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 وصف البرنامج األكاديمي          

 
ً يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتض  التعلم المتوقعة   ألهم خصائص البرنامج ومخرجات با

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

 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التقنيات الصحية والطبية / بغداد  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تقنيات صحة المجتمع 

 بكالوريوس تقنيات صحة المجتمع  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

 الدراسة النظرية والعملية  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 التدريبية , المكتبة واالنترنيت , والمشاريع البحثية المختبرات , المراكز  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2220/ 16/8 تاريخ إعداد الوصف  .8

   أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

صحة البيئة والسالمة المهنية والتفتيش والرقابة    مهارات التفكير في حل المشاكل المتعلقة بكل من -1

 الصحية  

 تنفيذ برامج الرعاية الصحية االولية  -2

 بحمالت التوعية الصحية  مهارات علمية  -3

 معرفة وفهم االمراض االنتقالية وكيفية السيطرة عليها  -4

  مهارات االستخدام والتطوير الذاتي التي تمكن من المنافسة فيما بينهم وخصوصا في بيئة العمل  -5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 أهم مكونات الغذاء بصورة عامة. يعدد  -1أ

 األمراض المرتبطة بالتغذية طرق استهالك المواد الغذائية وأهم يعرف  -2أ

 حدوث األمراض وكيفية تحليل حدوث األوبئة  يذكر -3أ

    السلوك الصحي ومن هو المثقف الصحي يقارن -4أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

حساب انتشار األمراض وحساب النسب المختلفة لألمراض والوفيات وكيفية انتقال   يستخدم  – 1ب 

 األمراض المعدية والسيطرة عليها. 

 تلوث المياه والتربة والهواء في المدن وطريقة معالجة الملوثات  يكتب  – 2ب 

  طرق الوقاية والسيطرة على مخاطر الصناعةيكتب  – 3ب 

 أهم أ األمراض التي تسببها طبيعة العمل يكتب  -4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 تزويد الطلبة بمهارات المخرجات وذلك من اجل الوصول الى حل المشاكل العلمية  -
 تطبيق المواد الدراسية النظرية  -
 زيارة المراكز التعليمية والمختبرات التعليمية   -
 عمل التقارير العلمية وحسب المواد الدراسية -

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات اليومية   -
 االمتحانات الفصلية  -
 درجات التقارير  والمشاركات العلمية  -

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 طرق السيطرة على االمراض االنتقالية ووضع الخطط االزمة للوقاية منها ب  يهتم -1ج         

 الخطط االزمة للسيطرة على االمراض االنتقالية   يصف  -2ج

 العلمية في تنفيذ برامج التوعية الصحية   باالساليب يهتم  -3ج

 مهارات كيفية اعطاء اللقاحات  يصغي  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 المواد النظرية المدروسة بشكل علمي  تنفيذ  -
 والكافية تزويد الطلبة بالمواد النظرية االزمة  -
 زيارة المراكز الصحية التعليمية من قبل الكادر االكاديمي -
-  
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 طرائق التقييم     

 االسئلة اليومية وبمضامين متنوعة   -
 االسئلة الشهرية   -
 الواجبات البيتية  -
 التقارير  -

 
 

 الساعات المعتمدة المادة اسم  المرحلة الدراسية 

 عملي نظري

 علوم الحياة  االولى 

 الفسلجة طبية 

 تقنيات اجهزة طبية 

 الكيمياء الحياتية

 مصطلحات طبية 
 

2 

2 

2 

2 

2 
 

4 

4 

4 

4 

- 
 

 الوبائيات  الثانية  

 التغذية

 خدمات صحة المجتمع

 االحياء المجهرية الطبية 

 االحصاء العام 

 الدوائيات

 الطفيليات 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

2 
4 
4 
4 
2 
2 
4 

 

 خدمات صحة المجتمع الثالثة 

 أمراض انتقالية

 طرق بحث 

 قوانين ورقابة صحية 

 علم الحشرات 

 اإلمراض المزمنة

 اإلحصاء الحياتية
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

4 

4 

- 

4 

2 

2 

2 
 

 خدمات صحة المجتمع الرابعة

 صحة وسالمة مهنية 

 امراض انتقالية

 صحة البيئة 

 الصحي واالدارة الصحية التثقيف 
 

1 

2 

2 

2 

2 
 

5 

3 

4 

2 

- 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .11

 تنمية القدرات والمهارات من خالل الزيارات الميدانية  

 الحث على زيارة المكتبة اسبوعيا 

 االطالع على المصادر والمجالت العلمية 

 
 
 
 
 
 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .12

 

 مركزي / حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .13

 المكتبة   -

 شبكة المعلومات / االنترنيت  -

 تجارب الجامعات العربية والعالمية   -

 المناهج الدراسية -
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 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

السنة /  

 المستوى
 أساسي ادة اسم الم

أم  

 اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية  
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 (والتطور الشخصي

ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

الكيمياء  , تقنيات اجهزة طبية, علوم احلياة ,الفسلجة طبية لىاالو
 مصطلحات طبية , احلياتية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

االحياء , خدمات صحة اجملتمع , التغذية, الوابئيات الثانية
 االحصاء العام, الدوائيات, الطفيليات , اجملهرية الطبية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

أمراض انتقالية, طرق حبث, قوانني  , خدمات صحة اجملتمع الثالثة 
اإلحصاء  , ورقابة صحية,  علم احلشرات, اإلمراض املزمنة

 احلياتية 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

امراض , صحة وسالمة مهنية, خدمات صحة اجملتمع الرابعة 
 التثقيف الصحي واالدارة الصحية , صحة البيئة, انتقالية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 بغداد   -كلية التقنيات الصحية والطبية -الجامعة التقنية الوسطى المؤسسة التعليمية  .1

  قسم صحة المجتمع   / المركز علمي القسم ال .2

 الكيمياء   اسم / رمز المقرر  .3

 عملي  /نظري أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة اساسيات الكيمياء في المجال الطبي

 التعامل مع موضوع الكيمياء من اختصاص صحة المجتمع 

 االطالع على المفاهيم المهمة التي تخص المواد وخطورتها ضمن اختصاص صحة المجتمع  

 
 
 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على اهمية الكيمياء الحياتية   -1أ

 يعدد طرق تحضير الموالري   -2أ

 يفسر تفاعالت الترسيب  -3أ
 يعدد التحليل الطيفي -4أ

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تفاعالت الدهون والشحوم والكولسترول يكتب  – 1ب 

 يستخدم السكر في الدم  – 2ب 

 يستخدم تفاعالت الترسيب  – 3ب 

   يكتب التحليل الطيفي  -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 .اعطاء المحاضرات النظرية  1

 .المحاضرات المفتوحة ) النقاش( 2

 .اعداد تقارير نوعية لكل طالب حول موضوع معين 3

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 .االمتحانات اليومية والفصلية 1

 . اعداد التقارير 2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يهتم بدراسة تعيين الهيموغلوبين  -1ج

 يهتم بدراسة تعيين ابوصفار   -2ج

 ينمي قابلية التحليل البكتريولوجي للزرع -3ج

 يهتم بتفاعالت الترسيب   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 .اعطاء محاضرات نظرية وعملية 1

 .اعداد التقارير 2

 . المحاضرات المفتوحة 3
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 طرائق التقييم     

 

 اختبارات سريعة  .1
 اعداد تقارير  .2

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 متابعة االدوات المختبرية    -1د 

 متابعة الحوامض والقواعد وقياس الماء والدم   -2د 

 متابعة مخاطر االجهزة المختبرية  -3د 

    متابعة التحليل الحجمي-4د 
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 البنية التحتية   .12

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 امتحانات  نظري+عملي التعرف على االدوات املختربية  الطالب يفهم الموضوع  6 1

 امتحانات  نظري+عملي املخاطر واالجهزة الطبية  الطالب يفهم الموضوع  6 2

 امتحانات  نظري+عملي النسبة املئوية  -1طرق حتضري احملاليل   الطالب يفهم الموضوع  6 3

 امتحانات  نظري+عملي املوالري وطرق التحفيف  -2 الطالب يفهم الموضوع  6 4

 امتحانات  نظري+عملي النورمايل -3 الطالب يفهم الموضوع  6 5

 امتحانات  نظري+عملي احلوامض والقواعد وقياس للماء والدم الطالب يفهم الموضوع  6 6

 امتحانات  نظري+عملي اختبار - الطالب يفهم الموضوع  6 7

 امتحانات  نظري+عملي التحليل أحلجمي التسحيح )التعادل(  الموضوع الطالب يفهم  6 8

 امتحانات  نظري+عملي تفاعالت األكسدة واالختزال  الطالب يفهم الموضوع  6 9

 امتحانات  نظري+عملي تفاعالت الرتسيب  الطالب يفهم الموضوع  6 10

 امتحانات  نظري+عملي التحليل الطيفي  الطالب يفهم الموضوع  6 11

 امتحانات  نظري+عملي فصل املواد العضوية الرتشيح واالستخالص  الطالب يفهم الموضوع  6 12

 امتحانات  نظري+عملي التسامي والتقطري  الطالب يفهم الموضوع  6 13

 امتحانات  نظري+عملي تفاعالت الكحوالت الكيتوانت وااللديهات  الطالب يفهم الموضوع  6 14

 امتحانات  نظري+عملي جمهول  يفهم الموضوع الطالب  6 15

 امتحانات  نظري+عملي تفاعالت احلوامض الكاربوكسيلية  الطالب يفهم الموضوع  6 16

 امتحانات  نظري+عملي تفاعالت السكرايت البسيطة  الطالب يفهم الموضوع  6 17

 امتحانات  نظري+عملي املختزلة تفاعالت السكرايت الثنائية املختزلة وغري  الطالب يفهم الموضوع  6 18

 امتحانات  نظري+عملي تفاعالت الدهون والشحوم والكولسرتول  الطالب يفهم الموضوع  6 19

 امتحانات  نظري+عملي الربوتينات أنواعها والكشف العام واخلاص  الطالب يفهم الموضوع  6 20

 امتحانات  نظري+عملي السكر يف الدم  الطالب يفهم الموضوع  6 21

 امتحانات  نظري+عملي اليوراي وحامض اليوريك يف الدم  الطالب يفهم الموضوع  6 22

 امتحانات  نظري+عملي Naو kتعيني نسبة  الطالب يفهم الموضوع  6 23

 امتحانات  نظري+عملي تعيني نسبة إنزي  Phosphate – aildhaline الطالب يفهم الموضوع  6 24

 امتحانات  نظري+عملي تعيني نسبة أبو صفار Bilirubin الموضوع الطالب يفهم  6 25

 امتحانات  نظري+عملي تعيني نسبة أنزي  Amylase الطالب يفهم الموضوع  6 26

 امتحانات  نظري+عملي تعني اهليموغلوبني  الطالب يفهم الموضوع  6 27

 امتحانات  نظري+عملي تعني تركيز Globulin , Albumin الطالب يفهم الموضوع  6 28

 امتحانات  نظري+عملي حتليل البكرتيولوجي الزرع  الطالب يفهم الموضوع  6 29

 امتحانات  نظري+عملي تعيني CSF الطالب يفهم الموضوع  6 30
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 الكتب املنهجية  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 املصادر   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملالت العاملية  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 مواقع االنرتنيت  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 اضافة مقررات دراسية 
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 كلية التقنيات الصحية والطبية الجامعة التقنية الوسطى /  المؤسسة التعليمية  .9

 تقنيات صحة المجتمع     / المركز علمي القسم ال .10

 علم الحياة  اسم / رمز المقرر  .11

 نظري / عملي  أشكال الحضور المتاحة  .12

 سنوي  الفصل / السنة  .13

 ساعة  180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 2022/ 8/  16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 
 يفهم  اهميه علم الحياة والغايه من دراسته  -1

 يعرف اهم الكائنات الحية الدقيقة المسببة لالمراض ومدى تاثيرها على صحة االنسان  -2

 ا وسبل انتشاره ات الحيه الدقيقهكائنالمراضية لكل االيصف االهميه الطبيه و -3

 السيطرة عليها يعرف طرق تشخيص الكائنات الحية الدقيقة وكيفية  -4

يستخلص السبل الكفيله من اجل حمايه البيئه والمجتمع من مخاطر الكائنات الحية الدقيقة المسببة   -5

 لالمراض  

 

 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .14

  هداف المعرفية األ -أ

 يعدد اصناف الكائنات الحية الدقيقة    -1أ
 يعرف علم الحياة ونظرية الخلية    -2أ

 يقارن بين الكائنات الحية الحقيقية النواة وبدائية النواة   -3أ

 يفسر السبل العامه لكيفية انشطار وانقسام الخلية  -4أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يكتب كيفية الوصف الخلوي لالحياء الدقيقة  -1ب 
 يكتب الخصائص الخارجيه المميزه لكل واحدة من الكائنات الدقيقة   -2ب 

 وطرق تشخيص الكائنات الحية الدقيقة يستخدم  اساليب  -3ب 
 . يهالسيطره علتشخيص المختبرية لكل من االحياء الدقيقة وكيفية ايذكر طرق  -4ب 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 اعطاء المحاضرات النظريه . -1
 استخدام اسلوب العارض اوالشاشه العارضه من خالل برنامج العرض التقديمي.  -2

 المختبرات التعليميه.  -3

 ) النقاش(  المحاضرات المفتوحه-4

 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات الفصليه واليوميه   -1
 اعداد تقارير.  -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يهتم بدراسه موضوع امراضيه االحياء الدقيقة   -1ج
 ة وانتشار االحياء الدقيقة رويصف ضر -2ج

 الدقيقة وسبل الوقاية منها.  يصغي الى االهميه الطبيه لالحياء -3ج

 يهتم باساليب تنمية االحياء الدقيقة على االوساط الزرعية الخاصة بذلك.  -4ج

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 اعطاء محاضرات  نظريه  وعمليه.  -1
 المختبرات . الجراء بعض الفحوص  المشاركه  -2
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 اعداد تقارير  -3

 المحاضرات المفتوحه  -4

 
 طرائق التقييم     

 

 اختبارات سريعه  -1
 اعداد تقرير  -2

 اخبارات فصلية  -3

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 ص بعض انواع البكتيريا المهمة.يجمع عينات طبية  لعزل وتشخ  -1د 
 جمع صور  ونماذج صغيره  مؤشر فيها  على اجزاء االحياء الدقيقة باالستعانه باالنترنت  -2د 

 معرفه فترة حضانة الكائنات الحية الدقيقة. -3د 

 باالحياء الدقيقة.اعداد بحوث عن االمراض الوبائيه المنقوله  -4د 
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 ادة الدراسية بنية الم .15

