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    TEMPLATE FOR PROGRAMME SPECIFICATION
HIGHER EDUCATION PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW

PROGRAMME SPECIFICATION
This Programme Specification provides a concise summary of the main features of the programme and the learning outcomes that a typical student might reasonably be expected to achieve and  demonstrate if he/she takes full advantage of the learning opportunities that are provided. It is supported by a specification for each course that contributes to the programme.

Middle technical university  
1. Teaching Institution
Medical technical institute – al Mansur 
2. University Department/Centre
Pathological Analysis Department  
3. Programme Title
Technical Diploma 
4. Title of Final Award
Attendance  
5. Modes of Attendance offered
Program of Ministry of Higher Education and Scientific Research  
6. Accreditation
Training Program and site visits  
7. Other external influences
22\11\2016
8. Date of production/revision of this specification
9. Aims of the Program  :     Prepare technician staff  qualified to work in the field of medical analysis and hospital paramedic.







10. Learning Outcomes, Teaching, Learning and Assessment Methods 
	Knowledge and Understanding

A1. Chemical Analysis Techniques
A2.  Biochemistry Fundamentals
B. Subject-specific skills
B1. Dealing with Chemical analysis tools and equipments
B2. Prepare standard solutions and identify unknown substances and solutions 


   Teaching and Learning Methods   
Teaching program
Examinations , discussions, and quizzes. 
Scientific Movies 
Power Point Representations


   Assessment methods
Daily discussions and  planned examinations

  

 C. Thinking Skills
C1.
C2.
C3.
C4.        
      Teaching and Learning Methods





  Assessment methods





  D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  personal development)
D1.Student use internet
D2. Student use method of research.
D3. Flowing graduated student
D4. Make some programs for graduated student
      Teaching and Learning Methods

   Lectures theoretically and practice.                                                                                        
	     	      Reality visiting.
      Show and movies.
      Meeting.

      Assessment Methods

1-A questionnaire .
2- Programs conferences.
3-Couthraing meeting.
4-Meeting.
                                                                                     

12. Awards and Credits 
11. Programme Structure  

Credit
rating
Course or Module Title
Coure or
Mode
Code
Level/Year


General Chemistry 

First class


 




















 







13. Personal Development Planning






14. Admission criteria .

Acceptance .   1- Central    
  2-Evening Study .



15. Key sources of information about the programme
1-Educational package.
               

Curriculum Skills Map
please tick in the relevant boxes where individual Programme Learning Outcomes are being assessed
Programme Learning Outcomes  

General and  Transferable Skills (or) Other skills relevant to employability and personal development

Thinking Skills

Subject-specific skills

Knowledge and
understanding

Core (C)
Title or Option
(O)

Course Title

Course
Code

Year / Level
D4
D3
D2
D1
C4
C3
C2
C1
B4
B3
B2
B1
A4
A3
A2
A1




√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
Core
chemistry


√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√














































































































































































































TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION

HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW



 COURSE SPECIFICATION
This Course Specification provides a concise summary of the main features of the course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programmed specification. 

Middle Technical University
1. Teaching Institution
Medical Technical Institute
2. University Department/Centre

3. Course title/code
Weekly contribute
4. Programme(s) to which it contributes

5. Modes of Attendance offered
السلوك المهني
6. Semester/Year
 120 hrs. 
7. Number of hours tuition (total)
23\11\2016
8. Date of production/revision  of  this specification   
9. Aims of the Course
أهداف المادة:-
العامة:- التعرف على الآداب الأساسية للسلوك المهني للعاملين في التخصصات الطبية.
الخاصة:- تأهيل الخريج على السلوكية المهنية في تعامله مع مهنته وتحقيق التوافق مع ذاته وبيئته المهنية (المريض ومرافقيه والعاملين في الحقل الصحي والأجهزة الطبية).	


10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Method 
	Knowledge and Understanding
	To know the nursing basic 

 

 
  B. Subject-specific skills
B1.Apply the laboratory  works in its specialization .
B2.Analyzed all the tests .
B3.To run and maintain lab. Equipments used.
      Teaching and Learning Methods

Lectures ,practice ,training and summer training , power point presentations, seminars .etc.


      Assessment methods  

Oral exam . written exam .mid exam .final exam . in addition to daily assessment ,absences , and seminars. 


C. Thinking Skills 
C1.Internet survey.
C2. Discussions.
C3. Follow up of graduate students.
C4. Programs for graduate students after graduation ..            
             Teaching and Learning Methods 
Lectures, theoretical and practical.                                                                                    
	     	              Reality visiting.
         Power point illustrations 
         Meetings and discussions.




            Assessment methods


1-A questionnaire .
2- Programs conferences.
3- Meetings and discussions.







