والسنوي

28,29 4 Anaesthetics: 
 General anaesthetics, 
preanthetics , Inhalation , 
local onacsthetics.                      

                

Anaesthetics:  
                          
                          
                         

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

30 2 Chemo therapy and immuno 
suppressants:                               
Alkylatings , antimetabolites , 
enrymes ,                                    
Hormones , drug alter 
immuneresponses.                     
                

Chemo 
therapy  

 
                          
           

 المحاضرة

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي
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 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .82

 صحة المجتمعالقسم   / المركز علمي القسم ال .83

 PRE/  مهنةاخالقيات ال اسم / رمز المقرر .84

 التقسيم حسب الشعب )شكل الحضور اكاديمي( أشكال الحضور المتاحة .85

 اخير السنة –فصل ثاني  الفصل / السنة .86

 
 نظري ساعة1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .87

   2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .88

 

 أهداف المقرر

 عاملين في التخصصات  الطبية التعرف على االداب االساسية للسلوك المهني لل:    العامة

 تاهيل الخريج على السلوكية المهنية في تعامله مع مهنته وتحقيق   -: الخاصة

 التوافق مع ذاته وبيئته المهنية .               

 .) المريض ومرافقيه والعاملين في الحقل الصحي واالجهزة الطبية(               

 

 

 

قيقها الب تحالمتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 يم والتعلم والتقييموطرائق التعل مقررمخرجات ال. 

  هداف المعرفية األ -أ

 ضبط السلوك المهني  -1

 ها.وعدم الخروج عن احكام ومراعاتهااساس لسلوك افراد المهنة والتي يتعهدون بالتزامها  -2

 أولوياته  أهماالنضباط من خالل جعل وظيفته  -2

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اءة عالية وفعالية أكثرانجاز المهام بكف -1

 إدارة وقته وتطوير مهاراته من خالل ممارسة عمله في المؤسسات الصحية   -2

لسلوكية اظاهر فهم الواجبات المهنية والتذكير بنظام الجزاءات االيجابية والسلبية لتفادي بعض الم -3

 الخطرة.

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة النظرية  -1
 

        طريقة المناقشة و الحوار-2       

 طرائق التقييم

 االختبار السنوي -االختبار الفصلي -االختبار اليومي -1

           مناقشة البحوث الفصلية و السنوية-4

 األهداف الوجدانية والقيمة  -ج

 االختبارات اليومية و الفصلية و السنوية النظرية و العملية .. -1  

 بحوث العلمية الفصلية و السنوية.مناقشة ال-3ج

         

 ي (.ور الشخصف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 التدريب العملي في المختبرات  -10
 التدريب الصيفي -11
12-  
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 بنية المقرر

او اسم الوحدة / مخرجات التعليم المطلوبة الساعات االسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

مبادئ اداب المهنة في مراحل  2 1

 التطورات الحضارية 

ـ مبادئ اداب المهنة في الحضارة 

 العربية واالسالمية .

ـ اداب التعامل مع المريض في 

 المستشفيات ومنذ القدم ولحد االن .

مبادئ اداب المهنة في 

مراحل التطورات 

 الحضارية 

 

ضرة المحا

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي

 السلوك المهني  2 2

 تعريفه ـ مفهومه ـ تطبيقاته العملية

 ـ العالقة بين العاملين ورؤسائهم 

 السلوك المهني 

 تعريفه ـ مفهومه 

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي

 االداب االساسية للمهنة  4 3,4

المهنة كموجة  ـ خصائص اداب

 ومرشد السلوك 

ـ كيفية توظيف اداب المهنة من 

موقع الموجة لسلوك الفرد 

 وانفعاالته

 وقدرته على اتخاذ القرار المناسب 

ـ خصائص وصفات العاملين في 

الحقل الصحي ـ المظهر والسلوك 

 وااللتزام

ـ الحقوق االدبية والقانونية 

 للمريض 

ـ التعمل وفق سلوكية المريض 1

 رافقيه وم

االداب االساسية 

 للمهنة 

  

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي

االنماط السلوكية / االنسانية ـ  2 5

 التفاعلية ـ الجمعية 

تعريفها , طبيعتها , دوافعها , 

 تفسيراتها 

االنماط السلوكية / 

االنسانية ـ التفاعلية ـ 

 الجمعية 

تعريفها , طبيعتها , 

 فعها , تفسيراتها دوا

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي

 االتجاهات والميول السلوكية  2 6

تعريفها , تصنيفها , العوامل 

 المؤثرة فيها , طرق قيامها 

االتجاهات والميول 

 السلوكية 

 

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي

 تقاليد القيم والعادات وال 2 7

تعريفها , تصنيفها , العوامل 

 المؤثرة فيها , طرق قيامها

 القيم والعادات والتقاليد 

 

