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 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 لتشريحية لكافة اعضاء جسم االنسان عالقتها مع بعضها   يستطيع الطلبة تمييز التركيبة ا - 1ب 

 يستطيع الطلبة تمييز البنية النسيجية لالعضاء ووظائفها   - 2ب 

 يستطيع الطلبة تحديد السمات المجهرية المهمة التي تميز كل نسيج  - 3ب 

 يستطيع الطلبة كيفية استخدام المجهر الضوئي    - 4ب 

 
 م  طرائق التعليم والتعل      

 محاضرات وسمينارات نظرية  -1

 مختبريه  تدريبات  -2

 

 
 طرائق التقييم       

 العملية االمتحانات النظرية و  إجراء -1
 تقديم بحوث علمية  -2
 اليومية تقييم النشاطات -3
 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

   .معرفة كيفية التعامل مع الجثة و عدم التنقيص من شأنها -1ج         

 

 مبادئ العمل الجماعي وتبادل المعلومات مع الزمالء. معرفة -2ج

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات وسمينارات نظرية  -1

 ية لتفاع /متعددة وسائط عروض  -2
 مختبرية  تدريبات  -3

 

 

 



  
 3الصفحة 
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 ----- ساعة  30 االجنة   الثانية 

     



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 ل االساتذة على تطور الطالب في الراحل المختلفةمن قبتنشيط االشراف  -1
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 االولى
 

 ے ے ے ے   ے ے ے ے ے ے   ے ے اساسي التشريح 

                 اساسي التشريح  الثانية 

                 اساسي االجنة  

                 اساسي االنسجة   الثانية 
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 موذج وصف المقررن

 

وصف المقرر 
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لرأس و العنق و البطن  الوصفي و السريري ل  يهدف المقرر الى تقديم المعارف و المهارات المتعلقة بالتشريح

 والجهاز العصبي المركزيو أضاء الحواس و البطن و الحوض. 
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 واألنثى  الذكر لدى التناسلي والجهاز الحوضية األعضاء بنية ووصف الحوض  جدران يد تحد   -14أ
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  محتوياتها وتحديد  المختلفة العنق ومثلثات  نواحي تمييز -2ب 
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  والحنجرة البلعوم لجوفي األساسية العناصر وتمييز األنف جوف عناصر تحديد -8ب 
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 والحوض 
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 طلوبة الم
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المرحلة 

 الثانية 
  نظري 60

والعملي 

180 

الرأس و العنق و  

 البطن و الحوض 

  نظري التشريح 

+  الكتروني 

 عملي 

االمتحان  

اليومي و 

 الفصلي 
المرحلة 

 االولى 
نظري   60

والعملي 

120 

االطراف العليا 

والسفلى والحجاب 

 الحاجز

نظري   شريح الت

الكتروني  + 

 عملي 

االمتحان  

اليومي و 

 الفصلي 
      
      
      
      
      


