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 الساعات  األسبوع 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
تحقيق اهداف )معرفية او  

مهاراتية او وجدانية والقيمية  

 او مهارات عامة(  

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

1 
2  

نظري+ 

 عملي  2

معرفة الطالب  

بالمادة العلمية  

وادراك المهارات  

العلمية والذهنية  

 والمهنية 

مقدمة عن التشريح وتعريفه 

 االنسان ومعرفة اجزاء جسم 

تعليم  

+  حضوري

عملي في  

 المختبر 

كوسات يومية  

وامتحانات  

شهرية وفصلية  

مع تقارير  

علمية لكل  

 طالب.

2 = = 

تشريح سطح القلب ووصف  

وضعية القلب حسب جدار الصدر 

 وعدد االضالع 

= = 

3 = = 

 تشريح سطح الرئتين: 

وصف وضعية الرئتين حسب جدار  

 الصدر وعدد الضلع.

= = 

4 = == 

 تشريح سطح البطن: 

نقوم برسم مناطق سطح البطن  

 حسب الحواف األفقية والعمودية. 

= = 

5 =  

 تشريح المعدة: 

نوضح عالقة المعدة باألعضاء 

 األخرى بالبطن. 

= = 

6 =  

 تشريح الكبد والطحال: 

نعرض لهم مناطق الكبد والطحال 

 حسب تشريح البطن والوجه 

  

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى  -د 
 القدرة على نقل األفكار  -1

 فتح آفاق جديدة للطالب وتوضيح العالقة بين الجانب العملي والنظري  -2

 القدرة على تكوين فرق البحث والعمل الجماعي  -3

 تعزيز الثقة بالنفس من خالل عرض التقرير ومناقشته -4

   



7 =  

 تشريح األمعاء: 

عالقة األمعاء باألعضاء نوضح 

 األخرى بالبطن. 

  

8 =  

 : زائدةتشريح ال

في المنطقة  لزائدةنحدد منطقة ا

 الحرقفية اليمنى 

  

9 =  

 تشريح المرارة: 

في المنطقة   نحدد منطقة المرارة

 لجهة اليمنى من البطن شبه ا

  

10 =  
نحدد منطقة الرحم في منطقة فوق 

 العانة. 
  

11 =  
 الهيكل العظمي للمركز: نصف 

 . العمود الفقري -لجمجمة ا
  

12 =  

 عظام الكتف: 

نظهر عظام الكتف على الهيكل 

 العظمي وهي لوح الكتف والترقوة. 

  

13 =  
 عظام الذراع: 

 . والفخذ نظهر عظام الذراع 
  

14 =  

 عظام الساعد: 

 نظهر عظام الساعد: 

 )الزند ونصف القطر(. 

  

15 =  

 اليد: عظام 

 نظهر عظام اليد: 

 .عظام الرسغ

  

16 =  

 عظام الحوض: 

 نحدد عظام الحوض وهي: 

 )اإللياك واإلقفار والعجز(.

  

17 =  

 عظام الفخذ: 

نظهر للهيكل العظمي عظم الفخذ 

 مع األطراف السفلية والعليا. 

  

18 =  

 عظام القدم: 

وهي: )عظم الكعب ،  نصف العظام  

 (.المشط

  

19 =  

 الجمجمة: عظام 

نقوم بتسمية أرقام العظام الموجودة  

 على جميع أسطح الجمجمة.

  

   عظام العمود الفقري:   = 20



نوضح للطالب أنواع عمود الفقرات 

 وأرقامها. 

21 =  

 عضلة الكتف: 

نظهر لهم على النموذج جميع 

 عضالت الكتف 

  

22 =  

 تشريح جدار الصدر:

عطي أنواع وأرقام األضالع ن

 القص عظم و

  

23 =  

 عضالت الصدر والبطن: 

نعطي اسم عضالت جدار الصدر 

 وجدار البطن. 

  

24 =  

 عضالت الظهر واأللوة: 

الظهر وعضالت  نعرض عضالت 

 األلوية 

  

25 =  

 تشريح الجهاز الهضمي: 

نعرض عليهم نموذج أعضاء 

 الجهاز الهضمي.

  

26 =  

 : تشريح الجهاز القلبي 

نموذج األعضاء نعرض عليهم 

 التي هي القلب والتوابع الكبيرة.

  

27 =  

 الجهاز التنفسي : 

نظهر الرئتين والشعب الهوائية  

 والشعب الهوائية. 

  

28 =  

 الجهاز البولي الجيني: 

 الكلى والمثانة البولية مع  نريهم

 الرحم والبروستاتا. 

  

29 =  

 لجهاز البولي الجيني: 

 الكلى والمثانة البولية مع  نريهم

 الرحم والبروستاتا. 

  

30 =  

 الجهاز العصبي المركزي: 

النخاع  -المخيخ  -نصف المخ 

 المستطيل والحبل الشوكي. 

  

 

 

 
 



 البنية التحتية   .11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة : 1

 مباديء علم التشريح للدكتور عبد الرحمن محمود الرحيم وزارة الصحة  -
 Atlas of anatomy (Grantes)الكتب المساعدة:   -

 

 . Referenc المراجع الرئيسية )المصادر( :- -2 

Kingham anatomy- Oxford- London/1987 

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (:

 الكليات الطبية والصحيةمباديء علم التشريح لطلبة                           

   Clinical Anatomy :ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

Grants Atlas of Anatomy                                                       
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 والبحث العلمي.

السعي المبرمج للوصول إلى حدود العلم من خالل االتصال بالجامعات ذات السمعة الطيبة والتبادل الثقافي   -3

 التبادل الثقافي الكتساب الخبرة والمعرفة النظرية بالعلوم. على مستوى البحث أو الزيارات أو 

 استخدام الوسائل الحديثة في تنمية قدرات الطالب -4
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