
 



 وصف البرنامج األكاديمي 

 المعهد التقني السماوة التعليمية المؤسسة
 تقنيات قسم صحة المجتمع القسم العلمي

 استمارة الوصف األكاديمي اسم البرنامج األكاديمي
 دبلوم تقني صحة مجتمع اسم الشهادة

 سنوي النظام الدراسي
 البرنامج المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامج االعتماد المعتمد
 الزيارات الميدانية واالنترنيت والتدريب الصيفي  المؤثرات الخارجية 
  تاريخ اعداد الوصف
أهداف البرنامج 

 األكاديمي
تأهيل طلبة القسم لاللمام من العلوم األساسية كالتفتيش والرقابة الصحية 

والوبائيات والدوائيات وصحة المجتمع وطب باطني جراحي والتشريح واألحياء 
 هرية وغيرها المج

 

 

PROGRAMME SPECIFICATION 

This Program me Specification provides a concise summary of the main features of 

the programme and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 

expected to achieve and demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 

opportunities that are provided. It is supported by a specification for each course that 

contributes to the programme. 

  

Teaching 

institution 

Technical institute Samawa 

University 

Department/Centre 

Community Health Technique Departement 

Programme Title Community health techniques 

 Title of Final 

Award 

Technical diploma in community health 

Modes of  

Attendance offered 

Yearly 

Accreditation Modern teaching methods 

Other external 

influences 

he use of modern visual teaching aids 

Date of 

production/revision 

of this specification 

 

Aims of the  

Programme 

aims to graduate technical personnel who work in the 

fields: Health and occupational safety, health inspection, 

assist in executing primary health care programs, sharing 

in the campaigns of health education and helping the 

doctor in the diagnostic processes which taken place in the 

primary health care centers. 

 

  



 

 الــــــــــرؤيــا:

أن يكون قسم صحة المجتمع مؤسسة تعليمية تقنيه رائده في تقديم برامج بنوعية عالية مالزمة للتطور العلمي 

.قسم صحة المجتمع : يهدف القسم إلى إعداد مالكات تقنيه   المعرفي والمهارات التقنية في مختلف بلدان العالم

تعمل في حقول الصحة والسالمة المهنية والتفتيش والرقابة الصحية وتنفيذ برامج الرعاية الصحية األولية 

 . وحمالت التوعية الصحية

 : الرسالـــــــــــــة

تجسيد أخالقيات التعليم التقني من خالل تقديم تعليم تقني عالي الجودة يسعى إلى تنمية المعارف والمهارات 

 ءم مع المتغيرات الحاصلة في البيئة والمجتمع.البشرية تتال

    : األهــــــــــــــــداف
قسم صحة المجتمع : يهدف القسم إلى إعداد مالكات تقنيه تعمل في حقول الصحة والسالمة المهنية والتفتيش 

 . والرقابة الصحية وتنفيذ برامج الرعاية الصحية األولية وحمالت التوعية الصحية

 المعايير الدولية في التعليم التقني الطبي والصحيبلوغ  .1

استيعاب التطور الحاصل في حقل العمل من خالل استحداث أقسام تقنية طبية وصحية مواكبه للتغير  .2

 األسلوب العالجي والوقائي في

إعداد كادر وسطي مؤهل معرفيا ومهاريا للتعامل مع التطور التقني الحاصل في حقل العمل والبيئة  .3

 المية.الع

 توفير البيئة المثالية جهد اإلمكان لبلوغ حالة التعلم األمثل .4

 التأكيد على احترام الذات واحترام اآلخر. .5

المواكبة المستمرة واالطالع على التطور الحاصل في مختلف فروع التخصص الطبي والصحي لرفد  .6

 ومعارف الكادر. مهارات

 وتقديس المهنة وآدابها. التأكيد على احترام التقاليد الجامعية الرصينة .7

 التأكيد على مبدأ التعلم مدى الحياة للمنتسبين والطلبة. .8

 توثيق العالقات في البيئة وحقل العمل. .9

 المناظرة. السعي الدؤوب الستمرار العالقات االيجابية مع الكليات والمعاهد .11

 ات القيادية.تطوير المهار تشجيع الطلبة للمشاركة في النشاطات والمنظمات الطالبية لغرض .11

 والعمل كفريق واحد. التأكيد على روح العمل الجماعي .12

 

  

  

  

  

  

  

  



1-Knowledge and Understanding 

 

