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 دقة السيد العميد مصا



 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اضحو١ٍح اٌرشت١ح  ن اٌّؤعغح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

 ٔظشٞػٍَٛ  / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌثشٔاِط األواد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ذم١ُ اٌثشٔاِط األواد٠ّٟ

 تىاٌٛس٠ٛط اعُ اٌشٙادج إٌٙائ١ح  .4

 :إٌظاَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساخ /أخشٜ 

 عٕٛٞ

  اٌّؼرّذ   تشٔاِط االػرّاد .6

  ال ٠ٛظذ اٌّؤششاخ اٌخاسظ١ح األخشٜ  .7

 4/9/7102 ذاس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 األواد٠ّٟأ٘ذاف اٌثشٔاِط  .9

ِغاػذج اٌطٍثح ٌّؼشفح ػاللح اٌثشٔاِط ٚػٕاطشٖ اٌذساع١ح ) اٌىٛسعاخ أٚ اٌّٛاد اٌذساع١ح ( ِغ اٌشٙادج 

 .إٌّّٛؼح ٚاٌّؤ٘الخ اٌٛظ١ف١ح اٌّغرمث١ٍح
 ِغاػذج اٌطٍثح ٌّؼشفح طشائك اٌرم١١ُ اٌّغرخذِح ٌٍرأوذ ِٓ ؼظٛي اٌطٍثح ػٍٝ ِخشظاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح     

ِغاػذج اٌطٍثح ٌّؼشفح طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرٟ ذغاػذُ٘ ػٍٝ ذؽم١ك ِخشظاخ اٌرؼٍُ اٌّغرٙذفح فٟ وً      

 ِٓ ِشؼٍرٟ إٌظشٞ ٚاٌرطث١مٟ
٠ىْٛ ٚطف اٌثشٔاِط األواد٠ّٟ تّصاتح ِظذس ِؼٍِٛاخ ألستاب اٌؼًّ ػٓ ٔٛػ١ح خش٠عٟ اٌمغُ اٌؼٍّٟ      

 اٌرٟ ٠ّرٍىٛٔٙآِ ؼ١س ٔٛع اٌّٙاساخ ٚ اٌمات١ٍاخ 
 

 

 

 

 
 



 اٌّطٍٛتح ٚطشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُ ثشٔاِطِخشظاخ اٌ  .11

 اال٘ذاف اٌّؼشف١ح  - أ
ِغاػذج اٌطٍثح ٌّؼشفح ػاللح اٌثشٔاِط ٚػٕاطشٖ اٌذساع١ح ) اٌىٛسعاخ أٚ اٌّٛاد اٌذساع١ح ( ِغ  -1أ

       اٌشٙادج إٌّّٛؼح ٚاٌّؤ٘الخ اٌٛظ١ف١ح اٌّغرمث١ٍح.

 اٌرؼشف ػٍٝ ِفشداخ ِادج ػٍُ اٌرشش٠ػ ٚخظائض ظغُ االٔغاْ. -2أ

 دساعح ػٍُ اٌرشش٠ػ ٚػاللرٗ ِغ اٌفؼا١ٌاخ اٌش٠اض١ح ِٚغرٜٛ االٔعاص. تأ١ّ٘حذؼش٠ف اٌطٍثح  -3أ
اٌؽاطً ِٓ خالي  اٌرأش١شا١ّ٘ح ِؼشفح اٌؼاللح ت١ٓ ػٍُ اٌرشش٠ػ ٚاٌؼٍَٛ االخشٜ ٚستطٙا ِٚؼشفح  -4أ

 ضج.اٌثؽٛز اٌؼ١ٍّح إٌّع
  -5أ
 -6أ
 ثشٔاِط ٌخاطح تاٌا ١حاٌّٙاساذاأل٘ذاف  –ب 

 ِغاػذج اٌطٍثح ػٍٝ ذطث١ك ِا ذؼٍّٖٛ ِٓ ِٛاد ػ١ٍّح داخً اإلطاس اٌعاِؼٟ .- 1ب 

 . ِغاػذج اٌطٍثح ػٍٝ ذطث١ك ِا ذؼٍّٖٛ ِٓ ِٛاد ٔظش٠ح خاسض اإلطاس اٌعاِؼٟ 2ب 

  اٌطٍثح ِٙاساخ ل١ادج اٌّثاساج وّذست١ٓ اٚ ِششف١ٓ ػ١ٍٙا. اوغاب  3ب 

 
 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ      

 . طش٠مح اإلٌماء ) اٌّؽاضشج(1        

 . اٌٛعائً اٌّشئ١ح ٚاٌّٛو١راخ2   

 

 
 طشائك اٌرم١١ُ      

 

