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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحله الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1

 التمريض    / المركز القسم العلمي  .2

 التشريح والفسلجة  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسي الفصل / السنة .5

 hrs (4) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021\2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

. والفسلجة والتميز بين الجانبين  تدريس طلبة الدراسات األولية التشريح.1  

.التعرف على اعضاء الجسم من خالل الصورة والمجسمات التوضيحية -2  

والفسلجة  معرفة المبادئ االساسية لعلم التشريح  -3  

التعرف على االجزاء الرئيسية من خالل الفحص العياني  -4  

التعرف على اجزاء كل عضو من اعضاء جسم الكائن الحي . 5  

.التركيز على مناطق الراس واليدين واالرجل والتي يتعامل معها الممرض .6  

التميز بين االوردة والشرايين ومواضح الحقن في جسم االنسان  -7  

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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

  األهداف المعرفية  -أ

 
 وعالقة التركيب باألمراض عريف الطالب بجسم اإلنسان وأعضائه ووظائفه المختلفة ت -1

 وتعريف الطالب بالتركيب النسيجي لجسم اإلنسان ووظائف األنسجة المختلفة  -2

الى تعريف الطلبة بطرق التخصيب ومراحل تكوين الجنين وكيفية نمو أعضاءه المختلفة وتنمية  -3

 لمستقبل.قدرة الطالب على ربط المعلومات التي يتلقاها بالحاالت السريرية التي ستواجهه في ا

 

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 إكساب الطالب المهارة الالزمة لمعرفة التراكيب المختلفة في جسم اإلنسان وتشخيصها بما يؤهله -1

 لتشخيص األمراض وإجراء العمليات الجراحية  

المجهر بما يؤهله  إكساب الطالب المهارة الالزمة لمعرفة أنسجة الجسم الطبيعية المختلفة باستعمال -2

 لمعرفة األمراض التي تصيب األنسجة وتشخيصها بدقة
    

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المناقشة  -1

 طريقة العرض والتفاعل مع الطلبة  -2

 استخدام الفيدوهات والشاشة مع الوسائل التوضيحية  -3

 الرسوم والمجسمات والساليدات  -4

 استخدام فيدوهات المحاكاة  -5

 

 ستراتيجيات التدريس / التعلم:. ا10
 

 

 طرائق التقييم      

 

 ٪15االمتحان النظري األول. 

 ٪15االمتحان النظري الثاني. 

 ٪10االمتحان العملي األول. 

 ٪10االمتحان العملي الثاني. 

 ٪30االمتحان النظري النهائي. 

 ٪20االمتحان العملي النهائي. 
 

 شاطات اليومية باإلضافة الى الكوزات والحضور والن
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 البنية التحتية  .11

  . Gosling, J.A., et.al., Human Anatomy ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Color Atlas and Text, 4
th

 ed., New York, 

Mosby Inc, 2002. 

 Martin, F.H., Fundamental of Anatomy 

and Physiology, 5
th

 ed., New Jersey, 

Prentice Hall, 2001. 

 Martini, Frederic H., et.al, Martini’s Atlas 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 في نهاية الدورة سيتمكن الطالب من:

 التعرف على هياكل ووظائف الجسم )الخاليا واألنسجة واألعضاء واألنظمة( -1ج

 معرفة آلية عمل الجسم الطبيعي. -2ج

 فهم العالقة بين هياكل ووظائف أجزاء الجسم المختلفة. -3ج

 تحديد في الممارسة ، السمة التشريحية ألجزاء مختلفة من الجسم -4ج

 

  

طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع الساعات األسبوع

 التقييم

1 (4) hrs. Unit 1:  Introduction of Human 

Body 
دمج طرق 

اليصال تعليمية 

 المعلومة 

شفهي 

 وتحريري

2,3 (6) hrs. Unit 2:   Cell Structure and 

Function 
استخدام 

 المجهر 

شفهي 

 وتحريري

4 (4) hrs. Unit 3:   Fluids and Electrolytes  استخدام

الفيدوهات 

 التعليمية

شفهي 

 وتحريري

5,6 (8) hrs. Unit 4:  Digestive System  استخدام شاشة

عرض وفيدو 

توضحي مع 

 مجسمات

شفهي 

 وتحريري

7,8 (8) hrs.        Unit 5:  Respiration System  استخدام شاشة

عرض وفيدو 

توضحي مع 

 مجسمات

شفهي 

 وتحريري

9,10,11,

12 
(10) 

hrs. 

Unit 6: Muscle and Nerves  المجهر مع

فيدوهات 

 توضيحية

شفهي 

 وتحريري

13,14 (5) hrs. Unit 7: Physiology of Stress and 

Adaptation 
دمج طرق 

تعليمية للتحقيق 

 الهدف 

ي شفه

 وتحريري
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of Human Body, New York, Benjamin 

Cummings, 2002. 

 Martini, Frederic H. and Kathleen Welch, 

To Accompany Fundamental of Anatomy 

and Physiology, 6
th

 ed., New York, 

Benjamin Cummings, 2004. 

 

  Martini, Frederic H., et.al, Fundamentals  ـ المراجع الرئيسية )المصادر( 2

of Anatomy and Physiology, 6
th

 ed., San 

Francisco, Flarson, Benjamin Cummings, 

2004. 

 Pearce, E.C. Anatomy and Physiology of 

Nurse’s, 16th ed., Jaypee Brothers, 1997. 

 Vander, A., et.al., Human Physiology. 7th 

ed., Boston, WCB McGraw-Hill, 1998. 

 Winwood, R.S. and Smith, J.L, Anatomy 

and Physiology for    

      Nurses, London, Edward Arnold, 1985. 

 

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 

االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع

.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

العمل على ابتكار طرق حديثة اليصال المعلومة الى الطالب ابتكار وسائل الشرح جديدة العمل على تشجيع 

 الطلبة الى عمل برامج محاكاة او مجسمات تضهر أجزاء جسم الكائن الحي 

 

 

 
 