A1. -Qualify the student to participate in the inspection teams and health control and 

assist in laboratory investigation of the samples checked and their conformity with 

medical conditions 

A2. Enable the student to medical devices used and cared for and machines used in 

diagnosis and treatment 

A3. Enable the student to work in the field of occupational health and safety 

A4. Enable the student to learn and participate in special surveys teams transitional 

diseases and how to control it and health awareness campaigns 

A5. Enable the student to learn how to implement primary health care programs 

A6. Enable the student to assist the doctor in nursing and therapeutic and diagnostic 

procedures during implementation of health programmers 

 

 

specific skills-Subject-2 

 
B1. Enable the student to carry out primary health care programs 

B2. Enable the student to work in teams of special surveys with infectious diseases 

and how to control it 

B3. Enable the student to participate in occupational safety and health field 

 

 الخريج عمل توصيف 

يعمل الخريج في فرق التفتيش والرقابة الصحية والمساعدة في التحري ألمختبري لعينات من الماء  .1

والغذاء لمعرفة مدى مطابقتها للشروط الصحية، يساهم في تنفيذ برامج الرعاية الصحية األولية من 

اض السارية خالل عمله في السيطرة على مرض اإلسهال واألمراض التنفسية الحادة والتحسن ضد األمر

 والمعدية وتثقيف األمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية وتقديم النصائح التغذوية.

 يعمل الخريج في حقل الصحة والسالمة المهنية .2

 يعمل الخريج ضمن فرق المسح الصحي وحمالت التوعية الصحية. .3

 يساعد الطبيب في اإلجراءات التشخيصية والتمريضية والعالجية. .4

 األجهزة والعناية بها واآلالت المستعملة في التشخيص والعالج. يقوم بتشغيل .5

 يشارك في المسوحات الخاصة باألمراض االنتقالية وكيفية السيطرة عليها. .6

 

 

 

 



:Academic Job Description 

The graduate will be qualified to work in the following 

Health inspection and sanitation groups and assist in laboratory investigation for the 

tested samples and evaluate their qualification to health parameters. 

Executing primary health care programs. 

Health and occupational safety field. 

Health survey and health education groups. 

Helping the Doctors (Physicians) in the diagnostic and treatment processes during 

executing health programs. 

Using medical instrumentation which are involved in diagnosis and treatment. 

Participating in communicable diseases surveys and how to control them 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 طرائق التعليم والتعلم

 Data showفي عرض المحاضرات  محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة-1

 التطبيق العملي للمحاضرات النظرية-2

 األولية التدريب العملي في المستشفيات ومراكز الصحة-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 طرائق التقييم                                                                                              

 ورقي وشفوي امتحانات يومية-1

 ورقي عملي ونظري امتحانات فصلية ونهائية-2

 واجبات بيتية-3

 تقارير -4

Assesment methods: 

1-daily tests 

2-semester ,final tests 

3-home works 

4-reports 

 

 



 هداف الوجدانية والقيميةاأل -

 العصف الذهني- 1  

 الحلقات الدراسية-2 

 دوارألتبادل ا- 3 

 .القدرة على التحليل- 4 

 طرائق التعليم والتعلم:

 اسئلة مباشرة حول موضوع المحاضرة -

 توزيع الطلبة بشكل مجاميع لمناقشة مواضيع معينة -

 لي العم الى النظري الجانب من المحاضرة واقع نقل-

 (تدريب صيفي)ل العطلة الصيفيةالالتدريب في المستشفيات والمركز الصحية خ -

خرى المتعلقة بقابلية ألالمنقولة المهارات االمهارات العامة والتأهيلية -
 :التوظيف والتطور الشخصي

مشاركة الطالب مع المؤسسات الحكومية / المستشفيات والمراكز الصحية) في الصيف والتدريب - 1

 (المنهجي 

 تدريب الطالب على القيام بمشاريع البحث الميداني- 2

 عقد الندوات ودعوة الطالب للحضور -3 

 بالمؤتمرات الط- 4

 التخطيط للتطور الشخصي

ك المقرر وحسب نسبة الطلبة الى اعداد اعضاء اليجب أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية ضمن الم-

الهيئة التدريسية ويجب ان تكون للكفاءة دور لتغطية جميع المناهج الدراسية، ويجب ان تكون هناك 
بي وتقديم المشورة الرشاد الطالمستويات التفاعل واستيعاب القدرة على ادارة المعهد بشكل كاف 

ن أرباب ال عتفاعل مع الممارسين والمهنيين فضوأنشطة الخدمات الجامعية والمهنية والتنموية وال
 العمل

 : حسب خطة القبول المركزيمعيار القبول

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج.