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي
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أنماط الشخصية , كيفية التعامل  2 8

 معها 

تعريف الشخصية ـ انواعها ـ 

 عالقاتها ـ شخصية ومظاهره 

 أنماط الشخصية 

 

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي

 شروط تجسيد الصحة النفسية  2 9

 ـ تعريفها ـ العوامل المؤثرة فيها ,

 الوقاية , المريض 

 دور الصحة النفسية في االمراض 

شروط تجسيد الصحة 

 النفسية  

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي

, وعالقته شروط التوافق المهني  2 10

 بالعمل المرتبط به 

 مفهومه ـ وشروطه 

 شروط التوافق المهني 

 

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي

11 

12 

 سلوكية التعامل مع المريض  4

ـ استقبال المريض والتعامل معه ـ 

 والحفاظ على اسرار المهنة 

ـ تحديد المواعيد لمتطلبات 

 االجراءات المطلوبة 

 ـ الحفاظ على حاجيات المريض 

سلوكية التعامل مع 

 المريض 

ـ استقبال المريض 

والتعامل معه ـ 

والحفاظ على اسرار 

 المهنة 

ـ تحديد المواعيد 

لمتطلبات االجراءات 

 المطلوبة 

ـ الحفاظ على حاجيات 

 المريض 

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي

مع االجهزة و سلوكية التعامل  2 13

 المعدات الطبية 

ـ االطالع اليومي على اجهزة 

 واالدوات والمحاليل 

ـ المتطلبات وتهيئتها للعمل اليومي 

 وادامتها وصيانتها والحفاظ 

عليها , تهيئة االدوية الالزمة 

 للعمل وحسن التصرف بها 

سلوكية التعامل مع 

االجهزة و المعدات 

 الطبية 

ـ االطالع اليومي على 

جهزة واالدوات ا

 والمحاليل 

ـ المتطلبات وتهيئتها 

للعمل اليومي وادامتها 

 وصيانتها والحفاظ 

عليها , تهيئة االدوية 

الالزمة للعمل وحسن 

 التصرف بها 

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي

 السالمة المهنية  2 14

ـ الوقاية من مخاطر العمل 

 والحوادث 

من مخاطر التلوث ـ الوقاية 

 الجرثومي والسمي واالشعاعي 

ـ الوقاية من مخاطر العدوى 

 لالمراض المعدية والسارية 

ـ تجنب الممارسات الخاطئة في 

 السالمة المهنية 

  

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي
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 حقل العمل 

تطبيقات في السلوك  تطبيقات في السلوك المهني  2 15

 ني المه

المحاضرة 

 النظرية 

االمتحان 

النظري,الفصلي 

 والسنوي

 

 المصادر 

 ـ الكتب المنهجية / السلوك المهني ـ تاليف د. عدنان شاكر ـ  د. هناء احمد1

 توفيق  ـ  د. عبدهللا جاسم 

 ـ الكتب المساعدة / السلوك المهني لالطباء ـ تاليف  د. راجي عباس التكريتي2

1970   

 لعالميللمؤتمر ا 1981الدستور االسالمي للمهنة الطبية ـ وثيقة الكويت ـ ـ المراجع / 3

 االول ـ الطب االسالمي في الكويت 

 ـكتيب عن 1986ـ الطب القضائي واداب المهنة ـ تاليف د. ضياء الموسوي ـ4

 السلوك  المهني لالطباء 

 1977ة ـ ـ كتيب عن السلوك المهني لالطباء ـ اصدار نقابة االطباء العراقي5
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 وصف المقرر

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية  ةالمؤسسة التعليمي .89

 صحة المجتمعالقسم   / المركز علمي القسم ال .90

 CA2/  تطبيقات الحاسوب اسم / رمز المقرر .91

ضور اكاديمي + تطبيقي شكل الح) التقسيم حسب الشعب أشكال الحضور المتاحة .92

 عملي (

 
 اخير السنة -فصل ثاني  –فصل اول  الفصل / السنة .93

 ساعة عملي 60نظري +  ساعة30 )الكلي(سية عدد الساعات الدرا .94

   2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

 

 أهداف المقرر

  -األهداف العامة والخاصة :

 

 أن يكون الطالب  ملماً بتطبيقات الحاسبة المختلفة .  - 

 امجيات التي يمكن التعامل معها .ان يستطيع التمييز بين انواع البر - 

 

 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 بنية المقرر

اسم الوحدة  مخرجات التعليم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع أو/

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

مفهوم  – وأنواعها Networksمفهوم الشبكات   3 1-3

 تشغيله . – Internetاالنترنيت 

كيفية  –وصف الشاشة الرئيسية ومكوناتها  -

 ( .Webاالتصال مع الشبكة العالمية )

من محركات البحث المشهورة مثل  االستفادة -

Goggle – Yahoo . 

