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 المسم تمنٌات التحلٌالت المرضٌة         الكلٌة التمنٌات الطبٌة والصحٌة

 

 المرحلة الدراسٌة االولى

 غة العربٌةلاسم المادة الدراسٌة بال السلون المهنً الطبً

Medical Ethics اسم المادة الدراسٌة باللغة االنكلٌزٌة 

جعل الطالب ملما باالسلوب المالئم للتعامل مع المرضى 
 واالجهزة والمعدات فً حمل العمل

 

 اهداف المادة

لسلون المهنً وآداب مهنة الطب ٌكونان حجري األساس إلعطاء ا
مهنة الطب خصوصٌتها بٌن المهن األخرى منذ بدء الخلٌمة وحتى 

هو طبٌعة  الٌوم، ولعل الذي ٌحدد حجري الزاوٌة األساس هذٌن
عمل الطبٌب اإلنسانٌة ومسؤولٌته عن صحة وحٌاة مرضاه والتً 
تمتد إلى صحة وبماء المجتمع ككل الن هدف الطب مزدوج ٌرمً 

 .إلى العناٌة بصحة وسعادة الفرد والجماعة على حد سواء

 وصف المادة

 عدد الساعات النظرٌة 0

 عدد الساعات العملٌة \

 عدد الوحدات 4

 اسم التدرٌسً باللغة العربٌة نهرٌن كرٌم كاظم غانم المٌالً

Nahreen kareem kadhm almaly اسم التدرٌسً باللغة اإلنكلٌزٌة 

 اللمب العلمً مدرس دكتور

Nahreen.kareem@alkafeel.edu.iq ًعنوان البرٌد االلكترون 
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 المنهج الممرر/الجزء النظري

 

Theoretical syllabus 

 تفصيل المفردات االسبوع

2-0  مبادىء اداب المهنة فً مراحل التطورات الحضارٌة 

7-4  السلون المهنً 

العاللة بٌن العاملٌن ورؤسائهم –مفهومه تطبٌماته العملٌة  –تعرٌفه   

8-6  االداب االساسٌة للمهنة 

 خصائص اداب المهنة كموجه ومرشد للسلون

 كٌفٌة توظٌف اداب المهنة من مولع الموجه لسلون الفرد وانفعاالته ولدرته على اتخاذ المرار المناسب

المظهر والسلون وااللتزام –خصائص وصفات العاملٌن فً الحمل الصحً   

 الحموق االدبٌة والمانونٌة للمرٌض

 التعامل وفك سلوكٌة المرٌض ومرافمٌه

7-0 الجمعٌة –التفاعلٌة  –االنماط السلوكٌة / االنسانٌة    

 تعرٌفها ، طبٌعتها ، دوافعها ، تفسٌراتها

 

9-22  اسالٌب االتصال/ اللغوٌة وغٌر اللغوٌة 

، تصمٌم اسالٌب اتصال ناجحة تأثٌراتهاتعرٌفها ، انواعها ،   

على السلون ، فن االصغاء واالستماع وكٌف ٌتدرب علٌه مع ذكر امثلة كٌف تؤثر اسالٌب االتصال 

 تطبٌمٌة

22-20  االتجاهات والمٌول السلوكٌة 

 تعرٌفها ، تصنٌفها ، العوامل المؤثرة فٌها ، طرق لٌامها

27-24  المٌم والعادات والتمالٌد 

 تعرٌفها ، تصنٌفها ، العوامل المؤثرة فٌها ، طرق لٌامها

الشخصٌة ، كٌفٌة التعامل معها ، تعرٌف الشخصٌة ، انواعها ، عاللتهاانماط  28  



 امتحان 26

27-20  شروط تجسٌد الصحة النفسٌة 

 تعرٌفها ، العوامل المؤثرة فٌها ، الولاٌة ، المرٌض ، دور الصحة النفسٌة فً االمراض

 شروط التوافك المهنً وعاللته بالعمل المرتبط به ، مفهومه ، شروطه 29

02-02  سلوكٌة التعامل مع المرٌض: استمبال المرٌض والتعامل معه ، الحفاظ على اسرار المهنة 

 تحدٌد المواعٌد لمتطلبات االجراء المطلوبة والحفاظ على حاجات المرٌض 00

 امتحان 07

04-08  سلوكٌة التعامل مع االجهزة والمعدات الطبٌة 

االطالع الٌومً على االجهزة واالدوات والمحالٌل وتهٌئتها للعمل الٌومً واجامتها وصٌانتها والحفاظ 

 علٌها ، تهٌئة االدوٌة الالزمة للعمل وحسن التصرف بها

06-07-00-09 السالمة المهنٌة : الولاٌة من مخاطر العمل والحوادث ، الولاٌة من مخاطر التلوث الجرثومً والسنً  

اعً ، الولاٌة من مخاطر العدوى لالمراض المعدٌة والسارٌةوالشع  

 تجنٌب الممارسات الخاطئة فً حمل العمل

 تطبٌمات فً السلون المهنً 72

 

 

 