 الكتب المنهجية  -
 االختصاصمصادر كتب علمية في مجال  -
 المواقع االلكترونية واالنترنيت. -

 

 

 



 خطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

السنة 
والمس
 توى

أساسي اسم المقرر
 /مساعد

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
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الخاصة 
 بالبرنامج

األهدا
ف 

الوجدا
نية 

 القيمية
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صحة مجتمع 

/1 

 + + + +  + + +  + + + + + + + أساسي

أساسيات 
التمريض 
واسعافات 

 أولية

 + + + +  + + +  + + +  + + + أساسي

 + + + +  + + +  + + +  + + + أساسي تشريح

وظائف 
 األعضاء

 + + + +  + + +  + + +  + + + أساسي

أحياء 
 مجهرية

 + + + +  + + +  + + +  + + + أساسي

احصاء 
 حياتي

 + + + +  + + +  + + +  + + + أساسي

 + + + +  + + + + + + +  + + + مساعد كيمياء حياتية

تطبيقات 
 2حاسوب/

 + + + +  + + + + + + +  + + + مساعد

حقوق 
االنسان 

 والديمقراطية

 + + + +  + + +   + +  + + + عامة

 + + + +  + + +   + +  + + + عامة لغة انكليزية

 

 

 

صحة مجتمع 
/2 

 + + + +  + + +   + +  + + + أساسي

تفتيش 
ورقابة 
 صحية

أساس
 ي

+ + +  + +   + + +  + + + + 



 

 

 

 

الس
نة 
الثان
 ية

طب باطني 
 جراحي

 + + + +  + + +   + +  + + + أساسي

الصحة 
والسالمة 

 مهنية

أساس
 ي

+ + +  + +   + + +  + + + + 

 + + + +  + + +   + +  + + + أساسي الوبائيات

أساس مشروع بحث
 ي

+ + +  + +   + + +  + + + + 

مساع دوائيات
 د

+ + +  + +   + + +  + + + + 

أخالقيات 
 المهنة

مساع
 د

+ + +  + +   + + +  + + + + 

تطبيقات 

 2حاسوب/
مساع

 د
+ + +  + +   + + +  + + + + 

 + + + +  + + +   + +  + + + عامة لغة انكليزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع القسم العلمي

 1صحة المجتمع / اسم المقرر

 الكترونيحضوري/  أشكال الحضور المتاحة

 األول الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 181 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

 أن يتعرف على مكونات الصحة العامة-1

 عرف على أهمية التغذيةتأن ي-2

 أن يتعرف على صحة البيئة والصحة المدرسية والريفية والمهنية-3

 أن يتعرف على المعلومات الصحية ومقاييس الصحة والمرض-4

 مراض المعدية وطرق الوقاية منهاألأن يتعرف على بعض ا-5

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 معرفة اهمية الغذاء -1

 مراضألمعرفة قياس الصحة وا  -2

 مراض المعدية وطرق الوقاية ألمعرفة ا -3

 معرفة الصحة المدرسية والريفية والمهنية -4

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 التطبيق العملي للمفردات النظرية-2

عمااذا يوصف وصف المقررهذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا 

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 ية األوليةالمراكز الصحية ومراكز الرعاية الصحالتدريب العملي في -3 

 أسئلة مباشرة-4

 مناقشة مواضيع المحاضرات من خالل توزيع الطلبة لمجاميع-5

 طرائق التقييم

 امتحانات نظرية وشفوية -1

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألتبادل -

 (التوظيف والتطور الشخصي خرى المتعلقة بقابليةألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألقدرتة العالية على التعاون وتصحيح ا-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  األسبوع
 الساعات

1 5 

2 5 

3 5 

4-5 5 

6 5 

7 5 

8 5 

9 5 

11-11 5 

12 5 

13 5 

14 5 

15 5 

16-17 5 



 

 البنية التحتية

 مبادئ صحة المجتمع/ نظيرة حسين الكتب المقررة المطلوبة

  المراجع والمصادر

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 

 الدولية الحديثة ضمن المنهاج المقرر

  

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع القسم العلمي

 أساسيات التمريض واسعافات أولية اسم المقرر

 حضوري/ الكتروني المتاحةأشكال الحضور 

 األول الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 121 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