الساعا  األسبوع 

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم  طريقة التعليم الموضوعاسم 

الطالب يفهم  6 1ا

 الموضوع
مقدمة وتعريف بعلم الحياة ونظرية الخلية  

 والكائنات الحية حقيقية النواة وبدائية النواة
محاضرة نظري 

 + عملي
اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 2ا

 الموضوع
التركيب الدقيق للخلية انواعها واشكالها الضغط 

التنافذي في مرور المواد من داخل وخارج 

 الخاليا واالنسجه

محاضرة نظري 

 + عملي
اختبار تحريري  

 + مناقشة 

الطالب يفهم  6 3

 الموضوع
في مرور المواد من داخل   الضغط التنافذي

 وخارج الخاليا واالنسجه 

محاضرة نظري 

 + عملي
اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 4ا

 الموضوع
محاضرة نظري  انقسام الخاليا االختزالي والخيطي 

 + عملي
اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 5

 الموضوع
محاضرة نظري  التعقيم والتطهير 

 + عملي
اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6  6

 الموضوع
محاضرة نظري  الخصائص العامه للفطريات والخمائر واالعفان

 + عملي
اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 7ا

 الموضوع
محاضرة نظري  االمراض المتسببه عن الفطريات

 + عملي
اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 8ا

 الموضوع

محاضرة نظري  الخصائص العامه للبكتريا 

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 9

 الموضوع
محاضرة نظري  تشريح الخليه البكتيريه

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 10

 الموضوع
محاضرة نظري  العزل البكتيري

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 11

 الموضوع
محاضرة نظري  العدوى وااللتهاب 

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 
12-

13-14 

الطالب يفهم  6

 الموضوع
محاضرة نظري  االمراض المتسببه عن االصابات البكتيريه 

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 
15-

16-17 

الطالب يفهم  6

 الموضوع
محاضرة نظري  للطفيليات  الخصائص العامه

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 

الطالب يفهم  6 18-19

 الموضوع
 ,الديدان الشريطيه /الخصائص العامه للديدان 

 الحلقيه,الخيطيه 

محاضرة نظري 

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 

الطالب يفهم  6 20

 الموضوع
محاضرة نظري  علم الحشرات 

 + عملي

تحريري  اختبار 

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 21-22

 الموضوع
تعريف بعض العوامل والمحددات للمناعه 

 الخلويه والمناعه الخلطيه 

محاضرة نظري 

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 23

 الموضوع
تعريف الخصائص العامه  ,علم الفايروسات

 تصنيف الفايروسات ,للفايروسات 

محاضرة نظري 

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 24

 الموضوع
محاضرة نظري  التركيب الكيميائي لتكوين الفايروسات 

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 25

 الموضوع
محاضرة نظري  طرق تنمية وتكاثر الفايروسات 

 + عملي

تحريري  اختبار 

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 26

 الموضوع

محاضرة نظري  امراضية الفايروسات

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 27-28

 الموضوع
محاضرة نظري   RNAامراض فايروس

 + عملي

اختبار تحريري  

 + مناقشة 
الطالب يفهم  6 29-30

 الموضوع
محاضرة نظري  DNAامراض فايروس 

 عملي+ 

اختبار تحريري  

 + مناقشة 
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 البنية التحتية   .16

 Jawetz ,2013 –Medical Micrcbiology ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
Colar Atlas of diagnosis microbiology 

 Kayser ,medical microbiology 2005 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
Jawetz,2012-Medical microbiology 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1. International Journal of Biological Sciences 

2. American Society for Microbiology 
3. Al-mustansiriyah Journal of science 

االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ المراجع 

 .... 
1.http://brcnahrainuniv.edu.iq/lbhthwn/by
wlwjy-mhmd-mr-bd-lltyf-mhmd 
2.http://www.almaany.com/ar/dict/ar-
en/biological/ 
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 بغداد   -كلية التقنيات الصحية والطبية -الجامعة التقنية الوسطى المؤسسة التعليمية  .1

  قسم صحة المجتمع   / المركز علمي القسم ال .2

 تقنيات االجهزة الطبية  اسم / رمز المقرر  .3

 عملي  /نظري أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2022 /16/8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 يعرف الطالب ماهي االجهزة الطبية  -1

 يفهم مبادئ عمل كل جهاز  -2

 يدخل في اساس عمل كل جزء من اجزاءه -3

 تشخيص االمراض يسخدم كل جهاز في  -4

 يفرق بين انواع االجهزة ويحدد استعمال كل نوع في مكانه الخاص -5

 في االجهزة وصيانتها يكسب الطالب الخبرة في تحديد االعطال التي تحدث  -6

 يكتسب الطالب الخبرة في تحوير بعض االجهزة -7

 يطبق الطالب معايير السالمة المهنية عند استعمال االجهزة -8

 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .11

  هداف المعرفية األ -أ
 يعرف الطالب االجهزة الطبية  -1أ

 يحدد مجال استعمال كل جهاز -2أ

 يتدرب الطالب على استعمال االجهزة المختلفة   -3أ
 يعرف اجزاء كل جهاز  -4أ

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يركب اجزاء االجهزة – 1ب 

 يحور في بعض االجهزة – 2ب 

 المهنية يدرك الطالب خطورة كل جهاز وتطبيق معايير السالمة  – 3ب 

    . يكتسب الطالب خبرة في صيانة األجهزة الطبية وأنظمتها والتعامل مع مشاكل األجهزة على ارض الواقع   -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 اعطاء المحاضرات النظرية  -1

 المحاضرات االلكترونية   -2
 المختبرات التعليمية  -3
امكانياتهم في تحوير او تصليح ما يمكن تصليحه  من االجهزة  فتح باب النقاش للطلبة والتعرف على  -4

 ومدى استفادتهم من المحاضرة وامكانية تطبيقها عمليا. 

 

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات اليومية والفصلية -1

 اعداد التقارير  -2

 الواجبات البيتية  -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يهتم باالجهزة الطبية والمختبرية  -1ج

 يحور بين انواع االجهزة الطبية حسب االمكانية  -2ج

يرتقي بجانب السالمة المهنية عند استعمال االجهزة الى مستويات عالية وينمي هذا الجانب عند   -3ج

 العاملين على هذه االجهزة 

   وامكانية تصليحها.يحدد االعطال في االجهزة  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 اعطاء المحاضرات النظرية  -1

 المحاضرات االلكترونية   -2
 المختبرات التعليمية  -3
فتح باب النقاش للطلبة والتعرف على امكانياتهم في تحوير او تصليح ما يمكن تصليحه  من االجهزة   -4

 تطبيقها عمليا. ومدى استفادتهم من المحاضرة وامكانية 
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 طرائق التقييم     

 االمتحانات اليومية والفصلية-

 اعداد التقارير  -2

 الواجبات البيتية  -4

 اختبارات قصيرة وسريعة  -5

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 تركيب اجزاء االجهزة وزرع الثقة بالنفس   -1د 

 تحوير بين انواع االجهزة الخراج شخصية مؤثرة في المجتمع  -2د 

 اختيار نوع الجهاز االكثر فاعلية واستفادة من االنواع االخرى عند عدم توفر الجهاز المعني  -3د 

  تحديد االعطال.  رسم الدوائر االلكترونية والكهربائية عند استخدام الجهاز وامكانية  -4د 
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 بنية المقرر  .12

األسبو 

 ع

الساعا 

 ت

طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

 التقييم 

المجهر, تعريف,   يفهم الطالب الموضوع  6 1

اجزاءه,استعمال, ضوء الشمس  

 كمصدر اضاءة

امتحانات   محاضرات نظري وعملي

 يومية 

المجهر, تعريف,   يفهم الطالب الموضوع,يركب اجزاءه 6 2

اجزاءه,استعمال, ضوء الشمس  

 t كمصدر اضاءة

امتحانات   محاضرات نظري وعملي

 يومية 

يفهم الطالب الموضوع,يستعمل الجهاز  6 3

 ويقازن بين مصدري الضوء

طرق استعمال الضوء 

  الكهربائي كمصدر للضوء

امتحانات   محاضرات نظري وعملي

 يومية 

يفهم الطالب الموضوع ويستعمل الجهاز  6 4

 ويحدد خواصه 

 وقدرته التكبيرية

 خصائص المجهر

 

امتحانات   محاضرات نظري وعملي

 يومية 

يفهم الطالب الموضوع, ويقارن بين  6 5

العدسات ويفهم كيفية قياس التكبير وتحديد 

 البعد البؤري وطول االنبوب 

المجهرطول االنبوب  قوة تكبير 

 البصري والبعد البؤري 

امتحانات   محاضرات نظري وعملي

 يومية 

يفهم الطالب الموضوع,يعرف انواع  6 6

 وانواع المايكروسكوب  انحرافهاالعدسات 

انحراف العدسات وانواع 

 المجاهر

امتحانات   محاضرات نظري وعملي

 يومية 

يفهم الطالب الموضوع, ويقارن بين  6 7

 انواعه وتحوير بعض االنواع 

محاضرات نظري وعملي  مجهر الحقل المظلم 

 وعرض فيديو تعليمي 

امتحانات  

 يومية 

يفهم الطالب الموضوع, ويقارن بين  6 8

 انواعه وتحوير بعض االنواع 

محاضرات نظري وعملي  مجهر متباين االطوار 

 وعرض فيديو تعليمي 

امتحانات  

 يومية 

الموضوع, ويقارن بين يفهم الطالب  6 9

 انواعه وتحوير بعض االنواع 

محاضرات نظري وعملي  مجهر المستقطب 

 وعرض فيديو تعليمي 

امتحانات  

 يومية 

يفهم الطالب الموضوع, ويقارن بين  6 10

 انواعه وتحوير بعض االنواع 

محاضرات نظري وعملي  مجهر المستقطب 

 وعرض فيديو تعليمي 

امتحانات  

 يومية 

11- 

15 

يفهم الطالب الموضوع, يقارن بين انواعه   6

 والعناية باالجهزة وصيانتها وادامتها 

مجهر الفلورسنت والعناية 

 وادامه المجهر 

محاضرات نظري وعملي 

 وعرض فيديو تعليمي 

امتحانات  

 يومية 

16- 

20 

يفهم الطالب الموضوع, يحدد تكبير  6

 الجهاز ويقارن بين االخرى

محاضرات نظري وعملي  تكبيره مجهر االلكتروني وقوق 

 وعرض فيديو تعليمي 

امتحانات  

 يومية 

21- 

25 

يفهم الطالب الموضوع, يشغل الجهاز  6

يديمه ويتعرف على انواعه ويستعملها  

 ويركب اجرائها 

جهز الطرد المركزي,انواع, 

 تصاميم,خواصه,طرق استعماله

محاضرات نظري وعملي 

 وعرض فيديو تعليمي 

امتحانات  

 يومية 

يفهم الطالب الموضوع, تعرف الجهاز  6 26

 واجزاءه وتصميمه واستعماله وادامته

االجهزة المسيطرة  

بالحرارة,الحمام  

 المائي,تصميمه,طريقة استخدامه

محاضرات نظري وعملي 

 وعرض فيديو تعليمي 

امتحانات  

 يومية 

يفهم الطالب الموضوع, تعرف الجهاز  6 27

واستعماله وادامته, واجزاءه وتصميمه 

تعقيم االدوات وتجفيف ادوات المعدة 

 للتعقيم 

الفرن المجفف, تصميمه 

 واستعماله

محاضرات نظري وعملي 

 وعرض فيديو تعليمي 

امتحانات  

 يومية 

يفهم الطالب الموضوع, تعرف الجهاز  6 28

واجزاءه وتصميمه واستعماله 

وادامته,طريقة حضن االوساط الزرعية  

 يا. وتنمية البكتر

محاضرات نظري وعملي  الحاضنة, تصميم واستعمال

 وعرض فيديو تعليمي 

امتحانات  

 يومية 

-30 

29 

يفهم الطالب الموضوع, تعرف الجهاز  6

واجزاءه وتصميمه واستعماله وادامته, 

 تعقيم االدوات المعدة للتعقيم

 

 اوتوكليف تصميم واستعمال

محاضرات نظري وعملي 

 وعرض فيديو تعليمي 

امتحانات  

 يومية 
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  Introduction to Optical Microscopy 1st Edition-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

by Jerome Mertz, 2009 

2-Fundamentals of Light Microscopy and Electronic 

Imaging 2nd Edition by Douglas B. Murphy, Michael 

W. Davidson ,2012 

3-Textbooks of Medical Laboratory Technology by 

Olabod 2015 

 

 

  Introduction to Optical Microscopy 1st Edition-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

by Jerome Mertz, 2009 

2-Fundamentals of Light Microscopy and Electronic 

Imaging 2nd Edition by Douglas B. Murphy, Michael 

W. Davidson ,2012 

3-Textbooks of Medical Laboratory Technology              

                    

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Textbooks of Medical Laboratory Technology  

Medical Equipment Journals 

journal of medical devices 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs
/health/ephti/library/lecture_notes/med_lab

_tech_students/MedicalLabTechnology.pdf 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

   

 اضافة مقررات دراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Jerome-Mertz/e/B001ZF21Z6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Douglas-B.-Murphy/e/B001KIXL7A/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Michael+W.+Davidson&search-alias=books&field-author=Michael+W.+Davidson&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Michael+W.+Davidson&search-alias=books&field-author=Michael+W.+Davidson&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Jerome-Mertz/e/B001ZF21Z6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Douglas-B.-Murphy/e/B001KIXL7A/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Michael+W.+Davidson&search-alias=books&field-author=Michael+W.+Davidson&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Michael+W.+Davidson&search-alias=books&field-author=Michael+W.+Davidson&sort=relevancerank
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 بغداد   -كلية التقنيات الصحية والطبية -الجامعة التقنية الوسطى المؤسسة التعليمية  .17

  قسم صحة المجتمع   / المركز علمي القسم ال .18

 علم وظائف االعضاء)الفسيولوجي(  اسم / رمز المقرر  .19

 عملي  /نظري أشكال الحضور المتاحة  .20

 سنوي  الفصل / السنة  .21

 ساعة  180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 8/2022/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 ما هو علم الفسلجةيعرف الطالب  -6

 يعرف انواع اجهزة واعضاء الجسم  -7

 يعرف ارتباط الفسيولوجي مع العلوم االخرى  -8

 يدرك التداخل بين عمل االعضاء -4

 يعرف الطالب الوظيفة الطبيعية للعضو  -5

 المرضية والطبيعية يميز الطالب الحالة  -6

 يكتسب الطالب المهارة في اجراء الفحوصات المختبرية -7

بديناميكية المادة الحية في حين تهتم  العلوم    يميز الطالب بين علم الفسلجة عن العلوم االخرى اذ يهتم-8

 األخرى بالحالة االستاتيكية 

       
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .13

  هداف المعرفية األ -أ
 يعرف الطالب اجهزة الجسم   -1أ

 يفهم عمل االعضاء  -2أ

 يدرك الطالب ارتباط علم الفسلجة مع علم الخلية والتشريح واالنسجة  -3أ

 يعرف الطالب العوامل المؤثرة في الوظائف    -4أ
 

 الخاصة بالمقرر.  األهداف المهاراتية  -ب 

 يربط الطالب العمليات الحيوية مع بعضها البعض   – 1ب 

 الطالب الوظائف في ضوء القوانين الفيزيائية والكيميائية يفسر  – 2ب 

 بالمهارة الكافية، ليتمكن من حل المشاكل الطبية بشكل عملي وفاعل  يزود الطالب  3ب 

    .البعض تداخل العمليات الحيوية مع بعضها  يفسر  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

a. توظيف الكمبيوتر في التدريس 

b.  التعليم االلكتروني 

c.  امختبرات التعليمية 

d.  المحاضرة المفتوحة للنقاش 

e. االستفادة من العروض التقدمية المقدمة خالل الدرس 

        

 

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات اليومية والفصلية -1

 التقارير واالنشطة االخرى اعداد  -2

 الواجبات البيتية  -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يهتم بمعرفة وظائف االعضاء  -1ج

