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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازا  

التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 كلية الحلة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 تقنيات التخدير القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3
 المهني 

 تقني تخدير

 تخدير -بكالوريوس تقني  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي:  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي

 ال يوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

المؤثرات الخارجية  .7
 األخرى 

 التدريب الصيفي, اطروحة البحث

 2/7/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

متخصصة وقادرة على العمل في مجاالت تقنيات التخدير الطبية والتي تقع على كوادرإعداد -

 عاتقها
مسؤولية دراسة حاجة البلد في التطور والتقدم وقادرا على تلبية احتياجات سوق العمل في 

 مؤسسات الدولة

 الصحية وقطاعات الصناعة، وإعداد جيل مثقف يتسلح إلحداث التغييرات الجذرية 
 سليما 

 بالعلم ويعتمده أساسا

ويضع المعرفة العلمية واألسلوب العلمي في التفكير والتحليل في خدمة أهداف البلد متمكنا من 
 متابعة دراسته

 سع الحاجات اإلنسانية.العليا والتكيف مع تطور التقنيات الطبية من اجل مواكبة تو

 
 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 

 
 2الصفحة 

 
  

 االهداف المعرفية   -أ
القدرة على التحليل والتفكير العلمي عن طريق تطبيق القوانين في مجال العناية - 1أ

 المركزة والطب الباطني

فعالية في اإلطار التنظيمي واالداري وعلم الدوائيات وااللتزام باإلرشادات والتعليمات الي 
 في تنفيذ مشروع

ح او مواجهة مشكلة طبية او خطة ما او اعادة صياغتها او ترجمتها او تفسيرها  ٍ 
 حاتوحلها وتقييمها وتقديم اقترا

 على التحدث والكتابة بأسلوب علمي مؤثر باللغة العربية واإلنكليزية ن يكون الطالبا– 2أ

 
 علمية رصينة معاييرل وفقا متعلم  ان يكون- 3أ

 عارفا ادوية التخدير والعناية المركزة الدولية وتخمين احتياجات الجانب الطبي والصحي   

 وتطبيق مفاهيم ادارة الجودة في العمل الصحي.
التمسك بأخالقيات ممارسة المهنة والقدرة على ابداء الكفاءة المهنية العالية اضافة الى - 4أ

 االلتزام بالمظهر

 الشخصي والسلوك.
 

ان يكون مهتما لمريض من اخطار استخدام االدوية المخدرة وتقليل األضرار وحماية  -5أ

 بالمريض   
وان يكون مدركا لمدى حساسية وخطورة عمله كونه بحكم عمله  والعاملين في هذا الحقل

 تكون حياة المريض بين يديه

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 القدرة على تطبيق مبادئ أسس التخدير والعناية المركزة- 1ب 

تحليل المشاكل الطبية من الجانب العلمي والتوصل الى حلها والقابلية على اقتراح - 2ب 

 البدائل
 المناسبة

الرأي واالفكار والمقترحات التي من شأنها تكون المناقشات الطبية البناءة وابداء - 3ب 

 ه وكذلك لحياة المريضمهمه بالنسبة لقطاع الصح
 تمكين المتخرجين من مواكبه التطور البحثي الذي يساهم في تطوير الجانب الطبي.       – 4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 -تتعدد طرائق التعليم والتعلم المستخدمة في قسم تقنيات التخدير , واهم هذه الطرق هي:

 (المحاضرة النظرية
والحوار, الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية, التدريب  والعملية ,المناقشة

 الصيفي في المستشفيات



 

 
 3الصفحة 

 
  

معينة ,  الحكومية لغرض التطبيق على مختلف األجهزة الطبية ,الحلقات النقاشية لمواضيع
 بحوث الطلبة النظرية

 -التالية :والعملية , النشاطات المكتبية) مما يساعد الطلبة في الوصول الى النتائج 

 القدرة العلمية على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الخطأ- 1
 سهولة الصياغة العلمية وسهولة التصحيح.- 2

