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 مصادقة السيدة العميد

 



 نموذج وصف البرنامج االكاديمي

 وصف البرنامج االكاديمي

 البرنامج،ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها،يوفر وصف البرنامج االكاديمي هذا إيجازا مقتضبا ألهم خصائص 
 عما أذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة،ويصاحبه وصف لكل مقرر دراسي ضمن البرنامج. امبرهن

 

 المؤسسة التعليمية -1

 
 جامعة الفرات االوسط

 /المركز القسم الجامعي -2

 
 كوفه\المعهد الطبي التقني 

 البرنامج االكاديمي أو المهنياسم  -3

 
 قسم التحليالت المرضية

 اسم الشهادة النهائية -4

 
 دبلوم فني 

    سنوي                          النظام الدراسي : -5

 WHO برنامج االعتماد المعتمد  -6

 المؤثرات الخارجية االخرى  -7

 
 البحوث العلمية ذات الصلة بتخصص القسم.

 العالمية ) االنترنيت( .الشبكة العنكبوتية 
 المكتبات العادية والرقمية.

 التدريب الصيفي في المستشفيات الخارجية

 2019-2018 تاريخ اعداد الوصف  -8

يهدف الى تخريج مالكات تقنية قادرة على العمل في  .1 اهداف البرنامج االكاديمي  -9

 الطبية الحكومية واالهلية  المختبرات

االزمة الجراء التحاليل اكتساب القدرة والمعرفة  .2

والفحوصات المختبرية على اختالف انواعها ) 

الكيمياوية والحيوية وفحوصات الدم والسوائل 

 الجسمية وغير الجسمية كالماء لمعرفة نسب التلوث(

تشغيل وادامة االجهزة المختبرية باالضافة الى  .3

تحضير كافة المحاليل المختبرية الخاصة 

 بالفحوصات 

ئح النسيجية والبكتيرية والطفيلية تحضير الشرا .4

 والدموية لغرض اتقان التشخيص النهائي للمرض

 



 
 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعليم والتقييم -01

 االهداف المعرفية -أ
 االلمام التام والكافي لتشخيص نوعية االجراثيم  -1

 االلمام التام في التقنيات المختبرية والساليطرة النوعية -2

 االلمام التام في المناعة والمصوللمالم  -3

 االلمام بطريقة التعامل مع عينات الدم وطرق تشخيصها -4

  االلمام التام بالكيمياء السريرية واختباراتها  -5

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج-ب

 يكتسب خبرة عالية في تشخيص االمراض الطفيلية -1ب

 االمراض الدمويةيكتسب خبرة عالية في تشخيص  -2ب

 يكتسب خبرة عالية في تشخيص االمراض الجرثومية وغيرها -3ب
 

 طرائق التعليم والتعليم

 . المحاضرات1

 .توجيه االسئلة وفتح باب الحوار.2

 .data show.التدريس المدعوم بالحاسب االلكتروني وعرض الموضوع بال 3

 والسمنرات. تكليف الطالب ببعض البحوث 4

 . المختبرات 5

 . التدريب الصيفي6

 طرائق التقييم    

 الشفوية والعملية االختبارات اليومية، الشهرية. .1

 البحوث العلمية. .2

 اجراء حلقات نقاشية للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للمادة. .3

 مهارات التفكير-ج

 المسبب المرضي وتحديده لتعرف على القدرة على اتخاذ القرار عبر ا-1ج

 عمليا لتحديد واجراء االختبار الصحيح لتحديد العامل الممرض القدرة على ترتيب المعلومات وتطبيقها -2ج

 لزيادة الخبرة والوعي  القدرة على البحث والتقصي -3ج

 
 

 

 طرائق التعليم والتعلم

االساتذة اثناء اللقاء توفير المناخ التعليمي المالئم للتفكير المنطقي عن طريق التوجيه المستمر للطلبة من قبل 
، اجرا ء االختبرات العملية والتدريب الصيفي المحاضرات، فتح باب للمناقشات المفتوحة والمباشرة مع الطلبة

 في المستشفيات

 

 طرائق التقييم

 
 تقييم الطالب داخل القاعة الدراسية من خالل الحضور اليومي. .1

 ب مع المحاضرة والمناقشات الصفيةتفاعل الطال .2

 السلوك الذاتي للطالب .3



 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوصيف والتطور الشخصي(-د

 مهارات االسعافات االولية -1
 مهارات صحية -2
 مهارات تمريضية -3
 مهارات التحليل والتعامل مع مختلف انواع العينات السريرية -4

 

 طرائق التعليم والتعليم

طريق اعطاء المحاظرات النظرية والعملية واجراء التجارب العلمية لتعليم تلك المهارات وعلى مدى عن 
 سنتين متتاليتين وتكون يومية واسبوعية وشهرية

 طرائق التقييم

 القسم في المتوفرة والمعدات االجهزة على والتطبيقية والعملية النظرية االختبرات طريق عن

 

 بنية البرنامج-11

 
 المرحلة الدراسية
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 اسم المقرر او المساق

 

 
 الساعات المتعتمدة

 عملي نظري

 

 
 

 42 22 قسم التحليالت المرضية  المرحلة االولى

 44 24 قسم التحليالت المرضية  المرحلة الثانية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التخطيط للتطوير الشخصي -21
 .للمعهد او المؤتمرات الطالبية للمعهدعن طريق المؤتمر العلمي 

 الندوة العلمية الفصلية للقسم.
 حلقات نقاشية لالساتذة و الطالب.

 الحلقات البحثية
 السمنارات 

 
 معيار القبول )وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد (-21
 

القبول المركزي ، ضوابط القبول المعتمدة من قبل الجامعة حسب الضوابط المحددة من قبل وزارة التعليم العالمي عن طريق 
االحيائي  \ويجب ان يكون الطالب متخرجا من االعدادية الفرع العلمي  \والكلية، حسب رغبة الطالب  للتقديم في القسم

 حصرا او ما يعادلها
 
 

 اهم مصادر المعلومات عن البرنامج -21
 الحقائب العلمية ، البحوث العلمية واالطاريح، الشبكة العنكبوتية  ، الكتب المنهجية ، محاضرات االساتذة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