 يفسر االرتباط بين عمل االعضاء   -2ج        

 تفسير وظائف األعضاء في ضوء القوانين الطبيعية و الكيميائية.   يستطيع  -3ج   

 يميز الطالب بين الحالة الطبيعية والمرضية   -4ج        

  
 طرائق التعليم والتعلم      

   توظيف الكمبيوتر في التدريس --1

   التعليم االلكتروني-2

 امختبرات التعليمية  -3

 . المحاضرة المفتوحة للنقاش -4



الصفحة    

23 
 

  

 االستفادة من العروض التقدمية المقدمة خالل الدرس -5

  

 

 
 طرائق التقييم     

 االمتحانات اليومية والفصلية-

 اعداد التقارير  -       

 الواجبات البيتية  -
 اختبارات قصيرة وسريعة   -

 

 
 التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التأهيلية المهارات العامة و -د 

      .تطوير وسائل الحصول على المعلومات لدى الطالب   -1د     

 . تطوير شخصية الطالب لتصبح شخصية حوارية بناءة  -2د 

 . حث الطالب على طلب العلم بوسائل عدة وأهمها الوسائل اإللكترونية  -3د 

   حث الطالب على عرض شرائح تعليمية )بوربوينت( وفتح باب النقاش.  -4د 
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 بنية المقرر  .10

األسبو 

 ع
مخرجات التعلم  الساعات 

 المطلوبة
طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 التقييم 

الطالب يفهم  6 1

 الموضوع
مدخل الى علم الفسلجة,فسيولوجيا 

 الخلية,غشاء الخلية 
محاضرة نظري,افالم فديو 

 وبوربوينت 
امتحان 

 يومي 
يفهم الطالب  6 2

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  انقسام الخلوي,الخيطي واالختزالي

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 3

 الموضوع

العضلي,انواع العضالت,ميكانيكيةة  الجهاز 

 التقلص
محاضرة نظري,افالم فديو 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 4

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  الجهاز العصبي,تركيب العصبون,انواع

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 5

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  الجهاز العصبي المركزي والمحيطي

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 6

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  التشابك العصبي,االنعكاس,السائل النخاعي 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 7

 الموضوع

فديو  محاضرة نظري,افالم الجهاز الهضمي,التجويف الفمي,المرئ

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 8

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  المعدة االمعاء الدقيقة والغليظة

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 9

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  الكبد البكرياس والمرارة

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 10

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  الجهاز الدوراني والوعائي الدموي واللمفي 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 11

 الموضوع

االقراص الدموية والخثرة الدموية ومضاد  

 التخثر وتكون الدم
محاضرة نظري,افالم فديو 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 12

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  وصماماته والدورة القلبيةالقلب 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 13

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  الهيكل العظمي,العظام,الغضاريف,المفاصل 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 14

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  العظمي,العظام,الغضاريف,المفاصل الهيكل 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 15

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  الجلد, االالظافر,الشعر,غدد الجلد 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 16

 الموضوع

حرارة الجسم,فقدان الحرارة,التوازن  

 الحراري 
محاضرة نظري,افالم فديو 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 17

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  الجهاز التنفسي,االنف,مجرى االنف والبلعوم

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 18

 الموضوع

فديو  محاضرة نظري,افالم الجهاز التنفسي,الرغامي والحنجرة

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 19

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  القصبة الهوائية,الرئه,التبادل الغازي

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 20

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  الجهاز البولي,الكلية,الحالب 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

الطالب يفهم  6 21

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  المثانة,دور الكليتبن في تنظيم ضغط الدم

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

يفهم الطالب  6 22

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  اعضاء اللمفية,العقد اللمفية 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 
يفهم الطالب  6 23

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  اللوزتين,الزعترية والطحال 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 
يفهم الطالب  6 24

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  الغدد الصم الغدة الدرقية 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 
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ThTextbook of  medical physiology by Guton and Hall. 11  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

ed. 2006 

ThTextbook of  medical physiology by Guton and Hall. 11  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

ed. 2006 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Physiology journal/ American Physiological Society 

publisher USA 

Journal of General Physiology / Rockefeller University 

Press 

 

Journal of Neurophysiology/ American Physiological 

Society 

Journal of Physiology/ Blackwell Publishing Inc. 

 

 

  ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... ب 

 HUMAN PHYSIOLOGY 

 

Human Anatomy and Physiology by Nega Assefa 2003 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

   

 اضافة مقررات دراسية 

 

 

 

 

 

 

يفهم الطالب  6 25

 الموضوع

فديو  محاضرة نظري,افالم الغدة جنب الدرقية والكظرية 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 
يفهم الطالب  6 26

 الموضوع

جهاز التناسل 

 االنثوي,المبايض,االباضة,انابيب فالوب

محاضرة نظري,افالم فديو 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 
يفهم الطالب  6 27

 الموضوع

محاضرة نظري,افالم فديو  الرحم,عنق الرحم,الغدة اللبنية

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 
يفهم الطالب  6 28

 الموضوع

الجهاز التناسلس الذكري,الخصيتين,االنابيب  

 المنوية

محاضرة نظري,افالم فديو 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 
يفهم الطالب  6 29

 الموضوع

قنوات الجنسية الذكرية,القناة المنوية,تكون  

 الحيامن

محاضرة نظري,افالم فديو 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 
الطالب يفهم  6 30

 الموضوع

الجهاز الحسي,اللمس,الضغط,االلم,الحرارة,  

 البرودة

محاضرة نظري,افالم فديو 

 وبوربوينت 

امتحان 

 يومي 

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=American%20Physiological%20Society&tip=pub
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Rockefeller%20University%20Press&tip=pub
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Rockefeller%20University%20Press&tip=pub
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=American%20Physiological%20Society&tip=pub
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=American%20Physiological%20Society&tip=pub
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Blackwell%20Publishing%20Inc.&tip=pub
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 والطبية / بغداد كلية التقنيات الصحية  المؤسسة التعليمية  .25

 تقنيات صحة المجتمع     / المركز علمي القسم ال .26

 اإلحصاء الطبي )الحيوي( اسم / رمز المقرر  .27

 عملي ونظري  أشكال الحضور المتاحة  .28

 سنوي  الفصل / السنة  .29

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 :أهداف المقرر .32
الطالب بالمقاييس اإلحصائية الحياتية وتطبيقها في مجال الصحة العامة أو صحة المجتمع بغية إتاحة المجال  تعريف 

للعاملين من المختصين بالمساهمة في تطوير وتحديث البرامج الصحية العامة والخاصة من خالل امتالكهم لألساليب 
 العلمية في مجال تحليل بيانات اإلحصاء الطبي والحيوي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .14
 

  هداف المعرفية األ -أ
   .مادة اإلحصاء التطبيقيأهم مكونات  تمكين الطالب من الحصول على -1أ

 اإلحصائية المتعلقة بمعالجة البيانات .ق ائطرالتمكين الطالب من الحصول على  -2أ

 جمع وتبويب البيانات وأجراء المسوح بالعينة . ق ائ طرتمكين الطالب من الحصول على  -3أ
أهمية مادة اإلحصاء في تخصصات الحصة العامة وصحة تمكين الطالب من الحصول على  -4أ

 المجتمع . 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تقديرات المؤشرات النقطية والعرض ألجدولي والبياني.  أحتساب تمكين الطلبة من  –- 1ب 

   التقديرات بفترة واختبار الفرضيات.ق ائطر أستخدام تمكين الطلبة من - 2ب 

  التقديرات بفترة واختبار الفرضيات.ق ائطرأستخدام تمكين الطلبة من   - 3ب 

       تمكين الطالب من تبويب البيانات واجراء المسوحات  -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 تنفيذ المواد النظرية المدروسة بشكل علمي   -
 تزويد الطلبة بالمواد النظرية الالزمة والكافية التي تحقق أهداف البرنامج  -

 طرائق التقييم       

 االمتحانات اليومية   -
 االمتحانات الفصلية  -
 درجات التقارير  والمشاركات العلمية -
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 معرفة طرائق اإلحصاء الوصفي   -1ج

   معرفة طرائق اإلحصاء االستداللي -2ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 تزويد الطلبة بمهارات المخرجات وذلك من اجل الوصول الى حل المشكالت العلمية  -
 تطبيق المواد الدراسية النظرية  -
 عمل التقارير العلمية وحسب المواد الدراسية -

 
 طرائق التقييم     

 األسئلة اليومية وبمضامين متنوعة   -
 األسئلة الشهرية   -
 الواجبات البيتية  -
 التقارير  -
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 معرفة طرائق اإلحصاء الوصفي  -1د 

 معرفة طرائق اإلحصاء االستداللي  -2د 

 معرفة طرائق جمع العينات  -3د 

 رائق التحليل االحصائي  طمعرفة  -4د 
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 بنية المقرر  .15

اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2نظري+ 2 األسبوع  األول   

 عملي

Summary & Organization of 

Data 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

 2نظري+ 2 األسبوع  الثاني 

 عملي
Types of Data …… 

الطبي  اإلحصاء 

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

 2نظري+ 2 األسبوع  الثالث  

 عملي
Descriptive Statistics - Tables 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

 2نظري+ 2 األسبوع  الرابع 

 عملي

Descriptive Statistics – 

Graphical Presentation 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  

 الخامس  

 2نظري+ 2

 عملي

Summary indices for a given 

data 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  

 السادس  

 2نظري+ 2

 عملي

Measures of central 

tendencies 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

 2نظري+ 2 األسبوع  السابع  

 عملي
Measures of Dispersions 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

 2نظري+ 2 األسبوع  الثامن  

 عملي

Measures of Skewness & 

Kurtosis  

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

 2نظري+ 2 األسبوع  التاسع 

 عملي
Principles of Prob. theory 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

 2نظري+ 2 األسبوع  العاشر 

 عملي

Application to Probability 

theory 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  الحادي  

 عشر 

 2نظري+ 2

 عملي
Sample & Population 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  الثاني 

 عشر

 2نظري+ 2

 عملي
Inferential Statistics  

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  الثالث  

 عشر 

 2نظري+ 2

 عملي

Sample size & Power 

calculations 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  عملينظري + 

األسبوع  الرابع 

 عشر 

 2نظري+ 2

 عملي
Confidence Intervals 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  

 الخامس عشر  

 2نظري+ 2

 عملي
Parametric tests – one sample 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  

 السادس عشر  

 2نظري+ 2

 عملي

Parametric tests – two & 

Several independent samples 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  السابع  

 عشر 

 2نظري+ 2

 عملي

Parametric tests – two related 

samples 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  الثامن  

 عشر 

 2نظري+ 2

 عملي

Testing hypotheses about 

proportion (s) - ρ 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  التاسع  

 عشر 

 2نظري+ 2

 عملي

Non – Parametric tests – 

Binomial - test  

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  

 العشرون

 2نظري+ 2

 عملي

Non – Parametric tests – two 

independent samples 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  الحادي  

 و العشرون 

 2نظري+ 2

 عملي

Non – Parametric tests – two  

samples 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  الثاني 

 و العشرون 

 2نظري+ 2

 عملي
Regression & Correlation 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  الثالث  

 و العشرون 

 2نظري+ 2

 عملي

Simple & Multiple 

Regression  

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  الرابع 

 و العشرون 

 2نظري+ 2

 عملي
Applications 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  

 الخامس و 

 العشرون 

 2نظري+ 2

 Contingency Tables ( C.T. ) عملي

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  

السادس و  

 العشرون 

 2نظري+ 2

 عملي
Testing hypotheses for ( C.T. 

) 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي
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 البنية التحتية   .16

 الكتب المنهجية ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 المصادر الساندة

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 المجالت العلمية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 مواقع االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

 إضافة المقررات الدراسية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

األسبوع  السابع  

 و العشرون 

 2نظري+ 2

 عملي
General Linear Model 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  الثامن  

 و العشرون 

 2نظري+ 2

 عملي
Applications 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  التاسع  

 و العشرون 

 2نظري+ 2

 عملي
Reliability Analysis 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي

األسبوع  

 الثالثون  

 2نظري+ 2

 عملي
Applications 

اإلحصاء الطبي  

 )الحيوي( 
 االمتحانات  نظري + عملي
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى /كلية التقنيات الصحية والطبية  التعليمية المؤسسة  .33

 قسم تقنيات صحة المجتمع     / المركز علمي القسم ال .34

 الدوائيات  اسم / رمز المقرر  .35

 نظري /عملي  أشكال الحضور المتاحة  .36

 سنوي  الفصل / السنة  .37

 ساعة سنويا  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

 .يفهم الطالب اساسيات علم االدوية 1

 .يتعرف عل انواع االدوية وحسب تاثيراتها على الجسم 2

 .يفهم ميكانيكيات الفعل الدوائي وايض الدواء في الجسم 3

 وتاثيراتها بصورة عامة.يتعرف الطالب على االدوية الخاصة باالمراض المزمنة  4

 
 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .18

  هداف المعرفية األ -أ
 يعرف الطالب ميكانيكيات تاثير االدوية   -1أ

 يصل الى فهم اليات ايض االدوية في الجسم  -2أ
 يعرف اليات تاثير كل دواء على الجسم   -3أ
 االدوية المثبطة والمنشطة يتعرف على انواع  -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يميز بين اصناف االدوية وكيفية التعامل معها   - 1ب 

 يعرف التاثيرات الجانبية لالدوية   - 2ب 

 يمكنه المقارنه بين اصناف االدوية من خالل معرفة مكان تاثيرها بالجسم   - 3ب 

تكون له قابلية التمييز بين االدوية من حيث تاثيرها على االشخاص المصابين بالحساسية      -4ب 

    الدوائية
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 .اعطاء المحاضرات النضرية  1

 .المحاضرات المفتوحة ) النقاش( 2

 .اعداد تقارير نوعية لكل طالب حول موضوع معين 3

 (classroomاأللكتروني ) .التعليم 4

 
 طرائق التقييم       

 

 .االمتحانات اليومية والفصلية 1

 . اعداد التقارير 2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يهتم بدراسة علم االدوية-1ج

 ينمي قابلياته في التعرف على االدوية واستخداماتها العالجية  -2ج

 يهتم بالتمييز بين االدوية من ناحية تاثيراتها واعراضها الجانبية  -3ج

 يهتم باالعشاب الطبية   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 .اعطاء محاضرات نضرية وعملية 1

 .اعداد التقارير 2

 المفتوحة . المحاضرات 3
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 طرائق التقييم     

 

 اختبارات سريعة  .1
 اعداد تقارير  .2

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 متابعة االدوية الحديثة ومعرفة تاثيراتها  -1د 

 التميز بين االدوية من ناحية الجرع وطرق اعطاءها ومعرفة االدوية التي تسبب الحساسية   -2د 

 قابلية التعرف على موانع اعطاء بعض االدوية في حاالت معينة  -3د 

  متابعة االعشاب الطبية   -4د 
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 البنية التحتية   .20

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 .Hollinger MA: Introduction to Pharmacology ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
Taylor & Francis, 1997. 

