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 نموذج وصف المقرر

 :   وصف المقرر

 

 كلية ابن خلدون الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 والسونار  تقنيات االشعة    / المركز علمي القسم ال .2

 المرحلة االولى  \عامة  فسلجة   اسم / رمز المقرر  .3

 ا.م.د مجيد ياسين  اسم التدريسي   .4

 اسبوعيا   ساعة عملي( 2نظري +    ساعة 2 )الحضور التقليدي أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 عملي  ساعة  60+   نظري  ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 14/11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر  .9

 :   لطالبا  تعريف 

 . ة عامة واليت متثل علم وظائف االعضاء البشريابملبادئ العامة للفسلجة ال  

تقنيات االشعة  يف  , ملا له عالقة ابختصاصهم )الفسلجة العامة(  شريةبختريج طالب هلم معرفة جيدة حول وظائف االعضاء ال
 . والسوانر

   والرتكيز على اجلانب البشري والطيب. )وظائف االعضاء(   ابجلانب النظري والعملي فيما يتعلق ابلفسلجة العامة االهتمام  

 اجراء االمتحاانت اليومية والشهرية. صقل املعلومات النظرية والعملية للطلبة من خالل 

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  مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .النظرية ,من الناحيةتعليم الطالب على فسلجة الجسم ووظائف االعضاء البشرية -1أ

 العملية  ووظائف االعضاء البشرية,من الناحية تعليم الطالب على فسلجة الجسم   -2أ

 ربط الجانب النظري والعملي مع الجانب السريري.  -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 فديوي اثناء المحاضرات النظرية والعملية لتثبيت وتوضيح المعلومة في ذهن الطالب.عرض  – 1ب 

 االستشهاد بالحاالت السريرية والمرضية اليضاح وظائف االعضاء البشرية الطبيعية.  – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 . العملية المختبرات المحاضرات النظرية + 

 عرض الفيديوات.
 طرائق التقييم       

 والنظرية   العملية لشهريةوا االختبارات اليومية 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 . تنمية العالقات االجتماعية والتربوية بين المدرسين والطلبة -1ج

  .الحث على االلتزام واالنضباط-2ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 . الفعاليات النظرية والعمليةكتاب منهجي يضم 

   ية.لداتا شو في عرض االفالم التوضيح استخدام ا
 طرائق التقييم     

 االختبار اليومي والشهري والفصلي 

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

 العلمي االعداد العام -1د 

 اعداد تطبيقي لمهنية المدرسين -2د 
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

ساعة  2 1

  2نظري +  

 ساعة عملي 

التعرف على الطلبة  

وشرح ملخص المادة, 

 محتويات الخلية  

 المايكروسكوب:اجزاءه 

 واستخداماته 

Introduction to 

physiology,cells,c

ell components 

and functions 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

 االسئلة العامة 

ساعة  2 2

  2نظري +  

 ساعة عملي 

الدم: المصل,البالزما. 

 البالزما محتويات 

وخز االصبع وعمل  

 شريحة)مختبر( 

Blood 

,serum,plasma,pla

sma proteins 

function 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

االسئلة  

 الشفوية 

ساعة  2 3

  2نظري +  

 ساعة عملي 

.  كريات الدم الحمراء,  

 االقراص الدموية.

 صبغ الشريحه )مختبر( 

Platelets, 

Erythrocytes , 

erythropoietin 

function and 

importance 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

 االسئلة العامة 

ساعة  2 4

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 . تخثر الدم.
كريات الدم البيضاء  

 )مختبر( 

Blood clotting, 

mechanism of 

bleed closing 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

االختبارات 

 العملية

ساعة  2 5

  2نظري +  

 ساعة عملي 

الدورة الدموية, تشربح  

 وفسلجة القلب.

قياس الهيموكلوبين  

 )مختبر( 

Physiology of 

circulatory 

system, Heart 

anatomy , heart as 

a pump 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

 االسئلة العامة 

ساعة  2 6

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة القلب ووظائفه. 

خاليا الدم  قياس حجم 

 )مختبر( 

Heart sounds and 

Cardiac output 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

 االختبارات 
 النظرية 

ساعة  2 7

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة ضغط الدم.
شريحة الدم العلمية  

 )مختبر( 

Blood pressure  الشرح

 والعرض 

 والتطبيق 

االسئلة  

 الشفوية 

ساعة  2 8

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 الجهاز الهضمي.

 اصناف الدم )مختبر( 

Digestive system  الشرح

 والعرض 

 والتطبيق 

االختبارات 

 العملية

ساعة  2 9

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة الغدد اللعابية. 

نزف وتخثر الدم  

 )مختبر( 

Salivary glands & 

its function 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

االسئلة  

 التحريرية 

ساعة  2 10

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة  الكبد ووظائفه. 

