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 تسمیة القسم : -1

 
 

 اللغة العربیة : تقنیات صحة المجتمع
 

 Department of Community health Techniques اللغة االنكلیزیة :  
 
 
 
 
 

 تسمیة الخریج : -2
 اللغة العربیة : تقني صحة مجتمع

 Community health Technicianاللغة االنكلیزیة : 
 
 
 
 
 

 تسمیة الشھادة: -3
 اللغة العربیة : دبلوم تقني في صحة مجتمع

 Technical Diploma in Community healthاللغة االنكلیزیة : 
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 لعلميوزارة التعلیم العالي والبحث ا
 الجامعة القنیة الوسطى

 كربالء –التقني المعھد 
 الشعبة العلمیة

 التخصصات : الطبیة
 القسم : تقنیات صحة المجتمع

 
 الھدف :

 
یھدف قسم تقنیات صحة المجتمع الى تخریج مالكات تقنیة تعمل في حقول االصحة والسالمة 

مج الرقابة الصحیة االولیة وحمالت المھنیة والتفتیش والرقابة الصحیة والمساعدة في تنفیذ برا
التوعیة الصحیة ومساعدة الطبیب في اإلجراءات التشخیصیة في االبرامج التي تنفذ في المراكز 

 الصحیة .
 
 
 

 توصیف عمل الخریج :
 

  یكون الخریج مؤھال للعمل ضمن :
 ة ومدى مطابقتھافرق التفتیش والرقابة الصحیة والمساعدة في التحري المختبري للعینات المفحوص -1
 للشروط الصحیة . 

 حقل الصحة والسالمة المھنیة . -2
 تنفیذ برامج الرعایة الصحیة االولیة . -3
 فرق المسح الصحي وحمالت التوعیة الصحیة . -4
 مساعدة الطبیب في اإلجراءات التشخیصیة والتمریضیة والعالجیة اثناء تنفیذ البرامج الصحیة . -5
 والعنایة بھا واالالت المستعملة في التشخیص والعالج . تشغیل االجھزة الطبیة المستخدمة -6
 فرق المسوحات الخاصة باالمراض االنتقالیة وكیفیة السیطرة علیھا. -7
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 مالحظات :
رموز المقررات المسجلة والنسب الخاصة بالجامعة التقنیة الوسطى  -

 بغداد  –والمعھد الطبي التقني 
 معة والمعھد :یراعى تغییر الرموز حسب الجا -

 )MTUالجامعة التقنیة الوسطى (
 )NTUالجامعة التقنیة الشمالیة (
 )STUالجامعة التقنیة الجنوبیة (

 )ATUجامعة الفرات األوسط التقنیة (
رمز اقسام تقنیة صحة المجتمع في كافة جامعات ھیئة التعلیم التقني  -

 )CHTموحد (
ات المذكورة خاصة مقررات المعھد قد تختلف من معھد ألخر والمقرر -

 بغداد  –بالمعھد الطبي التقني 
المقررات الخاصة بالقسم العلمي ورموزھا ووحداتھا موحدة في جمیع  -

اقسام تقنیات صحة المجتمع وفي كافة الجامعات التقنیة التابعة لھیئة 
 التعلیم التقني .
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 صحة المجتمع) (تقنیاتتخصصات الطبیة قسم المناھج الدراسیة لل
 2020-2019 الدراسيللعام 

 المستوى الدراسي ( األول)

 نوع المتطلب
عدد  أسم المقرر

الساعات 
 النظریة

عدد 
الساعات 

 العملیة

عدد 
 باللغة األنكلیزیة باللغة العربیة الرمز الممھد أن وجد الوحدات

 متطلبات الجامعة

حقوق األنسان 
 لدیمقراطیةوا

Human Rights 
&Democracy 2 - 2  ATU100 

 1English 2 - 2  ATU101 1لغة أنكلیزیة

 Principles 'of 1 مبادىء الحاسوب
1Computer 1 2 2  ATU103 

 Principles 'of 2 مبادىء الحاسوب
2Computer  1 2 2  ATU104 

 متطلبات المعھد

 Physiology 2 2 3  TMBA106 علم وظائف األعضاء
 General Anatomy 2 2 3  TMBA107 التشریح العام

سالمة المختبرات 
 والورش

Safety of laboratories 
and workshops 2 - 2  TMBA108 

 Terminology 2 - 2  TMBA109 مصطلحات طبیة

 متطلبات القسم

 Principles of Nursing 2 2 3  CHT110 مبادىء التمریض
خدمات صحة 

 جتمعالم
Community Health 

Services 2 3 3  CHT111 

 Microbiology 2 3 3  CHT112 1 1احیاء مجھریة 
 Biochemistry 1 3 3  CHT113 كیمیاء حیاتیة

خدمات صحة  Community Health 2 3 3 المجتمع صحة
 CHT114 المجتمع

 CHT115 1احیاء مجھریة  Microbiology 2 3 3 2 2احیاء مجھریة 
 CHT116 كیمیاء حیاتیة Clinical Chemistry 2 3 3 كیمیاء سریریة

   38 28 28 مجموعة وحدات المستوى الدراسي
 

 متطلبات اجلامعة ( األختيارية )

 املقرر الدراسي

 الرمز عدد الوحدات م ع ن أمسه رقمه

 ATU105 2 2 - 2 لغة عربية (املستوى األول) 

 ATU106 2 2 1 1 ر�ضة ( املستوى األول) 

 
 متطلبات القسم( األختيارية )

 املقرر الدراسي
 الرمز عدد الوحدات م ع ن أمسه رقمه
 CHT117 2 3 2 1 منهجية البحث العلمي 
 CHT118 2 4 3 1 صحة مدرسية 
 CHT119 2 3 2 1 أجهزة طبية 
 CHT214 2 4 3 1 األمراض املزمنة 
 CHT215 2 4 3 1 صحة وسالمة الغذاء 
 CHT216 2 2 - 2 صحة دولية 
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 جلنة خرباء املقررات
 ( تقنيات صحة اجملتمع) املناهج الدراسية لتخصص

 المستوى الدراسي ( األول)
 الفصل األول

 نوع المتطلب
عدد  أسم المقرر

الساعات 
 النظریة

عدد 
الساعات 

 العملیة

عدد 
 الوحدات

الممھد أن 
 زیةباللغة األنكلی باللغة العربیة الرمز وجد

 متطلبات الجامعة
االحیاء 
 1المجھریة 

1Microbiology  2 3 3  CHT112 

 Biochemistry 1 3 2  CHT113 كیمیاء حیاتیة

 متطلبات المعھد

وظائف علم 
 Physiology 2 2 3  TMBA106 االعضاء

سالمة 
المختبرات 

 والورش

Safety of 
laboratories and 

workshops 
2 - 2  TMBA108 

خدمات صحة  
 المجتمع

Community 
Health Services 2 2 3  CHT111 

 General التشریح العام 
Anatomy 2 2 3  TMBA107 

 متطلبات القسم

مبادئ 
 1الحاسوب

Principles of 
1Computer  1 2 2  ATU103 

   2 - 2  اختیاري جامعة
   2 - 2  اختیاري قسم

   21 15 16 مجموعة وحدات الفصل الدراسي

 
 

 المستوى الدراسي ( األول)

 الفصل الثاني

نوع 
 المتطلب

عدد  أسم المقرر
الساعات 
 النظریة

عدد 
الساعات 

 العملیة

عدد 
 الرمز الممھد أن وجد الوحدات

 باللغة األنكلیزیة باللغة العربیة

متطلبات 
 الجامعة

 CHT115 1احیاء مجھریة  2Microbiology 2 3 3 2 احیاء مجھریة

 ATU102 الیوجد Ethics 1 - 1 اخالقیات المھنة

متطلبات 
 المعھد

 Clinical كیمیاء سریریة
chemistry 2 3 3 كیمیاء حیاتیة CHT116 

 Principles of مبادئ التمریض
Nursing 2 2 3  CHT110 

 Community صحة مجتمع
health 2 3 3  خدمات صحة

 CHT114 المجتمع

متطلبات 
 القسم

 Terminology 2 - 2  TMBA109 طبیةمصطلحات 

 Principles of 2مبادئ حاسوب 
2Computer  1 2 2  مبادئ حاسوب

1 ATU104 

حقوق االنسان 
 والدیمقراطیة

Human Rights 
&Democracy 2 - 2  ATU100 

 1English 2 - 2  ATU101 1لغة انكلیزیة 

   15 13 21   
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 موذج وصف المقررن

 
 1/ األحیاء المجھریة وصف المقرر

 

 كربالء /لتقنيأالمعھد -ت األوسط التقنیةجامعة الفرا المؤسسة التعلیمیة .1

 صحة المجتمعتقنیات   المركز العلمي /القسم  .2

 CHT112/  1األحیاء المجھریة  اسم / رمز المقرر .3

محاضرات نظري وعملي (محاضرة تقلیدیة) باألضافة الى التعلیم  أشكال الحضور المتاحة .4
  (في ظل الظروف الحالیة ) األلكتروني

 فصل اول  ةالفصل / السن .5

 5 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 21/3/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 المقرر: أھداف  .8
ا لممرضة لألنسان المتمثلة بالبكتیریا والفیروسات تھدف المادة الى اعطاء وصف لالحیاء المجھریة  -1

 والفطریات.
 ضاء علھا تركیب البكتریا وطریقة السطرة علیھا من اجل انمائھا ومن اجل الق -2
 . بعض األمراض المھمة لألنسان -3

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

 البرنامج.

