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

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

 ؛البرنامج.
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  هذاف انًعزفُخ األ -أ
 رىظُخ انًفهىو انعبو نعهى انزشزَخ -1أ

 رعزَف انطبنت ثأهى انًصطهذبد انطجُخ انشبئعخ  -2أ



 

  ًقزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 اكزظبة انًهبرح انكبفُخ أليبكٍ اخذ انعُُبد او االطزذالل عهُهب – 1ة

 رعزَف انطبنت ثأكضز انًصطهذبد انطجُخ شُىعب   – 2ة

  

 غزائق انزعهُى وانزعهى      

 انًذبظزاد -1

 يضم انفُذَى وطبئم االَعبح -2

 انًُبقشخ -3

 
 غزائق انزقُُى      

 االخزجبراد انزذزَزَخ -1

  االطئهخ انًجبشزح اصُبء انًخزجز -2
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 اطزقجبل انًعهىيبد انًقذيخ فٍ انقبعخ  واالطزفبدح يُهب فٍ دُبره انًهُُخ  -2ط

    

  
انًُقىنخ ) انًهبراد األخزي انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انزأهُهُخ انًهبراد انعبيخ و -د 

 انشخصٍ (.

 رىظُف انًعهىيبد انزٍ رهقهب انطبنت نالطزفبدح يُهب فٍ دُبره انُىيُخ و انعًهُخ. -1د

   انقذرح عهً انزعجُز عٍ االفكبر ثىظىح وصقخ فٍ انكالو   -2د
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مخرجاث التعلم  الساعاث األسبوع

 المطلوبت
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقت  طريقت التعليم

 التقييم

 االول

  عًهٍ 2

يقذيخ انً عهى 

انزشزَخ وجظى 

 االَظبٌ

introduction to 

anatomy and 

human body  

غزَقخ انقبء 

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

كىس شفىٌ 

 او ورقٍ

 انضبٍَ

 يظزىَبد انزععٍ عًهٍ 2

Level of 

organization  

 

غزَقخ انقبء 

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

س شفىٌ كى

 او ورقٍ

 انضبنش

 انًىاقع انزشزَذُخ عًهٍ 2

Anatomical 

positions 

غزَقخ انقبء 

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

شفىٌ  كىس

 او ورقٍ

 انزاثع

 عًهٍ 2
يُبغق ورجبوَف 

 انجظى 

Body regions 

and cavities 

 

غزَقخ انقبء 

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

شفىٌ  سكى

 او ورقٍ

 انخبيض
 / عًهٍ 2

First Exam 
/ 

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ

 انظبدص

عًهٍ نكم  2

 يجًىعخ

يظزىَبد ورقظًُبد 

 انجظى

Body plans and 

sections 

 

غزَقخ انقبء 

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

س شفىٌ كى

 او ورقٍ

 انظبثع

عًهٍ نكم  2

 يجًىعخ

يصطهذبد 

االرجبهبد 

 انزشزَذُخ

Directional 

terms 

 

غزَقخ انقبء 

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

س شفىٌ كى

 او ورقٍ

 انضبيٍ 

عًهٍ نكم  2

 يجًىعخ

اَظجخ واغشُخ 

 انجظى

Tissue and 

membranes 

 

غزَقخ انقبء 

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

س شفىٌ كى

 او ورقٍ

ايزذبٌ  / Second Exam /عًهٍ نكم 2 انزبطع



 رذزَزٌ يجًىعخ 
 يزاجعخ نًبدح انكىرص االول واالطزًبع ألطئهخ واطزفظبراد انطهجخ انعبشز

انذبدٌ 

 عشز
 انطزف انعهىٌ عًهٍ 2

Upper limb  غزَقخ انقبء

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

س شفىٌ كى

 او ورقٍ

انضبٍَ 

 عشز
 انطزف انظفهٍ عًهٍ 2

Lower limb  غزَقخ انقبء

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ

انضبنش 

 عشز
 انصذر عًهٍ 2

Thorax 

 

انقبء غزَقخ 

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

س شفىٌ كى

 او ورقٍ

انزاثع 

 عشز
 انجطٍ عًهٍ 2

Abdomen  

 

غزَقخ انقبء 

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

س شفىٌ كى

 او ورقٍ

انخبيض 

 عشز
 انزأص عًهٍ 2

Head 

 

انقبء غزَقخ 

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ  

س شفىٌ كى

 او ورقٍ

انظبدص 

 عشز
 انعُق عًهٍ 2

Neck 

 

غزَقخ انقبء 

وعزض  انًذبظزاد

ثعط انفُذَىهبد يع 

انزجظُذ عهً 

 انًجظًبد انزشزَذُخ

س شفىٌ كى

 او ورقٍ

انظبثع 

  عًهٍ 2 عشز
Part II / First 

Exam 

 
/ 

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ

انضبيٍ 

 عشز
 عًهٍ 2

 يصطهذبد غجُخ
 

 

 

 

 

 

 

 

Medical terms 

 كىس رطجُق يخزجزٌ

انزبطع 

 عشز

 كىس رطجُق يخزجزٌ  عًهٍ 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعشزوٌ
  عًه2ٍ

Part II / Second 

Exam 
/ 

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ
انىادذ 

 وانعشزوٌ

 نكم انًُهبط يزاجعخ

 

 خطخ رطىَز انًقزر انذراطٍ  .12

عًم ثذىس ورقبرَز يىطعخ عٍ اخز انًعهىيبد انزٍ وصم نهب انعهى انذذَش عٍ انًىاظُع    

 انًذرطخ.

 

 انجُُخ انزذزُخ  .13

 انًذبظزاد ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

 Human anatomy -1 ـ انًزاجع انزئُظُخ )انًصبدر(  2

2- Atlas of human anatomy 

 

 اـ انكزت وانًزاجع انزٍ َىصً ثهب                

 االثذبس انعهًُخ فٍ االخزصبص ( انًجالد انعهًُخ , انزقبرَز ,.... ) 

ة ـ انًزاجع االنكززوَُخ, يىاقع 

 / االَززَُذ ....