 القدرة على معرفه األساس العلمي لعمل مختلف األجهزة الطبية التشخيصية والعالجية.- 3
 

 طرائق التقييم      

 العلمي والحوار الشفوي واالمتحانات الشهرية والنهائية. .النقاش 1
 .الحلقات الدراسية )السمنار( 2

 .الواجبات البيتية. 3

 .االنشطة العملية و دراسة الحاالت. 4
.كتابة وتقديم تقارير و تدوين المالحظات عن ما اتم اكتسابه من خبرات طبية في الزيارات  5

 الميدانية

 والتدريب الصيفي.
.اختبارات الكفاءة لتحديد مستوى كسب المتعلم للمعلومات والمهارات في مادة دراسية كان  6

 قد تم

تعلمها مسبقا على األسئلة والفقرات التي تمثل محتوى المادة الدراسية.   وذلك من خالل 
 اجاباته

 

 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 لحلول او التطويرات الممكنة.عرض المشكلة الطبية وطلب التفكير في ا- 1ج  
التشجيع على تطوير الفكر العلمي للطلبة في الحفظ والتخمين و تحفيزه نحو التفكير الناقد - 2ج 

 والتفكير

 في مرحلة قبل التذكر

 طرائق التعليم والتعلم     

على التعلم البسيط والعميق في استكشاف المعرفة والتركيز على تطبيق المعرفة  .القدرة 1
 لحل

 المشكالت الموجودة.

.قدرة الطالب على التحليل , تطبيق وترتيب المعرفة كي يستطيع وضع االفتراضات  2
 والتفسير الى

 جانب وصف الحلول.

 العصف الذهني في اخراج األفكار اإلبداعية لبعض الطلبة الموهوبين. .استخدام 3



 

 
 4الصفحة 

 
  

 وسيلة عقاب له .التمييز بان االختبار يزيد من تحفيز الطالب نحو الدراسة واالستزادة وليس 4
 

 

 

 طرائق التقييم    

 

العالية اعتمد القسم على أساليب وأدوات تقييم واضحة لتعلم الطلبة وذات نوعية تتمتع بالجودة 
 والحداثة وذلك

ألجل المحافظة على نوعية الخريج وسمعة القسم العلمية, تجسد ذلك في لوائح الكلية 

 ومتطلبات التقويم المستمر
للطلبة, على إن تكون هناك أنواع عدة من طرق التقييم من اجل التأكد من جودة و نوعية 

 الخريج والذي يشكل

 ومن اهم طرق التقييم :الناتج النهائي للعملية التعليمية, 
االختبارات الموضوعية لقياس معرفة الحقائق العلمية واستيعابها وتطبيق المعرفة العلمية  -أ

 في
 -مواطن جديدة وقياس التذكر وذلك عن طريق ما يلي:

 اسئلة الصواب والخطأ. -

 اسئلة االختيار المتعدد. -
 االسئلة الشفهية -

 االستاذ بعد طرح االسئلة العلميةالحلقات النقاشية بين الطلبة و -

 -اختبارات علمية تخص االمور التالية :-ب
 تذكر الحقائق واألرقام -

 فهم المادة العلمية والمبادئ التخدير وأجهزة التخدير والعناية المركزة -

 القدرة على االستدعاء والربط والتفسير. -
التشخيص والعالج لمختلف االمراض  تطبيق المعرفة بصورة بسيطة في تفسير البيانات , -

 التي

 تصيب االنسان
 -وتتم عن طريق ما يلي:

 -اختبار األسئلة المفتوحة: - 

 األسئلة التي لها اجابة محددة. -
 اسئلة التي ليس لها اجابة محددة. -

 -والتي تقوم على تحفيز الطالب في :

 امتالك القدرة على حرية االجابة . -
 التنظيم.امتالك المهارة في 

 امتالك المهارة في ترتيب األفكار. -
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 تشجيع الطلبة ودعمهم المستمر للتفكير وتنظيم االجابات  -

 

 

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

 الشخصي(.
ووضع استراتيجيات لذلك في التدريب على والتكنولوجيا الحديثة في المجال التخدير - 1د

 فريق العمل و

امتالك مهارات لغوية (اجادة التحدث والكتابة والفهم بالغة العربية واإلنكليزية) في فن 
 االستماع وفن

 االقناع والحوار.