 :مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.9

 المقرر:مخرجات  *

 األھداف المعرفیة:  -أ
 تعریف الطالب انواع االحیاء المجھریة الممرضة -1أ
 واھمیة كل تركیب. جزاء الخلیة البكتیریةتعریف الطالب أ -2أ
 . لإلنسانألحیاء المجھریة ضرار لالفوائد واأل -3أ
  على األمراض من خال السیطرة على األحیاء المجھریة. كیفیة السیطرة -4أ
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  :الخاصة بالمقرر یةالمھارات األھداف-ب 
 الصحیح لتلك األجھزة  واالستعماللمختبریة الضروریة لمختبر األحیاء المجھریة اجھزة دراسة األ -1ب                

 المجھریة اإلحیاءممارسة التقنیات المختبریة و المھارات في مجال  - 2ب                
 األحیاء المجھریة والسیطرةوطرق التعقیم  المختبریةالتعامل مع المواد  - 3ب                

 لإلنسانة الممرض الشائعة المجھریة األحیاءزرع وتشخیص    - 4ب                
 ةالمجھری األحیاء ةوامراضی الحیویةلمضادات باتعرف على كیفیھ تحدید العالج ال -5ب               

  

 
 

 والقیمیة:الوجدانیة  األھداف-ج
 
 ألمختبريالعمل تحت الظروف العقیمة خالل العمل  -ج1
 .اإلتالف الصحي للمخلفات البیولوجیةالحرص على عدم تلوث بیئة العمل والبیئة المحیطة من خالل  -ج2
 المرضى المصابین باألمراض الجرثومیة مع المرضى وخصوصا  اإلنسانيتعامل ال -ج3
 .على جوانب العمل األخرى للمھنة األخالقيتقدیم الجانب وبالعمل  األمانة  -ج4
 اكتساب المھارات العلمیة. -ج5

 الشخصي):تطور األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف وال (المھاراتالعامة والتأھیلیة المنقولة  المھارات-د 
 
 .الحدیثة والقدیمة وفق الطرق المعتمدةألحیاء المجھریة االمختبریة الخاصة بالفحوصات  إجراء -د1
 المختبر . أدارةاكتساب مھارات  -د2
 تعلم طرق التعامل مع زمالء العمل والمرضى. -د3
 .خصوصا الموجبة تباراالخالمریض بنتیجة  وإخبار كتابة التقریر ومعرفة كیفیة تفسیر النتائج -د4 

 
 :طرائق التعلیم والتعلم*
 

 )Data showالعرض  أجھزةقاء المحاضرات النظریة باستخدام تقنیات العرض المتوفرة ( ال -1
 مع عرض األفالم التعلیمیة  التجارب العملیة وتعلم المھارات المختبریة لتغطیة الجانب العملي للمادة إجراء -2
 الثانیة ابتداء من جمع العینات و الجزء العملي و وانتھاء بالمناقشة تغطیة مشاریع البحوث للمرحلة  -3
 .العملیة أوالعامة  سواء في الحیاة المھنة الطبیة وأھدافطاء تعلیمات وتوجیھات تخص سلوكیات أع -4
 استخدام الرسومات والكتابة على السبورة -5

 :طرائق التقییم*
  .تحریریة ومباشرة امتحانات قصیرة -1
 شھریة ونھایة الفصلنظریة یریة تحرامتحانات  -2
 تقریر.إعداد  -3
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 .بنیة المقرر:10
 طریقة التقییم طریقة التعلیم اسم الوحدة / أو الموضوع الساعات األسبوع

 5 األول 
 ع3ن&2

General view about microbiology, History of 
microbiology, plants and animals 

نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو
ستخدام الوسائل التعلیمیة با

   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

 5 الثاني
 ع3ن&2

Shape of Bacteria, it’s size it’s arrangement نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

باستخدام الوسائل التعلیمیة 
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
المحاضرة أو نشاطات خالل 

 خاصة بالمحاضرة 

 5 الثالث 
 ع3ن&2

Shape of Bacteria, it’s size it’s arrangement نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

باستخدام الوسائل التعلیمیة 
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

 5 الرابع 
 ع3ن&2

Shape of Bacteria, it’s size it’s arrangement نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

باستخدام الوسائل التعلیمیة 
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

 5 الخامس
 ع3ن&2

Nutrition of bacteria, physical and chemical 
requirement, factors influence growth, humidity 
and concentration of hydrogen. 

نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

باستخدام الوسائل التعلیمیة 
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

 5 السادس
 ع3ن&2

Growth curve نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

یة باستخدام الوسائل التعلیم
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

 5 السابع
 ع3ن&2

Control of microorganisms نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

باستخدام الوسائل التعلیمیة 
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

 5 الثامن
 ع3ن&2

Respiratory tract infection, Upper and Lower 
infectin 

نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

باستخدام الوسائل التعلیمیة 
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

 5 التاسع
 ع3ن&2

Hospitals infection and control microorganisms نظریة المحاضرات لا
 عملیةالو

باستخدام الوسائل التعلیمیة 
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

 5 العاشر 
 ع3ن&2

Food Poisoning, type of food poisoning 
according to bacterial infection 

نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

سائل التعلیمیة باستخدام الو
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

الحادي 
 عشر

5 
 ع3ن&2

introduction fungi, structure type نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

باستخدام الوسائل التعلیمیة 
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
ت خالل المحاضرة أو نشاطا

 خاصة بالمحاضرة 

الثاني 
 عشر 

5 
 ع3ن&2

Pathogenic fungi, types and identification نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

باستخدام الوسائل التعلیمیة 
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

الثالث 
 عشر

5 
 ع3ن&2

Introduction of virology,  characterization, types 
of viruses 

نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

باستخدام الوسائل التعلیمیة 
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

الرابع 
 عشر

5 
 ع3ن&2

Introduction of virology,  characterization, types 
of viruses 

نظریة الت محاضراال
 عملیةالو

باستخدام الوسائل التعلیمیة 
   المختلفة

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 

الخامس 
 عشر 

5 
 ع3ن&2

Introduction of virology,  characterization, types 
of viruses 

نظریة المحاضرات ال
 عملیةالو

ة باستخدام الوسائل التعلیمی

امتحانات قصیرة أو أسئلة 
خالل المحاضرة أو نشاطات 

 خاصة بالمحاضرة 
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   المختلفة
 

  :البنیة التحتیة.11

 التوجد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب األحیاء المجھریة الطبیة المصادر) (ـ المراجع الرئیسیة 2

               ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) لعلمیة , التقاریر ,.... المجالت ا( 

 على كتب األحیاء المجھریة الطبیة االعتماد
 

 اإلنترنیتعلى المواقع العلمیة الرصینة من  االعتماد مواقع االنترنیت  ،ب ـ المراجع االلكترونیة

 
  :خطة تطویر المقرر الدراسي.12

 التطویر یعتمد على المستجدات 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                     أ.م.د. ماھر حمید مجید                                                                                                                                أ.م.د.سالم حسین حسن            عون م. د. بلقیس عبد علي عبد

 العمید             رئیس القسم                                                       مدرس المقرر الدراسي
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 نموذج وصف المقرر

 
 وصف المقرر

 

 لتقني/ كربالءأالمعھد -جامعة الفرات األوسط التقنیة المؤسسة التعلیمیة .1

 تقنیات صحة المجتمع  المركز العلمي /القسم  .2

 االمراض المزمنة  اسم / رمز المقرر .3

 حضور تعلیمي اختیاري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي ل / السنةالفص .5

 30 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 2020\3\14 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 من خالل تعریفھا واھمیتھا واھدافھا. المراض المزمنة.التعرف على أساسیات االمقرر: أھداف  .8
 . المراض المزمنة المكونات الرئیسیة ل. معرفة 2 .9

 . نواع االمراض المزمنة. التعرف على ا3 .10
 الشائعة. المزمنة تعرف على االمراض .ال4 .11
 .المزمنةامراض تشخیص  طرق .التعرف على اھم5 .12
 . المریض المصاب باالمراض المزمنة  .التعرف على اھم المخاطر التي یتعرض6 .13
 الصحیة للطالب والھیئة التدریسیة.الطرق .التعرف على 7 .14

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

 البرنامج.

 :مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.9

 المقرر:ات مخرج *

 :المعرفیة األھداف-أ
 .مراض المزمنةمعرفة اھمیة اال- -1أ
 الرئیسیة. مراض المزمناال انواع التعرف على-2أ 
 في إنشاء المجتمع الصحي.   لكادر الطبي فھم دور ا -3أ 
 .طرق تشخیص االمراض المزمنةمعرفة-4أ 
 مراض المزمنةة للحد من شدة اعراض االام وتطبیقات الرعایمعرفة استخد 5أ 
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  :المھاراتیة الخاصة بالمقرر األھداف-ب 
 األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر.   -ب 
 لالمراض االمزمنة وشدة ضھور االعراض المزمنالمقارنة بین الرعایة الصحیة   - 1ب
 على أرض الواقع. لمقدمة للمریض ة ایخدمات الصحالالتعرف على مدى تنفیذ   - 2ب

 والقیمیة:الوجدانیة  افاألھد-ج
 

مقدمة لمرضى االمراض حیة متعددة بخدمات الصحة التطویر الذات من خالل اكتساب  معرفة ص-1ج 
 .المزمنة

 .للتعامل مع االمراض المزمنةالمترتبة على كادر الصحة التعرف على المسؤولیة المھنیة الصحیة -2ج 
 
 
 

 :الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  مھارات(الالعامة والتأھیلیة المنقولة  المھارات-د 
 

لتمكنھ  للتعامل مع االمراض المزمنة تخریج تقني صحة مجتمع ملم بأھم الخدمات الصحیة الشائعة في 1.
 من ممارسة دوره الصحي في خدمة المجتمع.