 التعرف على تاريخ التمريض ، الممرضة ، المستشفى وأقسامها

 مات الحيوية وطرق قياسها الالتعرف على الع

 دويةألدوية بصورة عامة وخزن األأعطاء ا

 وكسجينألطرق أعطاء ا

 صطناعية وأهميتهاآلالتغذية ا

 الفحوصات التشخيصية ودور الممرضة في الفحوصات التشخيصية

 العناية التمريضية أثناء عملية نقل الدم والسوائل الوريدية

الجروح والنزف ، الحروق ، التسمم  زمة في حالة الكسور ،الجراءات التمريضية الالولية واألسعافات االا

 ختناقالالصدمة وا

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 ضمعرفة خاصية التمري- 

 مات الحيوية وكيفية قياسها والفحوصات المختبرية المعرفة الع-        

  دوية وخزنهاألطرق اعطاء ا-         

 يوصف وصف المقررهذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 وليةألسعافات االا-         

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 التطبيق العملي للمفردات النظرية-2

 المستشفياتالتدريب العملي في -3 

 أسئلة مباشرة-4

 

 طرائق التقييم

 امتحانات نظرية وشفوية-1

 مناقشة حاالت مرضية موجودة في المستشفيات وكتابة التقارير-2

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألالعالية على التعاون وتصحيح ا قدرتة-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 



 

 المقرربنية 

  

 



 

 

 

 



  

 البنية التحتية

 / نظيرة حسينأسس التمريض العمليمبادئ  الكتب المقررة المطلوبة

سلوى عباس ـ مبادىء أسس التمريض ـ وزارة الصحة ـ - المراجع والمصادر
 مؤ سسة التعليم الصحي

 -1995. -First fundamenta1 of nursing 
phaeladelphia .1976-. 

ملزمة أسس التمريض ـ سلوى عباس ـ نظيرة حسين ـ -
سارة دنخا ـ وزارة التعليم العالي ـ هيئة المعاهد الفنية ـ 

1989  

ساسية في ألم فرج، الهام أمين ـ المبادىء االأح-
  التمريض ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

الحديثة ضمن المنهاج  مباديء التمريضاعتماد  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 

 المقرر

  

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 ةجامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماو المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع القسم العلمي

 التشريح اسم المقرر

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة

 األول الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 91 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

He can correlate between the functions and the anatomy of each part of the body 

He can assist the medical doctor in diagnosis and treatment in some way , 

primarily and simply as necessary 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 معرفة الفرق بين وظيفة وتشريح كل اعضاء الجسم -

 ج الضروري للمريضاليساعد معرفة التشخيص والع- 

 .تحديد موقع ووظيفة كل عضو في جسم االنسان-

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 للمفردات النظريةالتطبيق العملي -2

 المستشفياتالتدريب العملي في -3 

 أسئلة مباشرة-4

 

 طرائق التقييم

المقررهذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا يوصف وصف 

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 امتحانات نظرية وشفوية-1

 عرض ساليدات بدون تأشير واالجابة عليها من الطالب -2

 عرض نماذج والهيكل العظمي للطلبة للحصول على االجابات -3      

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألقدرتة العالية على التعاون وتصحيح ا-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 ها العمل الموجود فيقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبه-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 البنية التحتية

مبادئ علم التشريح ـ د. هاني طه العزاوي ـ الطبعة  الكتب المقررة المطلوبة
 1999الرابعة 

مباديء علم التشريح ـ د. عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن  - المراجع والمصادر
 ـ د. علي غالب

- 

  

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 الحديثة ضمن المنهاج المقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع العلميالقسم 

 وظائف األعضاء اسم المقرر

 حضوري/ الكتروني أشكال الحضور المتاحة

 األول الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 121 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

عضاء ألت الخاصة بوظائف االالفحوصات والتحلي سيكون الطالب قادرا على أن يتمكن من أجراء بعض

 . جهزة المختلفة للجسمألوا

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 معرفة تركيب وظيفة كل عضو في الجسم-   

 عضاءألقتها بوظيفته االمعرفة الفحوصات السريرية وع - 

 والتعلم طرائق التعليم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 التطبيق العملي للمفردات النظرية-2

 االمختبراتالتدريب العملي في -3 

 أسئلة مباشرة-4

 

