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  وصف المادة.18

يقذيت . انؼصبً ، وانجهبص انؼضهً انهٍكهً وانُظى انقهبٍت انشئىٌتانجهبصيغ انتشكٍض ػهى - دساست انبٍُت وانذالنت انىظٍفٍت نهجسى انبششي 

 . وانفسٍىنىجٍتةفً االػتببساث انحشكً  راث انصهتٌتانتششٌحيٍ انُبحٍت  انتشبٍت انبذٍَت اثنتطبٍق
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

األهداف - أ

 .إتبحت انفشصت نهطبنب نذساست األَظًت انىظٍفٍت انًختهفت نهجسى انبششي فً َهج يُتظى واإلقهًًٍ-  1

 إبالؽ انطبنب االختالف انتششٌحً وأهًٍت انىظٍفٍتتؼشٌف و 2

 .تىفٍش أسبط تششٌحً نتحهٍم انحشكت 3

 

... يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب

 أو انًالحظت؛/  و االيثهتتحذٌذ انهٍبكم انشئٍسٍت فً انجسى انبششي ػٍ طشٌق -  1

 انًتىفش يٍ تسهٍالث ويصبدساستخذاو انًصطهحبث انتششٌحٍت يغ -  2

 نتطىٌش احتشايب ػبنٍب نجًبل وفؼبنٍت انجسى انبششي-  3

 .نىصف انتششٌح وػهى وظبئف األػضبء يٍ انجهبص انؼضهً انهٍكهً-  4

  وظٍفت اإلَسبٌ؛ انبٍئً انذاخهً ونتصىٌش هٍكم وظٍفت يٍ وظبئف َظبو انقهب وانجهبص انتُفسً فًٍب ٌتؼهق انتىاصٌ-  5

 .تحذٌذ انهٍكم انتُظًًٍ وانًهبو انتُظًٍٍت نهُظبو انغذد انصًبء وانجهبص انؼصبً-  6

نسشد انهٍبكم انتششٌحٍت ووصف وظبئف انجهبص انهضًً وتحذٌذ انؼالقت يغ انتغزٌت وانتًثٍم انغزائً وتُظٍى دسجت انحشاسة فً جسى -  7

 .اإلَسبٌ

 .تصًٍى وتُفٍز انًىضىػبث فً ػهى انتششٌح يٍ خالل تطبٍق تكُىنىجٍب انًؼهىيبث فً انصحت  وانتشبٍت انبذٍَت-  8
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 

 

 المراجع
نتاجات التعّمم   التقييمأساليب المعتمدة

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

األساسيات - 
في تشريح 
. اإلنسان ، د

 محمود بدر عقل

 انًقذيت،  نفسه 1 

محمد فتحي . د
علم التشريح .هندي 

 .الطبي للرياضيين 

انًصطهحبث وانجسى  1  1،2،3 

 انتجبوٌف

 أَىاع األَسجت 1  1  

 َظبو غالفً 1  1،2  

 َظبو انهٍكم انؼظًً 2  4  

 انًفبصم 2  4  

 انجهبص انؼضهً 3  4  

 ايتحبٌ     

 انجهبص انؼصبً 1  6  

 انذيبؽ وانحبم انشىكً 1  6  

 َظبو انغذد انصًبء 1  6  

ظبو انقهب واألوػٍت ٌ 1  5  

 انذيىٌت

 انهًفبوٌت وانًُبػت  1  7  

 انجهبص انتُفسً 1  5  

 انجهبص انهضًً 1  7  

 ػشض يىضىع يختبس 3  8  

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

: يتم تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
ٌهتم المقرر بالفروق الفردٌة من حٌث القدرات الذهنٌة بحٌث ٌتم تكلٌف وحل واجبات بٌتٌة ثنائٌة مشتركة وٌتم تعزٌز القواسم 

المشتركة بٌن الطالب عن طرٌق الحوار العلمً لحل المشكالت المرتبطة وتقٌٌم ذلك فً بطاقة تقٌٌم االداء الفردٌة للتغذٌة الراجعة 
 .من التكلٌفات والمهمات المناطة بالطالب

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
 :ٌتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أسالٌب التقٌٌم والمتطلبات التالٌة
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غٌاب % 15:نظام الحضور والغٌاب −
الحضور وحل الواجبات وعرضها :المشاركة الصفٌة −
ال بد ان تحترم مواعٌد تسلٌم التكلٌفات والواجبات والتقارٌر حسب االتفاق وإن أي خلل فً ذلك : نظام التكلٌفات وتسلٌمها −

ٌعرضك لخسارة بعض النقاط  
تشجٌع االعتماد على النفس وعدم اتباع اسالٌب الغش : األمانة العلمٌة −

 عن طرٌق االٌمٌل والساعات المكتبٌة وبالموعد: نظام التواصل مع المحاضر

 ،العمال الفصل % 30و، لالمتحان النهائً % 40االمتحان االول  و% 30اختبارات  −

 الملف الوثائقً للمقرر، ومشروع المقرر  −

 

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

% 15سٌاسة الحضور والغٌاب - أ

الغٌاب عن االمتحانات وتسلٌم الواجبات فً الوقت المحدد - ب

إجراءات السالمة والصحة - ج

الغش والخروج عن النظام الصفً - د

إعطاء الدرجات - ه

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتً تسهم فً دراسة المادة- و

 

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 المختبر 

 

 المراجع .25

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
دار الفكر – محمود عقل /االساسٌات فً تشرٌح االنسان -1

 
.   التعميميةالكتب الموصى بها، وغيرها من المواد-  ب

 

 .علم التشريح الطبي للرياضيين .محمد فتحي هندي . د
 

  معمومات إضافية26.

القدرة على  وله ومهارات الخبٌر، وقٌم التخصص والمجتمع، قائد تربوي متسلح بالمعرفة التخصصٌة هوالطالب المجد والممٌز 
من أجل  والتعلم مدى الحٌاة من خالل الممارسة التأملٌة التعلم الذاتً المعاصرة لتحقٌق أقصى قدر من نتائج البحوث االستفادة من

 .تعلم أمثل متنوع الخبرات لكل التالمٌذ والمنتفعٌن توفٌر
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