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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 فرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ال

 

 كليه الحلة الجامعه المؤسسة التعليمية .1

 التمريض / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
أساسيات تمريض,الكمياء الحياتية,علم التشريح,اللغه االنكليزية,اداب 

الطبية,تمريض بالغين,علم المهنه,علم الحاسوب,الفسلجة,المصطلحات 

االدويه,التقيم الصحي,االحياء المجهريه,علم االمراض,صحه االم,طرائق 

بحث,علم االجتماع,حقوق انسان,التغذية,اطفال,االحصاء,النمو,صحة 

اتجاهات حديثه في التمريض,بحث التخرج,تعزيز المجتمع,االداره,

ليه,حاالت صحه,الوبائيات , اللغه العربيه,الصحه النفسيه والعق

 حرجه,علم النفس
 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

 جامعه بابل \التؤامه مع كليه التمريض  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المكتبه,المنصه االلكترونيه.المستشفيات,المختبرات,القاعات, المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021\8\1 خ إعداد الوصف تاري .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اعداد كوادر تمريضيه علميه ومهنيه قادره على االبداع وانتاج المعرفه والمنافسه في سوق العمل. -1

 الحصول على االعتماد االكاديمي-2

 المساهمه في الرعايه الصحيه الشامله والتنميه المتكامله للمجتمع-3

 يب متقدم على المستوى الوطني والعالمي باعتماد نظام الجودهالوصول الى ترت-4

 العمل على اشاعه فكره التدريب والتعلم المستمر لكل الكوادر الصحيه من اجل االرتقاء بالعمل -5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
      هوم التمريض وفروعه واهم تطبيقاتهان يعرف الطالب مف  -1أ

 لالطار النظري والمهاري لعلوم التمريض تمكين الطلبه من الحصول على المعرفة والفهم-2أ

 تمكين الطلبه من الحصول على المعرفه والفهم لعلوم التمريض االساسيه -3أ
 ليهاان يعرف الطالب اخالقيات مهنه التمريض والعمل بها وتثقيف المجتمع ع-4أ
 تهيئه الطالب ليكون ممرض جامعي ناجح بالعمل وفق متطلبات سوق العمل -5أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تمكين الطالب من حل المشكالت المرتبطه بالتشريح– 1ب 

 تمكين الطالب من حل المشكالت المرتبطه بالفسلجه – 2ب 

 مرتبطه باالحياء المجهريه والطفيلياتتمكين الطالب من حل المشكالت ال  - 3ب 

 تمكين الطالب من حل المشكالت المرتبطه باالمراض-4ب 

      تمكين الطالب من حل المشكالت المرتبطه بالكمياء الحياتيه و التحليالت-5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظريه بطريقه االلقاء-1

 المحاضرات النقاشيه التفاعلية -2
 المجاميع الطالبيه -3
 التدريب العملي في المختبرات والردهات في المستشفيات -4
تزويد الطلبه باالساسيات والمواضيع االضافيه المتعلقه بمخرجات التعلم السابقه للمهارات لحل  -5

 المشاكل
 تطبيق المواضيع المدروسه نظريا على المستوى العلمي في مختلف فروع التمريض -6
 ميه التحليليه وباشراف اساتذتهمزياره المختبرات العل -7

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليوميه -1
 االمتحانات النظريه الشهريه وباسئله متعدده الخيارات -2
 االمتحانات النظريه الفصليه )النهائيه( وباسئله متعدده الخيارات والتي تتطلب مهارات علميه -3
 االمتحانات العمليه في المستشفيات التعليميه -4
 درجات مشاركه السئله المناقشه للمواضيع الدراسيه -5
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 وضع درجات للواجب االضافي -6

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 بناء شخصيه الطالب وقدرته على اتخاذ القرار وتنمية اخالقيات مهنخ الممرض الجامعي المهني -1ج         

 ليهتمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظريه بصوره عم-2ج

 كما ونوعا تنميه الروح الوطنيه لدى الطالب لزياده خدمه المرض وتقديم الرعايه الصحيه-3ج

 غرس مفهوم خدمه المجتمع والطريقه المثلى للتعامل مع الشرائح البسيطه بالمجتمع-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 لعراقوضع مناهج  تدرسيه بالتنسيق مع لجنه عمداء كليات التمريض با -1
 وضع مناهج تدريسيه من قبل كليات مشابه لبيئه العمل -2
 ارسال الطلبه للتدريب في المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية في الداخل والخارج -3
 بخبرات تحاكي الواقع تدريب الطلبه  -4
 دعوه بعض الجهات المهنيه وتنظيم لقاءات للطلبه معهم -5

 
 طرائق التقييم    

 ه والشهريه والفصليه والنهائيهاالمتحانات اليومي

 المناقشه وتبادل المعلومات

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تأهيل الطالب للتعامل مع االحاالت المرضيه كافه في المستشفيات-1د

 ئح الزجاجيه التي تتضمن مقاطع نسيجيه او مرضيهتأهيل الطالب من استخدام الشرا-2د

 تمكين الطالب من اجتياز مقابالت العمل والتوظيف-3د

 تمكين الطالب من اجتيازاختبارات مهنيه تنظم من قبل جهات محليه واقليميه وعالميه-4د   

 تمكين الطالب من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج-5د

 علم طرائق التعليم والت         
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 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 6 3 اساسيات التمريض NUR101 االولى