 طرائق التقييم

ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا  يوصف وصف المقررهذا

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 امتحانات نظرية وشفوية-1

 الفحوصات وكتابة تقارير حول الفحوصات ونتائجها توزيع الطلبة على شكل مجاميع الجراء-2

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألالعالية على التعاون وتصحيح ا قدرتة-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بنية المقرر

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية

 المؤلف إبراهيم عبد الواحد --ملزمة علم الفسلجة  الكتب المقررة المطلوبة

جي ـ أج ـ كرين  ---مباديء الفسلجة السريرية والمصادرالمراجع 
 ترجمة ظافر 

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 الحديثة ضمن المنهاج المقرر

 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 ةجامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماو المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع القسم العلمي

 األحياء المجهرية اسم المقرر

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة

 األول الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 151 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

. Do diagnosis for some simple cases in his field work, instead of specialest, when 

specielest is absent. 

Do some tests in the accidental cases.- 

Collect, preserve and transport the pathgenic samples- 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 المهاراتية الخاصة بالمقرراألهداف 

 للكشف عن مختلف أنواع البكتيريا سواء المرضية أو غير المرضيةاجراء فحوصات  -

 طريقة تحضير األوساط الزرعية وطريقة الزرع-

 تشخيص الفطريات والفايروسات ومعرفة الصفات الخاصة والعامة لكل منهم-

 اجراء الفحوصات المناعية المختلفة-

 م والتعلمطرائق التعلي

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 التطبيق العملي للمفردات النظرية-2

 من خالل مجاميع طالبية ثم كتابة تقرير عن كل تجربة المختبراتالتدريب العملي في -3 

 أسئلة مباشرة-4

المقررهذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا يوصف وصف 

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 

 طرائق التقييم

 امتحانات نظرية وشفوية-1

 توزيع الطلبة على شكل مجاميع الجراء الفحوصات وكتابة تقارير حول الفحوصات ونتائجها-2

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 المعهد الطبيخريج - 

 خطاءألقدرتة العالية على التعاون وتصحيح ا-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر

 

 



 



 



 

 

 

 البنية التحتية

 المؤلف د. مهدي السماك -أحياء مجهرية طبية  الكتب المقررة المطلوبة

 Medical microbiology --jawis المراجع والمصادر

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 الحديثة ضمن المنهاج المقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع العلميالقسم 

 احصاء حياتي اسم المقرر

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة

 األول الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 151 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

 . حصائيةالالتعامل مع البيانات ا-

 . حصائية الحياتية والصحيةالالمقاييس االتعامل ومعرفة  

 مراضألت واادات والوفياللواستمارة الصحية المتعلقة بالحوادث اليومية كالحصائية واالستمارة االتنظيم ا -

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 حصائية الصحية والمتعلقة بالحوادث اليومية الستمارات االتنظيم ا-

  حصائيةالالتعامل مع البيانات ا - 

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 التطبيق العملي للمفردات النظرية-2

  توزيع الطلبة بمجاميع لحل المسائل االحصائية-3 

 أسئلة مباشرة-4

 

 طرائق التقييم

ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا  يوصف وصف المقررهذا

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 امتحانات نظرية وشفوية-1

 واجبات يومية -2

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألقدرتة العالية على التعاون وتصحيح ا-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر

 

 

 

 البنية التحتية

 عدنان شاكر الربيعي ـ مباديء ا حصاء وأستخداماته الكتب المقررة المطلوبة

 1981في حقل الصحة العامة / وزارة الصحة 

  المراجع والمصادر

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 الحديثة ضمن المنهاج المقرر

 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 ةجامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماو المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع القسم العلمي

 كيمياء حياتية اسم المقرر

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة

 األول الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 91 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

- 1-preparing some solutions which he may need in his lab after graduation 

 2 . how to collect a biological samples ( blood and urine ) 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 واستخدام األدوات المختبرية كيفية جمع العينات الحيوية - 

 تحضير المحاليل الضرورية للمختبر - 

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 التطبيق العملي للمفردات النظرية-2

 توزيع الطلبة بمجاميع لتحضير المحاليل واجراء الحسابات لقياس المحاليل -3 

 أسئلة مباشرة-4

 

 طرائق التقييم

المقررهذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا يوصف وصف 

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 امتحانات نظرية وشفوية-1

 واجبات يومية -2

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألقدرتة العالية على التعاون وتصحيح ا-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر

