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وثيقة تعريف مقرر
أساسية:
 -1معمومات
ّ
اسم المقرر

المسؤولٌة االجتماعٌة لكلٌات المهن الطبٌة

رمز المقرر

SRMS

ساعات الجلسات المسجلة

21

ساعات الجلسات المتزامنة

21

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 Min

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة

12

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة

12

عدد الساعات المعتمدة

7

المقرر مباشرةً:
المقررات المطموب دراستها قبل
ّ
ّ -2
المقرر
ال ٌوجد

الرمز
ال ٌوجد

المقرر:
 -3الهدف من
ّ
لما كانت المسؤولٌة المجتمعٌة او االجتماعٌة هً حاجة أساسٌة و ضرورٌة حول العالم ,فٌجب على كل
العاملٌن فً القطاع أو المجال الصحً من أطباء ,أطباء أسنان ,صٌدالنٌٌن و مخبرٌٌن و غٌرهم من المهن
المتحالفة معهم ,أن ٌكونوا متمكنٌن من قواعدها و ملمٌن بشكل تام بما هو جدٌد و مطلوب لتطوٌر هذه
المسؤولٌة للنهوض بالقطاع الصحً بحٌث ال ٌبقى أحد إال و تصله الخدمة الصحٌة على افضل وجه.
المطلوب من الطالب أن ٌصبح قادراً على القٌام بدوره تجاه المجتمع بشكل جٌد من الناحٌة الصحٌة بشكل
خاص و ٌأتً فً سٌاق ذلك االستجابة لرغبات المجتمع التً ٌطلبها فً القطاع الصحً .هذا المقرر الذي
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ٌظن الغالبٌة أنهم ٌعلمون ماهٌته أو مضمونهٌ -جب أن ٌصبح الجمٌع متمكنٌن منه و قادرٌن على نشر
أفكاره و تطبٌق مبادئه دائما ً بشكل فعال ,و أن ٌصبحوا رسالً لجعل اآلخرٌن قادرٌن على فهم ماهٌة
المسؤولٌة المجتمعٌة و تطبٌق مبادئها ,حٌث أن ذلك بات من البدٌهٌات المطلوبة حول العالم ,على الرغم
من أن الكثٌر من الكلٌات او الجامعات حول العالم ال زالت ال تحقق ما هو مطلوب منها تجاه المجتمع.
 -4المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز
المرجوة
المحصالت التعليم ّية
ّ
ّ
ILO
ILO1

Intended Learning Objectives/Outcomes
كيفيخ اَتبج كهيخ طجيخ يسؤٔنخ يدتًعيب ٔ -كيفيخ انتعبيم يع فئخ انًسُيٍ
ٔانتعرف عهى انتسديبد انًتغيرح نهرعبيخ انصسيخ ٔ انًسبًْخ في خديخ صسيخ عبدنخ ٔ فعبنخ

 .2يدبثٓةةةخ يسةةةديبد انوةةةرٌ انٕازةةةد ٔ انع ةةةرٌٔ -انًسةةةبٔاح فةةةي اناةةةديبد انصةةةسيخ -انتعةةةرف عهةةةى
 ILO2األٔنٕنيةةبد انصةةسيخ نهًدتًةةع -انعًةةم عهةةى ياةةريح األكفةةب ٔ يسويةةت يةةٕ عٓى خغرافيةةب -يسفيةة
انضًير -يعرفخ نى انسبخخ ألٌ َكٌٕ يسؤٔنيٍ يدتًعيب -انسد يٍ ْدرح االطجب
انسفبظ عهى انًٕارد انعبيخ -ي ديع انجسج انعهًي انٓبدف -االستثًبر في انٕقبيخ -دعى انتغيير ٔ انرعبيخ
 ILO3انصسيخ االٔنيخ -انتعرف عهى انسركبد انعبنًيخ انًٓتًخ ثبنًسؤٔنيخ اإلختًبعيخ -انتعهيًبد االستراييديخ
نًدًٕعخ انتٕافت انعبنًيخ نهًسؤٔنيخ االختًبعيخ
 .1انتسفي إلقبيخ رراكخ يع صصسبة انًصهسخ انرييسييٍ -اندج عهى استًرار انتٕاصم يع
ILO4
انًدتًع -يوييى انًسؤٔنيخ انًدتًعيخ
ILO5

انًودرح عهى اَ ب ثرايح ٔ اثسبث ٔ يعهيًبد خالقخ يفيد انًدتًع نالريوب ثبندبيعخ أ انًؤسسخ
انصسيخ ٔ يصُيفٓب ثك م خيد عبنًيب.

