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       وصف البرنامج األكادیمي 

یوفر وصف البرنامج األكادیمي ھذا  ایجازاً مقتضیاً ألھم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 
من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ویصاحبھ 

وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

  دهاعملاو تايلكلل يميداكألا جمانربلا فصو ةرامتسا



2الصفحة 

كلیة الطب جامعة القادسیةالمؤسسة التعلیمیة.1

فرع الجراحةالقسم العلمي / المركز .2

اسم البرنامج األكادیمي .3
او المھني 

بكلوریوس طب وجراحة عامةاسم الشھادة النھائیة .4

: النظام الدراسي .5
سنوي /مقررات /أخرى 

كورسات

برنامج االعتماد المعتمد  .6

المؤثرات الخارجیة .7
األخرى 

1/9/2022تاریخ إعداد الوصف .8

أھداف البرنامج األكادیمي.9

 تخریج أطباء متمیزین و تأھیلھم علمیاً ومھنیاً وأخالقیاً بما یمكنھم من تقدیم الرعایة الصحیة والطبیة لألفراد و
األسر و المجتمع على أسس علمیة سلیمة وبما یتفق مع القیم األخالقیة و االجتماعیة و اإلنسانیة النبیلة مع االھتمام 

الكبیر بالرعایة الصحیة االولیة

تطویر المناھج ووسائل التعلیم وأسالیبھا لتحسین الجودة اعتماداً على معاییر الجودة العالمیة واالعتماد األكادیمي

 تحقیق االعتمادیة من خالل معاییر القدرة المؤسسیة للكلیة. وتحقیق معاییر االعتماد األكادیمي لبرامج الطالب
والدراسات العلیا المقدمة من الكلیة

 الدعم المستمر للكوادر المتمیزة من أعضاء ھیئة التدریس من خالل بیئة أكادیمیة تشجع على اإلنتاج واإلبداع

 التطویر المستمر لمنظومة البحث العلمي لتحدید وتشخیص المشكالت الصحیة الرئیسیة في المجتمع واقتراح الحلول 
العلمیة المناسبة لھا ومواكبة التطور في العلوم الطبیة االساسیة  والسریریة

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.10

 االھداف المعرفیة -1
-       -- یكتسب الطالب المعرفة الوافیة بالمصطلحات العلمیة المستخدمة في الطب والمادة 1أ

النظریة.
 -ان یتعرف الطالب على انواع المواد واالجھزة المختلفة المستخدمة في مجال الطب 2ا



3الصفحة 

المھاراتیة الخاصة بالبرنامج  األھداف– ب 
 

الخریجین لدى المرضى مع والتعامل المھنة اخالقیات  تعزیز.1ب
. الفحص السریري للمرضى2ب
المختلفة العالجیة للمھارات الطلبة -اكتساب3ب
المھنة تطویر في االستمرار اجل من الحیاة مدى المستمر التعلم مبدأ تعزیز -4ب

 

     طرائق التعلیم والتعلم 
.المحاضرات القاء --
.الكلیة موقع على بالمحاضرات الطلبة تزوید -
.تعلیمیة افالم -
.الرقمیة والكامیرات العرض اجھزة -
.التعلیمیة النماذج استخدام -
.عمل وورش تدریبة دورات -
.التطبیقي السریري التعلیم -
الطالبیة المجامیع -

     طرائق التقییم 

.النظریة االختبارات -
.السریریة االختبارات -
بنطام األوسكي االختبارات -

ج- األھداف الوجدانیة والقیمیة .
 من الھدف ) let think about thinking ability (الطالب قدرة حسب التفكیر مھارة  -1         ج         

 على ویعمل یفكر ان یجب وكیف وماذا متى وفھم ) الطالب قدرة( ملموس ھو بما الطالب یعتقد ان المھارة ھذه
.معقول بشكل التفكیر على القدرة تحسین

 والوصول منطقیا وتحلیلھا مشكلة طرح الى یھدف والذي ) critical thinking ( الناقد التفكیر - مھارة2ج
.المطلوب الحل الى
.والمسؤولیة الحریة بین التوازن ضرورة الطالب ادراك  -3ج
المنطقي التفكیر على والمبني المریض لمصلحة الصائب القرار اتخاذ - مھارة4ج
-كیفیة التعامل مع ذوي المریض5ج



4الصفحة 

    طرائق التعلیم والتعلم 

.المشاكل وحل مواجھة طرق على وتعلیمھم الطالب بحث تقوم  محاضرات -
.استجابتھم وسرعة تعبیرھم وطرق الطالب تفكیر طریقة  متابعة -
. كیفیة استخدام اجھزة -
الذاتي  التعلیم -

   طرائق التقییم 

النظریة االختبارات -
السریریة االختبارات -

د -المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور 
.الشخصي)