التعرف على طرق البحث عن المعلومات  -

 والوصول اليها .

مفهوم  

الشبكات 

Networks 

  وأنواعها

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

 -التعرف على مفهوم البرنامج : Excelبرنامج  7 4-10

 طرق تشغيله . –مواصفاته  –ه فوائد

التعرف على الشاشة الرئيسية ومكوناتها  -

 الفعالة . واألدواتواحتوائها على مختلف القوائم 

ة وكيفي األساسيةالبيانات  أنواع –مفهوم الخلية  -

  إدخالها

 أو Worksheetكيفية حفظ صفحة العمل  -

Workbook – الملف . وإغالقالبرنامج  إغالق 

 وإجراءالبيانات  إدخال –ملف المحفوظ فتح ال -

 التعرف على كيفية –العمليات الحسابية البسيطة 

تنسيق البيانات وهيكلتها ضمن الخلية  أوضبط    

 مجموعة الخاليا . أوالواحدة 

التعرف على طرق جمع البيانات او مجموعة  -

 ناتالخاليا بصورها المختلفة وكذلك كيفية فرز البيا

. 

عض الدوال التي يوفرها البرنامج استخدام ب -

 Max–Count–Sqrt–Ave–Sum-Minمثل

قة المفيدة ذات العال اإلحصائيةوغيرها من الدوال   

. 

التي  Editingعملية التنقيح  إلىالتعرف  -

 كيفية نسخ  –يوفرها البرنامج 

 نقل البيانات أوالبيانات 

والتعرف على مفهوم نسخ العمليات الحسابية    

 ا( والخاليRelativeوم الخاليا النسبية )وكذلك مفه

 ( .Absoluteالمطلقة )    

 تغيير نمطها ونسقها -التحكم في  عرض الخلية : -

 التنسيق . أدواتمن خالل استخدام 

( وكيفية تحويل Chartالتعامل مع المخططات ) -

 مخططات بمختلف إلىالبيانات الرقمية والنصية 

 Chartططات )من خالل ساحر المخ أنواعها   

Wizard التعديالت  إجراء( والتعرف على كيفية 

برنامج 

Excel 

التعرف على 

مفهوم 

 البرنامج  

  

 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي
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 والتنقيحات التي يوفرها البرنامج .   

 أوحذف الصفوف  أو إضافةالتعرف على كيفية  -

 في صفحة العمل وكيفية طباعة البيانات  األعمدة

 المخططات . أوالرقمية   

11-

20 

مفهوم البرنامج  -:  SPSS اإلحصائيالبرنامج  10

 وتشغيله 

خطوات تحليل البيانات والتعرف على مكونات  -

 الشاشة الرئيسية .

 أنواع –البيانات وحفضها واسترجاعها  إدخال -

 البيانات وفرزها وتبديلها .

( Case( او حالة )Variableمتغير ) إدراج -

 ودمج الملفات وتحليلها .

 – Nonاالختبارات الالمعلمية  إجراء  

Parametric . 

البرنامج 

 اإلحصائي

SPSS  :- 

مفهوم 

البرنامج 

 وتشغيله .

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

21-

30 

10 Body works لقديمة التي تعمل تحت ) النسخة ا

 ( .Windows أو Dosبيئة 

 –الخروج منه  –طريقة تشغيله  –مفهوم البرنامج  -

 التعرف على الشاشة الرئيسية واالستفادة من 

جسم   أجهزةالخيارات التي توفرها والتي تمثل    

 -المختلفة لألقسام العامة والخاصة مثل : اإلنسان

  Lymphatic-Muscle-Digestive-

Skeletal-Nervous System-Endocrine  

 وغيرها .

على معلومات  أيضاالتعرف من خالل النظام  -

المواد -األولية اإلسعافات –حول الصحة العامة 

 المخدرة 

   (Drugs )وطرق الوقاية منها  وأنواعها– 

نقص المناعة  –الجروح التي تصيب الرياضيين 

 المكتسبة 

  (Aids. ) 

رة من خالل البرنامج وكيفية التعامل مع الفأ -

الصور التوضيحية والشرح الخاص  إلىالوصول 

 بكل تأشير

 . اإلنسانعلى جسم    

صيغة  إلىتحويلها  أوالتعامل مع طبع الصور  -

(PCX ذات الضغط العالي من حيث الحجم )

 والتعرف

( See alsoعلى المواضيع ذات العالقة )   

 لبرنامج .البحث التي يوفرها ا أووالمساعدة 

( التي Animationاالستفادة من برامج الحركة )

 يوفرها البرنامج . 

Body 

works 

المحاضرة 

النظرية و 

 العملية

االمتحان 

النظري, 

العملي 

,الفصلي 

 والسنوي

 

 


