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 أهداف المقرر .8

   معرفة وفهم تشريح جسم االنسان من حيث )تعلم مكونات الجسم وتركيب اعضائة  (-أ

معرفة تشريح جسم األنسان في االستفادة من هذة المادة في تدريب وتعليم الطلبة في  -ب

 المؤسسات االخرى

 اعداد مدرسين قادرين على األستفادة من المادة في المدارس عند التخرج والتعيين-ت

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

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10



  هداف المعرفية األ -أ

 المعرفة والفهم

 المعرفة والفهم لمكونات جسم االنسانتمكين الطلبة من الحصول على    -1أ

 

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم األعضاء المسؤولة عن حركات  -2أ

 االنسان

 

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لطبيعة تشريح الجسم في المجال  -3أ

   -الرياضي

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 طبيعة الحركات الخاصة بجسم االنسان وفق تشريح اعضائة  

 

 استخدام طرق التعلم والتدريب المناسبة لتراكيب الجسم – 2ب 

 

 اكتشاف علل هذا التكوين – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلقة بالمعرفة والفهم لمادة التشريح

 مادة التشريح من قبل الكادر التدريسيس االكاديميتوضيح وشرح  –

 

 تطوير فهم الطالب لمادة التشريح من خالل شرح المادة والتعلم والتطبيق –

 

 

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات شفهية 

 امتحانات على الفورمة االلكترونية 

 تكليف الطلبة بالتقارير

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التفكير مهارات -

 حل مشكلة -1ج

 



 جمع البيانات وتحليلها-2ج

 

 العصف الذهني-3ج

 

 تقييم االنجازات  -4ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

  pdfتنزيل المحاضرة بصيغة 

 meetشرح المحاضرة على برنامج 

 عرض توضيحي فديوي للمحاضرة 

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 امتحانات شفهية 

 امتحانات على الفورمة االلكترونية 

 تكليف الطلبة بالتقارير

 

 



 

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 عن طريق التكليف التقارير ومناقشة الطلبة بها   -1د

 نشاطات للطلبة على شكل لوحات جدارية ) الفلكس ( شرط تكون تعليمية خاصة بالمادة -2د

 نشاطات للطلبة بتقديم فديوات توضيحة للمادة -3د

    -4د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

مدخل الى علم  س2 االول 

  التشريح 

المحاضرة ا  محاضرة التشريح 

 والمناقشة 

شفهي + 

 امتحان 

مصطلحات علم  س2 الثاني 

 التشريح 

المحاضرة  التشريح محاضرة 

 والمناقشة 

شفهي + 

 امتحان 

مستويات  س2 الثالث 

 التشريحية 

المحاضرة  محاضرة التشريح 

 والمناقشة 

شفهي + 

 امتحان 

المحاضرة  محاضرة التشريح  الهيكل العظمي  س 2 الرابع 

 والمناقشة 

شفهي + 

 امتحان 

  امتحان    امتحان فصلي  س2 الخامس 

المحاضرة ا  محاضرة التشريح  العضالت س2 السادس 

 والمناقشة 

شفهي 

 امتحان +

المحاضرة  محاضرة التشريح  االنسجة  س2 السابع 

 والمناقشة 

+ تقرير

 امتحان 

المحاضرة  محاضرة التشريح المفاصل  س2 الثامن 

 والمناقشة 

 امتحان 

المحاضرة  محاضرة التشريح الخلية  س 2 التاسع 

 والمناقشة 

 امتحان 

 امتحان   محاضرة التشريح امتحان فصلي  س 2 العاشر  

الحادي 

 عشر 

المحاضرة  محاضرة التشريح مراجعة المادة  س 2

 والمناقشة

 امتحان 
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 % فوق المقرر الدراسي لزيادة معلومات الطلبة 20أضافة مادة ال   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاذ المادة  

 م.د مروه عمر مرسي                             

 البنية التحتية  .13

 كتاب ) مبادئ الفسيولوجيا الرياضية (  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

محاضرات مادة التشريح )جامعة كربالء ( كلية التربية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 البدنية وعلوم الرياضة 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

كتاب ) المدخل الى علم التشريح الوظائفي ( جامعة 

 بغداد 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 ....االنترنيت 

Research gate 

 

 


