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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 الجامعة  حلةة الكلي المؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات التخديرقسم  القسم العلمي  / المركز .2

  اسم التدريسي   .3

    Physiology اسم / رمز المقرر  .4

 نظري + عملي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعة 150 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تشجيع الطالب على اتباع الموضوعية   المنطقي واالستنتاج  عند الطالب  وكذلك كير العلميتنمية التف

 واالمانة العلمية وفهم الظواهر الطبيعية وتفسيرها  وربطها  بخالق الكون ومدبره .   

 

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

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

 البرنامج. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج
 األهداف المعرفية:  -أ

   علم الفسلجة. توضيح المفاهيم االساسية في -1
 لمحيطة وتفسيرها. المعرفة والفهم الظواهر الطبيعية ا -2
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 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 التذكر–مهارات المعرفة  -1
 القدرة على التفكير في معالجة مشكلة معينه  -2
 كتابة التقارير العلمية   -3
  مهارات التحليل -4

 طرائق التعليم والتعلم       

الحظات المهمة المادة العلمية ووضع الم  المطبوعة حيث يتم مناقشة  هناك مجموعة من المحاضرات  -

 .خالل المحاضرة.
 قراءة الكتب المرجعية والورقات العلمية المتنوعة بشكل فردي -
 المناقشات بشكل مجموعات صغيرة وكبيرة.  -
 االجابة على االسئلة خالل المحاضرة العلمية   -
 او جماعي.  -
 Projectorرض م جهاز العمثل استخدامحاضرات ووسائل ايضاح   -

 طرائق التقييم       

 طرق التعلم المعتمدة هي االتية: ان 

 كتابة التقارير المنفردة او من خالل مجموعات للعمل. .1
 كتابة التقارير الجماعية للمشاريع الجماعية. .2
 مراجعة المفردات وتقييمها من خالل العمل الجماعي.  .3
 اعية.عمل الملصقات التمثيلية للمشاريع الجم .4
ي المختبرات العلمية، وكتابة التقارير والمشاريع والتديم  يتم تقييم المهارات العملية من خالل العمل ف .5

 لها.
التقارير  .6 وتقديم  المختبرية  الحقلية  التجارب  في  العمل  خالل  من  تقييمها  يتم  التجريبية  المهارات 

 التخصصية ألجل ذلك.
 مهارات التقديم الجماعي وعمل الملصقات 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 علم الفسلجة. تمكين الطلبة من فهم -1

 والهندسية المتنوعة إليجاد الحلول المتميزة.   التكامل المعرفي بين القيم العملية -2
 مهارة محاكات وتطبيق التحليل العلمي الرياضي والهندسي للتعامل مع المشاكل العملية المتنوعة.  -3

 .لتحليل الهندسي العميق.مهارة حل المشاكل باستعمال ا -4
 لم  طرائق التعليم والتع    

 المناقشات بشكل مجموعات صغيرة او كبيرة.  -
 االجابة على االسئلة خالل المحاضرات العلمية او خالل الساعات المكتبية للمحاضر.  -
 قراءة الكتب المنهجية، او الورقات البحثية وما الى ذلك، لألفراد او المجموعات. -
 المحاضرات والمراجعات العملية. اسوب في بعض استخدام الح -

 ائق التقييم  طر   

 كتابة التقارير المنفردة او من خالل مجموعات للعمل. -
 كتابة التقارير الجماعية للمشاريع الجماعية. -
 مراجعة المفردات وتقييمها من خالل العمل الجماعي.  -
 عمل الملصقات التمثيلية للمشاريع الجماعية. -
 ية، وكتابة التقارير والمشاريع.ملية من خالل العمل في المختبرات العلملمهارات العيتم تقييم ا -
 مهارات التقديم الجماعي وعمل الملصقات. -

 االمتحان التحريري.  -
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 الواجبات البيتية. -
 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

الترابط    المهارات استعمال   - خالل  من   ، المشاكل  لحل  والمعرفة  المتعددة  االحياء  علوم  بين  الموجود 

 الهندسية في الحقول المختلفة.

 كتابة البحوث والتقارير والمشاريع الجماعية. -

 مهارة التعلم الفعال والمستمر وذلك من خالل التطوير المستمر للتفاعل مع سوق العمل -
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 بنية المقرر  .10

مخرجات التعلم   الساعات  ع األسبو

 المطلوبة 
  اسم الوحدة / أو

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 نظري 2 1

 عملي 3

 Definition of فهم المحاضرة 

physiology; cell 

physiology; cell 

membrane 

components and 

structure 

 المحاضرة

   المختبر

  