 واشاعة روح العمل الجماعي بين الطلبة الميل للتعاون والعمل الجماعي- 2د
 سرعة بديهية , فراسة , قابلية على التنبؤ واالستقراءامتالك صفات قيادية, قوة ذاكرة , - 3د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

يتم ذلك عن طريق اختبار الطلبة بصورة نظرية وشفوية, نشطة صفية وبيتية وتدريب / اطالعهم 
 على

عرض مشكلة او قضية بفيديو او ورشة عمل وطلب معالجتها او تحسين ادائها او  تجارب مسبقة ,

 تطويرها
 والتشجيع على تدوين المالحظات و المقارنة المجدولة على سبيل المثال:

دراسة حالة(مرضية يمكن تشخيصها وعالجها) في تقديم وصف يشمل حقائق علمية حول مشكلة 

 ويطلب
 مات , وتشخيص المشكلة ووصف الحل الطبي لهامن الطلبة تحليل بعض المعلو

 اثارة حوافز الطالب نحو االجابة وادخال عامل التشويق لتطلع لدراسة المزيد.

 
 

 

 طرائق التقييم          

 اعتمد القسم لغرض التقييم في هذا المجال الطرق التالية
واخر الطرق العلمية حلقات النقاش الشهرية التي تخصص لعرض مختلف المشاكل الطبية  -

 والطبية

 لحلها
االشراف الميداني في حاله التدريب الصيفي ووصول المشرف الى قناعات محدودة حول ما تم -

 تحصيله

 من معلومات من خالل التدريب الصيفي.
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 بنية البرنامج  .11

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

المستمر, فالقسم يسعى دائما لتحسين المسيرة يتم التركيز في قسم تقنيات التخدير على التحسين 

 العلمية

واإلدارية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تعيق البرنامج التعليمي عن طريق تنمية 
 الموارد

 البشرية لتطوير الشخصية .

 اإلجراءات التالية توضح الخطوات المنفذة او في طور التنفيذ في هذا المجال:
المستمر ألعضاء هيئة التدريس من خالل برامج التدريب وورش العمل .التحسين والتطوير  1

 داخل

 وخارج القسم والجامعة والبلد.
 .التشجيع على األنشطة اال صفية مثل إقامة المؤتمرات والندوات العلمية واإلبداعات الشخصية 2

 والرياضية محليا واقليميا ودوليا.
 على الرتب العلمية واإلدارية..تشجيع أعضاء هيئة التدريس للحصول على أ 3

 .توفير المصادر والكتب العلمية الحديثة لمكتبة القسم لمواكبة التقدم المتسارع في العلوم الطبية. 4

.توفير البرمجيات التخصصية في التخدير والعناية المركزة وأجهزة الكمبيوتر الالزمة لذلك  5
 مع
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 خطوط األنترنت لكافة التدريسيين.

 القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(معيار  .13

يخضع قسم تقنيات التخدير الى الية عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة التعليم 
 قسم –األهلي 

القبول المركزي , حيث يتم ترشيح خريجي الدراسة اإلعدادية الفرع العلمي/األحيائي للقبول في 

 القسم بناء
على معدالت التخرج. ويتم العمل بكافة الضوابط والقوانين الخاصة بالقبول المركزي وحسب 

 توجيهات

 الوزارة
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المنهاج المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالدلة االسترشادية لها.

 العلم الجامعة /قسم ضمان الجودة.مقررات وتوصيات اللجان العلمية كلية مدينه · 
 دورات في منظمات المجتمع المدني.· 

 بحوث في األنترنيت· 

 مقررات وتوصيات اللجان العلمية  كلية المستقبل / قسم ضمان الجودة· 
 خبرات شخصية
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