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 لطالب في نهاية العام الدراسي قادرا على يكون اان  -:أهداف المقرر .9

 التي ستلقى على عاتقه   تااستيعاب المسؤولي  -1

المؤسسة الصحية و   ,المجتمع  ,ذوي المريض    ,التصرف بشكل مناسب مع كل من المريض  -2

 اعضاء الفريق الصحي  
 تحديد نمط التدريب المناسب حسب موقع العمل  -3

 

ص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائ

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

 ؛ البرنامج.
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 لتقييم يم والتعلم واوطرائق التعل مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 أخالقيات الوظيفة العامة   أن يعرف الطالب  -1أ 

 القيم األساسية للسلوك المهني  أن يفهم الطالب  -2أ 

 أن يحلل الطالب المستجدات العلمية  - 3أ 

   يشرح كيفية التعامل مع المرضى وتلبية احتياجاتهم االساسية - 4أ 

  مقرر.الخاصة بال يةمهاراتلااألهداف   -ب 

 صحيح أن يستخدم الطالب األدوات بشكل - 1ب 

 أن يطبق الطالب ماتعلمه عملي   -2ب 

 يلبي احتياجات المرضى االساسية   -3ب 

 أن يؤدي الطالب اإلجراءات المناسبة لما يواجه من حاالت - 4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 بة، األنترنت المحاضرات ، المستشفيات، المكت

 

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات 

 ميةالمناقشات العل

 الحضور واألنشطة اليومية 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 أن يعمل بروح الفريق.  1-ج   

 أن يتعرف الطالب على أهمية المادة الدراسية - 2ج 

 أن يصف الطالب أهمية تعلم المادة الدراسية  -3ج 

  اعي الطالب الهدوء والنظام في الصف ير أن -4ج 

  
 لتعلم  طرائق التعليم وا    

 المحاضرات 

 اعداد البحوث والتقارير من خالل األستفادة من المكتبة واألنترنت 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 اإلمتحانات، التقارير، المناقشات، الحضور
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 ة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ات األخرى المتعلقالمنقولة ) المهارالتأهيلية العامة و المهارات  -د 

 تصرف الطالب بشكل مناسب في مقابالت العملأن ي -1د 

 أن يجتاز الطالب االختبارات المهنية  - 2د 

 أن يطور الطالب ذاته لما بعد التخرج   -3د 

  أن يستخدم الطالب الوسائل المتاحة لزيادة كفاءته  -4د 
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  ع سبواأل

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
يقة  طر

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 1-         نظري االول  

 
مقدمة عن السلوك المهني   فهم المحاضرة 

,تعاريف اداب المهنة , 

وتشمل )قواعد االداب , 

قواعد االداب المهنية  

 ,اداب المهنة (

 المحاضرة 

 
Quiz  +

 حضور 

 1-         نظري لرابع ا -ي الثان

 
التطورات الحضارية   فهم المحاضرة 

 اب المهنة الد 
 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 
 1-         نظري السابع  -الخامس

 
 السلوك المهني  فهم المحاضرة 

مفهوم السلوك , السلوك 

المبادى التي   –االنساني  

خصاىص   يقوم عليها  ,

,مقومات السلوك البشري

   السلوك  السلوك , انواع

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

 1-         نظري التاسع -الثامن 

 
الشخصية : تعريفها ,  فهم المحاضرة 

انواع الشخصيات , 

سمات الشخصية  

المتكاملة , الصفات 

العامة لمن يعمل في  

المجال الصحي , 

متطلبات النجاح في  

 العمل  

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

 1-         نظري العاشر

 
العادات : انواع العادات ,   اضرة المحفهم 

 العادات وممارسة  المهنة 
 محاضرةال

 
Quiz  +

 حضور 
  -الحادي عشر

 الثاني العاشر 

 1-         نظري

 
الدوافع , انواع الدوافع,   فهم المحاضرة 

العوامل المؤثرة في  

 سلوك االنسان 

القيم : قياس القيم , انواع  

 القيم   

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

 1-         نظري عشر  الثالث 

 
الخصائص والسمات   فهم المحاضرة 

 والنفسية  الجسمية

 مستويات الصحة النفسية  

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

 

 
 1-         نظري الرابع عشر 

 
القيم : قياس القيم , انواع   فهم المحاضرة 

 القيم  
 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

 1-         نظري الخامس عشر 

 
االتصال الجماعي :   اضرة فهم المح

اساليب االتصال  

الجماعي , االدوار ,  

, تماسك   الجماعة

الجماعة , المظاهر  

 ةالمحاضر

 
Quiz  +

 حضور 
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الجماعة , العوامل التي  

تودي الى تماسك  

الجماعة , المظاهر  

المختلفة لتماسك الجماعة  

, العوامل التي تودي الى  

تماسك الجماعة , العوامل 

التي تودي عدم تماسك  

 الجماعة  
 1-         نظري السادس عشر 

 
: تعريفها ,   المهارات  فهم المحاضرة 

 انواع المهارات  

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

 1-         نظري السابع عشر

 
التدريب : اهداف  فهم المحاضرة 

التدريب , الحاجه الى 

التدريب المهني , نظام  

 تحليل النظم في التدريب 

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

  -الثامن عشر

 العشرون 

 1-         نظري

 
لصحي : تعريفه  التثقيف ا فهم المحاضرة 

,اهدافه ,فريق التثقيف  

 الصحي 

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

الحادي 

  -والعشرون

 الثالث والعشرون  

 1-         نظري

 

 

المسؤولية اتجاه بعض  فهم المحاضرة 

المسائل الطبية ,  

المسؤولية عند اجراء 

ص الطبي  , الفح

المسؤولية في االمور  

المساعدة في التشخيص   

   

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

الرابع 

  -والعشرون

الخامس 

 والعشرون 

 1-         نظري

 
اساليب التعامل مع   فهم المحاضرة 

المرضى المصابين  

باألمراض النفسية  

 والعقلية  

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

السادس 

 والعشرون  

 1-         نظري

 
 الصفات النفسية للتقني , فهم المحاضرة 

الصفات الجسمية والعقلية  

, الصفات الواجب 

توفرها  في العاملين في  

 المجال الصحي 

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

 1-         نظري السابع والعشرون   

 
ادأب صدق الكالم,  فهم المحاضرة 

اآلداب االساسية في عمل  

 التقني الصحي  

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

 1-         نظري الثامن والعشرون  

 
فسية  , مفهوم  الصحة الن فهم المحاضرة 

 الصحة النفسية , اهدافها 
 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 

 1-         نظري التاسع والعشرون  

 
ادأب التعامل مع     فهم المحاضرة 

 الفريق الصحي . 

العالقة بالمريض , 

العالقة بالمجتمع ,العالقة 

 سة الصحية  بالمؤس

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 
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 .... 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 اضافة احدث الكتب الى المقرر

 

 

 
 

 

 1-         نظري الثالثون  

 
 قوانين المنظمة الصحية .  لمحاضرة فهم ا

التقاليد الوظيفية واسس  

التعامل داخل المنظمة 

 الصحية   

 المحاضرة

 
Quiz  +

 حضور 