 لحاصل في مجال االختصاص.تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج لمواكبة التطور ا -2.
 

 :طرائق التعلیم والتعلم*
 الطریقة اإللقائیّة-1
 لطریقة الحواریة2.

 طرق العصف الذھني -3
 اجراء الفحوصات المختبریة-4
 
 
 
 
 :طرائق التقییم*
 

 التقییم االولي (من خالل اعتماد اسلوب الحوار المباشر واالسئلة الشفویة
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 .بنیة المقرر:10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 لوبةالمط

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

مدخل الى الصحة  1 1
 المدرسیة

نبذة تاریخیة 
 وتعاریف

 اختبار قصیر محاضرة

تعریف وانواع  االمراض المزمنة  1 2
 وتصنیف 

 اختبار كتابي  محاضرة 

انواع االمراض  1 3
 االیضیة 

 اختبار كتابي  محاضرة السكري 

یة االمراض اھم 1 4
 االیضیة 

 اختبار قصیر  محاضرة  السكري النوع الثاني 

 اختبار كتابي محاضرة  الربو امراض الجھاز التنفسي  1 5
 اختبار قصیر محاضرة  االنسداد الرئوي  امراض الجھاز التنفسي 1 6
المرض الرئوي  امراض الجھاز التنفسي 1 7

 المھني
 اختبار قصیر  محاضرة 

وفرط ضغط الدم  الجھاز التنفسي امراض 1 8
 الرئوي

 اختبار قصیر  محاضرة 

امراض القلب  1 9
 والشرایین

 اختباركتابي محاضرة  ارتفاع ضغط الدم 

امراض القلب  1 10
 والشرایین

 اختبار كتابي محاضرة  السكتات القلبیة

امراض القلب  1 11
 والشرایین

 اختبار كتابي  محاضرة  السكتات الدماغیة 

مقدمة عن انواع  السرطانات  1 12
 السرطانات 

 اختبار نقاشي محاضرة 

 اختبار كتابي  محاضرة  سرطان الثدي  السرطانات 1 13
 اختبار كتابي  محاضرة  سرطان البروستات  السرطانات 1 14
 اختبار نقاشي محاضرة  سطان المعدة  السرطانات 1 15

 
  :البنیة التحتیة.11

 الوجد حالیا  ررة المطلوبة ـ الكتب المق1

 رات قصیرة واختبارات كتابیة :خیارات متعددة واسئلة نصیة والحلقات النقاشیةالتقییم نصف الفصلي (اختبا2).
 واختبارات عملیة تطبیقیة 

 
 .واختبارات عملیة تطبیقیة تقییم نھائي ( اختبارات كتابیة :االسئلة ذات الخیارات المتعددة واسئلة نصیة3).
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 دلیل رعایة مرضى األمراض المزمنة بالمراكز الصحیة المصادر) ـ المراجع الرئیسیة (2

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

1-Inflammation ,Lifestyle, and chronic diseases 
The SILENT LINK 

Bharat B. Aggarwal, Sunil Krishnan, Sushovan 
Guha 2011 

2- Chronic Disease: New Insights for the 
Healthcare Professional: 2011 Edition 

الموقع التعلیمي لجامعة الفرات االوسط التقنیة وموقع المعھد  مواقع االنترنیت  ،ب ـ المراجع االلكترونیة
 التقني /كربالء

 
  :خطة تطویر المقرر الدراسي.12
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المعھد التقني/كربالء/ الفرات االوسط التقنیة جامعة المؤسسة التعلیمیة .9

 سم تقنیات صحة المجتمعق    / المركز علمي القسم ال .10

 CHT117الصحة المدرسیة / رمز المقرراسم /  .11

 كامل تعلیمي حضور أشكال الحضور المتاحة .12

 فصلي الفصل / السنة .13

 ساعة 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .14

  14/3/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .15

 أھداف المقرر .16

 من خالل تعریفھا واھمیتھا واھدافھا. الصحة المدرسیة أساسیات على .التعرف1
 للصحة المدرسیة . الرئیسیة المكونات عرفة. م2
  .على البیئة المدرسیة كأحد خدمات الصحة المدرسیة التعرف .3
 .االمراض االنتقالیة الشائعة في بیئة المدرسة على التعرف.4
 ة التغذیة المدرسیة واھم امراض سوء التغذیة.اھمی على .التعرف5
 لطفل في بیئة المدرسة. المخاطر التي یتعرض لھا ا اھم على .التعرف6
 على التربیة الصحیة للطالب والھیئة التدریسیة. .التعرف7

 
 

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 الصحة المدرسیة. اھمیة معرفة- -1أ
 الصحة المدرسیة الرئیسیة. على مكونات التعرف-2 أ
 ة في إنشاء المجتمع الصحي.  دور الصحة المدرسی فھم -3 أ
 االمراض االنتقالیة والمخاطر التي یتعرض لھا الطفل في المدرسة. معرفة-4 أ
 الرعایة الصحیة االولیة في تنفیذ خدمات الصحة المدرسیة. وتطبیقات استخدام معرفة 5 أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
العالقة التي   خالل من االولیة والخدمات التي تقدمھا الصحة المدرسیةالرعایة الصحیة  بین المقارنة  - 1ب

 تربطھما.
 .على أرض الواقع التعرف على مدى تنفیذ خدمات الصحة المدرسیة  - 2ب

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 اإللقائیّة الطریقة1.
 الحواریة لطریقة2.

 
 
 

 طرائق التقییم      
 

 الشفویة واالسئلة المباشر الحوار اسلوب اعتماد خالل نم) االولي التقییم1.(
 

 النقاشیة والحلقات نصیة واسئلة متعددة خیارات: كتابیة واختبارات قصیرة اختبارات) الفصلي نصفالتقییم 2.(
 

 نصیة واسئلة المتعددة الخیارات ذات االسئلة: كتابیة اختبارات ) نھائي تقییم3.(
 

 قیمیة األھداف الوجدانیة وال -ج
 متعددة بخدمات الصحة المدرسیة. معرفة صحیة  اكتساب خالل من الذات تطویر-1 ج
 كادر الصحة المدرسیة. على المترتبة الصحیةالمھنیة  المسؤولیة على التعرف-2 ج

 
  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 شیةالنقا والحلقات المحاضرات خالل الصحة المدرسیة ألھمیة المستمر التوجیھ1.

 
 

 طرائق التقییم    
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الصحة المدرسیة الرعایة  بین التمییز اھمیة على تركز ( فصلیة والنھائیة النصف) الكتابیة االسئلة من جزء جعل.1

 . الصحیة
 .  النقاشیة الحلقات خالل الطلبة تقییم.2
 
 

 یة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلالتأھیلیة المھارات العامة و -د 
ممارسة دوره الصحي  من في البیئة المدرسیة لتمكنھ الشائعة الخدمات الصحیة بأھم ملم تقني صحة مجتمع تخریج 1. د

 في خدمة المجتمع.
 .االختصاص مجال في الحاصل التطور لمواكبة التخرج بعد لما مستمر ذاتي تطویر من الطلبة تمكین -2. د
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 البنیة التحتیة  .12

 ال یوجد حال�ا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتاب دلیل الصحة المدرس�ة الصادر عن وزارة الصحة العراق�ة (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

اب أضواء على الصحة المدرس�ة/ سل�مان بن ناصر الشهري، �حیى كت.1
 بن محمد الفقیهي

 دلیل منظمة الصحة العالم�ة.2
 

ب ـ المراجع االلكترونیة, مواقع االنترنیت 
.... 

الموقع التعل�مي لجامعة الفرات االوسط التقن�ة وموقع المعهد 
 التقني /كر�الء

 
 
 
 
 
 

 مقرربن�ة ال .11

 طر�قة التقی�م طر�قة التعل�م اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلو�ة الساعات األسبوع

 اخت�ار قصیر محاضرة نبذة تار�خ�ة وتعار�ف مدخل الى الصحة المدرس�ة 1 1

2,3 1 
الرعا�ة الصح�ة وخدمات الصحة 

 المدرس�ة
 اخت�ار �تابي محاضرة الخدمات الصح�ة المدرس�ة

 اخت�ار قصیر محاضرة   البیئة المدرس�ة أشكال واهم�ة البیئة المدرس�ة 1 54,

6, 7 1 
االمراض االنتقال�ة وعالقتها �البیئة 

 المدرس�ة و��ف�ة الوقا�ة منها
االمراض المعد�ة التي تسببها 

 بیئة المدرسة 
 اخت�ار �تابي محاضرة

8 1 
المخاطر التي یتعرض لها الطفل في 

 المدرسة
دث وم�ادئ االسعافات الحوا

 التشخص�ة االول�ة
 اخت�ار �تابي محاضرة

9 1 
تعر�ف المراهقة ومظاهرها وحاجاتها 

 ومتطل�اتها
 اخت�ار قصیر محاضرة مرحلة المراهقة

10,11 1 
أهم�ة التغذ�ة المدرس�ة وأهم امراض 

 سوء التغذ�ة
 مشروع نقاشي محاضرة التغذ�ة المدرس�ة

12 1 
ة للطالب وللهیئة مفهوم التر��ة الصح�

 التدر�س�ة
 اخت�ار قصیر محاضرة التر��ة الصح�ة

13 1 
أهم�ة دور الحضانة ور�اض االطفال 

 واهدافها
ر�اض االطفال ودور 

 الحضانة
 اخت�ار �تابي محاضرة

مجاالت الصحة النفس�ة واإلرشاد  1 14,15
 التر�وي و�عض االمراض النفس�ة

الصحة النفس�ة واالرشاد 
 التر�وي 

 مشروع نقاشي ضرةمحا
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                    مجید                                                                                                                         د. ماھر حمید  م. أ.                      سالم حسین حسن  د. م.م. م. احمد خضیر عبد الرضا                أ.
 العمید          رئیس القسم                                مدرس المقرر الدراسي                           
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 نموذج وصف المقرر

