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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 االهليةالحله الجامعة  ةيكل المؤسسة التعليمية .1

 قسم طب االسنان       المركز العلمي /القسم  .2

 3m34bzj/ التشريح العام اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 يفصل الفصل / السنة .5

 ةساع ١٨٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اعلميمعه التعامل  وكيفيةنسان بكل تفاصيله لتشريح جسم االبالمفهوم العلمي  بلطاتعريف ال

 وعمليا  

 هذا االختصاص علمية ضمن  فروع اكساب الطالب مهارات فكرية وعلمية تفيده في دراسة

المعلومات المعرفية المختلفة لالفادة منها في مجاله توسيع افاق الطالب العلمية عند ربط 

 اته البحثية المتقدمةسراودالمهني 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

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

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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مستقبلية مبنية على قاعدة يدة لعالجات سبل جد وإيجاد لألبداعكر لدى الطالب توسيع نطاق الف

 تشريحية رصينه

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج  .9

 والفهم: المعرفة - أ

 في همتخد ورةبص التشريحي بالطب والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين 

  االسنان. طب مجال

 خالل من الشائعة االمراض تشخيص في والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين 

 .التشريحية الجسم تفاصيل معرفة

  الفم بصحة وعالقتها االنسان لجسم والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين 

 العالج خطة على وتأثيرها واالسنان

  مقرر.الخاصة بال يةاترامهالداف األه  -ب 

 بكفاءة االنسان جسم بتشريح االلمام على قادرين طلبة تخريج. 

 مزاولة كيفية و التشريحي الطب يخدم ابم رصينة علمية قواعد و برامج قيادة على العمل 

 .صحيحة بصورة لتوظيفه الكفيلة الفروع و االعمال

 لحصولا وكيفية الناقد لتفكيروا علمالت رةمها زرع خالل من الحياة مدى المستمر التعلم 

      .الصحيحة المعلومة على

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة .1

 المحاضرات .2

 البيتيةاالسئلة الموجة انيا  او الواجبات  .3

 طرائق التقييم      

 الشفويةاالختبارات  .1

 االختبارات التحريرية .2
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 االختبرات العملية .3

 

  ميةلقياولوجدانية األهداف ا -ج

 .من خالل دراسة تشريحه واعضاءهالجسم ان يركز الطالب على مفهوم ووظائف  -1ج

   مع زمالئة لتوضيح فكرة ما ضمن المقرر العلمي. الطالب يتعاون ان -2ج

 ان ينظم الطالب معطيات لحل مشكلة ما ضمن المقرر العلمي. -3ج

 دى الكلية.رة لمتوفللتشريحية اى النماذج ادراسة عملية علان يمارس   -4ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة .1

 المحاضرات .2

 طرائق التقييم    

 الختبارات الشفوفيه .1

 االختبارات التحريرية .2

 مليةاالختبارات الع .3

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

 خصي (.الش

 لعلمية التطبيقية.ة اهارلما -1د

 .مناطق كل جزء في التشريح البشريالعملية و تشخيص مهارة  -2د

 .الوظيفية للتشريح البشري لكل التفاصيمهارة قراءة رموز وبيانات  -3د
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

ان يفهم الطالب  6 االول

 عنى التشريحم

مقدمة في التشريح 

العام وتعريف 

 التشريح

المحاضرات 

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

النظرية و 

 العملية

ان يعرف الطالب  6 الثاني

معنى اقسام الجسم 

 األعضاءو قياسات 

 التشريحية

و وصف عام 

جسم معرفة اقسام 

وضع االنسان وال

 اسي للتشريحالقي

المحاضرات 

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

النظرية و 

 العملية

ان يفهم الطالب  6 الثالث

 األطرافوظيفة 

 التشريحية

 األطرافتشريح 

 العليا و السفلى

المحاضرات 

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

وية و الشف

و النظرية 

 العملية

ان يفهم الطالب  6 بعالرا

وظيفة الصدر و 

لب و الرئتين الق

 التشريحية

 تشريح تجويف

الصدر و القلب و 

 ئتينالر

المحاضرات 

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

النظرية و 

 العملية

ان يفهم الطالب  6 الخامس

تشريح  أهمية

الرأس الوظيفية و 

 راحيةلجا

 المحاضرات أسرالتشريح 

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

النظرية و 

 العملية

ان يفهم الطالب  6 السادس

 أهميةوظيفة و 

تشريح عظام و 

 الوجه و الفكين

المحاضرات 

و  النظري

االختبارات 

الشفوية و 
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 البنية التحتية  .11

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ير ,.... علمية , التقارالمجالت ال) 

Grant’s Atlas of Anatomy 

Snell Clinical Anatomy by  Regions 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

gate.comwww.research 

PubMed 

 

 لدراسي خطة تطوير المقرر ا .12

 رر وعمر الطلبة.ا مع عنوان المقليكون مالئموح تحديد هدف المقرر بوض   .1

عام وضع خط زمني محدد لتغطية مفردات المقرر سواء كان المقرر يدرس على مدار  .2

 كامل او فصل دراسي واحد.

 وضع قائمة بالمحتوى الواجب تعليمه للطلبة. .3

ت مواكبة التطورات الحاصلة للمقرر من خالل المتابعة على االنترنت اليجاد مققررا .4

 ات المقرر العلمي)الدراسي(.وطورت في مجال ذراسية وضعت د

اختيار عناوين واضحة ومختصرة لمواضيع المقرر واستخدام صور ورسومات  .5

 توضيحية  ذات عالقة مباشرة بالموضوع.

واستخدام االنترنت لغرض مشاهدة فيديوهات عرض المحاضرات على شاشات خاصة  .6

 توضيحية  عن المحاضرة لتعزيزها.

 رة ترشد الطلبة لفهم االجزاء المهمة من المحاضرة.ة نهاية كل محاضتابة اسئلة عامك .7

عظام الوجه و 

 تناسقها التشريحي

العملي و 

 المناقشة

ية و النظر

 العملية

م الطالب ان يفه 6 ابعالس

تشريح  أهمية

الرقبة و مدى 

ي و فها الوظيتناسق

 العضوي

المحاضرات  تشريح الرقبة

و  النظري

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

النظرية و 

 العملية

http://www.researchgate.com/
http://www.researchgate.com/
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وضع خطة لتقييم الطلبة بناء  على ادائهم مما يساعد المتعلم معرفة مدى فهمه للمحتوى  .8

 في ما اذا كان ناجحا في ايصال المحتوى ويساعد المعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


