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Course overview 

 

 

   The course description and definition :تعريف المساق ووصفه 

  
قبل البدء بالمعارف األخرى فيو بل ُيعتبر التشريح من األمور الميمة التي البد وأن يدرسيا الطالب لمجسم المشرح 

أن ىذا العمم ُيدل الطالب عمى المعارف األخرى من خالل ربط األجزاء بالوظائف ، فدراسة ىيكل السيارة ُيعتبر 
أمر ميم وضروري لمطالب الميندس أو العامل في مجال صناعة أو تصميح السيارات ، وىذِه ىي الفكرة العامة 

 .نسان ودراسة ىيكل وبنية جسم اإلنسان لمطالب المتخصص في مجال الطب البشريلطرح دراسة مقرر تشريح اإل

 ما ىو التشريح أساسًا ..؟؟

التشريح ىو عمم يقوم بتبسيط األجزاء من الجسم حتى تسُيل معرفتيا ، والمطموب من طالب الطب حين دراسة 
وبالتالي فإن دراسة التشريح تخدم الطبيب مقرر التشريح أن يستوعب أجزاء الجسم الُمشّرح "أجزاء اإلنسان" ، 
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والجراح والممرض في مجال عممو بل إن أكثر من ثمث الُمصطمحات التي يستخدميا العامل في مجال الطب ىي 
 .أساسًا قائمة عمى تشريح جسم اإلنسان

    
سوف تُبسط وتسمسل تبين من خالل دراستي لممقرر أن الحاجة الُمِمّحة إلضافة بعض األفكار المساعدة التي 

مواضيع المقرر لكي يتم استيعابيا أمر البد منو ، فقد ُيقدر ىذا المقرر بمعموماتِو عن طريق طالب الطب بأنو 
 .كٌم كبير وىائل ولذلك وجدت الحاجة إلدراجو بنوعية وجودة من خالل تبسيط عممية الدراسة لو

 :مى النحو التاليالمنيج الذي سوف نتّبعُو في دراسة ىذا المقرر سيكون ع

مقدمة: عبارة عن أفكار عامة تستوفي موضوع الدرس باإلضافة لتوضيح الفكرة الرئيسية المراد إيصاليا  (1
 .من خالل ىذا الموضوع لمطالب

 .عرض: طرح الموضوع بشكل متسمسل وبتوضيح عن طريق وضع صور لمفكرِة ذاتيا (2

بطريقة تجعل الحفظ لمموضوع جدًا يسيرة وسيمة تمخيص: إضافة النقاط الميمة التي يجب التركيز عمييا  (3
 .بحيث ُتدرج بشكل شجرة متسمسمة لألفكار المطروحة في الدرس أو بطرق ُأخرى

معمومات عامة: ُتضاف بعض المعمومات التي فييا اإلستفادة العامة ترتبط فكرتيا بالدرس نفسو إن  (4
 .وجدت

 
 

 
 Course Objectives  : ساقأهداف الم

 

المساق عمى تعريف الطالب عمى المستويات التنظيمية في جسم االنسان : المستوى الكيماوي ، ييدف  (1
  الخموي ، النسيج ، العضوي، الجيازي  .

 تعريف الطالب عمى المستوى الخموي ومكونات الخمية ووظائف كل عنصر من عناصر الخمية . (2
 التعرف عمى انسجة الجسم المختمفة والفروق بينيا وصفاتيا. (3
 تعريف الطالب عمى مستويات التشريحية ) المستوى السيمي ، االفقي ، امامي ، خمفي ، انسي وحشي. (4
 تعريف الطالب عمى جميع اجيزة الجسم المختمفة تشريحيًا ووظيفيًا العظام ، المفاصل، العضالت. (5
 تعريف الطالب بمكونات )أعضاء( كل جياز عمى حدا وصفًا تشريحيًا ووظيفيًا . (6
ا المساق عمى تزويد الطالب بالمعمومات التي تمكنو من تحديد اجيزة الجسم المختمفة تشريحيًا ييدف ىذ (7

 ووظيفيًا .

 .لتطبيقي ودوره في النشاط الرياضيتعريف الطالب مقدمة عن عمم التشريح ا (8

 يتمكن الطالب من معرفو األوضاع التشريحية لجسم اإلنسان. (9

 ومكوناتو )المفاصل، عظام الطرف العموي، السفمي(.يمم  الطالب باىميو  الجياز العظمي.  (11



 يمم الطالب الجياز العضمي )عضالت الطرف العموي والسفمي ــ الجذع(. (11

 . والجياز العصبي الذاتي–الجياز العصبي الطرفي -يدرك الطالب الفرق بين الجياز العصبي المركزي (12

 . ت( وكيفية عمميا أثناء النشاط البدنييتعرف الطالب عمى المواقع التشريحية لمجسم )العظام والعضال (13

 

 
 

   Previous requirements :المتطلباث السابقت 

                  

 لمستوى البكالوريوس التشريح الوظيفي   مادة

 
 Instructions Course  : تعليماث المساق

 .تجاوز نسبة الغياب المقرر ستحرم الطالب من دخول االمتحان النيائي (1
 . مسئول عن تحضير و دراسة المادة المطموبة قبل موعد المحاضرةالطالب  (2
 . كل المادة التي تناقش خالل المحاضرات مطموبة في االمتحان (3

 . يتم تقديم االمتحانات القصيرة بشكل عشوائي ومفاجأ و بدون تحديد الموعد مسبقا  (4

 
 