 

 اساسيات الكيمياء احلياتية وصف المقرر

 

 

 لتقني كربالءأالمعھد  المؤسسة التعلیمیة .17

 تقنیات صحة المجتمع  / المركز علمي القسم ال .18

 CHT113تیة //  الكیمیاء الحیا اسم / رمز المقرر .19

 یومي أشكال الحضور المتاحة .20

 االول /االولى الفصل / السنة .21

 المجموع  خمسة–وثالثة عملي --اثنان نظري   (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .22

 14/3/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .23

   أھداف المقرر .24

 .  دراسة  ألعضیات الحیة الموجودة داخل سایتو بالزم الخلیة الحیة-1
 دراسة المواد التركیبیة للخلیة الحیة كالبروتینات والدھون والكربوھیدرات.-2
 معرفة المیكانیكیات الحیة التي تحدث داخل جسم الكائن الحي .-3
 الخالیا فيدراسة تركیب وخصائص ووظائف الجزیئات الحیویة  -4
 دراسة اهلورمو�ت  واالنزميات واحلوامض  النووية-5
 
 
 

 

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات الخرجم .14

  ھداف المعرفیة األ -أ
 تمكین الطالب من الحصول على ألمعرفة النظریة للكیمیاء الحیاتیة -1أ
 تمكین الطالب من معرفة التفاعالت الكیمیاویة التي تحدث داخل حسم الكائن الحي . -2أ
 حیة تمكین الطالب من معرفة مكونات الخلیة ال  -3أ
 تمكین الطالب على التعرف على اھم المیكانیكیات التي تجري داخل حسم الكائن الحي -4أ
 معرفة مصادر الطاقة -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 یتقن الطالب معرفة مكونات الخلیة ووظائفھا– 1ب
لتمییز بین السكریات والنشویات یشكل یتمكن الطالب من معرفة مكونات الكربوھیدرات ویمكنھ ا – 2ب

 یتمكن الطالب من معرفة البروتینات والحوامض االمینیة-3جید
 یتمكن الطالب من التمییز بین انواع الھورمونات والتعرف على وظائفھا  - 4ب
 االنزیمات والفیتامینات . دراسة   -5ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 .عرض المحاضرات على الشاشة -1
 عرض وسائل ایضاح . -2
 كتابة المالحظات على السبورة . -3

 
 

 طرائق التقییم      
 االمتحانات الیومیة . -1
 االمتحانات الشھریة . -2
 الواجبات البیتیة-3
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 اعتماد اسلوب الحوار بین الطالب واالستاذ .-1ج
 اعتماد اسلوب المناقشة .-2ج
 د تقاریر منظمة .اعدا-3ج
  قیام الطالب ببعض التجارب العملیة . -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 عرض المحاضرات على الشاشة .-
 عرض وسائل ایضاح . -2
 كتابة المالحظات على السبورة . -3
 

 طرائق التقییم    
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 التحضیر الیومي للمادة العلمیة . -1
 االمتحانات الیومیة . -2
 ت الشھریة .االمتحانا -3
 الواجبات البیتیة-4
 االمتحانات  -5

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 قدرة الطالب على العمل ضمن الفریق العمل التربوي والمھني .-1د
 ألتفكیر االیجابي وتوظیف المعرفة التي تلقاھا .-2د
 القدرة على التعامل مع  الجھات خارج الجامعة والتدریب معھم . -3د
  ان یتمكن الطالب من تعلم مھنة التدریس واتقانھا .  -4د
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 بنیة المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

مقدمة في الكیمیاء  نظري 1 1
 اتیةالحی

اساسیات الكیمیاء 
 الحیاتیة

محاضرة -1
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

اسئلة  عامة 
 ومناقشة

تعریف الخلیة  نظري 1 2
 ومكوناتھا

محاضرة -1 ألخلیة الحیة 
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

اسئلة  عامة 
 ومناقشة

دراسة تفصیلیة  نظري 1 3
 لمكونات الخلیة الحیة

الحیة للخلیة  العضیات
 الحیوانیة 

محاضرة -1
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

اسئلة  عامة 
ومناقشة 
..امتحان 

 یومي
تعریف   نظري 1 4

– الكربوھیدرات
 ومعرفة انواعھا

محاضرة -1 الكربوھیدرات
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

اسئلة  عامة 
ومناقشة  

 ..واجب بیتي

كریات دراسة الس نظري 1 5
 وانواعھا

محاضرة -1 الكربوھیدرات
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

اسئلة  عامة 
 ومناقشة

دراسة المیكانیكیات  نظري 1 6
التي تحرى على 

السكریات لإلنتاج 
 الطاقة

محاضرة -1 الكربوھیدرات
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

اسئلة  عامة 
ومناقشة 

 واجب بیتي  

محاضرة -1 البروتینات تعریف البروتینات   نظري 1 7
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

اسئلة  عامة 
ومناقشة  

 امتحان یومي  

محاضرة -1 البروتینات دراسة انواعھا نظري 1 8
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

اسئلة  عامة 
ومناقشة  

امتحان 
 یومي..

تعریف  الحوامض  نظري 1 9
 االمینیة

محاضرة -1 لحوامض االمینیةا
وسائل ایضاح 

اسئلة  عامة 
 ومناقشة
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 البنیة التحتیة  .16

  Fundamentals   of Biochemistry لمطلوبة ـ الكتب المقررة ا1

 Harpers Biochemistry 2006 - Lchinger Atomic - (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
spectrophotometer y 1999 

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

Biochemistry 2000 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

دراسة االواصر  نظري 1 10
 البیبتایدیة

محاضرة -1 الحوامض االمینیة
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

امتحانات -1
اسبوعیة 
 -2وفصلیة

 واجبات بیتیة

مقدمة عامة عن  نظري 1 11
 اعھااالنزیمات وانو

محاضرة -1 الدھنیات
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

امتحانات -1
اسبوعیة 
 -2وفصلیة

 واجبات بیتیة

تأثیر االنزیمات على  نظري 1 12
الفعالیات الفسیولوجیة 

 داخل حسم االنسان

محاضرة -1 الدھنیات
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

امتحانات -1
اسبوعیة 
 -2وفصلیة

 یتیةواجبات ب

مقدمة عامة عن  نظري 1 13
 الھورمونات وانواعھا

محاضرة -1 االنزیمات
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

امتحانات -1
اسبوعیة 
 -2وفصلیة

 واجبات بیتیة

انواع الھرمونات التي  نظري 1 14
 تفرز من الغدد الصماء

محاضرة -1 الھرمونات
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

انات امتح-1
اسبوعیة 
 -2وفصلیة

 واجبات بیتیة

مقدمة عامة عن  نظري 1 15
الحوامض النوویة 

والقواعد النیتروجینیة 
 التي تدخل في تكوینھا

محاضرة -1 الحوامض النوویة
وسائل ایضاح 

شاشة  -3
عرض 

 الكترونیة

امتحانات -1
اسبوعیة 
 -2وفصلیة

 واجبات بیتیة
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لمراجع االلكترونیة, مواقع االنترنیت ب ـ ا
.... 

1- Biochemistry by L. Stryer (1995), 4th edition. 
Freeman (USA). 2- Principles of Biochemistry 
by G. Zubay and others (1995) WCB (USA). 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .17
ھضم   ات اي موضوع مثال دراسة ...یمكن تطویر خطة المقرر الدراسي عن طریق زیادة مفرد-1

المسارات المختلفة لبناء وھدم الكربوھیدرات (أیض الجلوكوز والفركتوز  - دھنیاتالكربوھیدرات وال
 -) بنـاء وھـدم الدھون المتعادلة واالحماض الدھنیة -والجالكتوز والسكریات الثنائیة والنشأ والجالیكوجین 

 -الدھون الفسفوریة ووظائفھا  - دھون المركبةتكـوین الحیـوي ووظائف الال -التكوین الحیوي للكولیستیرول 
االمراض  - األحماض واألصباغ المراریة  -أنواعھا ووظائفھا واألمراض المتعلقة بھا  : اللیبوبروتینات

 .المتعلقة بخلل فى أیض الكربوھیدرات واللیبیدات
 

              
 سالم حسین حسن ا.م. د.                            دكتورة حنان عباس مجید الزبیدي   

 رئیس القسممدرسة المقرر الدراسي                                                 
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 نموذج وصف المقرر

 
 وصف المقرر

 

 لتقني/ كربالءأالمعھد -جامعة الفرات األوسط التقنیة المؤسسة التعلیمیة .25

 تقنیات صحة المجتمع المركز العلمي /القسم  .26

 )CHT111خدمات صحة المجتمع / ( المقرر اسم / رمز .27

 طلبة قسم تقنیات صحة المجتمع المستوى االول / الفصل االول أشكال الحضور المتاحة .28

 2020 -2019/  المستوى االول / الفصل االول الفصل / السنة .29

 عملي 3نظري +  2 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .30

 11/3/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف .31

 المقرر: سیكون الطالب قادرا على ان : أھداف .32
 یتعرف الى اھمیة  الخدمات الصحیة االساسیة المقدمة في مركز الرعایة الصحیة االولیة . -أ

 یمیز بین مستویات الرعایة الصحیة االولیة. -ب
 یفرق بین الخدمات الصحیة المقدمة في مركز الرعایة الصحیة االولیة والمستششفیات . -ت
 لتي تصیب االطفال ویتعرف على اسبابھا طرق انتقالھا وكیفیة الوقایة منھا.یحدد اھم االمراض ا -ث
 یعدد فوائد الرضاعة الطبیعیة لالم والطفل والمجتمع. -ج
 یتعرف على اسباب واعراض ومضاعفات سرطان الثدي وطرق الوقایة منھ. -ح

 
 

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

 البرنامج.