 بنية المقرر  .19

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   طريقة التعليم  الموضوع اسم الوحدة / أو 

 التقييم 

الطالب يفهم   8 1,2

 الموضوع 
مقدمة وتعريف واساسيات  

 علم االدوية 
محاضرة  

 نضري/عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   12 3,4,5

 الموضوع 

االدوية التي تؤثر على  

 الجهاز العصبي المستقل 
محاضرة  

 نضري/عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   8 6,7

 الموضوع 

االدوية التي تؤثر على القلب 

 واوعية الدموية 
محاضرة  

 نضري/عملي 

 

 امتحانات 

الطالب يفهم   8 8,9

 الموضوع 

محاضرة   االدوية التي تؤثر على الكلية 

 نضري/عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   8 10,11

 الموضوع 

مضادات الهستامين والبولي  

 بيبتيدات 
محاضرة  

 نضري/عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   8 12,13

 الموضوع 

االدوية التي تؤثر على  

 الجهاز التنفسي 
محاضرة  

 نضري/عملي 
 امتحانات 

14,15,1
6 

الطالب يفهم   12

 الموضوع 

االدوية التي تؤثر الجهاز  

 العصبي المركزي 

 

محاضرة  

 نضري/عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   8 17,18

 الموضوع 

االدوية التي تعمل على نظام 

 بناء الدم 

محاضرة  

 نضري/عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   8 19,20

 الموضوع 

االدوية المستخدمة في عالج 

 االلتهابات 

محاضرة  

 نضري/عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   8 21,22

 الموضوع 

االدوية المستخدمة في عالج 

 امراض المعدة واالمعاء

محاضرة  

 نضري/عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   8 23,24

 الموضوع 

محاضرة   ادوية الغدد الصماء

 نضري/عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   8 25,26

 الموضوع 

محاضرة   العالج الكيمياوي 

 نضري/عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   8 27,28

 الموضوع 

اساسيات االدوية المضادة 

 للمايكروبات 

محاضرة  

 نضري/عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   8 29,30

 الموضوع 

محاضرة   علم السموم 

 نضري/عملي 
 امتحانات 
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  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Sweeney G: Clinical Pharmacology, A 

conceptual approach. Churchill Livingston, 1990 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
Medicinal Chemistry of Adrenergics and 
Cholinergics 

  Adrenergic antagonists at the US National 
Library of Medicine Medical Subject Headings 
Drug Classifications I. Autonomic nervous 
system drugs Cholinergic ... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

 اضافة مقررات دراسية   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pharmaxchange.info/notes/medicinal_chemistry/adrenergics_cholinergics.html
http://pharmaxchange.info/notes/medicinal_chemistry/adrenergics_cholinergics.html
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2011/MB_cgi?mode=&term=Adrenergic+antagonists
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_Subject_Headings
https://www.nmtcb.org/documents/NMAA-Appendix-B.pdf
https://www.nmtcb.org/documents/NMAA-Appendix-B.pdf
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 بغداد /   كلية التقنيات الصحية والطبية/  الجامعة التقنية الوسطى المؤسسة التعليمية  .41

 

 تقنيات صحة المجتمع   قسم / المركز علمي القسم ال .42

 االحياء المجهرية الطبية  اسم / رمز المقرر  .43

 نظري+ عملي  أشكال الحضور المتاحة  .44

 فصلي الفصل / السنة  .45

 سنة /ة ساع 180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 تعريف الطالب بالميكروبات الممرضة -1

 وكيفية تشخيصها  -2
 وما تحدثه من امراضيه  -3
 والسيطرة عليها  -4
 
 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .22

  هداف المعرفية األ -أ
 الطبية  الميكروبات  مختلفة منيدرس الطالب انواع  -1أ

 تلفة خاجهزة الجسم الم الميكروبات يدرك الطالب كيفية اصابة  -2أ         

 وبائيتها واعراضها على  الطالب  يتعرف  -3أ

 على كل مرض  السيطرةيكون تصورعلى كيفية التعامل معها و  -4أ         

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 البكتريا والفايروسات وفطريات واالبتدائيات  يتدرب الطالب على كيفية التعامل مع - 1ب 

 الوقائية منها مهارات في كيفية  الطالب  يكتسب  – 2ب 

 انواع المسببات الجرثومية   يقارن الطالب بين  - 3ب 

    واماكن اصاباتها المختلفة الميكروبات امكانية تطور بأعداد البحوث حول  الطالب  يقوم  - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 مراكز الرعاية الصحية االولية  + مختبرات المستشفى + محاضرة 

 

 
 طرائق التقييم       

  امتحان اسبوعي + امتحان فصلي

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تلفة خاجهزة الجسم الم الميكروبات اصابة  يعي الطالب كيفية  -1ج

 يهتم الطالب بالقيم االنسانية في المحافظة على حياة المريض  -2ج   

 وكيفية التعامل معها    الميكروبات  الطالب   يميز   -3ج

 منها  طرق الوقائيةلب ايصف الط  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 االولية مراكز الرعاية الصحية  + + مختبرات المستشفىمحاضرة 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 اختبارات سريعة + اعداد تقارير+ امتحان اسبوعي + امتحان فصلي
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 

 والفايروسات وفطريات واالبتدائيات البكتريا    لب قادرا على التعامل معايكون الط -1د 

 

 طرق الوقائية منها بإعطاء لب ايقوم الط -2د     

   لب في ادامة االجهزة المختبريةايساعد الط -3د     

 التشخيص و العالجبي في طب بمساعدة الكادر الاليعمل الط  -4د     
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 بنية المقرر  .17

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
الوحدة / أو  اسم 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

البكتريا الكروية   يفهم الموضوع  6 1

 الموجبة لصبغه غرام 

 امتحان  محاضرة             

 

البكتريا الكروية   يفهم الموضوع  6 2

 الموجبة لصبغه غرام 

 امتحان  محاضرة 

العصويات المعوية   يفهم الموضوع  6 3

 السالبة لصبغة غرام 

 امتحان  محاضرة 

العصويات المعوية   يفهم الموضوع  6 4

 السالبة لصبغة غرام 

 امتحان  محاضرة 

العصويات المعوية   يفهم الموضوع  6 5

 السالبة لصبغة غرام 

 امتحان  محاضرة 

  العصويات الموجبة يفهم الموضوع  6 6

  لصبغة

غرام 

corynebacterium 

 امتحان  محاضرة 

العصويات الموجبة   يفهم الموضوع  6 7

لصبغة  

غرام 

corynebacterium 

 امتحان  محاضرة 

العصويات الموجبة   يفهم الموضوع  6 8

  والمكونةلصبغة غرام 

 لألبواغ 

 امتحان  محاضرة 

العصويات الموجبة   يفهم الموضوع  6 9

  والمكونةلصبغة غرام 

 لألبواغ 

 امتحان  محاضرة 

البكتريا الكروية   يفهم الموضوع  6 10

 السالبة لصبغه غرام 

 امتحان  محاضرة 

البكتريا الكروية   يفهم الموضوع  6 11

 السالبة لصبغه غرام 

 امتحان  محاضرة 

 امتحان  محاضرة  الحلزونيات  يفهم الموضوع  6 12

 امتحان  محاضرة  الحلزونيات  يفهم الموضوع  6 13

 امتحان  محاضرة  ال يبكتريا البروس  يفهم الموضوع  6 14

 امتحان  محاضرة  بكتريا التدرن  الموضوع يفهم  6 15

 امتحان  محاضرة  اصابات الفطريات  يفهم الموضوع  6 16

 امتحان  محاضرة  اساسيات المناعة  يفهم الموضوع  6 17

انواع المناعة وتفاعل  يفهم الموضوع  6 18

االضداد مع 

 المستضدات 

 امتحان  محاضرة 

 امتحان  محاضرة  البلعمة يفهم الموضوع  6 19
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 البنية التحتية   .18

 كتاب االحياء المجهرية الطبية  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  كتاب الفايروسات الطبي و كتاب االحياء المجهرية الطبية و ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 السريرية  وكتاب الطفيليات  المناعةكتاب 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 التقارير ,....  ( ) المجالت العلمية , 

 المجهرية الطبية  لألحياء العلميةالمجالت 

ب ـ المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت  

 .... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .19

   

 اضافة مقررات دراسية

 

 

 

 

نمو وتضاعف   يفهم الموضوع  6 20

 الفايروسات 

 امتحان  محاضرة 

 امتحان  محاضرة  التهاب الكبد الفايروسي  يفهم الموضوع  6 21

نقص المناعة    فايروس يفهم الموضوع  6 22

 المكتسب 

 امتحان  محاضرة 

 امتحان  محاضرة  الفايروسات التنفسية  يفهم الموضوع  6 23

الجهاز  فايروسات  يفهم الموضوع  6 24

 الهضمي

 امتحان  محاضرة 

الطفيليات البدائية   يفهم الموضوع  6 25

 الزحار االميبي 

 امتحان  محاضرة 

السوطيات الجيارديا   يفهم الموضوع  6 26

 واللشمانيه 

 امتحان  محاضرة 

الطفيليات تتحرك   يفهم الموضوع  6 27

 باالهداب 

 امتحان  محاضرة 

و    البالزميديم يفهم الموضوع  6 28

 التوكسوبالزما 

 امتحان  محاضرة 

الديدان الشستاسوما   يفهم الموضوع  6 29

 والشريطية و الدبوسية 

 امتحان  محاضرة 

ديدان االسكارس و   يفهم الموضوع  6 30

االنكلستوما  

 واالنتروبيص 

 امتحان  محاضرة 
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 التقنية الوسطى   الجامعه المؤسسة التعليمية  .49

   كلية التقنيات الصحية والطبية   / المركز علمي القسم ال .50

 علم الطفيليات   اسم / رمز المقرر  .51

 عملي  \نظري   أشكال الحضور المتاحة  .52

 سنوي  الفصل / السنة  .53

 ساعه سنويا  180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .54

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 المقررأهداف  .56

 ان يفهم الطالب امهية الطفيليات   -1

 ان يتعرف على اهم الطفيليات ومدى اتثريها على صحة االنسان  -2

 ان مييز االمهية الطبية وامراضية كل طفيلي وطرق انتشارها -3

 ان يعرف طرق السيطرة على وابئية الطفيلي وسبل مكافحتها  -4

 االصابة ابلطفيليات  واحلماية منها ان يلخص الوسائل املهمة يف منع انتشار  -5

 

 
 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .23

  هداف المعرفية األ -أ
 ان يعدد اصناف الطفيليات المرضية -1أ

 ان يعرف علم الطفيليات العام والطفيليات المرضية -2أ

 والديدان من حيث الشكل واالمراضية   ان يقارن بين االوالي -3أ
 ان يفهم الطرق العامه النتشار الطفيليات وطرق تشخيصها  -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يكتب مراحل دورة حياة كل طفيلي . – 1ب 

 لكافة انواع الطفيليات المرضية  ان يكتب الصفات العامه والمميزه – 2ب 

 يستخدم اساليب السيطرة على الطفيليات المرضية – 3ب 

 يعدد الطرق المهمه للسيطره على الطفيليات المرضية   -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 اعطاء المحاضرات النظرية  -1

 استخدام اسلوب العارض او الشاشة العارضة من خالل برنامج العرض التقديمي   -2

 المختبرات العملية  -3

 المحاضرات المفتوحة )النقاش( -4
 طرائق التقييم       

 االمتحانات اليومية والفصلية  -1

 اعداد التقارير  -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 الطفيليات  يهتم بدراسة موضوع امراضية-1ج

 يصف وينمي اسلوب فحص الطفيليات المرضية  -2ج

 يتعرف على االهمية الطبية للطفيليات وطرق انتشارها  -3ج

 يهتم باساليب العالج والسيطرة على الطفيلي   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 اعطاء المحاضرات النظرية  -1

 استخدام اسلوب العارض او الشاشة العارضة من خالل برنامج العرض التقديمي   -2

 المختبرات التعليمية  -3

 المحاضرات المفتوحة )النقاش( -4
 طرائق التقييم     

 االمتحانات اليومية والفصلية  -1

 اعداد التقارير  -2
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 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات التأهيلية المهارات العامة و -د 

 يعمل لوحة تعليمية  يرسم فيها دورة حياة الطفيلي    -1د 

 يتدرب على فحص الطفيليات مجهريا ومناعيا  - 2د 

 يجمع عينات ونماذج للطفيليات المهمة طبيا  -3د 

 يعد بحوث عن الطفيليات وكيفية السيطرة عليها    -4د 

 المقرر بنية  .24

األسبو 

 ع
الساع 

 ات
طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

 التقييم 

 امتحانات  عملي \نظري  مقدمة وتعريف بعلم الطفيليات المرضية الطالب يفهم الموضوع  6 1

فهم مجموعه من التعاريف كالتطفل وتبادل  الطالب يفهم الموضوع  6 2

 المنفعه والمعيشه الرمية
 امتحانات  عملي \نظري 

 امتحانات  عملي \نظري  دراسة تصنيف الطفيليات وانواع المضائف الطالب يفهم الموضوع  6 3

طفيلي الزحاراالميبي , الشكل العام,دورة الحياة  الطالب يفهم الموضوع  12 4,5

 الوبائية,االمراضية,العالج,السيطرة ,
 امتحانات  عملي \نظري 

طفيلي انتاميبا كوالي, الشكل العام,دورة الحياة  الطالب يفهم الموضوع  6 6

 ,الوبائية,االمراضية,العالج,السيطرة
 امتحانات  عملي \نظري 

العام,دورة الحياة طفيلي بالنتيديوم كوالي, الشكل  الطالب يفهم الموضوع  6 7

 ,الوبائية,االمراضية,العالج,السيطرة
 امتحانات  عملي \نظري 

طفيلي الجيارديا الالمبلية, الشكل العام,دورة  الطالب يفهم الموضوع  6 8

 الحياة ,الوبائية,االمراضية,العالج,السيطرة
 امتحانات  عملي \نظري 

طفيلي المشعرات المهبلية, الشكل العام,دورة  الطالب يفهم الموضوع  6 9

 الحياة ,الوبائية,االمراضية,العالج,السيطرة
 امتحانات  عملي \نظري 

طفيلي التوكسوبالزما, الشكل العام,دورة الحياة  الطالب يفهم الموضوع  12 10,11

 ,الوبائية,االمراضية,العالج,السيطرة
 امتحانات  عملي \نظري 

12,13
,14 

طفيلي المالريا, الشكل العام,دورة الحياة  الطالب يفهم الموضوع  18

 ,الوبائية,االمراضية,العالج,السيطرة
 امتحانات  عملي \نظري 

طفيلي التريبانوسوما, الشكل العام,دورة الحياة  الطالب يفهم الموضوع  12 15,16

 الوبائية,االمراضية,العالج,السيطرة,
 امتحانات  عملي \نظري 

17,18
,19 

طفيلي اللشمانيا , الشكل العام,دورة الحياة  الطالب يقهم الموضوع  18

 ,الوبائية,االمراضية,العالج

 امتحانات  عملي \نظري 

 امتحانات  عملي \نظري  السيطرة على اللشمانيا  الطالب يفهم الموضوع  6 20

 امتحانات  عملي \نظري  دراسة شعبة الديدان المسطحة ,الصفات العامة الطالب يفهم الموضوع  6 21

22,23
,24 

, الشكل العام,دورة الحياة  الشستوسوماطفيلي  الطالب يفهم الموضوع  18

 ,الوبائية,االمراضية,العالج,السيطرة
 امتحانات  عملي \نظري 

دودة الخنزير   البقر الشريطيةدودة طفيلي  الطالب يفهم الموضوع  6 25

  ,الوبائية دورة الحياة العام, الشريطية, الشكل

 ,االمراضية,العالج,السيطرة

 امتحانات  عملي \نظري 

طفيلي دودة االكياس المائية , الشكل  الطالب يفهم الموضوع  6 26

العام,دورة الحياة 

 امتحانات  عملي \نظري 
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 البنية التحتية   .25

 .Parasitology (Protozology and Helminthology) ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
ed. K.D. Chatterjee. 2011 th13 

