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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
ر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة يوف

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة ميسان المؤسسة التعليمية .1

 كلية الطب المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 

 الطب البشري

 بكلوريوس طب وجراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي

 العراق فيمجلس االعتماد االكاديمي لكليات الطب  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 25/4/2022 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 مقرر طب االسرة والمجتمع نموذج وصف 

 

 وصف المقرر

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  ابً إيجازاً مقتض يوفر وصف المقرر هذا

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 

 كلية الطب/ جامعة ميسان المؤسسة التعليمية .1

 فرع علم األدوية    المركز/ القسم العلمي   .2

 طب االسرة والمجتمع/ للمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة  رمز المقرر/ اسم  .3

 اساسيات الطب /المرحلة االولى
 / اساسيات الطب حضوري والكتروني اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة عملي 30ساعة نظري +  30المرحلة الثالثة  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة عملي 120ساعة نظري +  90 المرحلة الرابعة 

  20اساسيات الطب المرحلة االولى 

 25/4/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 والرابعةالثالثة  ل حاللمر أهداف المقرر .8
 .  المستوى قادر يسعى فرع طب االسرة والمجتمع الى رفد ما تحتاجه البالد من كادر طبي عالي

  . على تقدير االحتياجات الصحية للمجتمع وحل مشكالته الطبية وتطوير نمط الحياة الصحية

 2 ،رفد اطباء ذوي معارف ومهارات في تخطيط، واعداد، وتقييم برامج الصحة العامة )التعزيزية

االخرى لتقليل المراضة والوقائية، والعالجية، والتأهيلية( تمكنهم من العمل سويا مع الفرق الطبية 

 .والوفيات في المجتمع

  بناء وتطوير روح العمل الجماعي لدى خريجي الكلية لتعزيز الصحة وتحسين معايير الحياة الصحية

 والبيئية لجميع افراد المجتمع وبالتعاون مع مختلف الجهات االخرى.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 :األهداف المعرفية  - أ

. تشمل التدريسات التي ينفذها الفرع حزمة كبيرة من الموضوعات العلمية للمرحلة الجامعية األولية  

 وتغطي

 موضوعات الوبائيات العامة  .1

 ووبائيات األمراض االنتقالية واألمراض غير االنتقالية .2

 وعلم السكان واإلحصاء الطبي والحياتي .3

 وبرامج الرعاية الصحية في العراقوإدارة الخدمات الصحية  .4

 ومقدمة في الصحة البيئية والصحة المهنية  .5

 .إضافة إلى بعض البرمجيات التطبيقية .6
 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتية األهداف  - ب
 تدريب الطلبة على كيفية ماياتي:

 .والزمان والمكان الشخص حيث من سكانية مجموعة في المرض توزيع تفسير. 1
 والنسبة والنسبة المعدل مكونات وصف. 2
 في والوفيات والمراضة الخصوبة لقياس المستخدمة الشائعة المعدالت وحساب وتعريف سرد. 3

 .المجتمع
 .الوبائية المواقف في استخدامها تفسير. المنسوبة والمخاطر النسبي الخطر ، المطلق الخطر ، تحديد. 4
 .السببية المعايير وقائمة والسببية االرتباط بين مّيزالت.5
 (.واألتراب ، الحاالت وضبط ، الطولية ، المقطعية) الرئيسية الوبائية الدراسات وصف. 6
 .السكان بين المرض توزيع لوصف وبائية لدراسة بسيط تصميم عمل. 7
 معين لمرض الخطر عوامل لتحديد وبائية لدراسة بسيط تصميم عمل. 8
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  - ج
 بوينت لعرض نماذج تعليميةاستخدام الباور-1د

 لتطوير المنهج استخدام انترنيت للبحث عم مواضيع حديثة-2د

 استخدام الكتب االلكترونية لتطوير المحاضرات-3د

 طريقة التعليم التفاعلياستخدام  -4د

 اعداد طبيب ذو قابلية ذهنية عالية بحيث يكون واثقا وان يكون صاحب قرار -5د

    
 المرحلة الثالثة بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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1-15 
 اسبوع

) الفصل  

 األول(

ناجح من المرحلة  ساعة 30

 الثانية
 علم االحصاء الحياتي

 والطبي
محاضرات 

 نظرية وعملي
امتحانات 

قصيرة 

 وفصلية

 ونصف السنة 
1-15 

اسبوع 

الفصل 

 الثاني

 المرحلة من ناجح ساعة 30
 الثانية

 محاضرات التغذية علم
 وعملي نظرية

 امتحانات
 قصيرة
 وفصلية
 والنهائي

 بنية المفرر للمرحلة الرابعة10 

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع 

 المطلوبة

اسم الوحدة او 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعلم 

1-15 
اسبوع 
الفصل 

 االول

 ساعة 45
نظري+ 

ساعة  60
  عملي

ناجح من المرحلة 

 الثالثة

علم الوبائيات 

واالمراض المعدية 

 وغير المعدية

محاضرات 

 نظرية وعملي

امتحانات 

قصيرة 

وفصلية 

 ونصف السنة

1-15 
اسبوع 
الفصل 

 الثاني

 ساعة  45
نظري 

ساعة  60+
 عملي

ناجح من المرحلة 

 الثالثة

وإدارة وبرامج 

 الرعاية الصحية 

الصحة البيئية  و

  والصحة المهنية

 البرمجيات التطبيقية

محاضرات 

 نظرية وعملي

امتحانات 

قصيرة 

وفصلية 

 ونصف السنة

 المصطلحات الطبية .بنية المقرر للمرحلة االولى :10 

1-15 
 اسابيع 

 البيئة وانواعها  ناجح من االعدادية ساعة  15

 وسلسلة العدوى

والوقاية الصحية 

 وانواعها 

محاضرات 

نظرية 

 والكترونية

امتحانات 

قصيرة 

وفصلية 

 ونصف السنة

محاضرات  المصطلحات الطبية  ناجح من االعدادية  ساعة 15  1-15

نظرية 

 والكترونية

امتحانات 

قصيرة 

وفصلية 

 ونصف السنة
 

 

 البنية التحتية  .11

  Medical statistics by Daniel .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
2. Medical statistics by Bradford Hill  
3. Epidemiology by Gordis. 
4. Introduction to community medicine: 

PART ONE: Basic Concepts and 
Methods in Epidemiology and 
Demography for Medical Students By 
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Omran S Habib. 
 

 

 .Preventive medicine by macxy Rosenau .1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
2.  Control of comm. disease by Benensen.  
3. Short textbook of preventive medicine by 

lucas and Gilles. 
 

 
                 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
. Family medicine books and researches in 
UpToDate site or Scopus articles 

تختص بطب االسرة والمجتمع والوبائيات المجالت التي  .مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 والصحة المدرسية والتغذية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

نعمل على مد جسور التواصل مع الوزارات االخرى للعمل بشكل جماعي لخلق بيئة صحية ولتدريب   
العامة بمشاركة طالبية ومجتمعبة كبيرة اضافة لوضع الطالب على الصحة المدرسية والرياضية والوقائية 

 االسرة و مشروع خاص حول فتح دراسة دبلوم طب االسرة لرفد المحافظة باعداد جيدة من اطباء طب
 نظرا لقلة الكوادر فيها عموما المجتمع  
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