Quiz حضور + 

 نظري 2 2

 عملي 3

 Movement of فهم المحاضرة 

fluid, solutes and 

gases across the 

cell membrane. 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 3

 عملي 3

 :Muscular tissues فهم المحاضرة 

types and 

characteristics  

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 4

 عملي 3

 Contraction فهم المحاضرة 

mechanism, 

fatigue, muscular 

pain 

 المحاضرة

 المختبر 

Quiz حضور + 

 نظري 2 5

 ملي ع3

 Types of nerve فهم المحاضرة 

cells, functions of 

nerve impulse, 

synapses 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 6

 عملي 3

 Action potential فهم المحاضرة 

of nerve and 

muscle fiber  

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 7

 عملي 3

 ,Blood, functions فهم المحاضرة 

component, 

plasma and serum 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 

 
 نظري 2 8

 عملي 3

 ,Red blood cells فهم المحاضرة 

shape, origin, Hb 

structure and 

Anemia 

 المحاضرة

 المختبر 

Quiz حضور + 

 نظري 2 9

 عملي 3

 ,WBC., platelets فهم المحاضرة 

functions, origin,, 

structure 

 المحاضرة

 المختبر 

Quiz حضور + 

 نظري 2 10

 عملي 3

 Blood clotting فهم المحاضرة 

mechanism 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 11

 عملي 3

 Cardiovascular فهم المحاضرة 

system, heart 

valve cycle, HR 

 المحاضرة

 المختبر 

Quiz+  حضور 
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conductive 

system 

 نظري 2 12

 عملي 3

 Heart sounds and فهم المحاضرة 

murmers, ECG 

 المحاضرة

 المختبر 

Quiz حضور + 

 نظري 2 13

 عملي 3

 فهم المحاضرة 
Blood pressure  

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 14

 عملي 3

 Respiratory فهم المحاضرة 

system, pleura, 

types of 

mechanism of 

respiration  

 المحاضرة

 المختبر 

Quiz حضور + 

15 

 

 نظري 2

 عملي 3

 Oxygen م المحاضرة فه

transporting and 

exchange 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 16

 عملي 3

 Carbon dioxide فهم المحاضرة 

transporting and 

exchange 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 17

 عملي 3

 Lung vol. and فهم المحاضرة 

capacity, types 

and hypoxia 

 المحاضرة

 ر المختب

Quiz حضور + 

 نظري 2 18

 عملي 3

 Physiology of فهم المحاضرة 

digestive system, 

gastric phases 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 19

 عملي 3

 Steps of digestion فهم المحاضرة 

(carbohydrate, 

protein, fat 

digestion and 

absorption  

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 20

 عملي 3

 ,Urinary system فهم المحاضرة 

renal functions, 

urine formation. 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 21

 عملي 3

 Role of kidney to فهم المحاضرة 

maintain body 

fluids to regulate 

B. Pre. And 

balance 

 المحاضرة

 المختبر 

Quiz حضور + 

 نظري 2 22

 عملي 3

 Body temperature فهم المحاضرة 

regulation and 

control 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 23

 عملي 3

 ,Nervous system فهم المحاضرة 

CNS brain 

function and 

centers 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 
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 البنية التحتية   .11
 

 Williams. (2012).Textbook of human - ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
endocrinology(12th ed). Philadelphia: 
Elsevier/Saunders., pp.1371-1435 

  )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 

مراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ ال

 .... 
مراجعة املواقع العلمية احلديثة واملستجدة املتخصصة يف علم الفسلجة ملواكبة  

 التطورات احلديثة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 نظري 2 24

 عملي 3

 فهم المحاضرة 
Spinal cord, SCF, 

spinal reflexes  

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 

 
 نظري 2 25

 عملي 3

 PNS autonomic فهم المحاضرة 

and sensory 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 26

 عملي 3

 Endocrine system فهم المحاضرة 

control of 

hormone, types 

and secretion  

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 27

 عملي 3

 Hormonal فهم المحاضرة 

secretion from 

different glands 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 

 نظري 2 28

 عملي 3

 Reproductive فهم المحاضرة 

system, male 

reproductive 

system 

 المحاضرة

 المختبر 

Quiz حضور + 

 نظري 2 29

 عملي 3

 Female فهم المحاضرة 

reproductive 

system 

 المحاضرة

 المختبر 

Quiz حضور + 

 نظري 2 30

 عملي 3

 Ear and eye المحاضرة فهم 

physiology 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz حضور + 
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 لم. اتباع ما هو  جديد ومستحدث من وسائل التعليم والتع -
 لجة االستفادة من نتائج البحوث الحديثة في علم الفس -
 تطبيق استراتيجيات التعليم الحديث في علم االحياء . -
يتم ذلك من خالل معرفة اهم متطلبات سوق العمل وباالستناد عليها سوف يتم اعداد وتطوير مقرر  -

 دراسي يهدف الى تحقيق ذلك .  
 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحلة الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1

 قسم تقنيات التخدير / المركز علمي القسم ال .2

 physiology 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
 
 
 