 ILO6انعًم عهى زًبيخ انجيئخ -ي ديع انًجبدراد انتي يكبفي انتًُيخ انًستدايخ= يعهى كيفيخ انتطجيت عٍ ثعد
 .3انًسبعدح في يطٕير انًُبْح -كيفيخ انعًم في زبل انكٕارث -االصالذ ٔ كيفيخ اإلقالل يٍ استاداو
 ILO7انًٕارد -يطٕير اندٕدح -انعًم عهى رفبْيخ انًدتًع -انعًم يسهيب ٔ عبنًيب نضًبٌ انًسؤٔنيخ
االختًبعيخ.
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 -5محتوى المقرر:

 يفضل أن تكون عدد الساعات المتزامنة من مضاعفات  1.5ساعة ومجموعها من مرتبة  11ساعة عمى
األكثر:

المحصالت
التعليمية

ILO1

ILO2

ILO3

ILO4

القسم النظري مع مالحظات
وتوضيحات إن وجدت
ازتيبخبد ان اص األكجر سُب -صيثهخ
عهى انًسؤٔنيخ انًدتًعيخ ٔ يعريفٓب-
انتسديبد انًتغيرح نهرعبيخ انصسيخ-
يعريف َظبو انرعبيخ انصسيخ ٔ
انًسؤٔنيخ االختًبعيخ ٔ االستدبثخ
انًدتًعيخ -األٔنٕنيبد انصسيخ
نهًدتًع -يسدداد انصسخ.
 )WHOفةةةةةةةةي انرعبيةةةةةةةةخ
يجةةةةةةةةبد
انصةةةةةةسيخ -كيةةةةةةف يكةةةةةةٌٕ انًؤسسةةةةةةخ
انطجيةةةةةةةخ يسةةةةةةةؤٔنخ يدتًعيةةةةةةةب -قسةةةةةةةى
صثوةةةةةةةةةةةةةةةراط -انسةةةةةةةةةةةةةةةٕاخ صيةةةةةةةةةةةةةةةبو
انًؤسسةةةةةةبد فةةةةةةي يسويةةةةةةت رسةةةةةةبنتٓب
االختًبعيةةةةةةةةةةخٔ -كةةةةةةةةةةال االررةةةةةةةةةةبد
انصةةةةةةةةةةسي -انسركةةةةةةةةةةبد انعبنًيةةةةةةةةةةخ
انتةةةةةةةةةةةةةةةي يٓةةةةةةةةةةةةةةةتى ثبنًسةةةةةةةةةةةةةةةؤٔنيخ
اإلختًبعيةةةةةةةةخ -يعهيًةةةةةةةةبد يدًٕعةةةةةةةةخ
انتٕافةةةةةةةةةةةت انعبنًيةةةةةةةةةةةخ نهًسةةةةةةةةةةةؤٔنيخ
االختًبعيخ
يتًةةةةةةخ يعهيًةةةةةةبد يدًٕعةةةةةةخ انتٕافةةةةةةت
انعبنًيخ نهًسؤٔنيخ االختًبعيخ
يعةةةةةةةبريف ْبيةةةةةةةخ -انتةةةةةةةدرخبد يةةةةةةةٍ
االنتةةةةةةةةة او االختًةةةةةةةةةبعي -االنتةةةةةةةةة او
االختًةةةةةةةةةبعي -انجةةةةةةةةةرايح انتعهيًيةةةةةةةةةخ
نهدبيعةةةةةةةةةةةةبد يدةةةةةةةةةةةةبِ انًسةةةةةةةةةةةةؤٔنيخ
االختًبعيةةةةةةةةةةخ -ان ًُويًِّةةةةةةةةةةٌٕ نتويةةةةةةةةةةيى
صدا انكهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةبد ٔ اندبيعةةةةةةةةةةةةةةةةةةبد
اختًبعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب -صدٔاد يويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيى

ساعات
مسجلة

ساعات
متزامنة

أنماط المهام

حلقة بحث

حلقة بحث

حلقة بحث

حلقة بحث

القسم العملي مع
مالحظات وتوضيحات
إن وجدت
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ILO5