 



 

 

 البنية التحتية

ملزمة الكيمياء السريرية /أعداد ـ السيد دمحم رمزي  المقررة المطلوبة الكتب
 ألعمري ـ السيد سركون أسحق يوسف

  المراجع والمصادر

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 المنهاج المقررالحديثة ضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع القسم العلمي

 1تطبيقات حاسوب اسم المقرر

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة

 األول الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 91 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 الوصفتاريخ اعداد 

  أهداف المقرر

أن يكون الطالب قادرا على التعامل مع جهاز الحاسوب وملما باستعماله ومتمكنا من تطبيق البرامج التي 

 تدرس له

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 البرامجيات الشائعة والمتداولةالتعامل مع جهاز الحاسوب وتطبيق - 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 التطبيق العملي للمفردات النظرية-2

 توزيع الطلبة بمجاميع لتنفيذ البرامجيات حسب مفردات المنهج -3 

 أسئلة مباشرة-4

 

 مطرائق التقيي

 امتحانات نظرية وشفوية-1

 واجبات يومية -2

يوصف وصف المقررهذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا 

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألالعالية على التعاون وتصحيح ا قدرتة-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر

 

 



 

 

 البنية التحتية

 كتب حاسوب معتمدة الكتب المقررة المطلوبة

  المراجع والمصادر

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 الحديثة ضمن المنهاج المقرر

 

 

 

 

 



 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع العلميالقسم 

 حقوق االنسان والديمقراطية اسم المقرر

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة

 األول الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 181 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

ع وعلية اروالش (الحكومة)بين النظام السياسي القائم  نسجام ماالنسان إلى ضمان التعاون واالتهدف حقوق ا

قة المتوافقة بين الشعب وبينها وبعكسه فأنها تفشل عن التسعى في هدفها إلى تحقيق قدر كبير من الع افأنه

 شاعات وتحصين المجتمع من الناحية النفسيةالورد ا هحب الوطن والدفاع عنكتحقيق تطلعاتها .وزرع القيم 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 معرفة حقوق االنسان- 

 التعرف على أنواع الديمقراطية -

 

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 أسئلة مباشرة-2

 

 طرائق التقييم

 امتحانات نظرية وشفوية-1

ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا  يوصف وصف المقررهذا

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 واجبات يومية -2

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألالعالية على التعاون وتصحيح ا قدرتة-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر

 

 

 



 

 

 

 البنية التحتية

  الكتب المقررة المطلوبة

  المراجع والمصادر

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 الحديثة ضمن المنهاج المقرر
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع العلميالقسم 

 2صحة المجتمع/ اسم المقرر

 الكترونيحضوري و أشكال الحضور المتاحة

 الثاني الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 151 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

 لةطفال مسجل العائألوا ـ أن يتعرف على طريقة تنظيم استمارات الحوامل

  ـ أن يتابع المتسربين من التلقيحات والتثقيف الصحي

 ـ أن يتمكن من الزيارات المنزلية والقيام بالعمل الحقلي في المدارس ومعاهد المعوقين

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 طفالألتنظيم استمارات الحوامل وا - 

 متابعة المتمرنين في اللقاحات -  

 الزيارات المنزلية و الحقلية- 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 أسئلة مباشرة-2

 التطبيق العملي في المراكز الصحية-3

ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا  يوصف وصف المقررهذا

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 

 التقييم طرائق

 امتحانات نظرية وشفوية-1

 واجبات يومية -2

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألالعالية على التعاون وتصحيح ا قدرتة-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر

 

 



 

 البنية التحتية

 مومة والطفولة , د. هناء ألبياتيألـ رعاية ا1 الكتب المقررة المطلوبة

 وفيق  دمحمو د.  حمددرسية , د. هناء المالصحة اـ  المراجع والمصادر

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 الحديثة ضمن المنهاج المقرر
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوةجامعة  المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع القسم العلمي

 تفتيش ورقابة صحية اسم المقرر

 حضوري  أشكال الحضور المتاحة

 الثاني الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 151 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  المقررأهداف 

 شأسس وقواعد ومستلزمات إنجاح عملية التفتي ىـ ـ أن يتعرف عل

 . ت الخاضعة للرقابة الصحيةالـ أن يشخص الشروط والمواصفات الصحية الواجب توفرها قانونا في المح

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 معرفة اسس وقواعد عملية التفتيش  -