D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  personal development) 
.
         1- internet use 
2-. student use methods of researches. 
3-. Follow up of graduate students.
.    4- Programs for graduate students after graduation
.
.  




وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئــــــة التعليـــــم التقنـــــــــــــــي
التخصصات : الطبيـــة
القسم : التحليلات المرضية
اسم المادة
السنة الدراسية
الساعات الأسبوعية
السلوك المهني
الثانية
النظري
العملي
المجموع
عدد الوحدات

فصل ثاني 
2
-
2
2
لغة التدريس/العربية
الكتاب المنهجي أو المساعد
السلوك المهني للتقنيات الصحية



المفردات النظرية
الأسبوع
تفاصيل المفردات
الأول
مبادئ آداب المهنة في مراحل التطورات الحضارية.
	مبادئ آداب المهنة في الحضارة العربية والإسلامية.

آداب التعامل مع المرضى في المستشفيات منذ القدم لحد الآن.
الثاني
السلوك المهني: تعريفه- مفهومه- تطبيقاته العملية- العلاقة بين العاملين ورؤسائهم.
الثالث
الآداب الأساسية للمهنة
	خصائص آداب المهنة كموجه ومرشد للسلوك.

كيفية توظيف آداب المهنة من موقع الموجه لسلوك الفرد وانفعالاته وقدرته على اتخاذ القرار المناسب.
خصائص وصفات العاملين في الحقل الصحي... المظهر والسلوك والالتزام.
	الحقوق الأدبية والقانونية للمريض.
	التعامل وفق سلوكية المريض ومرافقيه.









الرابع
الأنماط السلوكية/ الإنسانية- التفاعلية- الجمعية.
تعريفها, طبيعتها, دوافعها, تفسيراتها, والعوامل المؤثرة فيها.
الخامس
أساليب الاتصال/ اللغوية وغير اللغوية
	تعريفها, أنواعها, تأثيراتها, تصميم أساليب اتصال ناجحة.

كيف تؤثر أساليب الاتصال على السلوك, على الإصغاء والاستماع, وكيف يتدرب عليه مع ذكر أمثلة تطبيقية.
السادس
الاتجاهات والميول السلوكية.
- تعريفها, تصنيفها, العوامل المؤثرة فيها, طرق قياسها.
السابع
القيم والعادات والتقاليد.
- تعريفها, تصنيفها, العوامل المؤثرة فيها, طرق قياسها.
الثامن
أنماط الشخصية وكيفية التعامل معها.
	تعريف الشخصية- أنواعها- علاقتها بالمهنة.

شخصية التقني ومظاهره
التاسع
شروط تحسين الصحة النفسية
- تعريفها, العوامل المؤثرة فيها , الوقاية من المرض النفسي, دور الصحة النفسية في الإعداد المهني.
العاشر
شروط التوافق المهني وعلاقة العمل المرتبطة به.
- مفهومه, شروطه, سوء التوافر المهني.
الحادي عشر
التوصيف الوظيفي لعمل الخريج
الثاني عشر
سلوكية التعامل مع المريض
	استقبال المريض والتعامل معه وكسب ثقته والحفاظ على أسرار المهنة.

تحديد المواعيد لمتطلبات الإجراء المطلوب.
الحفاظ على حاجيات المريض.






الأسبوع
تفاصيل المفردات
الثالث عشر
سلوكية التعامل مع الأجهزة والمعدات الطبية.
	الإطلاع اليومي على الأجهزة والأدوات والمحاليل وبقية المتطلبات وتهيئتها للعمل اليومي وإدامتها وصيانتها والحفاظ عليها.

تهيئة الأدوية اللازمة للعمل وحسن التصرف بها.
الرابع عشر
السلامة المهنية
	الوقاية من مخاطر العمل والحوادث.

الوقاية من مخاطر التلوث الجرثومي والسمي والإشعاعي.
الوقاية من خواطر العدوى بالأمراض المعدية والسارية.
	تجنب الممارسات الخاطئة في حقل العمل.
الخامس عشر
تطبيقات في السلوك المهني.
- زيارات ميدانية للمستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى للإطلاع وتبادل الخبرة والمعلومات.

المصادر:
السلوك المهني للتقنيات الصحية- د. هناء احمد توفيق- د. عدنان شاكر-  د. عبد الله جاسم.
الكتب المساعدة : السلوك المهني للأطباء- د. راجي عباس التكريتي/ 1970.
	المراجع : الدستور الإسلامي للمهنة الطبية – وثيقة مؤتمر الكويت1981.
الطب القضائي وآداب المهنة- د. ضياء الموسوي.




13. Admissions

Pre-requisites

Minimum number of students

Maximum number of students