 Review of Medical Microbiology and ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
th  Immunology. Warren Levinson 11

ed.(LANGE). 2010. 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
ebooks<Library.umac.mo 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
Field studies, workshops 

 

  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .26

   

 

 اضافة مقررات دراسية

 

 

 

 

 

 

 ,الوبائية,االمراضية,العالج,السيطرة

دودة   , الدودة المحرشفه القزمةطفيلي  الطالب يفهم الموضوع  6 27

الشكل العام,دورة  ,االسكارس 

 لعالج,السيطرةاالحياة,الوبائية,االمراضية, 

 امتحانات  عملي \محاضرة نظري 

, الشكل العام,دورة  الدودة الدبوسيةطفيلي  الطالب يفهم الموضوع  6 28

 لعالج,السيطرةاالحياة,الوبائية,االمراضية, 
 امتحانات  عملي \محاضرة نظري 

 الدودة السوطية,,دودة االنكلستوما طفيلي  الطالب يفهم الموضوع  6 29

الشكل العام,دورة الحياة,الوبائية,االمراضية, 

 لعالج,السيطرةا

 امتحانات  عملي \محاضرة نظري 

 امتحانات  عملي \محاضرة نظري  طفيلي اليرقة الحشوية المهاجرة الطالب يفهم الموضوع  6 30
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التقنيات الصحية والطبية اسم الكلية  .2

    قسم تقنيات صحة المجتمع  القسم العلمي  / المركز .3

 المجتمع خدمات صحة  اسم المادة الدراسية .4

 نظري / عملي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعة سنويا  180 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 . على معرفة الرعاية الصحية االولية يكون الطالب قادراً على  -1

 . الصحية االوليةمفهوم الرعاية يتعرف على   -2      

 يتعرف على واجبات املركز الصحي والقطاع.   -3      

 . خدمات الصحية املدرسية يتعرف على  -4       

 
 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ

 الصحية الشاملة لصحة المجتمع لطالب قادرا على معرفة القوانين العامة: يكون ا -1أ          

 ومراحل األمومة  اهم الخدمات الصحية المقدمة لالم التعرف على   -2أ          

التعرف على رعاية الطفل حديث الوالدة, عمر ما قبل المدرسة, أهم المشاكل الصحية لهذه   -3أ

 المراحل من العمر

 يتعرف الطالب على بطئ التعلم  -4أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يكتب اهم الخدمات الصحية المقدمة لالم والطفل – 1ب 

 يكتب اهم وسائل لتنظيم االسرة  – 2ب 

  يكتب  اهم الواجبات الملقاة على عاتق المركز الصحي والقطاع – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 اعطاء المحاضرة النظرية  -1

 استخدام اسلوب العارض او الشاشه العارضه من خالل برنامج العرض التقديمي  -2
 الزيارات للمركز الصحي -3
 المحاضرات المفتوحة )النقاش( -4

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات الفصلية واليومية -1

 اعداد التقارير -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 التغذية المدرسية التعرف على   -1ج

 مبادئ صحة االسنان  التعرف على  -2ج

 على بطئ التعلم التعرف   -3ج

 التعرف على اهمية اللقاحات والرضاعة الطبيعية للطفل  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 اعطاء محاضرة نظرية وعملية -1

 تقارير اعداد -2

 المحاضرات المفتوحة -3

 زيارات للمركز الصحي -5

 

 
 طرائق التقييم     
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 اختبارات سريعة -1

 اعداد تقرير -2

 
 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 لالم معرفة اهم الخدمات والرعاية الصحية المقدمة  -1د 

 معرفة اهم الخدمات والرعاية الصحية ال مقدمة للطفل حديثي الوالدة واالطفال في كافة االعمار -2د 

 التعرف على  البوسترات التثقفية مبين فيها طرق الوقاية من االمراض -3د 

 التعرف على اهم اللقاحات وطرق اعطائها للطفل    -4د 
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 بنية المقرر  .11

التعلم  مخرجات  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التقييم 

مقدمة وتعريف عن الصحة   الطالب يفهم الموضوع  7 1

 والصحة العامة والمجتمع 
محاضرة  

 نظري/عملي 
 امتحانات 

مقدمة وتعريف عن الصحة   الطالب يفهم الموضوع  7 2

 والصحة العامة والمجتمع 
محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

مقدمة وتعريف عن رعاية   الطالب يفهم الموضوع  7 3

 اثناء الحمل واالهداف
محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

محاضرة   زيارات رعاية اثناء الحمل  الطالب يفهم الموضوع  7 4

 نظري/عملي 

 امتحانات 

الفحوصات الروتينية   الطالب يفهم الموضوع  7 5

 الحمل للرعاية اثناء 
محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

محاضرة   منهاج الخطورة  الطالب يفهم الموضوع  7 6

 نظري/عملي 

 امتحانات 

محاضرة   منهاج الخطورة  الطالب يفهم الموضوع  7 7

 نظري/عملي 

 امتحانات 

ادامة السجالت والزيارات   الطالب يفهم الموضوع  7 8

 المنزلية 
محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

نصائح اثناء الحمل  الطالب يفهم الموضوع  7 9

 والحماية الخاصة للصحة 
محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

 االستعداد النفسي   الطالب يفهم الموضوع  7 10

 تنظيم االسرة -

 مكونات طب االطفال -

محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

محاضرة   الرعاية اثناء الوالدة الطالب يفهم الموضوع  7 11

 نظري/عملي 

 امتحانات 

محاضرة   الرعاية بعد الوالدة  الطالب يفهم الموضوع  7 12

 نظري/عملي 

 امتحانات 

محاضرة   الرضاعة الطبيعية  الطالب يفهم الموضوع  7 13

 نظري/عملي 

 امتحانات 

تنظيم االسرة والتثقيف  الطالب يفهم الموضوع  7 14

 الصحي االساسي 
محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

محاضرة   رعاية حديثي الوالده  الطالب يفهم الموضوع  7 15

 نظري/عملي 

 امتحانات 

مخاطر قلة وزن لحديثي   الطالب يفهم الموضوع  14 17,16

  الوالدة 

محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

 تغذية الرضع  الطالب يفهم الموضوع  7 18

 رضاعة طبيعية -

 رضاعة صناعية -

 الفطام -

 الغذاء التكميلي-

محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

 امتحانات محاضرة    5رعاية االطفال تحت  الطالب يفهم الموضوع  7 19
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 البنية التحتية   .12

fourteen Public Health & preventive  Medicine , ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

edition, Maxcy- Rosenau- last, Copyright 1998 
fourteen Public Health & preventive  Medicine , ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

edition, Maxcy- Rosenau- last, Copyright 1998 

 سنوات 

االهداف العامة والخاصة -

ومؤشرات الصحية 

 والبرنامج الموسع للتحصين 

 نظري/عملي 

مشاكل صحية العامه   الطالب يفهم الموضوع  7 20

 لالطفال تحت خمس سنوات 

اصابات الجهاز التنفسي  -

تعريف,وتصنيف,  )

وعوامل الخطورة, وتدابير  

الحالة, وبرنامج السيطرة 

 على االسهال( 

محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

االضطرابات التغذوية   الطالب يفهم الموضوع  7 21

سنوات ,  5لالطفال تحت 

 وخدمات الصحة المدرسية 

محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

تثقيف صحي الطفال  الطالب يفهم الموضوع  7 22

المدارس واالشخاص في 

 المدرسة

محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

فحوصات طبية, ومعالجة   الطالب يفهم الموضوع  7 23

 ومتابعة الطفال المدارس
محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

اجراءات الوقاية من   الطالب يفهم الموضوع  7 24

 االمراض االنتقالية 
محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

محاضرة   فحص بيئة المدرسة  الطالب يفهم الموضوع  7 25

 نظري/عملي 

 امتحانات 

محاضرة   الخدمات التغذوية  الطالب يفهم الموضوع  7 26

 نظري/عملي 

 امتحانات 

االسعافات االولية   الطالب يفهم الموضوع  7 27

 واجراءات الطؤاري 

محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

خدمات الصحة النفسية   الموضوع الطالب يفهم  7 28

 واالسنان 

محاضرة  

 نظري/عملي 

 امتحانات 

محاضرة   خدمات الصحة العينية  الطالب يفهم الموضوع  7 29

 نظري/عملي 

 امتحانات 

تثقيف الصحي الطفال   الطالب يفهم الموضوع  7 30

 المدارس 

محاضرة  

 نظري/عملي 
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الكتب والمراجع التي يوصى بها                  اـ 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
1- Management of the young child with an 

Acute Respiratory Infection,  WHO Programme 

for Control of Acute Respiratory Infections, 

Revised 2001. 
 
2- Care of mother and baby at the health center: 

a practical guide, Report of a Technical Working 

Group, WHO, Geneva 2000. 
 

3-Nutrition for developing countries, second 

edition, Felicity Savage King and Ann Burgess, 

Oxford Medical Publications,2003. 

 

4-Immunization in Practice, Department of 

Vaccines and Biological, WHO, Geneva, 2001.  

 

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
. online.comhttp://www 
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى   المؤسسة التعليمية  .10

    كلية التقنيات الصحية والطبية /بغداد   اسم الكلية  .11

 تغذية   اسم / رمز المقرر  .12

 نظري /عملي   أشكال الحضور المتاحة  .13

 سنوي   الفصل / السنة  .14

 180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .15

 2202/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .16

 أهداف المقرر .17

 يفهم الطالب أمهية األغذية والغاية من دراستها  -1
 يعرف الطالب أهم العناصر الغذائية ومصادرها  -2

 يعرف األعراض النامجة عن نقص العناصر الغذائية  -3

 يستخلص سبل الوقاية دون اإلصابة ابألمراض النامجة عن نقص األغذية  -4

 
 
 
 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .27

  هداف المعرفية األ -أ
 يعرف علم األغذية والغذاء وكافة األصناف الغذائية  -1أ

 يتعلم كيفية حساب السعرات الحرارية والطاقة الكلية المبذولة -2أ

   يذكر أهم العناصر الغذائية ومصادرها ونقصها -3أ
 يفسر السبل العامة للسيطرة على األمراض الناجمة عن النقص الغذائي -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يكتب خصائص األغذية لكل عنصر غذائي    – 1ب 

 يستخدم أساليب للسيطرة على األمراض الناتجة عن نقص العناصر الغذائية   – 2ب 

 يكتب المصادر الغذائية وأسباب نقصها وكيفية معالجة هذا النقص  – 3ب 

 يستخدم خ السيطرة على امراض نق االغذية  -4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أعطاء المحاضرات النظري -1

 استخدام أسلوب الشاشة العارضة  -2

 استخدام أسلوب المناقشة المفتوحة -3

 

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات الفصلية واليومية  -1

 إعداد التقارير العملية  -2

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يهتم بدراسة األغذية -1ج

 يصف ويعزز أسلوب إيجاد العناصر الغذائية من مصادرها األصلية  -2ج

 يصغي إلى األهمية لدراسة األمراض الناتجة عن النقص الغذائي -3ج

 العناصر الغذائية  يصف  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 إعطاء محاضرات نظرية وعملية   -1
 إعداد تقارير   -2
 أسلوب المناقشة المفتوحة   -3
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 طرائق التقييم     

 إجراء امتحانات سريعة  -1

 إعداد تقارير    -2

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 دراسة العناصر الغذائية وفائدتها في الحياة اليومية  -1د 

 معرفة احتساب متطلبات الطاقة الكلية -2د 

 إعداد بحوث عن العناصر الغذائية )الكربوهيدرات ,الدهون,البروتينات,المعادن ,الفيتامينات والماء( -3د 

 دراسة المواد الغذائية -4د 
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 بنية المقرر  .28

التعلم  مخرجات  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

الطالب يفهم     6 األول  

 الموضوع  
تعريف التغذية  

واألغذية الرئيسية  

 والضرورية للجسم  

محاضرة  

 نظري /عملي  
 امتحانات 

الثاني  

 والثالث 
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
احتساب حجم الطاقة  

ومتطلبات الطاقة 

األساسية والفعاليات 

 الفيزيائية 

محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الرابع 

 والخامس   
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
التوصيات التغذوية 

 للعناصر الغذائية  
محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

السادس و 

 السابع  
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
الكبيرة  المعادن 

)الموجودة بكمية  

 كبيرة في الجسم( 

محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   6 الثامن  

 الموضوع 
المعادن الصغيرة 

)الموجودة بكمية قليلة  

 في الجسم( 

محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

التاسع  

 والعاشر 
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
محاضرة   تغذية النساء الحوامل  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الحادي 

 عشر  
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
الفيتامينات الذائبة في 

الدهون والذائبة في  

 الماء 

محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   6 الثاني عشر 

 الموضوع 
تغذية النساء  

 الضعيفات البنية  
محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الثالث عشر 

والرابع  

 عشر 

الطالب يفهم   6

 الموضوع 
تغذية النساء  

 المرضعات 
محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الخامس 

 عشر  
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
تغذية األطفال  

 والمراهقين  
محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

السادس 

 عشر  
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
تقييم القضايا 

 والمشاكل الغذائية  
محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

السابع عشر 

والثامن  

 عشر  

الطالب يفهم   6

 الموضوع 
تغذية األشخاص في 

 مرحلة الشيخوخة 
محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   6 التاسع عشر 

 الموضوع 
محاضرة   تغذية المراهقين  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الطالب يفهم   6 العشرون  

 الموضوع 
أنواع الدراسة 

 المتداخلة 
محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الحادي 

والعشرون 

والثاني  

6 

 

 

الطالب يفهم  

 الموضوع 
تغذية بعض  

 األشخاص العاملين 
محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 
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 Understanding nutrition .ninth edition ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
.Eleanor Noss and Sharon Rady Rolef   

 Selected Reverences Books-Food ,Nutrition ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
&dietetics –Guides at library .illinois 

state.edu.2016.                   