ILO6

انًسةةةةةؤٔنيخ انًدتًعيةةةةةخ -صيثهةةةةةّ عةةةةةٍ
اندبيعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبد ٔ خضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕعٓب
نهًسةةةةةةةةؤٔنيخ االختًبعيةةةةةةةةخَ -صةةةةةةةةبير
عًهيةةةةةةخ نتطةةةةةةٕير يدرسةةةةةةخ يسةةةةةةؤٔنخ
اختًبعيب
قيةةةةةةةبدح انتغييةةةةةةةرٔ -كةةةةةةةال انتغييةةةةةةةر-
انتغييةةةةةةر انتسةةةةةةٕيهي -طةةةةةةرل انتغهةةةةةةت
عهةةةةةةةةةةى يةةةةةةةةةةةٍ يوةةةةةةةةةةبٔو انتغييةةةةةةةةةةةر-
انتسةةةةةةةديبد انًسةةةةةةةتوجهيخ -انًسةةةةةةةؤٔنيخ
انجيئيةةةةةةةخ نهكهيةةةةةةةبد انطجيةةةةةةةخ-انتًُيةةةةةةةخ
انًسةةةةةةةتدايخ -صيثهةةةةةةةخ عًهيةةةةةةةخ عهةةةةةةةى
كهيةةةةةةةةةةةةةةبد انطةةةةةةةةةةةةةةت انًسةةةةةةةةةةةةةةؤٔنخ
اختًبعيةةةةةب -انةةةةةُٓح انُوةةةةةد فةةةةةي عهةةةةةى
انتدريس -انتطجيت عٍ ثُعد
خهةةةةةةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةةةةةةر يتسةةةةةةةةةةةةةةةةبٔيخ
انًسةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤٔنيخ االختًبعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ ٔ
انتعهيى انطجي)
يعةةةةةةةةبيير انًسةةةةةةةةؤٔنيخ االختًبعيةةةةةةةةخ-
انًةةةةةةةةةةةدرثيٍ انطجيةةةةةةةةةةةيٍ -االيسةةةةةةةةةةةبد
انعةةةةةبنًي نهتعهةةةةةةيى انطجةةةةةةي -اصةةةةةةالذ
انتعهةةةةةةةيى انطجةةةةةةةي -قةةةةةةةبٌٔ انرعبيةةةةةةةخ
انعكسةةةةي -انٓدةةةةرح يةةةةٍ انريةةةةف نةةةةى
انًةةةةةةةةةةدٌ -عةةةةةةةةةةدو انًسةةةةةةةةةةبٔاح فةةةةةةةةةةي
انًةةةةةةةةةةٕارد ٔانرعبيةةةةةةةةةةخ انصةةةةةةةةةةسيخ-
انٓدةةةةةةرح انطجيةةةةةةخ ٔزوةةةةةةٕل اإلَسةةةةةةبٌ
 يصةةةةةةةةةةبدر انصةةةةةةةةةةسخ -اإلعةةةةةةةةةةالٌانعةةةةةةةةةةةةةبنًي نسوةةةةةةةةةةةةةٕل اإلَسةةةةةةةةةةةةةبٌ-
اإلَصبف في انرعبيخ انصسيخ

حلقة بحث

حلقة بحث
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ILO7

انتفةةةةةةةةٕلع فةةةةةةةةي انتعهةةةةةةةةيى انطجةةةةةةةةي-
انعٕنًةةةةةةةةةخ فةةةةةةةةةي انتعهةةةةةةةةةيى انطجةةةةةةةةةي-
انًسةةةةةةةةؤٔنيخ االختًبعيةةةةةةةةخ انعبنًيةةةةةةةةخ
انايريةةةةةخ -راثطةةةةةخ انتعهةةةةةيى انطجةةةةةي ٔ
انًسةةةةةةةةةؤٔنيخ االختًبعيةةةةةةةةةخ -خةةةةةةةةةٕدح
انتعهةةةةةيى انطجةةةةةي -انةةةةةتعهى انوةةةةةبيى عهةةةةةى
زةةةةةةةةةةةةم انً ةةةةةةةةةةةةبكم -ان ًُي ِّسةةةةةةةةةةةةرٌٔ-
انعًم اندًبعي

حلقة بحث

 -6معايير التقويم:
نمط التقويم
ILO
Code

المحصالت التعليمية

 .4ازتيبخةةةةةةةةةةةبد ان ةةةةةةةةةةةاص
األكجةةةةر سةةةةُب -صيثهةةةةخ عهةةةةى
انًسةةةةةةؤٔنيخ انًدتًعيةةةةةةخ ٔ
يعريفٓةةةةةةةةةةةب -انتسةةةةةةةةةةةديبد
انًتغيةةةةةةةةةةةةةةرح نهرعبيةةةةةةةةةةةةةةخ
 ILO1انصةةةةسيخ -يعريةةةةةف َظةةةةةبو
انرعبيةةةةةةةةةةةخ انصةةةةةةةةةةةسيخ ٔ
انًسةةةةةؤٔنيخ االختًبعيةةةةةخ ٔ
االسةةةةةةةةتدبثخ انًدتًعيةةةةةةةةخ-
األٔنٕنيةةةةةةةةةةبد انصةةةةةةةةةةسيخ
نهًدتًةةةةةةةةةةةةع -يسةةةةةةةةةةةةدداد
انصسخ.