 BIO102 2 3 الكيمياء الحياتية 

 ANT103 2 3 علم التشريح 

 ENG104 2 1 اللغة االنكليزية 

 NUR105 0 2 اداب مهنة 
 COS106 2 1 علم الحاسوب 

 الكورس الثاني

 NUR107  12 3 2اساسيات التمريض 

 PHY108 2 3 الفسلجة 

1 TER110 0 2 المصطلحات الطبية 

 COS111 2 1 11الحاسوب 

     

 12 3 1تمريض البالغين NUR201 المرحلة الثانية

 PHA202 0 2 علم االدوية 

 NUR203 2 2 التقييم الصحي 

 MIC204 2 2 االحياء المجهرية 

 ENG205 2 1 اللغة االنكليزية 

 COS206 2 1 3الحاسوب 

 الكورس الثاني

 NUR207  12 3 2تمريض بالغين 

 PATH208 0 2 علم االمراض 

 MBN209 2 2 االحياء المجهرية 

 PHR210 2 االدوية  

 COS211 2 1 4الحاسوب 

 المرحلة الثالثة الكورس االول
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 NUR301 14 3 تمريض صحة االم 

 RES302 2 طرائق البحث  

 NUR303 2 علم االجتماع  

 RIG304 1 حقوق االنسان  

 NUR305 2 التغذية  

 المرحلة الثالثة الكورس الثاني

 NUR306 14 3 تمريض االطفال 

 BES307 2 االحصاء  

 PHR308 6 3 النمو والنماء 

 DEM309 1 الديمقراطية  

 ENG310 2 1 اللغة االنكليزية 

 المرحلة الرابعة الكورس االول

 NUR401 12 3 تمريض صحة المجتمع 

 NUR402 3 2 االدارة 

 NUR403  اتجاهات حديثة في

 التمريض
2  

 NUR404 2 بحث التخرج  

 NUR405 2 تعزيز الصحة  

 NUR406 2 ئياتالوبا  

 ARB407 1 اللغة العربية  

  المرحلة الرابعة الكورس الثاني

 NUR408 12 3 الصحة النفسية والعقلية 

 NUR409 9 3 حاالت حرجة 

 NUR410 2 علم النفس  

 ARB411 بحث التخرج   

 ARB412 1 اللغة العربية  
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 وميه واالهليه التعليميهزايرات عمليه للمستشفيات احلك

 زايرات للمراكز الصحيه
 محالت توعيه ثقافيه وصحيه للمجتمع

 علميه عمل  عمل ندوات وحبوث وورشات
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 لعايلخرجيي السادس العلمي االحيائي وفق املعدالت احملدده من قبل وزراه التعليم ا

 خرجيي املعاهد الصحيه
 
 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املكتبة املركزية يف اجلامعة و الكلية -1
 املواقع و الكتب اإللكرتونية -2
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 مخطط مهارات المنهج

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

 ت التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجا 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (لشخصيوالتطور ا

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

اساسيات  NUR101 المرحلة االولى

 التمريض

                 اساسي

BIO102  الكيمياء

 الحياتية

                 اساسي

 ANT103 اساسي علم التشريح                 

ENG104  اللغة

 االنكليزية
 

 اساسي 
                

 NUR105 اساسي اداب مهنة                 

COS106  علم

 الحاسوب

                 اساسي
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 NUR107  اساسيات

 2التمريض 

                 اساسي

PHY108 اساسي الفسلجة                 

 TER110  المصطلحات

 لطبيةا

                 اساسي

 COS111 اساسي 11الحاسوب                 

تمريض  NUR201 المرحلة الثانية

 1البالغين

                 اساسي

 PHA202 اساسي علم االدوية                 

 NUR203  التقييم

 الصحي

                 اساسي

 MIC204  االحياء

 المجهرية

                 اساسي

 ENG205  اللغة

 االنكليزية

                 اساسي

 COS206 اساسي 3الحاسوب                 
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 NUR207  تمريض

 2بالغين 

                 اساسي

 PATH208  علم

 االمراض

                 اساسي

 MBN209  االحياء

 المجهرية

                 اساسي

 PHR210 اساسي االدوية                 

 COS211 اساسي 4الحاسوب                 

تمريض  NUR301 المرحلة الثالثة

 صحة االم

                 اساسي

 RES302  طرائق

 البحث

                 اساسي

 NUR303 اساسي علم االجتماع                 

 RIG304  حقوق

 االنسان

                 اساسي

 NUR305 اساسي التغذية                 
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 NUR306  تمريض

 االطفال

                 اساسي

 BES307 اساسي االحصاء                 

 PHR308 اساسي النمو والنماء                 

 DEM309 اساسي الديمقراطية                 

 ENG310  اللغة

 االنكليزية

                 اساسي

تمريض  NUR401 المرحلة الرابعة

صحة 

 المجتمع

                 اساسي

 NUR402 اساسي االدارة                 

 NUR403  اتجاهات

حديثة في 

 التمريض

                 اساسي

 NUR404 اساسي بحث التخرج                 
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 NUR405 تعزيز 

 الصحة

                 اساسي

 NUR406 اساسي الوبائيات                 

 ARB407 اساسي اللغة العربية                 

 NUR408  الصحة

النفسية 

 والعقلية

                 اساسي

 NUR409  حاالت

 حرجة

                 اساسي

 NUR410 اساسي علم النفس                 

 ARB411 اساسي بحث التخرج                 

 ARB412 اساسي اللغة العربية                 

 ENG413  اللغة

 االنكليزية

                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

     / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  خ إعداد هذا الوصف تاري .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

قها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقي

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 13الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               وصى بها  ـ الكتب والمراجع التي يا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ة المقرربني .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      


