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 منوذج وصف املقرر 

 

 وصف املقرر 

مقت إيجازاً  هذا  المقرر  وصف  الطالب  يوفر  من  المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  خصائص  ألهم  ضياً 

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

 وبين وصف البرنامج. 

 

 الجامعة  حلةال كلية املؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات التخدير  املركز  /القسم العلمي   .2

 لتشريح العام علم ا رمز املقرر  /اسم  .3

  التوقيع    -اسم التدريسي    .4

 (عملي +نظري)أسبوعي  أشكال احلضور املتاحة  .5

 سنوي  السنة  /الفصل  .6

  ساعة 150 (الكلي)عدد الساعات الدراسية   .7

 2021-7-2 اتريخ إعداد هذا الوصف   .8

 يكون الطالب يف هناية العام الدراسي قادرا على  ان  -:داف املقررهأ .9

 معرفة وفهم مادة التشريح العام وعالقته ببقية وظائف األعضاء  ●

 مهارات علمية متكن الطالب من دراسة الرتاكيب التشرحيية لكل عضو يف جسم االنسان وامهيته  ●

 التشرحيية  عضاء حسب مواقعها مهارات تفكري وحتليل متكن الطالب من معرفة الرتابط األ ●

تعريف الطالب على تراكيب وأعضاء اجلسم اضافة اىل التجهيز الدموي واللمفي والعصيب وأنسجة اجلسم والتطور اجلنيين   ●
 وكيفية انقسام اخلالي 
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف املعرفية    -أ

  فة والفهم لإلطار الفكري واملهاري لعلم التشريح العامعر احلصول على امل متكني الطلبة من -1أ 

 متكني الطالب من احلصول على املعرفة والفهم لألعضاء ووظائفها وامهية كل عضو جلسم االنسان  -2أ 

  تنمية القدرة لدى الطلبة حول التمييز بني العضو الواحد من خالل التشخيص التفريقي - 3أ 

 تائج املختلفة   الب بني النرن الطأن يقا- 4أ 

 . األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر  -ب 

 يكتب املصطلحات التشرحيية املهمة - 1ب 

 يستوعب الطالب وظائف األعضاء وامهية كل عضو يف جسم االنسان  -2ب 

 يربط املهارات املعرفية لعلم التشريح ابلعلوم األخرى مثل التشريح الشعاعي  -3ب 

 شات علمية بينهم إلجياد الوسيلة االفضل واالسهل حلفظ واستيعاب املواضيعلبة نقا يؤدي الط  نأ - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 تزويد الطلبة ابالساسيات واملواضيع االضافية املتعلقة مبخرجات التعليم السابقة للمهارات و حلل املشاكل العلمية  ●

 ى املستوى العملي تطبيق املواضيع املدروسة نظري عل ●

 الطلب من الطلبة خالل الدروس العملية ابلتعرف على موضع العضو من الناحية التشرحيية وابشراف أساتذهتم   ●

 زيرة املختربات العملية من قبل الكادر االكادميي  ●

 
 

 طرائق التقييم       

 ات اليومية والشهرية ختبار اال

 كتابة التقارير والبحوث والقائها 

 العلمية  املناقشات

 األنشطة اليومية احلضور و 

 
 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 . أن يعمل بروح الفريق 1-ج    

 أن يتعرف الطالب على أمهية املادة الدراسية  - 2ج 

 أن يصف الطالب أمهية تعلم املادة الدراسية   -3ج 

 أن يراعي الطالب اهلدوء والنظام يف الصف    -4ج 
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 م  تعليم والتعلطرائق ال     

 حملاضرات ا

 املختربات واملستشفيات 

 اعداد البحوث والتقارير من خالل األستفادة من املكتبة واألنرتنت 

 
 
 طرائق التقييم     

 
 النظرية والعملية، التقارير، املناقشات، احلضور  االختبارات 

 
 

 (.يف والتطور الشخصي  لقة بقابلية التوظاملهارات األخرى املتع) املهارات العامة والتأهيلية املنقولة  -د 

 أن يتصرف الطالب بشكل مناسب يف مقابالت العمل  -1د 

 أن جيتاز الطالب االختبارات املهنية  - 2د 

 أن يطور الطالب ذاته ملا بعد التخرج   -3د 

 أن يستخدم الطالب الوسائل املتاحة لزيدة كفاءته    -4د 
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ات التعلم  رجخم الساعات األسبوع 
 وبة املطل

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو املوضوع  /اسم الوحدة 

 نظري 2 االول  
 عملي 3

 Introduction and فهم احملاضرة 
anatomical terms 

 احملاضرة 

     املخترب
Quiz +
 حضور

 نظري 2 الثاين  
 عملي 3

 Body cavities and فهم احملاضرة 
its organs  

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 الثالث 
 عملي 3

 Superficial فهم احملاضرة 
anatomy of 

human body  
 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

+ Quiz احملاضرة Human body فهم احملاضرة  نظري 2 الرابع  
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 tissues, types and عملي 3
characteristics 

  