 

 Educational outcomes : المخرجــات التعميميـه
A.  والمعموماتالمعارف  : Knowledge and information 

 

 يميز الطالب بين اعضاء الجياز الواحد والتعرف عمييا تشريحيًا . (1
 تعريف الطالب تشريحيًا بالعظام وتطورىا ومكان وجودىا وكذلك بالمفاصل المختمفة بالجسم ومكوناتيا. (2
 تعريف الطالب بعضالت الجسم منشأىا ومكان اندغاميا وظيفيا . (3
 تعريف الطالب بالجياز العصبي تشريحيًا ووظيفيُا . (4
 تعريف الطالب بأجيزة الجسم المختمفة ، التنفسي، اليضمي ، الدوري، االخراجي الغدة . (5
 
 

B. : مهـارات التفكيــر   Thinking Skills 
 

 تحديد اجيزة الجسم المختمفة وعالقتيا ببعضيا البعض. (1



 ببعضيا البعض.تحديد العظام والعضالت وعالقتيما  (2
 التميز بين اعضاء االجيزة المختمفة تشريحيًا ووظيفيًا. (3
الربط بين اجيزة الجسم خاصة العضمي والعصبي واليكيمي وكيفية تأثير   كل جياز  (4

 عمى االخر.
 

C. مهارات التخصص : skills specialization 
 التعرف عمى اعضاء واجيزة الجسم المختمفة تشريحيًا .

 
 

D. همهارات تحويمي : transformative skills 
 التعرف عمى تطبيق فيمو الجيزة الجسم المختمفة تشريحيًا في حياتو العممية والعممية التعميمية . (1
تطبيق معرفة بأجيزة الجسم المختمفة في تعمم ميارات رياضية مختمفة اعتمادًا عمى فيمو  (2

 لمعظام والعضالت واالعصاب والربط بينيما.
 

 

 

 

 

 

  Course Evaluation System : المساقنظام تقوين 

 
 نسبة الدرجة نوع اإلختبار ت
 %15 .القصيرةالفسيولوجية البسيطة عدد من االختبارات قيام ب 1
 %2 لممعمومات المأخوذة . شفويةاختبارات  2
 %2 .كتابية لممصطمحات الفسيولوجية الرياضية بالمغة االنجميزية  3
 %3 .تقرير 4
 %3 . و ممخصات لألبحاث عرض التقرير 5
 %15 . الثانياإلختبار فصل  6
 %60      . االختبار النيائي 7

 %100 مجموع الدرجات
 

 

 
 



 Main topics scheduled in the course  الموضوعاث الرئيست المقررة في المساق :

 

 مفردات المنيج الدراسي  لمادة التشريح

 2015-2014  المرحمة الثانية
 (   )رات ضالمحاعدد 

 
 رات  حسب أسابيع السية الدراسية و تريتيب أٍداف  احملاضرات حسب املادة أو املوضوع ..ضتقسيه احملا

 

 ت
أياو 

 األسبوع

تأريخ 
 احملاضرة

 اهلدف مً احملاضرة موضوع احملاضرة

1  

 
 عمم التشريحمقدمة ل

 

التربية أىمية عمم التشريح فى مجال  -عالقتو بالتربية الرياضية 
 تعريف األنسجة  -( Histologyعمم األنسجة  )–الرياضية 

2  
 

 أنواع األنسجة

 أنواع األنسجة -األنسجة الضامة  -النسيج الطالئي 
 تركيب العظم الطويل -الضامة 

3  
أنواع  -األنسجة العضمية  -أنواع األنسجة الوعائية  -األنسجة الوعائية  

 األنسجة العضمية

 أنواع األنسجة العصبية - النسيج العصبي أنواع األنسجة    4

 -أنواع الجمد   –مكونات الجمد   –أىميةالجمد  الجمد   5

6  
 Theالخمية ......  

Cell 
 أشكال الخاليا الحيوانية وأحجاميا . -وظائف الخاليا الحيوانية  

7  

 

 الييكل العظمي
 -الييكل الطرفي - المحوريالييكل  -أشكال العظام - الجياز الييكمي

 وظائف العظام

 % درجة51 امتحاٌ فصلي ... األول   8

  
 

 المفاصل
الحركـات اليامة التى تقوم بيا  -مفصل الركبة  -أنواع المفاصل 

 المفاصل

9  
 

 الجياز العصبي
وظائف جياز  –أقسام جياز العصبي  -مكونات جياز العصبي 

 –العصبي 

 –الوحدة الحركية–أنواع العضالت–مكونات جياز العضمي الجياز العضمي   

 وظائف جياز التنفسي –أعضاء جياز التنفسي الجياز التنفسي   10

11  
 

 الجياز اليضمي
 –التغذية الدموية والعصبية لجيازاليضمي –أعضاء جياز اليضمي

 التراكيب الممحقة بالقناة اليضمية–وظائف جياز اليضمي

 %( درجات5تسميم التقرير قبل اإلمتحان ...) ......تقرير عً    12

 درجة %51 امتحاٌ فصلي ... الثاىي   13

 

 



Course Reading Listand Rerernces  
Key references 

 المصادر الرئيسية
usefule references 

الثانوية المصادر  
)magazine and 

reviews 

 المجالت و االبحاث
 

 
  

 
 ملحق ..

                                                                                                              : Type of exams questtion  السئمة االمتحانيةنموذج 
  Typical answers for above exam question  جواب نموذجي السئمة االمتحانية
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