 االخرثاساخ اٌرؽش٠ش٠ح  -
 االخرثاساخ اٌشف٠ٛح  -
 اٌطٍثحاداء اٌّؽاضشاخ اٌخاسظ١ح ِٓ لثً  -

 

 
 األ٘ذاف اٌٛظذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح . -ض

 ذؼظ١ُ اٌؼًّ اٌعّاػٟ ٚاٌّغاٚاج فٟ ذٛص٠غ اٌٛاظثاخ -1ض -1ض         

 اٌّشاسوح فٟ خذِح اٌّعرّغ ِٓ خالي االػّاي ٚاٌّشاسواخ فٟ ِؤعغاخ اٌّعرّغ اٌّذٟٔ -2ض

 غشط طفاخ اٌم١ادج ٌذٜ اٌطٍثح-3ض

 غشط سٚغ االخٛج ٚاٌّؽثح ت١ٓ اٌطٍثح-4ض        

 
 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ     

 .إتشاص شخظ١ح اٌطاٌة تشىً ٠ؼًّ ػٍٝ ذط٠ٛشٖ -

 ص٠ادج اٌصمح تإٌفظ ٌذٜ اٌطاٌة.  -

 ػٓ اٌّٛا٘ة اٌش٠اض١ح ٌذٜ اٌطٍثح ٚطمٍٙا تطش٠مح ػ١ٍّح ذٕغعُ ِغ ذطٛساخ اٌٛالغ اٌؽاٌٟ. -

اداسج اٌظف تشىً ٠ؤٍ٘ٙا ػٍٝ خٍك ظ١ً ٠رّرغ تاٌّٙاساخ ٚاالخالق  خٍك شخظ١ح ل١اد٠ح لادسج ػٍٝ -

 ٚاالٔضثاط اٌش٠اض١ح.
 طشائك اٌرم١١ُ    



 

 االخرثاساخ اٌرؽش٠ش٠ح-

 االخرثاساخ اٌشف٠ٛح -

 اٌّؽاضشاخ اٌخاسظ١ح-
 

 

 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس  )اٌّٙاساخإٌّمٌٛح اٌرأ١ٍ١٘ح ٚ اٌّٙاساخ اٌؼاِح-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ          

 

 

 

 

 
 طشائك اٌرم١١ُ          

 
 
 

 ت١ٕح اٌثشٔاِط  .11

 اٌغاػاخ اٌّؼرّذج اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغاق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغاق اٌّشؼٍح اٌذساع١ح 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 12         ػٍُ اٌرشش٠ػ  االٌٚٝ

 اعثٛػ١ا
 

     

     

     

     
     
 
 
 



 
 
 

 اٌرخط١ظ ٌٍرطٛس اٌشخظٟ .12

 
 ٠ؼًّ اٌثشٔاِط ػٍٝ ذط٠ٛش شخظ١ح اٌطاٌة األواد٠ّٟ تشىً ٠رٕاعة ِغ طّٛؼاخ اٌذٌٚح اٌؽذ٠صح  -
 إتشاص ٔماط اٌمٛج ٌذٜ اٌطٍثح تشىً ٠غّػ ػٍٝ ذى٠ٛٓ شخظ١ح ل١اد٠ح فٟ اٌّغرمثً-     

 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّح اٌّرؼٍمح تاالٌرؽاق تاٌى١ٍح أٚ  )ٚضغِؼ١اس اٌمثٛي  .13

 
 ٚاٌزٞ ِٓ خالٌٗ ٠ىْٛ اٌمثٛي فٟ اٌّشؼٍح اٌعاِؼ١ح  ِؼذي اٌطٍثح فٟ اٌظف اٌغادط اإلػذادٞ -
 اٌّشاوض اٌّرمذِح فٟ اٌثطٛالخ اٌّؽ١ٍح ٚاٌؼشت١ح ٚا٢ع٠ٛ١ح )اٌٍعٕح االٌّٚث١ح( اٌؽظٛي ػٍٝ اؼذ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظادس اٌّؼٍِٛاخ ػٓ اٌثشٔاِط .14

 اٌّظادس اٌؼ١ٍّح اٌّؼرّذج ضّٓ اٌّمشس اٌذساعٟ ٌٍّشؼٍح اٌرٟ ٠رُ ف١ٙا اٌرؼ١ٍُ -
 إٌّٙاض اٌذساعٟ اٌّؼرّذ ِٓ لثً اٌٛصاسج  -

 

 
 

 



 

 

 

 المقررنموذج وصف 

 وصف المقرر

 

 ظاِؼح د٠اٌٝ اٌّؤعغح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

 و١ٍح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اض١ح / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 ػٍَٛ ٔظشٞ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ٠ِٟٛ  أشىاي اٌؽضٛس اٌّراؼح .4

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕح .5

 عاػح 121 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغاػاخ اٌذساع١ح  .6

 4/9/7102 ذاس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 الخصائص العامة لعلم التشريح وكيفية الربط مع الجانب الرياضي مع االمثلة المقدمة.مساعدة الطلبة في التعرف على 

 تثقيف الطلبة باهمية علم التشريح وخصائص جسم االنسان وكيفية التعامل الصحيح مع االداء الحركي

 اهمية التشريح في التعرف على االصابات المحتملة وكيفية تجنبها

 
 
 
 

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.