الصفحة   
27 

 
  

 
 .بنیة المقرر:10

 :مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.9

 المقرر:مخرجات  *

 :یتعرف على سیكون الطالب قادرا ان   :المعرفیة ھدافاأل-أ
 الخدمات الصحیة المقدمة لالم والطفل . .1
 امراض الطفولة التي یتعرض لھا االطفال.  .2
 عوامل الخطورة للنساء الحوامل. .3
 اللقاحات التي تعطى للنساء في سن االنجاب . .4
 الحوامل.اللقاحات التي تعطى للنساء  .5

 : علىسیكون الطالب قادرا   :الخاصة بالمقرر المھاراتیة األھداف-ب 
 ملئ البطاقات الصحیة للنساء في سن االنجاب والنساء الحوامل. .1
 ملئ البطاقات الصحیة لألطفال وكیفیة ملئ بیان الوالدة . .2
 اعطاء اللقاحات للنساء واالطفال. .3
 تحضیر محلول االرواء الفموي لألطفال المصابین باإلسھال وكیفیة اعطائھ. .4
 حدد نوع االسھال ودرجة الجفاف وكیفیة العامل معھا .ی .5

 
 : علىسیكون الطالب قادرا  والقیمیة:الوجدانیة  األھداف-ج

 اعداد محاضرة متكاملة في مجال صحة المجتمع. .1
 القاء محاضرة ضمن االختصاص للطلبة في قاعة المحاضرات. .2
ضمن مھارات التثقیف الصحي حول مشكلة صحیة في  القاء محاضرة ضمن االختصاص للمجتمع .3

 المجتمع.
 اعداد التقاریر الصحیة والبوسترات العلمیة والقاء السمنارات. .4

   
 :الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالعامة والتأھیلیة المنقولة  المھارات-د 

 :طرائق التعلیم والتعلم*
باإلضافة الى استخدام سبورة  PowerPoint)دیثة من خالل براج العرض ( استخدام الطرق الح .1

 الصف.
 ) والبرامج االلكترونیة وعرض فیدیوھات تعلیمیة. YouTubeتعزیز المحاضرة من خالل برنامج ( .2
 تركیز المھارات االدائیة من خالل الزیارات المیدانیة والتدریب الصیفي . .3

 
 لب من خالل :یتم تقیم الطا :طرائق التقییم*

 االمتحانات الیومیة سواء كانت (شفھیة ام تحریریة ). .1
 اعداد التقاریر العلمیة والمشاركة مع الطلبة في المناقشات . .2
 االمتحانات الفصلیة والنھائیة . .3

 
 
 

  
 



الصفحة   
28 

 
  

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 ریقة التقییمط طریقة التعلیم

 امتحان شفھي بوربوینت + السبورة + فیدیو مستویات الرعایة الصحیة الرعایة الصحیة االولیة 5 االول

 امتحان تحریري بوربوینت + السبورة + فیدیو الرعایة الصحیة االولیة الرعایة الصحیة االولیة 5 الثاني

 اعداد سمنارات بوربوینت + السبورة + فیدیو ة االولیةبرامج الرعایة الصحی الرعایة الصحیة االولیة 5 الثالث

 ملئ بطاقات  بوربوینت + السبورة + فیدیو رعایة االمومة والطفولة رعایة االمومة والطفولة 5 الرابع

 امتحان تحریري بوربوینت + السبورة + فیدیو عوامل الخطورة للحوامل رعایة االمومة والطفولة 5 الخامس

 امتحان تحریري بوربوینت + السبورة + فیدیو صحة الطفل ة االمومة والطفولةرعای 5 السادس

 مناقشة البرمج بوربوینت + السبورة + فیدیو برنامج الصحة االنجابیة رعایة االمومة والطفولة 5 السابع

 امتحان تحریري بوربوینت + السبورة + فیدیو اللقاحات قاحاتالمناعة والل 5 الثامن

 اعداد سمنارات بوربوینت + السبورة + فیدیو البرنامج الموسع للقاحات قاحاتلمناعة واللا 5 التاسع

 امتحان تحریري بوربوینت + السبورة + فیدیو امراض الطفولة االمراض االنتقالیة 5 العاشر

 راتاعداد سمنا بوربوینت + السبورة + فیدیو ض امراض الطفولةااعر االمراض االنتقالیة 5 الحادي عشر

 امتحان تحریري بوربوینت + السبورة + فیدیو الرضاعة الطبیعیة تغذیة االطفال 5 عشر ثانيال

 اعداد سمنارات بوربوینت + السبورة + فیدیو االسھال عند االطفال امراض الطفولة 5 عشر ثالثال

 امتحان تحریري بوربوینت + السبورة + فیدیو سرطان الثدي السرطانات 5 عشر رابعال

 امتحان تحریري بوربوینت + السبورة + فیدیو تطعیمات ال اجباریة قاحاتالمناعة والل 5 عشر خامسال

 
  :البنیة التحتیة.11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2014 -وزارة الصحة العراقیة  –دلیل العاملین في البرنامج الموسع للتحصین  المصادر) ـ المراجع الرئیسیة (2
  2014 -وزارة الصحة العراقیة –وطني لفحص حدیثي الوالدةالدلیل ال

  2201 -وزارة الصحة العراقیة –الرعایة المتكاملة لصحة االطفال
3201 -وزارة الصحة العراقیة –الدلیل المیداني للشلل الرخوي  

 2018 الثدي سرطان عن المبكر للكشف الوطني البرنامج دلیل 
ا                 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھ

 ( المجالت العلمیة , التقاریر ,....  )
 2006حة العالمیة صمنظمة ال–المجتمع  الكتاب الطبي الجامع  تمریض صحة

  2018 -دلیل البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي للعاملین الصحیین 
 2013  دیكسون مایك البروفیسور الثدي سرطان 

 http://phciraq.org مواقع االنترنیت  ،ترونیةب ـ المراجع االلك
www.usaid.gov 
http://www.cdc.gov/std/default.htm 

 
  :خطة تطویر المقرر الدراسي.12

سوف یتم تطویر وتحدیث منھاج ومفردات المقرر الدراسي اعتمادا على المستجدات والتطورات العلمیة 
 شاكل الصحیة التي تمر على البلد والعالم .والم

 
 

 
                                     أ.م.د. ماھر حمید مجید                                                                                                                                أ.م.د.سالم حسین حسن                       م.م. علي نعمھ حسن 

 العمید             رئیس القسم                                مدرس المقرر الدراسي                       

http://www.usaid.gov/
http://www.usaid.gov/
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 نموذج وصف المقرر

 
 وصف المقرر

 

 لتقني/ كربالءأالمعھد -جامعة الفرات األوسط التقنیة المؤسسة التعلیمیة .33

 تقنیات صحة المجتمع  المركز العلمي /القسم  .34

 TIMO108ختبرات وورش العمل سالمة الم اسم / رمز المقرر .35

 قاعة الدرس + الصف االلكتروني أشكال الحضور المتاحة .36

 األول/ السنة الدراسیة االولى الفصل / السنة .37

 ساعتان نظري عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .38

 23/3/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .39

 المقرر: أھداف  .40
مختبر األساسیة وما ھي االحتیاطات التي توفر السالمة یتعرف الطالب في نھایة المقرر على تجھیزات ال

 للعاملین فیھ من المخاطر الكیمیاویة واالشعاعیة والبیولوجیة والحرائق من خالل معرفة المعدات الشخصیة
الواجب توفرھا في المختبرات ومعرفة اإلسعافات األولیة لكل حادث من المحتمل حدوثھ. كما یتعرف 

امل البیئیة التي لھا تأثیر على صحة وسالمة العاملین في المختبر مثل الضوء, الطالب على اھم العو
 الضوضاء، الحرارة, والرطوبة.

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

 البرنامج.

 :مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.9

 المقرر:مخرجات  *

   :المعرفیة األھداف-أ
ر األساسیة وما ھي االحتیاطات التي تجھیزات المختبان یتعرف على  على المقرري نھایة ف كون قادرایالطالب 

توفر السالمة للعاملین فیھ من المخاطر الكیمیاویة واالشعاعیة والبیولوجیة والحرائق من خالل معرفة المعدات 
الواجب توفرھا في المختبرات ومعرفة اإلسعافات األولیة لكل حادث من المحتمل حدوثھ. كما  الشخصیة

البیئیة التي لھا تأثیر على صحة وسالمة العاملین في المختبر مثل الضوء, یتعرف الطالب على اھم العوامل 
 الضوضاء، الحرارة, والرطوبة.
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  :المھاراتیة الخاصة بالمقرر األھداف-ب 

 المقرر یقتصر على الساعات النظریة ولم تخصص لھ ساعات عملیة تعزز من مھارات الطالب. 
 