 ت الخاضعة للرقابه الصحيةالمعرفة الشروط والمواصفات الصحية في المح-

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 أسئلة مباشرة-2

 للرقابة الصحية وكتابة تقارير حول الزيارةالمحالت الخاضعة التطبيق العملي في -3

يوصف وصف المقررهذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا 

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 

 طرائق التقييم

 امتحانات نظرية وشفوية-1

 واجبات يومية -2

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (الشخصيخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألقدرتة العالية على التعاون وتصحيح ا-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بنية التقرير

 

 

 



 

 البنية التحتية

التفتيش والرقابة الصحية لطلبة المعاهد الصحية العالمية  الكتب المقررة المطلوبة

 1986ـ مطر فالح ـ 

  المراجع والمصادر

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 الحديثة ضمن المنهاج المقرر
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع القسم العلمي

 طب باطني جراحي اسم المقرر

 حضوري  أشكال الحضور المتاحة

 الثاني الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 181 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

The Student Will be able to give blood & injection- 

The Student Will be able to dress Wound . 

 The Student Will be able to measure blood pressure , pulse ,Temperature .- 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 المهاراتية الخاصة بالمقرراألهداف 

 معرفة اعضاء الجسم والحقن  -

 معرفة الجروح-

 قياس ضغط الدم والنبض والحرارة-

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

يوصف وصف المقررهذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا 

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 أسئلة مباشرة-2

 المستشفياتالتطبيق العملي في -3

 

 طرائق التقييم

 امتحانات نظرية وشفوية-1

 واجبات يومية -2

 مناقشة حاالت مرضية في المستشفيات -3

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألقدرتة العالية على التعاون وتصحيح ا-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 البنية التحتية

 . فائزة بولص -تأليف –تمريض باطني جراحي الكتب المقررة المطلوبة
General surgery by ;Baily and love - 

 Davidsons by Davidson-1 المراجع والمصادر

 2- book of medicine by Harrison 

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

منضمة الصحة الدولية  اعتماد المناهج المعتمدة من قبل خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 الحديثة ضمن المنهاج المقرر
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع القسم العلمي

 الصحة والسالمة المهنية اسم المقرر

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة

 الثاني الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 121 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

 ضرار التي يتعرض لها العاملون في المنشأت المختلفةألان يتعرف على ا-

مراض ألللوقاية في الحوادث واصابات العمل وامة المهنية الواجب توفرها الـ ان يلم بشروط الصحة والس

 المهنية المختلفة 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 مة المهنية الواجب توفرها للوقاية من الحوادثالمعرفة الشروط الصحية والس -

 ضرار التي يتعرض لها العاملونألا- 

 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 يوصف وصف المقررهذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 أسئلة مباشرة-2

 المعامل والمصانعالتطبيق العملي في -3

 

 طرائق التقييم

 امتحانات نظرية وشفوية-1

 واجبات يومية -2

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألقدرتة العالية على التعاون وتصحيح ا-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هيتطلبها العمل الموجود فيقابلية على تطوير اي مهارة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر

    



 

 

 

 البنية التحتية

 ( مانألالصحة المهنية/ موسوعة الصحة المهنية وا الكتب المقررة المطلوبة
ILO )  الجزء الثاني 1991جنيف 

  المراجع والمصادر

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 الحديثة ضمن المنهاج المقرر
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع العلميالقسم 

 الوبائيات اسم المقرر

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة

 الثاني الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 91 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

 مراض المتوطنةألالصحية ذات العالقة باالوبئة وا أ ـ ان يتعرف على اسلوب عمل المسوحات

  . ب ـ ان يتعرف على اسلوب الكشف عن القوارض ومعرفة انواعها . 

  . مراضألج ـ ان يتعرف على الحشرات الطبية ذات العالقة بنقل ا

 يدزاألء ـ ان يتعرف على اسلوب فحص الوافدين للقطر للتحري عن 

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق .

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 كيفية عمل المسوحات الصحية-

 التعرف على الحشرات والقوارض  -  

 يدزآلمعرفة اسلوب الفحص للوافدين للقطر من ا -

 

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 أسئلة مباشرة-2

 مناقشة األمراض الوبائية الشائعة على شكل مجاميع-3

ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا  يوصف وصف المقررهذا

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 طرائق التقييم

 امتحانات نظرية وشفوية-1

 واجبات يومية -2

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيخرى ألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألقدرتة العالية على التعاون وتصحيح ا-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 البنية التحتية

ـ دليل صحة المجتمع / د. امجد نيازي / كتاب منهجي  المطلوبةالكتب المقررة 

 /1986 
  المراجع والمصادر

 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 المنهاج المقرر الحديثة ضمن
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 نموذج وصف المقرر  

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع القسم العلمي

 ائياتدوال اسم المقرر

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة

 الثاني السنة الفصل /

 ساعة خالل الفصل الدراسي 121 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

-basic science of pharmacology  

-the activity of drugs  

- absorption and excretion of drug 

- dose and dosage form  

- toxicology ,toxins , poisoning with metals  

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

-- routes of drug administration - 

 effect of drug on the body - 

 injection routes of drug administration - 

 toxicity with drugs and metals- 

 

 التعليم والتعلمطرائق 

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 يوصف وصف المقررهذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 أسئلة مباشرة-2

 

 طرائق التقييم

 امتحانات نظرية وشفوية-1

 واجبات يومية -2

 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألقدرتة العالية على التعاون وتصحيح ا-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بنية المقرر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

 البنية التحتية

 ني قاسم زلزلةالعلم الدوائيات الموجز ـ د. توفيق الحسيني والصيد- الكتب المقررة المطلوبة
 عبدالكريم العبيدي 2ني النسان / الصيدالا ىدوية علألـ علم تاثير ا المراجع والمصادر
 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية الحديثة ضمن  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 المنهاج المقرر
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع العلميالقسم 

 أخالقيات المهنة اسم المقرر

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة

 الثاني /الثاني الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 61 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

المريض  ( . الخريج على السلوكية المهنية في تعامله مع مهنته وتحقيق التوافق مع ذاته وبيئته المهنية تاهيل

 )جهزة الطبيةألومرافقيه والعاملين في الحقل الصحي وا

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 معرفة السلوك المهني -

  التوافق مع ذات وبيئة المهنة -

 

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 أسئلة مباشرة-2

 

 طرائق التقييم

 امتحانات نظرية وشفوية-1

 واجبات يومية -2

 

ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا  يوصف وصف المقررهذا

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألقدرتة العالية على التعاون وتصحيح ا-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر

 

 البنية التحتية

 السلوك المهني ـ تاليف د. عدنان شاكر ـ د. هناء احمد الكتب المقررة المطلوبة
  المراجع والمصادر
 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية الحديثة ضمن  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 المنهاج المقرر
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية / المعهد التقني السماوة المؤسسة التعليمية

 تقنيات صحة المجتمع القسم العلمي

 2تطبيقات الحاسوب  اسم المقرر

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة

 الثاني الفصل / السنة

 ساعة خالل الفصل الدراسي 91 عدد الساعات الدراسية الكلي

 18/2/2121 تاريخ اعداد الوصف

  أهداف المقرر

 أن يكون الطالب ملما بتطبيقات الحاسوب المختلفة-

 ان يستطيع التمييز بين انواع البرامجيات التي يمكن التعامل معها-

 التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق .

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 معرفة تطبيقات الحاسوب المختلفة -

 يميزأنواع البرمجيات الحديثة -

 

 طرائق التعليم والتعلم

 (show data) محاضرات نظرية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عرض المحاضرات-1

 أسئلة مباشرة-2

 

 طرائق التقييم

 امتحانات نظرية وشفوية-1

 واجبات يومية -2

 يوصف وصف المقررهذا ايجازا مقتضبا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عمااذا

 كان حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج



 

 األهداف الوجداني

 العصف الذهني -

 الحلقات الدراسية -

 دوارألاتبادل -

 (خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيألالمهارات ا )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة 

 خريج المعهد الطبي- 

 خطاءألح اقدرتة العالية على التعاون وتصحي-

 مهارته في اداء العمل المطلوب- 

 هقابلية على تطوير اي مهارة يتطلبها العمل الموجود في-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية المقرر

 البنية التحتية

 

 البنية التحتية

  الكتب المقررة المطلوبة
  المراجع والمصادر
 WWW.MEDSCAPE.COM مراجع الكترونية 

اعتماد المناهج المعتمدة من قبل منضمة الصحة الدولية الحديثة ضمن  خطة تطوير المنهاج والمقرر الدراسي 
 المنهاج المقرر
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