 حضور املخترب 

 نظري 2 اخلامس
 عملي 3

 Skin anatomy and فهم احملاضرة 
its function, skin 

color 
 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 السادس 
 عملي 3

 General skeletal فهم احملاضرة 
structures (skull, 

limbs) 
  

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 السابع
 عملي 3

 ,Vertebral column فهم احملاضرة 
numbers & its 

function 

 احملاضرة

 ترب املخ

Quiz +
 حضور

 
 

 نظري 2 الثامن 
 عملي 3

 Diaphragm and فهم احملاضرة 
abdominal wall 

muscles 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 التاسع 
 عملي 3

 ,Anatomy of heart فهم احملاضرة 
wall, valves and 

its function 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2  العاشر 
 عملي 3

 Structure of blood ة فهم احملاضر 
vessels walls, 

arteries, veins 
and capillaries 

  

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 ادي عشر احل
 عملي 3

 Lymphatic فهم احملاضرة 
system, lymph 

glands 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 عشر  ين الثا
 عملي 3

 Respiratory فهم احملاضرة 
system, upper 

resp. tract  

 اضرةاحمل

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 عشر  ثالث ال
 عملي 3

 Respiratory  فهم احملاضرة 
system, lower 

resp. tract  

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 رابع عشر ال
 عملي 3

 & Alveoli, lungs فهم احملاضرة 
pleural cavity 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2  امس عشراخل
 عملي 3

 احملاضرة  Revision احملاضرة فهم 

 املخترب 

Quiz +
 حضور
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 نظري 2  لسادس عشرا
 عملي 3

 CNS structures فهم احملاضرة 
and functions  

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 بع عشر السا

 
 
 
 
 
 
 

 نظري 2
 عملي 3

 فهم احملاضرة 

 
 

PNS , spinal 
nerves   

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 الثامن عشر 
 عملي 3

 Sensory and فهم احملاضرة 
motor nerves 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 التاسع عشر 
 عملي 3

 GIT system, parts فهم احملاضرة 
& structure of 
wall stomach 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 العشرون 
 عملي 3

 Salivary glands فهم احملاضرة 
system, pancreas 

& gallbladder 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 احلادي والعشرون 
 عملي 3

 ,Liver anatomy فهم احملاضرة 
structure and 

function 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 الثاين والعشرون 
 عملي 3

 ,Urinary system فهم احملاضرة 
kidney, ureter, 

bladder and 
urethra 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 الثالث والعشرون 
 عملي 3

 احملاضرة Revision فهم احملاضرة 

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 الرابع والعشرون 
 عملي 3

 Reproductive فهم احملاضرة 
system, male 

genitalia 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 اخلامس والعشرون 
 عملي 3

 Female فهم احملاضرة 
reproductive 

organ 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 السادس والعشرون 
 عملي 3

 ,Endocrine glands فهم احملاضرة 
anatomy and 

function 

 احملاضرة

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 السابع والعشرون 
 عملي 3

 ,Endocrine glands فهم احملاضرة 
anatomy and 

function 

 احملاضرة

 ترب املخ

Quiz +
 حضور
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 نظري 2 لثامن والعشرون ا
 عملي 3

 احملاضرة Ear anatomy فهم احملاضرة 

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 التاسع والعشرون 
 عملي 3

 احملاضرة Ear function فهم احملاضرة 

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 نظري 2 الثالثون 
 عملي 3

 احملاضرة Revision فهم احملاضرة 

 املخترب 

Quiz +
 حضور

 

 بنية التحتية  ال .12

  الكتب املقررة املطلوبة   ـ1

ed ., Richard. snell , th Clinical anatomy . 11 (  املصادر)ـ املراجع الرئيسية 2

2014. 

) اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                  

 ,....  (التقارير , اجملالت العلمية 

 اجملالت العلمية 

 املكتبة األلكرتونية  .... مواقع االنرتنيت , اإللكرتونية ب ـ املراجع 
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 اضافة احدث الكتب اىل املقرر 

 زيرة املستشفيات التعليمية 

 استحداث مقررات تواكب التطور العلمي اجلديد 

 
 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الحلة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 تقنيات التخدير    / المركز علمي القسم ال .2

 anatomy اسم / رمز المقرر .3

 عملي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 42 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توضيح المفاهيم االساسية في علم الفسلجة -1
 معرفة الظواهر الطبيعية في الجسم وتفسيرها-2
 معرفة وظائف االعضاء في جسم االنسان ومعرفة المعايير واالجهزة المستخدمة في قياسها-3
 
 
 
 

 

 

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.