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Perspectives in nutrition .Gordon M. Wardlaw 

and Jeffry S. Hampl ..seventh edition . 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
Food and nutrition –nutrition –dietary 

.References intake …topic.www.nap.edu.  
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 اضافة مقررات دراسية

 

 

 
 

  والعشرون 
الثالث 

 والعشرون 
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
أسباب نقص فيتامين ا  

 وطرق الوقاية  
محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الرابع 

 والعشرون 
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
أسباب نقص فيتامين د 

 وطرق الوقاية  
محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الخامس 

 والعشرون 
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
دراسة أعراض 

مرض الكساح ولين  

 العظام طرق الوقاية 

محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

السادس 

 والعشرون 
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
محاضرة   السمنة 

 نظري /عملي 
 امتحانات 

السابع  

 والعشرون 
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
محاضرة   فقر الدم الغذائي 

 نظري /عملي 
 امتحانات 

الثامن  

 والعشرون 
الطالب يفهم   6

 الموضوع 
تأثير الحالة الغذائية  

 على المناعة  
محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 

التاسع  

والعشرون 

 والثالثون  

الطالب يفهم   6

 الموضوع 
  األهداف التغذوية

وتشمل التثقيف 

الغذائي وتحسين  

 الحالة الغذائية 

محاضرة  

 نظري /عملي 
 امتحانات 
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى  المؤسسة التعليمية  .18

 كلية التقنيات الصحية والطبية اسم الكلية  .19

    قسم تقنيات صحة المجتمع  القسم العلمي  / المركز .20

 خدمات صحة المجتمع  اسم المادة الدراسية .21

 نظري / عملي  أشكال الحضور المتاحة  .22

 سنوي  الفصل / السنة  .23

 ساعة سنويا  180 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .24

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .25

 أهداف المقرر .26

 يكون الطالب قادراً على معرفة خدمات صحة اجملتمع.  -1

 يتعرف على مفهوم الرعاية الصحية األولية.   -2      

 يتعرف على واجبات املركز الصحي والقطاع.   -3      

 يتعرف على مبادئ التثقيف الصحي.  -4       

 
 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .14

 األهداف المعرفية   -أ

 لطالب قادرا على معرفة الخدمات الصحية الشاملة لصحة المجتمع العامة: يكون ا -1أ          

 معرفة أهمية القوانين والتعليمات والمصطلحات الصحية  -2أ          

 التعرف على صحة األم مراحل األمومة.    -3أ 

التعرف على رعاية الطفل حديث الوالدة, عمر ما قبل المدرسة, أهم المشاكل الصحية لهذه   -4أ 

 المراحل من العمر

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يكتب اهم الخدمات الصحية المقدمة لالم والطفل – 1ب 

 يكتب اهم وسائل لتنظيم االسرة  – 2ب 

 الملقاة على عاتق المركز الصحي والقطاع يكتب  اهم الواجبات – 3ب 

 تثقيف والتشريح والرعاية الغذائية  يكتب     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 اعطاء المحاضرة النظرية  -6

 استخدام اسلوب العارض او الشاشه العارضه من خالل برنامج العرض التقديمي  -7
 الزيارات للمركز الصحي -8
 )النقاش(المحاضرات المفتوحة  -9

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات الفصلية واليومية -1

 اعداد التقارير -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يهتم  بمعرفة القوانين الصحية الشاملة لصحة المجتمع-1ج

 كافة  التعرف على صحة األم مراحل األمومة -2ج

 التعرف على رعاية الطفل حديث الوالدة  -3ج

 التعرف على اهمية اللقاحات والرضاعة الطبيعية للطفل  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 اعطاء محاضرة نظرية وعملية -1

 اعداد تقارير -2

 المحاضرات المفتوحة -3

 زيارات للمركز الصحي -4

 

 
 طرائق التقييم     
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 اختبارات سريعة -1

 اعداد تقرير -2

 
 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 معرفة اهم الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لالم  -1د 

 االعمار معرفة اهم الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للطفل حديثي الوالدة واالطفال في كافة -2د 

 التعرف على طرق الوقاية من االمراض عن طريق التثقيف الصحي -3د 

 التعرف على اهم اللقاحات وطرق اعطائها للطفل    -4د 
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 البنية التحتية   .16

fourteen Public Health & preventive  Medicine , ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

edition, Maxcy- Rosenau- last, Copyright 1998 
fourteen Public Health & preventive  Medicine , ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

edition, Maxcy- Rosenau- last, Copyright 1998 

 بنية المقرر  .15

الساعا  األسبوع 

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

مقدمة وتعريف عن الصحة والصحة   الطالب يفهم الموضوع  6 1

 العامة والمجتمع 
 امتحانات  محاضرة نظري/عملي

 امتحانات  محاضرة نظري/عملي طرق الوقاية  الطالب يفهم الموضوع  6 2

 امتحانات  محاضرة نظري/عملي مؤشرات نوعية الحياة  الطالب يفهم الموضوع  6 3

مقدمة ونبذة تاريخية عن الخدمات الرعاية   الطالب يفهم الموضوع  6 4

 الصحية  
 امتحانات  محاضرة نظري/عملي

 امتحانات  محاضرة نظري/عملي المبادئ لخدمات الرعاية الصحية  الطالب يفهم الموضوع  6 5

الوضع الصحي, المشاكل الصحية,  الطالب يفهم الموضوع  6 6

 ومستوي الرعاية الصحية 
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  \محاضره نظري  السرطان   الطالب يفهم الموضوع  6 22

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  السباب   الطالب يفهم الموضوع  6 23

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  االنواع   الطالب يفهم الموضوع  6 24

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  طرق المعالجة  يفهم الموضوع الطالب  6 25

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  امراض المفاصل  الطالب يفهم الموضوع  6 26

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  الربو القصبي   الطالب يفهم الموضوع  6 27

 عملي 

 امتحانات 

امراض الشرايين   الطالب يفهم الموضوع  6 28

 التاجية  

  \محاضره نظري 

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  طرق الوقاية   الطالب يفهم الموضوع  6 29

 عملي 

 امتحانات 
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 طرائق التعليم والتعلم       
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 يهتم بدراسه موضوع امراضيه الحشرات   -1ج
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 البنية التحتية   .41

 ,A guide to Medical Entomology ( M.W.Service ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
1980) 

 ,A guide to Medical Entomology ( M.W.Service ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
1980) 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Medical Entomology( Z.Anamo, N.Baraki, 

Haramaya University, the Ethiopia Public Health Training 

Initiative ,2008) 

 المادة الدراسية بنية  .40

السا  األسبوع 

عا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
طريقة  طريقة التعليم اسم الموضوع

 التقييم 

امتحانا  عملي \محاضره نظري  مقدمه وتعريف بعلم الحشرات الطبيه  الطالب يفهم املوضوع  6 1

 ت
الشكل الخارجي والخصائص العامه   الطالب يفهم الموضوع  6 2

 للحشرات الطبيه 
امتحانا  عملي \محاضره نظري 

 ت
امتحانا  عملي \محاضره نظري  التشريح العام للحشرات الطبيه الطالب يفهم الموضوع  6 3

 ت
تصنيف الحشرات حسب المراتب واالهميه  الطالب يفهم الموضوع  6 4

 الطبيه
امتحانا  عملي \محاضره نظري 

 ت
االهميه الطبيه للحشرات ووبائيتها  الطالب يفهم الموضوع  12 5,6

 وامراضيتها 
امتحانا  عملي \محاضره نظري 

 ت
القمل الماص, الشكل العام , دورة الحياة,  الطالب يفهم الموضوع  18 7,8,9

 الوبائيه, االمراضيه, طرق السيطره
امتحانا  عملي \محاضره نظري 

 ت
10,11,1

2 
البرغوث ,  الشكل العام , دورة الحياة,  الطالب يفهم الموضوع  18

 الوبائيه, االمراضيه, طرق السيطره
امتحانا  عملي \محاضره نظري 

 ت

, البق الحقيقي , بق الفراش , البق البواس الطالب يفهم الموضوع  12 13,14

الشكل العام , دورة الحياة, الوبائيه, 

 االمراضيه, طرق السيطره

امتحانا  عملي \محاضره نظري 

 ت

15,16,1
7 

رتبه ثنائيه االجنحه وتصنيفها وخصائصها  الطالب يفهم الموضوع    18

 العامه

امتحانا  عملي \محاضره نظري 

 ت

18,19,2
0,21 

البعوض وانواعه , الشكل العام , دورة الحياة,  الطالب يفهم الموضوع  24

 الوبائيه, االمراضيه, طرق السيطره

امتحانا  عملي \محاضره نظري

 ت

الذباب االسود , الشكل العام , دورة الحياة,  الطالب يفهم الموضوع  12 22,23

 الوبائيه, االمراضيه, طرق السيطره

امتحانا  عملي \محاضره نظري

 ت

ذبابة الرمل , الشكل العام , دورة الحياة,  الطالب يفهم الموضوع  12 24,25

 الوبائيه, االمراضيه, طرق السيطره

امتحانا  عملي \محاضره نظري 

 ت

الصرصر وانواعه , الشكل العام , دورة   الطالب يفهم الموضوع  6 26

 الحياة, الوبائيه, االمراضيه, طرق السيطره

امتحانا  عملي \محاضره نظري 

 ت

التدويد  اسبابه , الشكل العام  لليرقات   الطالب يفهم الموضوع  12 27,28

المسببه, دورة الحياة, الوبائيه, االمراضيه, 

 طرق السيطره

امتحانا  عملي \محاضره نظري 

 ت

الحلم والقراد  من صنف العنكبوتيات , الشكل  الطالب يفهم الموضوع  12 29,30

العام , دورة الحياة, الوبائيه, االمراضيه,  

 طرق السيطره

امتحانا  عملي \محاضره نظري 

 ت
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http://si.edu/Encyclopedia_SI/nmnh/buginfo/dis

eases.htm 

 

2-  http://www.etymonline.com 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .42

   

 اضافة مقررات دراسية
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 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 الوسطى  الجامعه التقنيه المؤسسة التعليمية  .54

 كلية التقنيات الصحيه والطبيه     الكلية اسم  .55

 قسم  تقنيات صحة المجتمع   علمي القسم ال .56

 االمراض االنتقالية. اسم الماده الدراسيه .57

 عملي  \نظري   أشكال الحضور المتاحة  .58

 سنوي  الفصل / السنة  .59

 ساعه سنويا  180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .60

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .61

 أهداف المقرر .62

 الغايه من دراستها  و  االمراض االنتقالية يفهم  اهميه -1

 ومدى تاثيرها على صحة االنسان االمراض االنتقالية  انواع يعرف  -2

 االمراض االنتقالية االعراض السريرية يصف  -3

 المضاعفات الثانوية  يعرف  -4

 الوقاية  يستخلص السبل الكفيله من اجل  -5

 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .43

  هداف المعرفية األ -أ
 يعدد انواع االمراض االنتقالية  -1أ

 يعرف تفاصيل االمراض االنتقالية -2أ
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 يفسر االسباب الرئيسية لالمراض االنتقالية  -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يتعلم الطالب الطرق الصحيحة لقياس العالمات السريرية  – 1ب 

 كيفية ايجاد حلول للسيطرة على االمراض االنتقالية    - 2ب 

 تطوير اساليب كشف المرض مبكرا   – 3ب 

 االهميه الطبيه للعالج  -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 اعطاء المحاضرات النظريه . -1

 استخدام اسلوب العارض اوالشاشه العارضه من خالل برنامج العرض التقديمي.  -2

 المختبرات التعليميه.  -3

 المحاضرات المفتوحه ) النقاش( -4

 

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات الفصليه واليوميه   -1

 اعداد تقارير.  -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يهتم بدراسه موضوع االمراض االنتقالية   -1ج

 يصف وينمي اسلوب العناية بالمرضى  -2ج

 يصغي الى االهميه الطبيه  االمراض االنتقالية     -3ج

 يهتم باساليب التاقلم والتكيف طرق السيطرة على االمراض االنتقالية.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 اعطاء محاضرات  نظريه  وعمليه.  -1

 المشاركه بالمختبرات .  -2

 اعداد تقارير  -3

 المحاضرات المفتوحه  -4
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 طرائق التقييم     

 اختبارات سريعه  -1

 اعداد تقرير  -2

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 جمع عينات من مرضى المراض االنتقالية .  -1د 

 اعداد بحوث عن االمراض االنتقالية  -2د 

 اعداد برنامج لمعرفة االمراض االنتقالية  -3د 
 الطرق المختلفة للوقاية من االمراض االنتقالية .  -4د 
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 المادة الدراسيةبنية  .44

الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
طريقة   التعليم طريقة  اسم الموضوع 

 التقييم 

مقدمه وتعريف بعلم   الطالب يفهم الموضوع  6 1

 االمراض االنتقالية   
  \محاضره نظري 

 عملي 
 امتحانات 

طرق انتقال      الطالب يفهم الموضوع  6 2

 االمراض االنتقالية   
  \محاضره نظري 

 عملي 
 امتحانات 

طرق عزل    الطالب يفهم الموضوع  6 3

 االمراض االنتقالية   
  \محاضره نظري 

 عملي 
 امتحانات 

  \محاضره نظري  تعاريف   الطالب يفهم الموضوع  6 4

 عملي 
 امتحانات 

  \محاضره نظري  تعاريف  الطالب يفهم الموضوع  6 5

 عملي 
 امتحانات 

  \محاضره نظري  تعاريف   الطالب يفهم الموضوع  6 6

 عملي 
 امتحانات 

االمراض الفايروسية   الطالب يفهم الموضوع  6 7

 الحصبة  
  \محاضره نظري 

 عملي 
 امتحانات 

  \محاضره نظري  الحصبة االمانية  الطالب يفهم الموضوع  6 8

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  الحصبة االمانية  الطالب يفهم الموضوع  6 9

 عملي 

 امتحانات 

المائي والحزام  الجدر  الطالب يفهم الموضوع  6 10

 الناري 

  \محاضره نظري

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري الجدري الطالب يفهم الموضوع  6 11

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  االفلونزا ونزالت البرد  الطالب يفهم الموضوع  6 12

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  داء الكلب     الطالب يفهم الموضوع  6 13

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  النكاف   الطالب يفهم الموضوع  6 14

 عملي 

 امتحانات 

ااالرثروبود برونا  الطالب يفهم الموضوع  6 15

 مراض فايروسية 

  \محاضره نظري 

 عملي 

 امتحانات 

التهاب الكبد  الطالب يفهم الموضوع  6 16

 الفايروسي اي 

  \محاضره نظري 

 عملي 

 امتحانات 

التهاب الكبد الفايروي  يفهم الموضوع الطالب  6 17

 بي 

  \محاضره نظري 

 عملي 

 امتحانات 

االتهاب الكبد  الطالب يفهم الموضوع  6 18

 الفايروسي سي  

  \محاضره نظري 

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  االيدز  الطالب يفهم الموضوع  6 19

 عملي 

 امتحانات 

 امتحانات   \محاضره نظري  السعال الديكي الطالب يفهم الموضوع  6 20
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 البنية التحتية   .45

 - ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  االمراض االنتقالية ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .46

   

 اضافة مقررات دراسية

 

 

 
 

 عملي 

  \محاضره نظري  الدفثريا الطالب يفهم الموضوع  6 21

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  الكزاز الطالب يفهم الموضوع  6 22

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  الكزاز   الطالب يفهم الموضوع  6 23

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  بوسولوز  الطالب يفهم الموضوع  6 24

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  الجمرة الخبيثة  الطالب يفهم الموضوع  6 25

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  داء السحاية البكتريا   الطالب يفهم الموضوع  6 26

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  داء السحايا البكتريا  الطالب يفهم الموضوع  6 27

 عملي 

 امتحانات 

داء السحايا   الطالب يفهم الموضوع  6 28

 الفايروسي 

  \محاضره نظري 

 عملي 

 امتحانات 

  \محاضره نظري  طرق الوقاية   الطالب يفهم الموضوع  6 29

 عملي 

 امتحانات 
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 الجامعه التقنيه الوسطى  المؤسسة التعليمية  .63

 كلية التقنيات الصحيه والطبيه     الكلية اسم  .64

 قسم  تقنيات صحة المجتمع   علمي القسم ال .65

 قوانين و تفيش صحي  اسم الماده الدراسيه .66
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 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .70

 أهداف المقرر .71

   معرفة أمهية القوانني والتعليمات واملصطلحات الصحية-1    

 يتعرف على مهمات أجهزة التفتيش.  -2

 التقنية الصحية. يتعرف الطالب على قوانني الرعاية الصحية األولية الذي تساهم يف حتقيق -3