 والقیمیة:الوجدانیة  األھداف-ج
المقرر للطالب عند تواجده في مختبرات القسم وخصوصا مختبر الكیمیاء على المستوى القریب فضال  یعزز

 عن تواجده في مختبرات المؤسسات الصحیة الحقا, النقاط التالیة:
 یحرص عند التعامل مع أي مادة في المختبر. -1
 یعرف أھمیة ارتداء معدات الوقایة الشخصیة حال دخولھ للمختبر. -2
یحافظ على تجھیزات المختبر وخصوصا المواد الكیمیائیة من الھدر أو االنسكاب النھا تمثل خطرا فضال  -3

 عن خسارتھا. 
 یلتزم بإرشادات االستخدام واالرشادات التحذیریة قبل بدء أي تجربة او عمل في المختبر.   -4
 

 
 :الشخصي)تعلقة بقابلیة التوظیف والتطور األخرى الم (المھاراتالعامة والتأھیلیة المنقولة  المھارات-د 

 
 قابلیة الطالب على تقییم المختبرات وفقا لمعرفتھ بالشروط الواجب توفرھا في المختبر.

 

  :طرائق التعلیم والتعلم*
 
 اعتماد الشاشة لعرض المحاضرة المعززة بالصور التوضیحیة.-1

لعلمھم المسبق بموضوع المحاضرة التي اعدت لھم  اعتماد طریقة المناقشة واشراك اكبر عدد من الطلبة -2 

 بشكل ملزمة.

 فرض نشاطات تدخل ضمن درجة اعمال السنة على شكل فیدیو یعزز موضوع المحاضرة. -3

تشكیل مجامیع من الطلبة لتقییم مختبرات قسمنا ویرفع كل طالب تقریر وفق المحاضرة التي اختصت  بھذا  -4

 الموضوع.

 
 :طرائق التقییم*
للمساھمین من الطلبة بالنقاش فیتم اإلشارة إزاء اسم كل طالب خالل تثبیت اثناء المحاضرة التقییم األسبوعي -1

 حضورھم بقائمة األسماء وتحفیز الطلبة الذین لم یشاركوا باقتناء فرصة المشاركة بالمحاضرة التي تلیھا. 

 ات.التقییم الشھري بأجراء االمتحان المنصوص علیھ بالتعلیم -2

 التقییم المتعلق بالنشاطات المطلوبة من الطلبة.  -3
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 .بنیة المقرر:10

مخرجات  الساعات األسبوع
التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

 طریقة التقییم

لقدرة على ا 2 االول
العمل 

بفعالیة في 
 فریقال

 .الطبي
 

 أھداف ف ویتعر
السالمة المھنیة, 

 برات الطبیةالمخت

طریقة 
 المناقشة

 

التغذیة الراجعة 
من خالل توجیھ 

 األسئلة  

التجھیزات األساسیة  = 2 الثاني
الواجب توفرھا في 

 المختبر

= = 

احتیاطات السالمة  = 2 الثالث
عند التعامل مع 

األدوات المختبریة 
 /المواد الكیمیائیة

= = 

احتیاطات السالمة  = 2 الرابع
ن العمل عند االنتھاء م

المختبري وتخزین 
 المواد وحفظھا)

= = 

الحرائق وانواعھا  = 2 السادسالخامس+ 
 ووسائل اطفاءھا

= = 

معدات الوقایة  = 2 السابع
 الشخصیة

= = 

االخطار الكیمیائیة   = 2 الثامن
 وكیفیة التعامل معھا

= = 

طرق الوقایة من  = 2 التاسع
 المخاطر الكیمیائیة

= = 

 = = الخطار االشعاعیةا = 2 العاشر
 = = االخطار البیولوجیة = 2 الحادي عشر
النفایات المختبریة  = 2 الثاني عشر

 (الطبیة)
= = 

استخدام اإلشارات  = 2 الثالث عشر
التحذیریة في 

 المختبرات

= = 

اإلسعافات األولیة في  = 2 الرابع عشر
 المختبرات

= = 

بعض العوامل البیئیة  = 2 الخامس عشر
تأثیرھا على السالمة و

, الدراسات والصحة
 الحقلیة.

= = 
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 قاعة الدرس , شاشة العرض, المختبرات.  :البنیة التحتیة.11

 ال یوجد كتب مقررة لھذا المقرر. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

,  واألمان دم _ یوسف زورا یوسف , المخاطر الكیمیاویةآكوركیس عبد  - 1 المصادر) ـ المراجع الرئیسیة (2
 .1980العلوم,  جامعة البصرة كلیة

مة في الوالس مناألعبدالرحمن نایف العبري _ حسین احمد الشریف , شروط  -2
 . 2013السعودي  العربیةالكیمیائیة , مدیریة الدفاع المدني , المملكة ن المخاز

یة، ا.د. احمد لطفي, دلیل احتیاطات االمن والسالمة في المختبرات الكیمیائ -3
 .2015جامعة دمیاط, 

, اإلشعاع المؤین، آثاره الصحیة وتدابیر الوقایة منھمنظمة الصحة العالمیة,  -4
2005. 

 .2005, المخاطر البیولوجیة, منظمة الصحة العالمیة -5
 

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

 سالمة المھنیة كتب الصحة وال

 - مواقع االنترنیت  ،ب ـ المراجع االلكترونیة

 
  :خطة تطویر المقرر الدراسي. 12

 یفضل ان یبتدأ المقرر بمقدمة تشتمل على: -1
 تعریف السالمة بشكل عام 
 ماذا یقصد بالسالمة المھنیة؟ 
 .أھداف السالمة المھنیة 
 ماذا یقصد بالورش؟ 
 .أنواع المختبرات بشكل عام 
 الطبیة.  المختبرات امقسأ 

 في المقرر تباعا. علیھاالمنصوص  األخرىوتأتي المفردات 
 
 حذف موضوع الدراسات الحقلیة من المنھج لعدم وجود عالقة بینھ وبین سالمة المختبرات والورش.  -2
 
 

 

 

 
                                     أ.م.د. ماھر حمید مجید                                                                                                                                م حسین حسن أ.م.د.سال                  د. نجاة حمزة حسن م.         

 العمید             م                               رئیس القس مدرس المقرر الدراسي                              
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المعھد التقني/كربالء/ الفرات االوسط التقنیة جامعة المؤسسة التعلیمیة .41

 سم تقنیات صحة المجتمعق    / المركز علمي القسم ال .42

 TMBA106 -علم وظائف االعضاء  اسم / رمز المقرر .43

 كامل تعلیمي حضور أشكال الحضور المتاحة .44

 فصلي الفصل / السنة .45

 ساعة 30  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .46

  20/3/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .47

 أھداف المقرر .48

 . التعرف على مفھوم علم الفسلجة واالساسیات التي یرتكز علیھا1
 . التعرف على انواع اجھزة الجسم وطبیعة عملھا ووظیفتھا.2
 الخارجیة او الداخلیة. كیفیة تنظیم فعالیات الجسم والتعامل مع المتأثرات 3
 . تأثیر اجھزة الجسم مع بعضھا وكیفیة تنظیم عملھا.4
. التعرف على اھم الفحوصات المختبریة الخاصة بوظائف الجسم كعدد خالیا الدم الحمراء والبیضاء 5

 وقیاس نسبة الھیموغلوبین وغیرھا.

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .18
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  عرفیة ھداف الماأل -أ
 اھمیة علم وظائف االعضاء.  معرفة- -1أ
 على دور اجھزة الجسم في تنظیم فعالیات الجسم.  التعرف-2 أ
 كیفیة عمل اجھزة الجسم ووظیفتھا وعالقتھا مع بعضھا.   -3 أ
 تعلم الفحوصات الخاصة بقیاس بعض وظائف الجسم.-4 أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 ریب الطلبة على اجراء الفحوصات المختبریة الخاصة بوظائف الجسم تد  - 1ب
 التعلم على كیفیة قراءة وتفسیر النتائج الفحوصات المختبریة وربطھا مع وظائف الجسم الطبیعیة   - 2ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 اإللقائیّة الطریقة. 1
 الحواریة لطریقة. 2
 . التطبیق العملي في المختبر3

 
 
 

 طرائق التقییم      
 

 الشفویة واالسئلة المباشر الحوار اسلوب اعتماد خالل من) االولي التقییم.1(
 

 النقاشیة والحلقات نصیة واسئلة متعددة خیارات: كتابیة واختبارات قصیرة اختبارات) الفصلي نصفالتقییم .2(
 

 نصیة و رسومات توضیحیة واسئلة المتعددة الخیارات ذات االسئلة: كتابیة اختبارات ) نھائي تقییم.3(
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 .معرفة حول علم وظائف االعضاء  اكتساب خالل من الذات تطویر-1 ج
 على دور المختبر والفحوصات المھمة التي تعطي مؤشرات حول وظیفیة الجسم. التعرف-2 ج

 
  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 النقاشیة والحلقات المحاضرات خالل علم وظائف االعضاء ألھمیة مستمرال التوجیھ.1

 
 

 طرائق التقییم    
 . من خالل االسئلة القصیرة والتفصیلیة مع بعض الرسومات (خالل االمتحانات الفصلیة والنھائیة)1
 واالمتحانات الیومیة. النقاشیة الحلقات خالل الطلبة تقییم.2
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 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة و المھارات العامة -د 
المعلومات الخاصة بجسم االنسان ومعرفة المعاییر الطبیعیة التي من خاللھا   بأھم ملم تقني صحة مجتمع تخریج 1 د

 ي علم وظائف االعضاءمعرفة وظائف الجسم الطبیعیة وكذلك معرفة اھم المصطلحات الطبیة الشائعة ف
 .االختصاص مجال في الحاصل التطور لمواكبة التخرج بعد لما مستمر ذاتي تطویر من الطلبة تمكین -2 د
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 بن�ة المقرر .19

 طر�قة التقی�م طر�قة التعل�م اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلو�ة الساعات األسبوع

1 2 Types of the body system, 
Types of body tissue, 
Blood composition: 1- 

types of blood cells: Red 
blood cells, White blood 

cells, and Platelets. 2- 
Plasma. 