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطلبة من فهم علم الفسلجة -1أ

 نيكية التي تعمل بها اعضاء الجسمالميكا -2أ

 معرفة المعايير المهمة التي من خاللها يتم تققيم عمل اجهزة جسم االنسان -3أ
 الية انتقال السوائل في خاليا جسم االنسان-4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معينة االنسان بسبب حاالت مرضية معرفة الطالب كيفية تفسير المشاكل اللتي تحدث في جسم– 1ب

ة تفسير المشاكل الصحية وفقا لمصادر علمية حديثة متخصصة في علم الفسلجة والفسلج – 2ب

 المرضية

 كيفية صقل الطلبة ورفع من قدرتهم على تفسير الظاهر الفسلجية في جسم االنسان – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

جاميع مالى  نقاشات العلمية خالل وقت المحاضرة اضافة الى ذلك يتم تقسيم الطلبةيتم ذلك من خالل ال

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

 وبرنامج البوربوينت واستخدام جهاز العرض

 

 
 طرائق التقييم      

 

ذلك فهية وعمل كوز تحريري بسيط في موضوع المحاضرة اضافة ليتم من خالل عمل االمتحانات الش

 الحضور 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم علم الفسلجة او معنى فسلجة-1ج

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

 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ل عمل ر بشكة التقارير العلمية بشكل منفرد وبشكل جماعات من الطلبة  وجمع مفردات هذه التقاريكتاب

 جماعي بين الطلبة وتشجيع الطلبة على عمل وسائل ايضاحية 

 
  طرائق التقييم    

 عمل االمتحانات اليومية واالسئلة الشفهية في موضوع المحاضرة
 

 بعد تقسيمهم الى مجموعات صغيرة مناقشة موضوع المحاضرة بين الطلبة 
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 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
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

حضور مع  حضوري microscope فهم المحاضرة 2 1

 اختبار بسيط
حضور مع  حضوري Cell physiology فهم المحاضرة 2 2

 اختبار شفهي
 Cell membrane فهم المحاضرة  2 3

structure 
حضور مع  حضوري

 يطاختبار بس

 Movement of فهم المحاضرة 2 4
fluid and gases 

across cell 

حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

 Blood function فهم المحاضرة 2 5
and component 

,plasma and 
serum 

حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

 Muscular tissue فهم المحاضرة 2 6
types and 
functions 

حضور مع  حضوري

 طاختبار بسي

7 
 

 Types of nerves فهم المحاضرة 2
cell and 

functions 

 حضور حضوري

حضور مع  حضوري Action potentiol فهم المحاضرة 2 8

 اختبار شفهي

اعادة للمحاضرات  فهم المحاضرة 2 9

 السابقة
مناقشة شفهية  حضوري 

للمحاضرات 

 السابقة

 Red blood cell فهم المحاضرة 2 10
shape and 

function and 
also counting 

 حضور حضوري

 White blood cell فهم المحاضرة 2 11
function and 

counting 

حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

 حضور حضوري Blood group فهم المحاضرة 2 12

 Bleeding and فهم المحاضرة 2 13
clotting time 

اختبار بسيط  حضوري

 مع حضور

 Packed cell فهم المحاضرة 2 14
volume 

 حضور حضوري

 حضور حضوري Blood smear فهم المحاضرة 2 15

حضور مع  حضوري  Estimation of فهم المحاضرة 2 16
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ة ـ المراجع الرئيسي2

 Gyton A.C.(1996).Introduction to 

Endocrinology in Text Book of Medical 

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

Philadelphia. ,P.925 

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

- E. book and websites 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

ي مراجعة المواقع العلمية الحديثة والمستجدة المتخصصة ف -

 علم الفسلجة لمواكبة التطورات الحديثة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 اتباع ما هو  جديد ومستحدث من وسائل التعليم والتعلم. -
 ئج البحوث الحديثة في علم الفسلجةاالستفادة من نتا -
 تطبيق استراتيجيات التعليم الحديث في علم االحياء . -

اسي رر دريتم ذلك من خالل معرفة اهم متطلبات سوق العمل وباالستناد عليها سوف يتم اعداد وتطوير مق

 تحقيق ذلك يهدف الى

 

 
 

hemoglobin  اختبار شفهي 

اعادة للمختبرات  فهم المحاضرة 2 17

 السابقة
 حضور حضوري

 Arterial blood فهم المحاضرة 2 18
pressure 

 حضور حضوري

 General urine المحاضرة فهم 2 19
examination 

حضور مع  حضوري

عمل التجربة 

 داخل المختبر

اعادة المحاضرات  فهم المحاضرة 2 20

 السابقة
 حضور حضوري

 Erythrocyte فهم المحاضرة 2 21
sedimentation 

rate 

 حضور حضوري