 يتعرف على مواصفات املفتش الصحي.  -4

 يتعرف على قوانني وصحة البيئة والتلوث. 5-

 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .47

  هداف المعرفية األ -أ
 يعدد انواع القوانين والتفتيش الصحي  -1أ

 يعرف تفاصيل   القوانين والتفتيش الصحي -2أ

 يقارن بين  القوانين والتفتيش الصحي المختلفة   -3أ
 يفسر االسباب الرئيسية   القوانين والتفتيش الصحي  -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  يتعلم الطالب الطرق الوقاية من االمراض االنتقالية – 1ب 

 كيفية معرفة انتشار االمراض االنتقالية   - 2ب 

 اعادة تصميم البحوث  – 3ب 
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 من خالل برنامج العرض التقديمي.  استخدام اسلوب العارض اوالشاشه العارضه -2

 المختبرات التعليميه.  -3

 المحاضرات المفتوحه ) النقاش( -4
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 االمتحانات الفصليه واليوميه   -1

 اعداد تقارير.  -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 موضوع طرائق البحث  للقوانين والتفتيش الصحي  يهتم بدراسه -1ج
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 يصغي الى االهميه الطبيه  للقوانين والتفتيش الصحي -3ج
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 اعطاء محاضرات  نظريه  وعمليه.  -1

 المشاركه بالمختبرات .  -2

 اعداد تقارير  -3

 المحاضرات المفتوحه  -4
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 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى التأهيلية المهارات العامة و -د 

 جمع عينات من المجتمع  . -1د 

 اعداد بحوث عن االمراض المزمنة -2د 

 االهميه الطبيه  للقوانين والتفتيش الصحي  -3د 
 القيام باعداد برنامج للرقابة الصحية  -4د 
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 بنية المادة الدراسية  .48

الساعا  األسبوع 

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الموضوع

مقدمة التفتيش والرقابة، األهداف،  الطالب يفهم الموضوع  6 1

 مهمات أجهزة التفتيش، المتطلبات 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

أهمية القوانين والتعليمات الصحية،   الطالب يفهم الموضوع  6 2

القوانين  المصطلحات في مجال 

 الصحية 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

أعمال  -مواصفات المفتش الصحي الطالب يفهم الموضوع  6 3

ومسؤوليات المراقب الصحي،  

الرقابة والتفتيش الصحي على  

 األغذية 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

القوانين الصحية في مجال الرعاية  الطالب يفهم الموضوع  6 4

 الغذائية

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

الغذاء  -الفرق بين الصحة والنظافة الطالب يفهم الموضوع  6 5

الصحي، مصادر تلوث األغذية،  

مشاكل تلوث األغذية، الوقاية من 

 التلوث

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

التعليمات المشتركة في مجال فتح  الطالب يفهم الموضوع  6 6

تحضير وبيع األغذية، الشروط محل 

 الخاصة لمحالت بيع األغذية

 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

األساليب والممارسات الخاصة  الطالب يفهم الموضوع  6 7

بمخزن المتطلبات الالزمة لفتح 

 المحالت الجديدة

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

وطرق  الحشرات والقوارض  الطالب يفهم الموضوع  6 8

 مكافحتها 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

 \محاضره نظري  عالقة األمراض االنتقالية بالغذاء الطالب يفهم الموضوع  6 9

 عملي

 امتحانات 

الفعاليات القانونية في مجال الرعاية  الطالب يفهم الموضوع  6 10

الغذائية، المجاالت القانونية في 

والقوانين في مجال الرعاية الغذائية 

 التوعية الغذائية 

 امتحانات  عملي \محاضره نظري

الشروط الواجب توفرها في معامل  الطالب يفهم الموضوع  6 11

 األغذية وطرق تفتيشها 

 امتحانات  عملي \محاضره نظري

 \محاضره نظري  زيارة إلى أحد المعامل الغذائية الطالب يفهم الموضوع  6 12

 عملي

 امتحانات 

الشروط الواجب توفرها في معامل  الطالب يفهم الموضوع  6 13

التجميل وطرق تفتيشها، زيارة إلى 

 أحد المعامل

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

أهمية مياه الشرب في قانون الصحة   الطالب يفهم الموضوع  6 14

العامة، المواصفات الفيزيائية 

 والكيمياوية والبيلوجية والصناعية

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

نظام صيانة األنهار والمياه العمومية  الطالب يفهم الموضوع  6 15

من التلوث، التشريعات الصحية في 

مجال السيطرة ومكافحة األمراض 

 االنتقالية 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

الشروط الواجب توفرها في الفنادق  الطالب يفهم الموضوع  6 16

 وطرق تفتيشها 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 
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 البنية التحتية   .49

 - ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 كتاب قوانني وتفتيش صحي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

التعليمات الصحة الخاصة بالسيطرة  الطالب يفهم الموضوع  6 17

على مرضى متالزمة العوز المناعي  

 المكتسب 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

التعليمات الصحية في مجال الصحة   الطالب يفهم الموضوع  6 18

 المدرسية 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

الشروط الواجب توفرها في الفنادق  الطالب يفهم الموضوع  6 19

وطرق تفتيشها، زيارة إلى أحد  

 الفنادق

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

القوانين والتعليمات الصحية في  الموضوع الطالب يفهم  6 20

 مجال دفن الجنائز ودفن الموتى

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

الشروط الواجب توفرها في   الطالب يفهم الموضوع  6 21

المجازر وطرق تفتيشها،  

 زيارة إلى أحد المجازر

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

الطالب يفهم الموضوع   6 22

بين لحوم كيف تميز 

 الحيوانات

 \محاضره نظري  

 عملي

 امتحانات 

القوانين الصحية في مجال الرعاية  الطالب يفهم الموضوع  6 23

الصحية األولية، كيف تساهم القوانين 

الصحية في تحقيق التنمية الصحية 

 الوطنية في المجتمع

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

القوانين الصحية في مجال   الطالب يفهم الموضوع  6 24

 التثقيف الصحي

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

التشريعات الصحية في المجال   الطالب يفهم الموضوع  6 25

 البيئي، المشكلة البيئية في العراق

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

محور تحقيق تحسين صحة البيئة  الطالب يفهم الموضوع  6 26

 في العراق 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

مجاالت البيئة في قانون حماية  الطالب يفهم الموضوع  6 27

 1986لسنة  76تحسين البيئة

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

التعبئة من أجل الصحة في ظل   الطالب يفهم الموضوع  6 28

التشريعات الصحية، كيف تساهم في 

صياغة التشريعات الصحية في مجال 

 التوعية الصحية 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

كيفية تحديث القوانين والتعليمات   الطالب يفهم الموضوع  6 29

 الصحية 

 \محاضره نظري 

 عملي

 امتحانات 

30    =            =  
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  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .50

   

 اضافة مقررات دراسية
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 

 والطبية / بغداد كلية التقنيات الصحية  المؤسسة التعليمية  .72

 تقنيات صحة المجتمع     / المركز علمي القسم ال .73

 صحة البيئة اسم / رمز المقرر  .74

 عملي ونظري  أشكال الحضور المتاحة  .75

 سنوي  الفصل / السنة  .76

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .77

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .78

 أهداف المقرر .79

 تزويد الطالب بالمعلومات النظرية والعملية في مجاالت صحة البيئة   -1

 تدريس الطالب العلوم األساسية في صحة البيئة   -2

 تزويد الطالب بالمعلومات العملية في صحة البيئة  -3

 تزويد الطالب بالمعلومات العملية لصحة البيئة  -4
 

 

 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .51

 األهداف المعرفية   -أ

 يتعرف على أساليب التعامل مع المرضى المتأثرين باألمراض البيئية.  -1أ

 .معرفة المشاكل البيئية العالمية و االنبعاث الحراري -2أ

   التعرف على العادات والقيم وإثرها في السلوك البيئي -3أ

 كيفية مقاومة االمراض التعرف على  -4أ

        

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تحديد مكونات األمراض البيئية لإلنسان   - 1ب 

 يتعرف على طرق استعمال األجهزة المختبرية لتحليل الملوثات البيئية   - 2ب 

 يتعرف على األجهزة المختبرية للملوثات البيئة   - 3ب 

    تحديد مكونات البيئة الصحية  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 اعطاء المحاضرات النظرية والعملية من خال البوربوينيت والمحاضرات المفتوحة 

 المختبرات التعليمية يتم تحضير المواد األزمة للفحوصات الكيميائية و الفيزياوية و البيولوجية.

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات السريعة  -
 االمتحانات الفصلية  -
 التقارير  -
 المشاركة في المختبرات  -

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظرية بشكل عملي  -1ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع  -2ج

 اتباع السلوك المهني الصحيح في المهنة   -3ج

 اتباع االسلوب الصحيح في وضع البرامج التوعوية  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات النظرية والعملية 

 
 طرائق التقييم     
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 االمتحانات اليومية والفصلية 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 تنمية مهارات الطلبة في المختبرات  -1د 

 اعداد برنامج للصحة البيئية  -2د 

 تصميم برنامج للوعي البيئي   -3د 

    اعداد برنامج للسيرة على تلوث الهواء -4د 
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 بنية المقرر  .52

األس

 بوع 
طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات 

 التقييم 

تعريف صحة البيئة/ الغرض من صحة   فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 1

 البيئة/أنواع صحة البيئة
 االمتحانات  نظري + عملي

تلوث الهواء الداخلي /تلوث الهواء  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 2

 والخارجي وكيفية السيطرة 

 االمتحانات  نظري + عملي

تلوث الهواء الداخلي /تلوث الهواء   فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 3

   السيطرةوالخارجي وكيفية 

 االمتحانات  نظري + عملي

التعرض للتسمم الكيميائي )الهواء السام( و  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 4

 إجراءات السيطرة 

 االمتحانات  نظري + عملي

التعرض للتسمم الكيميائي )الهواء السام( و  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 5

 إجراءات السيطرة

 االمتحانات  عملينظري + 

الماء و فضالت المياه/ مصادر مياه الشرب  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 6

 المخاطر الصحية / تنقية مياه الشرب  /

 االمتحانات  نظري + عملي

الماء و فضالت المياه/ مصادر مياه الشرب  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 7

 مياه الشربالمخاطر الصحية / تنقية  /

 االمتحانات  نظري + عملي

الماء و فضالت المياه/ مصادر مياه الشرب  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 8

 المخاطر الصحية / تنقية مياه الشرب /

 االمتحانات  نظري + عملي

تصريف فضالت االنسان و معالجة مياه  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 9

 الصرف الصحي 

 االمتحانات  نظري + عملي

الغذاء و البيئة /الغذاء الذي يحمل االمراض  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 10

 حفظ الغذاء  /

 االمتحانات  نظري + عملي

الغذاء و البيئة /الغذاء الذي يحمل االمراض  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 11

 حفظ الغذاء /

 االمتحانات  نظري + عملي

الغذاء و البيئة /الغذاء الذي يحمل االمراض  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 12

 حفظ الغذاء /

 االمتحانات  نظري + عملي

 االمتحانات  نظري + عملي البيئة السكنية   فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 13

 االمتحانات  نظري + عملي معالجة الفضالت الصلبة   فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 14

 االمتحانات  نظري + عملي السيطرة على القوارض و الحشرات  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 15

 االمتحانات  نظري + عملي السيطرة على القوارض و الحشرات فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 16
 االمتحانات  نظري + عملي السيطرة على الكوارث البيئية  الطالب الموضوعفهم  عملي  2نظري+ 2 17
 االمتحانات  نظري + عملي المخاطر اإلشعاعية  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 18

 االمتحانات  نظري + عملي خطة استعمال األرض  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 19

 االمتحانات  نظري + عملي تسمم األطفال بالرصاص و الوقاية منهم   الطالب الموضوعفهم  عملي  2نظري+ 2 20

 االمتحانات  نظري + عملي تسمم األطفال بالرصاص و الوقاية منهم  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 21

 االمتحانات  عملينظري +  تسمم األطفال بالرصاص و الوقاية منهم  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 22

 االمتحانات  نظري + عملي تسمم األطفال بالرصاص و الوقاية منهم  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 23
 االمتحانات  نظري + عملي معالجة المواد الخطرة  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 24

 االمتحانات  نظري + عملي معالجة المواد الخطرة  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 25
 االمتحانات  نظري + عملي عرض لصحة البيئة   فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 26
 االمتحانات  نظري + عملي تلوث الضوضاء و السيطرة عليه  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 27
 االمتحانات  نظري + عملي عليه تلوث الضوضاء و السيطرة  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 28

 االمتحانات  نظري + عملي إمراض مياه السباحة والوقاية منها  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 29
 االمتحانات  نظري + عملي التصحر  فهم الطالب الموضوع عملي  2نظري+ 2 30
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 البنية التحتية   .53

 الكتب املنهجية   ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 املصادر الساندة  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملالت العلمية  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 االنرتنيت مواقع 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي /   .54

 اضافة المقررات الدراسية   
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 والطبية / بغداد كلية التقنيات الصحية  المؤسسة التعليمية  -1

 تقنيات صحة المجتمع  قسم   / المركز علمي القسم ال -2

 خدمات صحة مجتمع  اسم / رمز المقرر  -3

 عملي ونظري  أشكال الحضور المتاحة  -4

 سنوي  الفصل / السنة  -5

 ساعة  180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7

 أهداف المقرر -8

 الرعاية التي تقدم إلى الحوامل واألطفال وتحديد األسرة.معرفة 

يتعرف الطالب على كيفية السيطرة على األمراض الوبائية ومنها )اإلسهال والتهاب الجهاز التنفسي الحاد( عند  

 االطفال. 

 يتعرف الطالب على الرضاعة الطبيعية والفطام. 