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطلبة من فهم علم التشريح -1أ

 الميكانيكية التي تعمل بها اعضاء الجسم ومعرفة مواقع وتفاصيل االعضاء -2أ

 نسانجسم اال و اجهزة أعضاءمعرفة المعايير المهمة التي من خاللها يتم تقيم عمل ومعرفه مواقع  -3أ
 -4أ

  -5أ 
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

ب الجسم والمشاكل التي تحدث في جسم االنسان بسب أعضاءمعرفة الطالب مواقع ووظائف – 1ب

 حاالت مرضية معينة

 كيفية صقل الطلبة ورفع من قدرتهم على تفسير الظاهر التشريحية  في جسم االنسان – 2ب

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 

اميع لى مجاالطلبة يتم ذلك من خالل النقاشات العلمية خالل وقت المحاضرة اضافة الى ذلك يتم تقسيم 

 لرسومصغيرة لغرض النقاشات العلمية في موضوع المحاضرة  وايضا يتم استخدام وسائل ايضاحية كا

 وبرنامج البوربوينت واستخدام جهاز العرض

 

 
 طرائق التقييم      

 

ذلك يتم من خالل عمل االمتحانات الشفهية وعمل كوز تحريري بسيط في موضوع المحاضرة اضافة ل

 الحضور 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم علم التشريح او معنى التشريح-1ج

 مهارة محاكاة وتطبيق التحليل العلمي والرياضي للتعامل مع المشاكل العلمية وحلها-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ل عمل ر بشككتابة التقارير العلمية بشكل منفرد وبشكل جماعات من الطلبة  وجمع مفردات هذه التقاري

 جماعي بين الطلبة وتشجيع الطلبة على عمل وسائل ايضاحية 

 
  طرائق التقييم    



 

 عمل االمتحانات اليومية واالسئلة الشفهية في موضوع المحاضرة

 

 مناقشة موضوع المحاضرة بين الطلبة بعد تقسيمهم الى مجموعات صغيرة 

 

 
 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 كتابة التقارير المنفردة-1د

 عمل الملصقات التمثيلية للمشاريع الجماعية-2د

 -3د

    -4د

 المقرر بنية .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Anatomical فهم المحاضرة 2 1
terms 

حضور مع  حضوري

 اختبار بسيط

حضور مع  حضوري skin فهم المحاضرة 2 2

 اختبار شفهي
-Bones_type فهم المحاضرة  2 3

joint 
مع  حضور حضوري

 اختبار بسيط

حضور مع  حضوري Skeletal system فهم المحاضرة 2 4

 اختبار شفهي
 Muscular فهم المحاضرة 2 5

system 
حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

حضور مع  حضوري Intercostal m فهم المحاضرة 2 6

 اختبار بسيط
7 

 
 Heart – great فهم المحاضرة 2

vessels.  

 حضور حضوري

 Circulatory المحاضرة فهم 2 8

system – 

arteries.  

حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

 Circulatory فهم المحاضرة 2 9

system- veins  

مناقشة شفهية  حضوري 

للمحاضرات 

 السابقة



 Lymphatic فهم المحاضرة 2 10

system – lymph 

glands.  

 حضور حضوري

 Respiratory فهم المحاضرة 2 11

system- upper 

respiratory 

tract.  

حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

 Respiratory فهم المحاضرة 2 12

system- lower 

respiratory 

tract.  

 حضور حضوري

 – Lung – pleura فهم المحاضرة 2 13

functions.  

اختبار بسيط  حضوري

 مع حضور

 – Revision فهم المحاضرة 2 14

clinical and 

applied 

questions.  

 حضور حضوري

 Nervous system فهم المحاضرة 2 15

– central – 

brain and 

spinal cord.  

 حضور حضوري

 -Meninges فهم المحاضرة 2 16

spinal nerves, 

cranial n.n.  

حضور مع  حضوري 

 اختبار شفهي

 Peripheral فهم المحاضرة 2 17

nervous system.  

 حضور حضوري

 Autonomic فهم المحاضرة 2 18

nervous system. 

( sympathetic 

and 

parasymphathe

tic) 

 حضور حضوري
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 Gyton A.C.(1996).Introduction to 

Endocrinology in Text Book of Medical 

Physiology.(9thed),W.B. Saunders Co. 

Philadelphia. ,P.925 

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Nature 
-Science 

- E. book and websites 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

مراجعة المواقع العلمية الحديثة والمستجدة المتخصصة في  -

 علم التشريح لمواكبة التطورات الحديثة
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 – Gastro فهم المحاضرة 2 19

intestinal tract.  

حضور مع  حضوري

عمل التجربة 

 داخل المختبر

 Accessory فهم المحاضرة 2 20

glands. 

 حضور حضوري

 -Kidney- uretha فهم المحاضرة 2 21

bladder.  

 حضور حضوري

 – Revision فهم المحاضره 2 22

clinical – notes 

and questions.  

 حضور حضوري

 Reproductive فهم المحاضره 2 23

system- male.  

 حضور حضوري

 Reproductive فهم المحاضره 2 24

system – 

female.  

 حضور حضوري

   Endocrine 

glands.  

  



 اتباع ما هو  جديد ومستحدث من وسائل التعليم والتعلم. -
 االستفادة من نتائج البحوث الحديثة في علم التشريح -
 الحديث في علم االحياء .تطبيق استراتيجيات التعليم  -

يتم ذلك من خالل معرفة اهم متطلبات سوق العمل وباالستناد عليها سوف يتم اعداد وتطوير مقرر دراسي 

 تحقيق ذلك يهدف الى

 

 
 

 


