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تركيب االجزاء الداخلية لجسم االنسان مثل جهاز الهيكل العظمي و جهاز االعصاب  في  اكساب الطالب معرفة

      و غيرها من االعضاء 

 مواصلة دراستهم العليا من جهة وان يؤدوا متميزا في البحث والعمل    يمكنهم  من تأهيل الطلبة نظريا وعمليا

 في المنشأت العلمية والصناعية 

 

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  مقررمخرجات ال .10

 االهداف المعرفية-أ

  في تركيب االجزاء الداخلية لالنسان معرفة تمكين الطلبة من الحصول على -1

 معرفة  الوظائف الحيوية لالنسان و كيفية عملها  من تمكين الطلبة -2

 



 االهداف املهاراتية  اخلاصة ابملقرر -ب
 التذكر -مهارات املعرفة-1
 مهارات التذكريوالتحليل -2
 مهارات االستخدام والتطوير -3

 طرائق التعليم والتعلم       

 السبورة التفاعلية  طريقة احملاضرهواستخدام 
 تزويد الطلبة ابالساسيات واملواضيع االضافية املتلعقة مبخرجات التفكري 

 اسئلة للطالب وتكوين جمموعات نقاشية خالل احملاضرات ملناقشة حل املسائل اليت تتطلب التفكري والتحليل   توجية
 اعطاء الطلبة واجبات حلل املسائل 

 تكليف الطلبة ابعداد التقارير تتعلق ابملقرر 
 يم النظرية يف املسائل الفيزايئية املختلفة تطبيق املفاه

 
 طرائق التقييم      

 االمتحاانت النظرية)الشهرية والنهائية( 
 التقارير والدراسات 
 امتحاانت اليومية  

 درجات حمددة بواجبات بيتية 

 نية والقيمية هداف الوجدااال  -ج
 يلتزم الطالب ابخالقيات املؤسسة اجلامعية 

 يستقبل ويتقبل املعرفة 
 حيب الطالب العمل املكلف بة 

 طرائق التعليم والتعلم      

 احملاضرات النظرية والعملية 
 التقارير والدراسات 

 االختبارات النظرية والعملية 

 طرائق التقييم     

 كتابة التقارير -1

 االمتحانات الشهرية والنهائية -2

 االنشطة اليومية -3
 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( المهارات العامة والتأهيلية المنقولة)المهارات االخرى  -د 

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-1د 

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت -2د 

 تنمية قدرة الطالب على اجراء البحوث والتقارير العلمية -3د 

 

 



 
 
 
 

 بنية المقرر  .11
مخرجات   األسبوع  الساعات 

 التعلم المطلوبة 
طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التعليم 
 طريقة التقييم 

2 

 االول  
تعريف الطالب  

باجزاء الجهاز  

العظمي و  

 مكوناته  

Skeleton system   المحاضرة

و السبورة  

التفاعلية و  

عرض  

بور  

 بوينت  

االختبار  

السريع 

quize    و  

الواجب  

  البيتي 

2 
 الثاني  

  تعريف الطالب

بالجهاز  

العصبي و  

واجزاءه  

 ووظائفه  

Nyrvouse system   المحاضرة

و السبورة  

التفاعلية و  

عرض  

بور  

 بوينت 

االختبار  

السريع 

quize     و

الواجب  

 البيتي 

عريف الطالب  ت  الثالث   2

بمنظومة  

االوعية  

الدموية و كيفية  

و      عملها

الجهاز  

اللمفاوي و  

 عمله و وظائفه 

Vascular system,  

Lymphatic system 

المحاضرة 

و السبورة  

التفاعلية و  

عرض  

بور  

 بوينت 

االختبار  

السريع 

quize     و

الواجب  

 البيتي 

2 
 الرابع 

ب  تعريف الطال

بالجهاز  

التنفسي و  

 اجزاءه 

Respiratory system  
المحاضرة 

و السبورة  

التفاعلية و  

عرض  

بور  

 بوينت 

االختبار  

السريع 

quize     و

الواجب  

 البيتي 

 امتحان الشهر االول   الخامس   2

 السادس   2
عريف  ت 

الطالب  

بوظيفة  

الجهاز  

الهضمي و  

مكونات كل  

Digestive system 
المحاضرة 

و السبورة  

التفاعلية و  

عرض  

 بور بوينت 

االختبار  

السريع 

quize     و

الواجب  

 البيتي 



 

 البنية التحتية   -12
 

 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 
 المحاضرات 

 Fundamental of anatomy and physiology ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

Guyton Medical Physiology 13th ed 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

kaplan physiology 2018 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

 

 

 

 
 
 

جزء منه و  

 اهميته  

تعريف   السابع  2

الطالب  

بالجهاز  

البولي و  

 وظيفته  

Urinary system  
المحاضرة 

و السبورة  

التفاعلية و  

عرض  

 بور بوينت 

االختبار  

السريع 

quize     و

الواجب  

 البيتي 

تعريف       الثامن  2

الطالب بالغدد 

الصفاء و 

 وظائفها  

Endocrines system 
المحاضرة 

و السبورة  

التفاعلية و  

عرض  

 بور بوينت 

االختبار  

السريع 

quize     و

الواجب  

 البيتي 

 امتحان الشهر الثاني   التاسع  2

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية احلدثية 
 تطبيق بعض اسرتاتيجات التدريس احلدثية

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية 



 
 

 توسيع مفردات املنهج 
 اعداد دورس عمل مستقبلية 

 االملام بكل ماهو مستحدث وجديد يف اسرتاتيجيات التعليم والتعلم 
 
 
 
 