 واألطفال وتحديد األسرة.معرفة الرعاية التي تقدم إلى الحوامل 

 

 

 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 يتعرف على أساليب التعامل مع المرضى والمسؤولية في الممارسات الطبية.   -1أ

 التعرف على اللقاحات واهميتها بالنسبة للطفل واالم  -2أ

 تفسير أهمية التربية الصحية والوقائية في سنوات الطفولة المبكرة   -3أ

  المقارنة بين الرضاعة الطبيعية والصناعية والمختلطة -4أ
           

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 استخدام البرنامج الموسع للتحصين  – 1ب 

 . يكتب الخدمات الصحية ما قبل المدرسة كالتغذية والتطعيم  – 2ب 

 يكتب برنامج للسيطرة على االسهال لدى االطفال  – 3ب 

     يكتب برنامج للصحة المدرسية ويشمل صحة العين وصحة االسنان وكيفية المحافظة عليها -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 ية والعملية من خال البوربوينيت اعطاء المحاضرات النظر -1
 المحاضرات المفتوحة   -2
 التدريب العملي في مراكز الرعاية الصحية االولية  -3

 الزيارات الميدانية  -4
 حمالت اللقاحات  -5

 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات السريعة  -
 االمتحانات الفصلية  -
 التقارير  -
 والصحة المدرسية   حمالت التلقيحيةالمشاركة في ال -

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظرية بشكل عملي  -1ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع  -2ج

 اتباع السلوك المهني الصحيح في المهنة   -3ج

 اتباع االسلوب الصحيح في وضع البرامج التوعوية  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات النظرية والعملية 
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 طرائق التقييم     

 

 اختبارات سريعة  -1
 اعداد تقارير  -2
 القيام بورشة عمل   -3

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 جمع اللقاحات وكيفية تصنيفها   -1د 

 اعداد برنامج لتغذية االطفال في سن المدرسة  -2د 

 اعداد محلول االرواء الفموي وكيفيه استخدامه  -3د 

 معرفة االمراض المعدية وتصنيفها وطرق السيطرة والوقاية   -4د 
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 بنية المقرر  .12

مخرجات  الساعات  األسبوع 

 التعلم المطلوبة 
طريقة   الموضوع اسم الوحدة / أو 

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 الفحوصات العامة للطفل الرضيع باستخدام فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 1

apgor score   

 االمتحانات  نظري+عملي 

 االمتحانات  نظري+عملي  مراقبة النمو الوزن والطول  فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 2

انواع الرضاعة الرضاعة الطبيعية  فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 3

 اصطناعية، مختلطة، الغذاء الفطام

 االمتحانات  نظري+عملي 

 االمتحانات  نظري+عملي  انواع الحصين والحصانة  فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 4

 االمتحانات  نظري+عملي  انواع اللقاحات فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 5

 االمتحانات  نظري+عملي  المبادى االساسية للقاح للموضوع فهم الطلبة  ساعات  6 6

 االمتحانات  نظري+عملي  سلسلة التبريد فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 7

 االمتحانات  نظري+عملي  البرنامج الوطني للقاحات في العراق فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 8

 االمتحانات  نظري+عملي  للقاحالبرنامج الموسع  فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 9
 االمتحانات  نظري+عملي  النظرة العامة لالمراض االنتقالية فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 10

انواع ومسببات وتصنيف امرض الجهاز  فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 11

 التنفسي الحاد 

 االمتحانات  نظري+عملي 

والوقاية والسيطرة على امراض العالج  فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 12

 الجهاز التنفسي الحاد 

 االمتحانات  نظري+عملي 

 االمتحانات  نظري+عملي  االسباب والعالمات واالعراض لالسهال فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 13

 االمتحانات  نظري+عملي  العالج والوقاية االسهال فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 14

 االمتحانات  نظري+عملي  =    الطلبة للموضوع فهم  ساعات  6 15

طرق التثقيف الصحي لمحلول االرواء  فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 16

   الفموي 

 االمتحانات  نظري+عملي 

 االمتحانات  نظري+عملي  محلول االرواء الفموي  فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 17
 االمتحانات  نظري+عملي  الغذائية المشاكل  فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 18

 االمتحانات  نظري+عملي                               = فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 19

 االمتحانات  نظري+عملي  امراض نقص البروتين فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 20

 االمتحانات  نظري+عملي  =   فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 21

 االمتحانات  نظري+عملي  نقص الحديد فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 22

 االمتحانات  نظري+عملي  نقص اليود وفيتامين ا فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 23

قبل المدرسة التغذية الخدمات الصحية ما فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 24

 والتطعيم 

 االمتحانات  نظري+عملي 

 االمتحانات  نظري+عملي  خدمات الصحة المدرسية  للموضوع فهم الطلبة  ساعات  6 25
 االمتحانات  نظري+عملي  التغذية في الفئة العمرية المدرسية فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 26

 االمتحانات  نظري+عملي  الصحة العينية فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 27

 االمتحانات  نظري+عملي  المدرسية خدمات الصحة  فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 28

 االمتحانات  نظري+عملي  صعوبة التعلم فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 29

 االمتحانات  نظري+عملي  االطفال المعاقين فهم الطلبة للموضوع  ساعات  6 30
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  fourteen MedicinePublic Health & preventive , ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

edition, Maxcy- Rosenau- last, Copyright 1998 
fourteen Public Health & preventive  Medicine , ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

edition, Maxcy- Rosenau- last, Copyright 1998 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1- Management of the young child with an 

Acute Respiratory Infection,  WHO Programme 

for Control of Acute Respiratory Infections, 

Revised 2001. 
 
2- Care of mother and baby at the health center: 

a practical guide, Report of a Technical Working 

Group, WHO, Geneva 2000. 
 

3-Nutrition for developing countries, second 

edition, Felicity Savage King and Ann Burgess, 

Oxford Medical Publications,2003. 

 

4-Immunization in Practice, Department of 

Vaccines and Biological, WHO, Geneva, 2001.  

 

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 مواقع االنرتنيت 

 

   /خطة تطوير المقرر الدراسي  .14

 اضافة المقررات الدراسية   
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 

 

 

 والطبية / بغداد كلية التقنيات الصحية  المؤسسة التعليمية  -1

 تقنيات صحة المجتمع  / المركز علمي القسم ال -2

 صحة وسالمة مهنية  اسم / رمز المقرر  -3

 عملي ونظري  أشكال الحضور المتاحة  -4

 سنوي  الفصل / السنة  -5

 ساعة   150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7

 أهداف المقرر -8

   الصحة والسالمة المهنية تزويد الطالب بالمعلومات النظرية والعملية في مجاالت 

  يتعرف على كيفية التعامل مع المواد السامة في المصنع

 يتعرف على أهم األمراض التي تسببها طبيعة العمل  

 يتعرف على طرق الوقاية والسيطرة على مخاطر الصناعة  
 

     
 

 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .15

  هداف المعرفية األ -أ
 المخاطر الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية في بيئة العمل .يتعرف على أهم    -1أ

 المهنية   يفسر االمرض   -2أ          

  يقارن بين تاثير العمل على صحة االم والطفل   -3أ

 يتعرف على اساليب الرصد المهني  -4أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يكتب االمراض المهنية وماهي سبل عالجها    - 1ب 

 العمل على صحة العاملين  اعداد برنامج تاثير  - 2ب        

 استخدام االجهزة المناسبة في الكشف عن بيئة العمل الصحية – 3ب        

    اعداد برنامج للفحوصات العامة للعاملين  -4ب        
 طرائق التعليم والتعلم       

 واهميتها في خدمة المجتمع. الصحة المهنية  الجانب النظري يتعلم الطالب اساسيات  -1
االمرض المهنية وكيفية انتقالها وماهي االساليب الكفلية  الجانب العملي يتعرف الطالب على اهمية  -2

 للوقاية منها 
 االجهزة المستخدمة في بيئة العمل ومقارنتها بالمعدالت الطبيعية  يتعرف الطالب قراءة  -3

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات السريعة  -
 االمتحانات الفصلية  -
 التقارير  -
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظرية بشكل عملي  -1ج

 مراض المهنية التعرف على اهم اال  -2ج

   وضع البرامج للوقاية من االمراض المهنيةاالساليب الصحيحة في اتباع  -3ج

 اعداد الخطط لرعاية االم العاملة ومنع االطفال من االعمال التي تؤذي صحتهم   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات النظرية والعملية 
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 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات اليومية والفصلية 

 

 
 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى التأهيلية المهارات العامة و -د 

 جمع صور يبين فيها االمراض المهنية باالستعانة باالنترنيت  -1د 

 الذهاب الى المعامل والمصانع للكشف عن الواقع الصحي للعامل وبيئة العمل المشاركة الفاعلة في  -2د 

 الزيارات الميدانية  -3د 

    اعداد البرامج للوقاية والسيطرة على االمراض المهنية  -4د 
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 بنية المقرر  .16

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة
طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 التقييم 

 االمتحانات  نظري عملي    مقدمة عامة عن السالمة املهنية فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  1

 االمتحانات  عملينظري    اهداف الصحة والسالمة املهنية  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  2

 االمتحانات  نظري عملي خماطر بيئة العمل وتشمل املخاطر الفيزايئية والكيمائية  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  3

 االمتحانات  نظري عملي والنفسية   املخاطر البايولوجية فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  4

 االمتحانات  نظري عملي   اتثري العمل على الصحة للعاملني  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  5

 االمتحانات  نظري عملي االسعافات االولية والعالج  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  6

 االمتحانات  نظري عملي   والسالمة املهنية اهداف خدمات الصحة  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  7

 االمتحانات  نظري عملي احلوادث املهنية  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  8

 االمتحانات  نظري عملي  السالمة املهنية فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  9

 االمتحانات  نظري عملي  ==== فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  10

 االمتحانات  نظري عملي  الرصد املهين فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  11

 االمتحانات  نظري عملي   رصد املخاطر املهنية فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  12

 االمتحانات  نظري عملي  العامالت فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  13

 االمتحانات  نظري عملي ==               فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  14

 االمتحانات  نظري عملي     املشاكل الصحة املهنية للعامالت  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  15

 االمتحانات  نظري عملي املخاطر الصحية لالطفال العاملني  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  16

 االمتحانات  نظري عملي املخاطر الكيميائية    فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  17

 االمتحانات  نظري عملي   االسبست وااللياف االخرى فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  18

 االمتحانات  نظري عملي    امراض الرئة للعاملني يف الفحم فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  19

 االمتحانات  عملينظري  السليكون  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  20

 االمتحانات  نظري عملي   التاثريات الصحية للتعرض للمعادن  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  21

 االمتحانات  نظري عملي االمراض املتعلقة ابلتعرض للمواد الكيميائية   فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  22

 االمتحانات  نظري عملي املبيدات احلشرية   فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  23

 االمتحانات  نظري عملي   السرطان املهين فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  24

عوامل التلوث اليت تنتقل عن طريق اهلواء، وأنواع وخصائص  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  25
 اهلوائية من اجلهاز التنفسي فيزايئيةلديناميكا

 االمتحانات  نظري عملي

 االمتحانات  نظري عملي ===== فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  26

 االمتحانات  نظري عملي التثقيف الصحي  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  27

 االمتحانات  نظري عملي بيئة العمل  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  28

 االمتحانات  نظري عملي الوقاية من امراض الصحة املهنية  فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  29

 االمتحانات  نظري عملي التشريعات   فهم الطلبة للموضوع  ساعات 5  30
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 Occupational health manual for primary ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
health care workers  
World health organization  
Regional office of the estern medicen 
mediterrean Egypt ,2002. 

 Occupational health manual for primary ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
health care workers  
World health organization  
Regional office of the estern medicen 
mediterrean Egypt ,2002 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
International journal of occupational and 
environmental health  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 مواقع االنرتنيت 
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 والعالمية تطوير المناهج الدراسية ومقارنتها بالجامعات العربية  
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 الدراسية المادةنموذج وصف 

 

 الدراسية  المادةوصف 
 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى   المؤسسة التعليمية  -1

    كلية التقنيات الصحية والطبية /بغداد   اسم الكلية  -2

 األمراض االنتقالية  اسم / رمز المقرر  -3

 نظري /عملي   أشكال الحضور المتاحة  -4

 سنوي   الفصل / السنة  -5

 180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6

 2022/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7

 المقررأهداف  -8

 يفهم الطالب أهمية األمراض االنتقالية   -1

 يعرف الطالب أهم األمراض االنتقالية وطرق انتقالها وتشخيصها  -2

 يعرف األعراض الناجمة عن كل مرض وفترة حضانة المرض   -3

 يستخلص سبل الوقاية دون اإلصابة باألمراض االنتقالية )السيطرة على المرض ومنع اإلصابة به(  -4

 
 

 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .55

  هداف المعرفية األ -أ
 يعرف علم األمراض ووبائيتها   -1أ

 يتعلم كيفية انتقال االمراض وطرق تشخيصها   -2أ

   يذكر أهم االمراض والعالمات واالعراض لكل مرض  -3أ
 يفسر السبل العامة للسيطرة على األمراض االنتقالية بشكل عام  -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يكتب خصائص كل مرض من االمراض االنتقالية واعراضه     – 1ب 

 يستخدم أساليب للسيطرة على األمراض االنتقالية بصورة عامة    – 2ب 

 يكتب طرق تشخيص وانتقال االمراض وما هو الخازن  وفترة حضانة المرض  – 3ب 

 يستخدم طرق الوقاية من االمراض االنتقالية  -4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 أعطاء المحاضرات النظري -1

 استخدام أسلوب الشاشة العارضة  -2

 استخدام أسلوب المناقشة المفتوحة -3

 

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات الفصلية واليومية  -1

 إعداد التقارير العملية  -2

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يهتم بدراسة قابلية اإلصابة ومدى مقاومة الجسم للمرض    -1ج

 يصف ويعزز أسلوب إيجاد طرق الوقاية  ومنع حدوث المرض   -2ج

 يصغي إلى األهمية لدراسة األمراض االنتقالية سواء كانت بكتيرية او فيروسيةاو طفيلية  -3ج

 وثها يصغي الى االمراض وكيفية حد  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 إعطاء محاضرات نظرية وعملية   -5
 إعداد تقارير   -6
 أسلوب المناقشة المفتوحة   -7

 

 

 



الصفحة    

104 
 

  

 

 

 طرائق التقييم     

 إجراء امتحانات سريعة  -1

 إعداد تقارير    -2

 

 
 التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التأهيلية المهارات العامة و -د 

 دراسة أسباب اإلصابة باألمراض وطرق تشخيصها عمليا    -1د 

 معرفة دورة حياة كل مسبب مرضي  -2د 

 إعداد بحوث عن األمراض االنتقالية وطرق انتقالها ومكافحتها -3د 

  اعداد التصاميم للوقاية من االمراض  -4د 
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الساعا  األسبوع 

 ت
طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

 التقييم 

األمراض المنقولة جنسيا    الطالب يفهم الموضوع     6 1

 )السفلس والسيالن(
 امتحانات   محاضرة نظري /عملي 

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي مرض التدرن    الطالب يفهم الموضوع  6 3&2

أمراض اإلسهال بصورة  الطالب يفهم الموضوع  6   4 5&

 عامة   
 امتحانات  محاضرة نظري /عملي

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي اإلسهال الفيروسي   الطالب يفهم الموضوع  6   7&6

األمراض المنقولة عن تلوث  الطالب يفهم الموضوع  6 8

 الغذاء:الكوليرا  
 امتحانات  محاضرة نظري /عملي

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي حمى التيفوئيد والسالمونيال    الطالب يفهم الموضوع  6   10&9

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي الشيكيال )اإلسهال الدموي(   الطالب يفهم الموضوع  6   11

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي األمراض الجلدية    الطالب يفهم الموضوع  6 12

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي الجيارديا   الموضوع الطالب يفهم  6 14 &13

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي االميبا    الطالب يفهم الموضوع  6   15

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي الحمى الصفراء    الطالب يفهم الموضوع  6   16

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي مرض اللشمانيا   الطالب يفهم الموضوع  6   18&17

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي مرض المالريا   الطالب يفهم الموضوع  6   19

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي داء القطط )التكسوبالزما(   الطالب يفهم الموضوع  6 20

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي الجرب والجذام   الطالب يفهم الموضوع  6 22&21

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي الدودة الشريطية    الموضوع الطالب يفهم  6   23

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي مرض البلهارزيا   الطالب يفهم الموضوع  6   24

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي مرض األكياس المائية   الطالب يفهم الموضوع  6   25

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي العمالقة الدودة  الدائرية  الطالب يفهم الموضوع  6   26

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي الدودة الشصية   الطالب يفهم الموضوع  6   27

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي الدودة الدبوسية   الطالب يفهم الموضوع  6   28

 امتحانات  محاضرة نظري /عملي مراجعة ألهم المواضيع   الطالب يفهم الموضوع  6   30&29
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 Communicable disease manual  .eighteenth ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
edition …David L. Heymann      2004 . 

 Epidemiology foundations the science of ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
public health .. Peter J. Fos. 2011       

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Book Com. Dis. Control .Hand book –the 

lancet .second edition 2006                 

ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب 

 .... 
Communicable diseases :A global perspective 
Google book                                                               
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 اضافة مقررات دراسية 

 

 

 
 

 

 