كريات الدم الحمراء  

 )مختبر( 

Liver& its 

function 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

 االسئلة العامة 

ساعة  2 11

  2نظري +  

 فسلجة الجهاز العصبي 

كريات الدم البيضاء  

Physiology of 

nervous system 

الشرح 

 والعرض 

االختبارات 

 العملية
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 والتطبيق  )مختبر(  ساعة عملي 

ساعة  2 12

  2نظري +  

 ساعة عملي 

فسلجة الجهاز العصبي  

 الحسي.

شريحة الدم العلمية  

 )مختبر( 

Sensory system  الشرح

 والعرض 

 والتطبيق 

االسئلة  

 الشفويه 

ساعة  2 13

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة الجهاز العصبي 

 الحركي

Motor system  الشرح

 والعرض 

 والتطبيق  

 االسئلة العامة 

ساعة  2 14

  2نظري +  

 ساعة عملي 

فسلجة الجهاز العصبي  

 الالارادي 

Anatomic of 

nervous system 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

امتحان يومي  

 عملي 

ساعة  2 15

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 الغدة النخامية .

سرعة ترسب كريات 

 الدم الحمراء )مختبر( 

Endocrine control 

mechanism,pituita

ry gland                  

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

االسئلة  

 التحريرية 

   First exam امتحان االول   16

17      

ساعة  2 18

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة الجهاز التنفسي 

 قياس النبض  )مختبر( 

Adrenal gland, 

endocrine 

pancreas 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

امتحان يومي  

 عملي 

ساعة  2 19

  2نظري +  

 ساعة عملي 

التبادل الغازي في الرئة  

   والجسم .

 المحرار واستخداماته  

 )مختبر( 

Function of 

respiratory system 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

 االختبارات 

ساعة  2 20

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة الجهاز الكلوي 

قياس ضغط  الدم 

 )مختبر( 

Lung volume, 

exchange & 

transport of gases 

in the body 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

 االختبارات 

ساعة  2 21

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة  الكلية ووظائفها 

اصوات ضربات القلب 

 )مختبر( 

Physiology of 

renal system 

الشرح   

 والعرض 

 والتطبيق 

امتحان يومي  

 عملي  

ساعة  2 22

  2نظري +  

 ساعة عملي 

دور الكلية في تنظيم  

 ضغط الدم.

 تخطيط القلب )مختبر( 

Kidney structure 

& function 

الشرح 

والعرض 

 والتطبيق 

 االسئلة 

 العامة 

ساعة  2 23

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 Role of kidney in االمتحان الثاني

regulation blood 

pressure 

  

ساعة  2 24

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة تكوين البول. 

قياس حجم الرئة    

 )مختبر( 

Second 

examination 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

 االختبارات 

ساعة  2 25

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 الجهاز التناسلي االنثوي 

 

التنفس االصطناعي 

 )مختبر( 

Urine formation  الشرح

 والعرض 

 والتطبيق 

 االسئلة 

 العامة 
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 البنية التحتية   .12
 القاعة الداخلية / المختبرات. 

 .Text book of medical physiology; Guyton & Hall ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
Practicle physiology: Eotvos Lorand University. 

 .Review of medical physiology; William F. Ganon )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
Manual of  practical physiology.                                 

 االنرتنيت 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
   جمالت علمية وطبية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 ادخال المصادر الحديثة والبحوث والتطورات الجديدة في المجال العلمي والطبي.   

 

 

 
 

ساعة  2 26

  2نظري +  

 ساعة عملي 

فسلجة الجهاز التناسلي  

 الذكري

 فحص االدرار )مختبر( 

Female 

reproductive 

system 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

االختبارات 

 والتحريرية 

ساعة  2 27

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة الحمل
 تجارب عن تناسق الحركات 

 )مختبر( 

Male reproductive 

system 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

االسئلة  

 واالختبارات 

ساعة  2 28

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة  تطور الجنين 

فديو عن  المفاصل  

 والعضالت )مختبر( 

Physiology of 

pregnancy 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

 االسئلة 

 العامة 

ساعة  2 29

  2نظري +  

 ساعة عملي 

 فسلجة الوالدة  الرضاعة 

 

فحص حاسة التذوق  

 )مختبر( 

fetal development    الشرح

 والعرض 

 والتطبيق 

التحريري  

 واالختبارات 

ساعة  2 30

  2نظري +  

 ساعة عملي 

فسلجة تنظيم درجة  

 الحرارة  للجسم

-Parturition, 

lactation,  

-Regulation of 

body temperature 

الشرح 

 والعرض 

 والتطبيق 

االسئلة  

 واالختبارات 