وتصنیف كلیات الطب على المستوى المحلي والعالمي العلمي التطور بعة متا -1د
اإلنترنت. مع المعلومات عن الطریق التعامل على الطالب قدرة  تنمیة -2د
 والمناقشة الحوار على الطالب قدرة  تطویر-   3د
على كتابة السیرة الذاتیة الطالب قدرة - تطویر4د

         طرائق التعلیم والتعلم 

المشاركة في قاعة الدارسة وحلقات المناقشة
  والدراسات       -التقاریر

العملیة والنظریة المحاضرات-

         طرائق التقییم 

االمتحانات النظریة الفصلیة . -1د   
 تقییم مدى التطور في مستوى الطالب.-2د   
 االمتحان النھائي-   3د   

- االمتحان السریري4   د

بنیة البرنامج .11



5الصفحة 

الساعات المعتمدة          اسم المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساقالمرحلة الدراسیة 
   عملي      نظري 

SOT 540E.N.T3030الخامسة 

التخطیط للتطور الشخصي.12

من خالل متابعھ اھم التطورات العلمیة في مجال الطب واالبحاث السریریة والمصادر العلمیة

معیار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو المعھد).13

حسب معدل القبول المركزي للطالب 

أھم مصادر المعلومات عن البرنامج.14



6الصفحة 

مخطط مھارات المنھج

یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

أساسياسم المقرررمز المقررالسنة / المستوى
أم اختیاري

األھداف المھاراتیة األھداف المعرفیة 
الخاصة بالبرنامج 

األھداف الوجدانیة 
والقیمیة 

المھارات العامة والتأھیلیة 
 المھارات األخرى (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
)والتطور الشخصي

4د3د2د1د4ج3ج2ج1ج4ب3ب2ب1ب4أ3أ2أ1أ
 أساسيSOT 540E.N.Tالخامسة



7الصفحة 

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

تحقیقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألھم مقتضیاً إیجازاً ھذا المقرر وصف یوفر 
وصف وبین بینھا الربط من والبد المتاحة. التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرھناً 

؛البرنامج. كلیة الطب جامعة القادسیةالمؤسسة التعلیمیة.1

الجراحة   القسم العلمي  / المركز.2

/االنف االذن الحنجرة SOT 540اسم / رمز المقرر.3

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.4

سنويالفصل / السنة.5

60عدد الساعات الدراسیة (الكلي).6

1/9/2022تاریخ إعداد ھذا الوصف .7

 أھداف المقرر.8

 تعریف الطلبھ بتشریح االنف االذن والحنجرة  و فسلجتھا
كیفیة تشخیص امراض االنف االذن والحنجرة والتعامل مع األجھزة واالدوات

كیفیة تقییم االضرار الناتجة عن الشدة الخارجیة

االمراض الشائعة  وكیفیة الوقایة منھا والطرق العالجیة

مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.10

 أ- األھداف المعرفیة 
فسلجتھا  -       تعریف الطلبة بتشریح االنف االذن والحنجرة و1أ  

-كیفیة تشخیص االمراض والتعامل مع األجھزة2ب
الشائعة وكیفیة الوقایة منھا االمراض -3ج
- كفیة التعامل مع الحاالت الطارئة4د

بنیة المقرر.11

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
الموضوع

طریقة التقییمطریقة التعلیم

11EAR ANATOMY 
&PHYSIOLOGY

OTOLOGYLECTURE أسئلة عامة
ومناقشة

21DISEASE OF 
EXT.EAR

OTOLOGYLECTURE أسئلة عامة
ومناقشة

البنیة التحتیة /قاعات المحاضرات النظریة/مختبر المھارات السریریة/المستشفى التعلیمي.12



8الصفحة 

Essentialـ الكتب المقررة المطلوبة 1
ENT Second edition
Rogan J Corbridge

DISEASES OF THEـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2
NOSE, THROAT
AND EAR
HEAD AND NECK SURGERY
edited by S. Musheer Hussain
ELEVENTH
EDITION.

Scott-Brown’s Essential 
Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery

               اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  
 )المجالت العلمیة , التقاریر ,.... ( 

Bailey's
Head and Neck Surgery-
OTOLARYNGOLOGY
FIFTH EDITION

ب ـ المراجع االلكترونیة, مواقع االنترنیت 
....

Medscape, 
American Academy series in otolaryngology

خطة تطویر المقرر الدراسي .13
  التعلیم والتعلم. من وسائل وجدید مستحدث اتباع ما ھو

.السریریة  االستفادة قدر االمكان من مستجدات نتائج البحوث العلمیة•
التعلیم الطبي الحدیث في طب وجراحة االنف االذن الحنجرة استراتیجیات تطبیق• 