Introduction to the 
human physiology 

 اخت�ار قصیر محاضرة

2 2 Blood grouping( ABO 
system), blood clotting, 

blood disorder: Anemia, 
Jaundice, and 

polycythemia. 

Blood physiology اخت�ار �تابي محاضرة 

3 2 Heart, Heart valves, Heart 
sound, Stroke volume, 

Cardiac output, heart rate, 
Starling Frank law, blood 

vessels; Structure and 
function of arteries, 

Capillaries and veins. 

Cardiovascular 
system 

 اخت�ار قصیر محاضرة

4 2 Origin of heart pulse , 
blood pressure and ECG 

Cardiovascular 
system 

 اخت�ار �تابي محاضرة

5 2 Lymphatic system and 
body fluid, Homeostasis 

Cardiovascular 
system 

 اخت�ار �تابي محاضرة

6, 7 2 Structure and function of 
the organs of the 

respiratory system,  
Respiration movements; 

inspiration and expiration, 
Spirometry, Respiratory 

volumes, respiratory 
disorders; Asthma, 

Bronchitis, Emphysema, 
Pneumonia, Lung cancer, 
Tuberculosis, Respiratory 

Distress Syndrome. 

Respiratory system اخت�ار قصیر ضرةمحا 

8, 9 2 Structure and functions of 
central nervous system 
and peripheral nervous 

system (sympathetic and 
parasympathetic  system) , 

nerve cell, cranial nerve , 
spinal nerve, nerve 

synapse 

Nervous system مشروع نقاشي محاضرة 

10, 11 2 Structure and Function of 
the digestive system, 

Accessory glands and 
organs of digestive 

system, Digestive process, 

Digestive system 
 

 اخت�ار قصیر محاضرة
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 البنیة التحتیة  .20

 د حاليااليوج ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 TEXTBOOK OF MEDICAL PHYSIOLOGY (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

ب ـ المراجع االلكترونیة, مواقع االنترنیت 
.... 

 املوقع التعليمي للمعهد التقين /كربالء

 

 المقرر الدراسي  خطة تطویر .21
   
 
 
 

 
 

                                     أ.م.د. ماھر حمید مجید                                                                                                           .د.سالم حسین حسن م.م جعفر خلف علي       أ.م.د. زینب عبدمحسن       أ.م
 العمید                م      رئیس القسمشرف المقرر                  مدرس المقرر                    

 
 
 
 

metabolism 
12, 13 2 Structure and functions of 

kidney and nephron, blood 
supply of the kidney, The 
process of urine 
formation, 

Male and female genital 
system 

Genitor- Urinary 
system 

 

 اخت�ار �تابي محاضرة

14 2 Functions and locate of 
endocrine glands 

Define hormone, types of 
hormones 

Endocrine system 
 

 مشروع نقاشي محاضرة

15 2 Functions and histological 
structure of the skin 
Regulation of body 
temperature 
Muscular system 
Major functions of the 
muscular system, structure 
of skeletal system, muscle 
tone their cause and 
function. 

Integumentary 
system 

 مشروع نقاشي محاضرة
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 نموذج وصف المقرر

  -:لمقرر صحة المجتمع للصف الثاني وصف البرنامج االكادیمي** 
یوفر برنامج الوصف االكادیمي ھذا ایجازاً مقتضیاً الھم خصائص البرنامج ومخرجات التعلیم 

المتوقعة من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 
 المتاحة. ویصاحبھ وصف لكل مقرر ضمن البرنامج.

 
 المعھد التقني كربالء . المؤسسة التعلیمیة1
 تقنیات صحة المجتمع القسم العلمي/ المركز. 2
 1االحیاء المجھریة  . اسم البرنامج االكادیمي او المھني3
 دبلوم تقني . اسم الشھادة النھائیة4
  مقررات سنوي/مقررات/اخرى . النظام الدراسي:5

 . برنامج االعتماد المعتمد6
د االكادیمي القسم العلمي في طور االعتراف الرسمي من قبل  االعتما

 للتخصصات الطبیة لمنظمة الصحة العالمیة
 ھناك عالقة وثیقة بسوق العمل الذي یستقبل مخرجاتنا . المؤثرات الخارجیة االخرى7
 19/1/2020 . تاریخ اعداد الوصف8

 . اھداف البرنامج االكادیمي9

لمھنیة والتفتیش والرقابة المعرفة التقنیة / تخریج مالكات تقنیة تعمل في حقول الصحة والسالمة ا -1
 الصحیة مع تنفیذ برنامج الرقابة الصحیة االولیة وحمالت التوعیة الصحیة .

 مؤھالت الخریج / -2
 المساعدة في التحریات المختبریة والوبائیة . -
 مساعدة الطبیب في االجراءات التشخیصیة والتمریضیة العالجیة اثناء تنفیذ البرنامج. -
 لمستخدمة والعنایة بھا.تشغیل االجھزة الطبیة ا -
 ادارة مراكز الرعایة الصحیة االولیة حسب الوحدات داخل المركز الصحي . -
 تنفیذ المسوحات الخاصة باألمراض االنتقالیة وكیفیة السیطرة علیھا . -

التحضیر للمھنة / تقدیم تقریر موسع لمشاكل المھنة مع حب العمل الجماعي والتأكید على تثقیف  -3
 ور الطبیة والسلوكیة الصحیة الصحیحة.المجتمع باألم

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

 حقل الرعایة الصحیة االولیة الذي یشمل رعایة االمومة والطفولة والتحصین. -
 قالیة وغیر االنتقالیة .التثقیف الصحي وفن الوقایة والسیطرة على االمراض االنت -
 حقل الصحة المدرسیة . -
 صحة وسالمة البیئة ( الماء والھواء والتربة) -
 رعایة المعوقین وفن التأھیل الطبي. -



الصفحة   
51 

 
  

 طرائق التعلیم والتعلم

 المحاضرات النظریة والعملیة . -1
 اجراء التجارب المختبریة. -2
 .الزیارات المیدانیة -3

 طرائق التقییم

 .الیومیة االمتحانات -1
 .االمتحانات الفصلیة -2
 .االمتحانات النھائیة -3
 .العملیة المشاریع -4
 التقاریر. -5

 . بنیة البرنامج10

رمز المقرر او  المرحلة الدراسیة
 اسم المقرر او المساق المساق

 الساعات المعتمدة
 عملي نظري

 اسبوع 15*3 اسبوع 15*2
 –السنة االولى 

 45 30 1یة االحیاء المجھر CHT112 المستوى االول

 . التخطیط للتطور الشخصي11

 التعلیم التطبیقي في المؤسسات الصحیة . -1
 استخدام وسائل االتصال الحدیثة كاإلنترنیت وغیرھا . -2
 استخدام وسائل االیضاح الحدیثة. -3

 . معیار القبول ( وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو المعھد)12

 االحیائي . العلمي الفرع /ادیةاإلعد الدراسة لخریجي المعدل -1

 ( البنیة التحتیة)  . أھم مصادر المعلومات عن البرنامج13

 .االختصاص حقل في المنھجیة العلمیة الكتب -1
 .التخصصیة العملیة الكتب -2
 .) www.Kit.edu.iqالموقع الرسمي للمعھد التقني (  -3

 انیة والقیمیة. االھداف الوجد 14

 مھارات البحث. -1
 الحدیثة. مھارات التحلیالت المرضیة  -2
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 . بنیة المقرر:15
 تفاصیــل المفـــردات األسبــوع

 General view about microbiology, history of microbiology ,plant and االول
animal cells. 

 . Shapes of bacteria, it‛s size, it‛s arrengment الثاني

 .Structure of the bacterial cells, inside and outside structure الثالث والرابع

 الخامس
Nutrition of the bacteria,physical and chemical requirments , factors 
influence bacterial growth: humidity and the concentration of the 
hydrogen ion. 

 .Bacterial growth curve السادس

 .Control of the microorganisms: physical and  chemical methodes السابع والثامن

 . Respiratory Tract Infection,Upper and lower infection التاسع

 Hospital infections and control programmes العاشر

 Food poisoning, types of  the food poisoning according to bacterial الحادي عشر
infection 

الثاني عشر والثالث 
 عشر

Introduction of fungi ,structure ,types , 
Pathogenic fungi ,types ,identification . 

 الرابع عشر
 عشروالخامس 

Introduction of virology ,characterization ,types of viruses. 
Pathogenic virses(influenze virus, hepititus virus,ADIS. 

