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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 يةالناحية التركيبمن التشريح البشري علم الخاصة في  واألسسيتضمن هذا املساق املفاهيم 

افية ويتض العظمي,  :الحيوية  لتشريح الخلية واألنسجة واألعضاء ومعظم األجهزةمن دراسة و

مع التركيز على التشريح الوظيفي للجهاز العضلي.  ,العصبي, الدوري الدموي والتنفس يالعضلي, 

  كذلك إلى مستوى ومحددات اإلمكانات الحركية لإلنسان. طرق يتو 

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 بطبيعة الجسم البشري من الناحية التركيبية.عريف الطالب ت 

  بتركيب األجهزة الحيوية واألعضاء املكونة للجسم البشري تعريف الطالب   . 

  بمحددات القدرة الحركية لإلنسانتعريف الطالب. 

 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

 ألجهزة الحيويةجسم اإلنسان من املستوى الخلوي إلى مستوى ابتركيب  اإلملام. 

  .فهم طبيعة العالقة ما بين تركيب ووظيفة األجهزة الحيوية املختلفة أثناء الحركة 

  وأثره على القدرات البدنية والحركية.    -عظام و عضالت–وتركيب الجهاز الحركي فهم طبيعة 
 

 

 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :مدخل إلى علم التشريح اسم املادة  1301206    رقم املادة   

 :علوم الرياضة الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة 

 :التأهيل الرياض ي القسم  :)ال يوجد   املتطلب السابق )إن وجد 

 :لثانيا الفصل الدراس ي  أ.ث      3:30 – 2:00  حاضرة:وقت امل 

 :2017/2018 العام الجامعي  :د .  محمد القضاة  اسم املدّرس 

 الثالثاء الخميس األحد   2 -12   : الساعات املكتبية 
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 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 ر واملراجع املطلوبةاملصاد املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

 تاريخ علم التشريح ومصطلحاته  وتطبيقاته     -1
 التشريح البشري  الوظيفي

 م1998قرش ي وطاهر  

  املستويات واملحاور,  الوقفة التشريحية   -2

   تشريح الخلية , علم األنسجة  -3

  تشريح الهيكل العظمي : الخلية العظمية , الرأس  والرقبة    -4

  تشريح العمود الفقري   -5

   ,   تشريح  عظام األطراف العليا االختبار األول   -6

  تشريح الحوض و عظام األطراف السفلى  -7

   تشريح العضالت : الخلية العضلية, أنواع العضالت وتصنيفاتها   -8

   تشريح املجموعات العضلية الكبيرة  -9

  تابع تشريح املجموعات العضلية الكبيرة  -10

  املركزي  لجهاز العصبيتشريح ا  -11

  ,       تشريح الجهاز العصبي الطرفياالختبار الثاني  -12

  تشريح الجهاز  الدوري الدموي    -13

  تشريح الجهاز  الدوري الدموي    -14

  تشريح الجهاز التنفس ي      -15

   االختبار النهائي  -16

 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  وسائلالطرائق واالستراتيجيات وال 

 محاضرات نظرية 1

 مناقشات 2

 عرض ومشاهدة فيديو 3

 تقارير واوراق عمل 4

 عرض على دمية الهيكل العظمي 5
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 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (ض تقديمي ، تقارير ، عر مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %  20 اختبار اول  السادساالسبوع  1

2 
الثاني االسبوع 

 عشر
 %20 اختبار ثاني

3 
السادس االسبوع 

 عشر
 اختبار نهائي

50 % 

 

 %10 مشاركة االسبوع  4

5    

6    

 (%100) املجموع الكلي

 

 سية والثانوية:ثامنا: مصادر التعلم األسا

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 املراجع العلمية-1

 رسائل املاجستير -2

اقع  -3  االلكترونيةاملو

 املؤتمرات العلمية -4

 حسب املرفق في قائمة املراجع الكتب واملراجع الثانوية  : -5

 تاسعا : إرشادات عامة

 

No   ،التقارير و األوراق البحثية املشاركة الصفية،سياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 من املحاضرات %85يقل عن  ال على الطالب حضور ما 1

 االمتحان بإعادةيحق له املطالبة  كل من يتغيب عن امتحان دون عذر  ال 2

 من العالمة الكلية %10التقارير واملشاركة الصفية يخصص لها  3

4  

 