النتائج التعليمية

تفاعل
عروض
في
تقارير
عملي امتحانات
ومقابالت
الجلسات
المتزامنة
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 )WHOفةةةةةةةي
 .5يجةةةةةةةبد
انرعبيةةةةخ انصةةةةسيخ -كيةةةةف
يكةةةةةٌٕ انًؤسسةةةةةخ انطجيةةةةةخ
يسةةةةةؤٔنخ يدتًعيةةةةةب -قسةةةةةى
صثوةةةةةراط -انسةةةةةٕاخ صيةةةةةبو
انًؤسسةةةةةبد فةةةةةي يسويةةةةةت
ILO2
رسبنتٓب االختًبعيخٔ -كال
االرربد انصسي -انسركبد
انعبنًيةةةةةةةةةخ انتةةةةةةةةةي يٓةةةةةةةةةتى
ثبنًسةةةةةؤٔنيخ اإلختًبعيةةةةةخ-
يعهيًةةبد يدًٕعةةخ انتٕافةةت
انعبنًيةةةةةةةةةةةخ نهًسةةةةةةةةةةةؤٔنيخ
االختًبعيخ
 ILO3يتًخ يعهيًبد يدًٕعخ انتٕافت
انعبنًيخ نهًسؤٔنيخ االختًبعيخ
 .6يعبريف ْبيخ -انتدرخبد
يٍ االنت او االختًبعي-
االنت او االختًبعي-
انجرايح انتعهيًيخ نهدبيعبد
يدبِ انًسؤٔنيخ
االختًبعيخ -ان ًُويًٌِّٕ نتوييى
 ILO4صدا انكهيبد ٔ اندبيعبد
اختًبعيب -صدٔاد يوييى
انًسؤٔنيخ انًدتًعيخ -صيثهّ
عٍ اندبيعبد ٔ خضٕعٓب
نهًسؤٔنيخ االختًبعيخ-
َصبير عًهيخ نتطٕير
يدرسخ يسؤٔنخ اختًبعيب
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قيبدح انتغييرٔ -كال انتغيير-
انتغيير انتسٕيهي -طرل انتغهت
عهى يٍ يوبٔو انتغيير -انتسديبد
انًستوجهيخ -انًسؤٔنيخ انجيئيخ
 ILO5نهكهيبد انطجيخ-انتًُيخ انًستدايخ-
صيثهخ عًهيخ عهى كهيبد انطت
انًسؤٔنخ اختًبعيب -انُٓح انُود
في عهى انتدريس -انتطجيت عٍ
ثُعد
خهت فر يتسبٔيخ انًسؤٔنيخ
االختًبعيخ ٔ انتعهيى انطجي)
يعبيير انًسؤٔنيخ االختًبعيخ-
انًدرثيٍ انطجييٍ -االيسبد
انعبنًي نهتعهيى انطجي -اصالذ
انتعهيى انطجي -قبٌٔ انرعبيخ
 ILO6انعكسي -انٓدرح يٍ انريف نى
انًدٌ -عدو انًسبٔاح في انًٕارد
ٔانرعبيخ انصسيخ -انٓدرح
انطجيخ ٔزوٕل اإلَسبٌ  -يصبدر
انصسخ -اإلعالٌ انعبنًي نسوٕل
اإلَسبٌ -اإلَصبف في انرعبيخ
انصسيخ
 .7انتفٕلع فةي انتعهةيى انطجةي-
انعٕنًةخ فةةي انتعهةةيى انطجةةي-
انًسةةةةةةةؤٔنيخ االختًبعيةةةةةةةخ
انعبنًيةةةخ انايريةةةخ -راثطةةةخ
 ILO7انتعهةةيى انطجةةي ٔ انًسةةؤٔنيخ
االختًبعيةةةخ -خةةةٕدح انتعهةةةيى
انطجةةي -انةةتعهى انوةةبيى عهةةةى
زةةم انً ةةبكم -ان ًُي ِّسةةرٌٔ-
انعًم اندًبعي
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