 
   :خطة تطویر المقرر الدراسي.12

 خطوات العمل االستراتیجیةاالھداف  الفقرة ت

 طلبة القسم 1
زیادة االواصر بین 
الطلبة وادارة القسم 

 والتدریب الصیفي

 .ملفة متابعة الخریجین -
 .عقد دورات دوریھ مع الطلبة -
 .سوق العملي ومنھاج التدریب الصیفي زیادة الرابطة بین -

ً  لألقساماالطالع على المناھج الدراسیة  - تطویر المناھج الدراسیة المناھج الدراسیة 2  .المناظرة عالمیا

 تطویر الكادر التدریسي الھیئة التدریسیة 3
اشراك التدریسین في الدورات التطویریة لمھارات التعلیم  -

 والتعلم
 .حول مھارات التدریساستكشاف آراء الطلبة  -

القاعات الدراسیة  4
 والمختبرات

 استخدام مختلف الوسائل التعلیمیة - تطویر القاعات الدراسیة

 الحدیثة باألجھزةتزوید مختبرات القسم  - تطویر المختبرات

 .عقد ندوات وورش عمل مع ارباب سوق العمل تطویر البحث العلمي البحوث 5

6 
التعاون بین 

خرى المؤسسات اال
 المناظرة

حث وتشجیع التدریسین على تنشیط الیھ التعاون بین  - تفعیل الیة التعاون
 .الجامعات

تفعیل المشاركة  المؤتمرات والندوات 7
 بالمؤتمرات والندوات

حث وتشجیع التدریسین على المشاركة ضمن المؤتمرات  -
 والندوات
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 نموذج وصف المقرر

  -:لمقرر صحة المجتمع للصف الثاني وصف البرنامج االكادیمي** 
رنامج الوصف االكادیمي ھذا ایجازاً مقتضیاً الھم خصائص البرنامج ومخرجات التعلیم یوفر ب

المتوقعة من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 
 المتاحة. ویصاحبھ وصف لكل مقرر ضمن البرنامج.

 
 المعھد التقني كربالء . المؤسسة التعلیمیة1
 تقنیات صحة المجتمع لعلمي/ المركز. القسم ا2
 صحة المجتمع . اسم البرنامج االكادیمي او المھني3
 دبلوم تقني . اسم الشھادة النھائیة4
 سنوي سنوي/مقررات/اخرى . النظام الدراسي:5

 . برنامج االعتماد المعتمد6
القسم العلمي في طور االعتراف الرسمي من قبل  االعتماد االكادیمي 

 صات الطبیة لمنظمة الصحة العالمیةللتخص
 ھناك عالقة وثیقة بسوق العمل الذي یستقبل مخرجاتنا . المؤثرات الخارجیة االخرى7
 22/3/2020 . تاریخ اعداد الوصف8

 . اھداف البرنامج االكادیمي9

الرقابة المعرفة التقنیة / تخریج مالكات تقنیة تعمل في حقول الصحة والسالمة المھنیة والتفتیش و -4
 الصحیة مع تنفیذ برنامج الرقابة الصحیة االولیة وحمالت التوعیة الصحیة .

 مؤھالت الخریج / -5
 المساعدة في التحریات المختبریة والوبائیة . -
 مساعدة الطبیب في االجراءات التشخیصیة والتمریضیة العالجیة اثناء تنفیذ البرنامج. -
 بھا. تشغیل االجھزة الطبیة المستخدمة والعنایة -
 ادارة مراكز الرعایة الصحیة االولیة حسب الوحدات داخل المركز الصحي . -
 تنفیذ المسوحات الخاصة باألمراض االنتقالیة وكیفیة السیطرة علیھا . -

التحضیر للمھنة / تقدیم تقریر موسع لمشاكل المھنة مع حب العمل الجماعي والتأكید على تثقیف  -6
 یة الصحیة الصحیحة.المجتمع باألمور الطبیة والسلوك

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

 حقل الرعایة الصحیة االولیة الذي یشمل رعایة االمومة والطفولة والتحصین. -
 الیة .التثقیف الصحي وفن الوقایة والسیطرة على االمراض االنتقالیة وغیر االنتق -
 حقل الصحة المدرسیة . -
 صحة وسالمة البیئة ( الماء والھواء والتربة) -
 رعایة المعوقین وفن التأھیل الطبي. -
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 طرائق التعلیم والتعلم

 المحاضرات النظریة والعملیة . -4
 الزیارات المیدانیة . -5
 التدریب الصیفي -6

 طرائق التقییم

 .الیومیة االمتحانات -6
 االمتحانات الفصلیة -7
 .نات النھائیةاالمتحا -8
 .العملیة المشاریع -9

 التقاریر. -10

 . بنیة البرنامج10

رمز المقرر او  المرحلة الدراسیة
 اسم المقرر او المساق المساق

 الساعات المعتمدة
 عملي نظري

2 3 

 1) فصل 30( تقنیات صحة المجتمع T.C.H المرحلة الثانیة
 2) فصل 30(

 1) فصل 45(
 2) فصل 45(

 یط للتطور الشخصي. التخط11

 التعلیم التطبیقي في المؤسسات الصحیة . -4
 استخدام وسائل االتصال الحدیثة كاإلنترنیت وغیرھا . -5
 استخدام وسائل االیضاح الحدیثة. -6

 . معیار القبول ( وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو المعھد)12

 حیائي .اال العلمي الفرع /اإلعدادیة الدراسة لخریجي المعدل -2

 ( البنیة التحتیة)  . أھم مصادر المعلومات عن البرنامج13

 .االختصاص حقل في المنھجیة العلمیة الكتب -4
 .التخصصیة العملیة الكتب -5
 .) www.Kit.edu.iqالموقع الرسمي للمعھد التقني (  -6

 . االھداف الوجدانیة والقیمیة 14

 البحث. مھارات -3
 مھارات اسس التمریض الحدیثة. -4
 مھارات صحة المجتمع. -5
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 . بنیة المقرر:15

 تفاصیــل المفـــردات األسبــوع

 ـ مقدمة عن صحة المجتمع .1 والثالث والرابع والثاني األول
 .ـ رعایة أالم . ـ  رعایة الطفل   ـ  التثقیف الصحي ـ رعایة األمومة والطفولة .2

 سادسوال الخامس

 ـ الصحة المدرسیة3
 ـ الرعایة الصحیة للطلبة ومنتسبي المدرسة

 ـ الصحة البیئیة في المدارس
 ـ التثقیف الصحي في المدارس

 ـ الصحة العینیة وصحة األسنان

 السابع والثامن

 ـ صحة البیئة .4
 ـ أھداف صحة البیئة .

 ـ تلوث الھواء .
 ـ تلوث الماء .

 ـ الماء الصحي .
 فضالت والنفایات .ـ تصریف ال

 التاسع والعاشر
 ـ التغذیة .5

 ـ للفئات العمریة المختلفة .
 ـ مكونات الغذاء األساسیة وأھمیتھا .ـ غذاء المرضى .

 والثاني عشر الحادي عشر

 ـ التثقیف الصحي .6
 ـ فریق التثقیف الصحي .

 ـ واجبات الفریق الصحي .
 كیفیة وضع خطة التثقیف الصحي

 ـ خدمات الصحة الریفیة .7 الثالث عشر
 ـ واجبات فریق الصحة الریفیة .

 والسادس عشر والخامس عشر الرابع عشر
 ـ رعایة المعوقین .8

 أ ـ المعوقین فیزیاویا .
 ب ـ المعوقین عقلیا .

 والتاسع عشر والثامن عشر السابع عشر
 ـ اإلحصاء الصحي .9

 ث الصحي .أ ـ معنى اإلحصاء الصحي ـ  الطریقة العامة للبح
 ب ـ معلومات الوالدات والوفیات .

 ـ السیطرة على اإلمراض المتوطنة .10 والحادي والعشرون العشرون

 ـ السیطرة على األمراض المعدیة .11 والثالث والعشرون الثاني والعشرون

 التأھیل ـ معنى التأھیل ـ أنواع التأھیل . والخامس والعشرون الرابع والعشرون

 والسابع والعشرون لعشرونالسادس وا
 إدارة خدمات صحة المجتمع . والثامن والعشرون

 أعادة ألھم مقاییس صحة المجتمع . مراجعة والثالثون التاسع والعشرون
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 :خطة تطویر المقرر الدراسي.12
  

 خطوات العمل االستراتیجیةاالھداف  الفقرة ت

 طلبة القسم 1
زیادة االواصر بین 

ة القسم الطلبة وادار
 والتدریب الصیفي

 .ملفة متابعة الخریجین -
 .عقد دورات دوریھ مع الطلبة -
 .زیادة الرابطة بین سوق العملي ومنھاج التدریب الصیفي -

ً  لألقساماالطالع على المناھج الدراسیة  - تطویر المناھج الدراسیة المناھج الدراسیة 2  .المناظرة عالمیا

 التدریسيتطویر الكادر  الھیئة التدریسیة 3
اشراك التدریسین في الدورات التطویریة لمھارات التعلیم  -

 والتعلم
 .استكشاف آراء الطلبة حول مھارات التدریس -

القاعات الدراسیة  4
 والمختبرات

 استخدام مختلف الوسائل التعلیمیة - تطویر القاعات الدراسیة

 الحدیثة باألجھزةتزوید مختبرات القسم  - تطویر المختبرات

 .عقد ندوات وورش عمل مع ارباب سوق العمل تطویر البحث العلمي لبحوثا 5

6 
التعاون بین 

المؤسسات االخرى 
 المناظرة

حث وتشجیع التدریسین على تنشیط الیھ التعاون بین  - تفعیل الیة التعاون
 .الجامعات

تفعیل المشاركة  المؤتمرات والندوات 7
 بالمؤتمرات والندوات

على المشاركة ضمن المؤتمرات  حث وتشجیع التدریسین -
 والندوات

 

 
 

 أ.م.د. ماھر حمید مجید                         أ.م.د.سالم حسین حسن م.میثم سالم عطیة                          
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