 
 
 

 ٚطشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُ ّمشسِخشظاخ اٌ .11

 ٘ذاف اٌّؼشف١ح األ -أ
ِغاػذج اٌطٍثح ٌّؼشفح ػاللح اٌثشٔاِط ٚػٕاطشٖ اٌذساع١ح ) اٌىٛسعاخ أٚ اٌّٛاد اٌذساع١ح ( ِغ  -1أ

 اٌشٙادج إٌّّٛؼح ٚاٌّؤ٘الخ اٌٛظ١ف١ح اٌّغرمث١ٍح

 اٌرؼشف ػٍٝ ِا١٘ح ػٍُ اٌرشش٠ػ ٚو١ف١ح اٌرؼاًِ ِؼٙا فٟ اٌّعاي اٌش٠اضٟ. -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 

 ّمشس.اٌخاطح تاٌ ١حاٌّٙاساذاأل٘ذاف   -ب 

اٌّّاسعح ػٍٝ ذٕف١ز اٌشعَٛ اٌرشش٠ؽ١ح اٌّثغطح ٌعغُ االٔغاْ ٚاالعرفادج ِٓ اٌّؼٍِٛاخ – 1ب

 ٌٍرم١١ُاٌخاسظ١ح وٕشاط 

  - 2ب

  - 3ب

   -4ب
 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ      

 طش٠مح اإلٌماء ) اٌّؽاضشج(-

 اٌطشق اٌّرثادٌح )اٌّذسط ٚاٌطٍثح( -

 

 
 طشائك اٌرم١١ُ      

 االخرثاساخ اٌرؽش٠ش٠ح

 اٌّؽاضشج اٌخاسظ١ح

 

 
 األ٘ذاف اٌٛظذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح  -ض

 ذؼظ١ُ اٌؼًّ اٌعّاػٟ ٚاٌّغاٚاج فٟ ذٛص٠غ اٌٛاظثاخ -1ض

 اٌّشاسوح فٟ خذِح اٌّعرّغ ِٓ خالي االػّاي ٚاٌّشاسواخ فٟ ِؤعغاخ اٌّعرّغ اٌّذٟٔ -2ض

 غشط طفاخ اٌم١ادج ٌذٜ اٌطٍثح -3ض

 غشط سٚغ االخٛج ٚاٌّؽثح ت١ٓ اٌطٍثح   -4ض

 
 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ     

 اٌّؽاضشج-

 ٚعائً اال٠ضاغ-     



 

 

 

 إٌّالشح-     

 طشائك اٌرم١١ُ    

 اٌرؽش٠ش٠حاالخرثاساخ 

 اٌؽٍمح اٌذساع١ح اٌّظغشج

 

 

 
 إٌّمٌٛح ) اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس اٌشخظٟ (.اٌرأ١ٍ١٘ح اٌّٙاساخ اٌؼاِح ٚ -د 

 اٌّؽاضشاخ اٌخاسظ١ح) االٌماء(-1د

 ذى١ٍف اٌطٍثح تٛاظثاخ خاسظ١ح  ػٓ ؼذٚد اٌىراب اٌّمشس-2د

 -3د

   -4د



 ت١ٕح اٌّمشس .11

ِخشظاخ اٌرؼٍُ  اٌغاػاخ األعثٛع

 اٌّطٍٛتح
اعُ اٌٛؼذج / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مح اٌرم١١ُ طش٠مح اٌرؼ١ٍُ

-اٌرؼش٠ف-ِمذِح 2 االٚي

 اٌّغر٠ٛاخ اٌرشش٠ؽ١ح
   

 -اٌغضاس٠ف-االٔغعح 2 اٌصأٟ

 اٌٍفافاخ
   

ذشو١ة -اٌؼظاَ 2 اٌصاٌس

 اٌرؼظُ-ذى٠ٕٛٙا-اٌؼظاَ
   

    ذشو١ة اٌؼظاَ اٌط٠ٍٛح 2 اٌشاتغ
ٚظائف -أٛاع اٌؼظاَ 2 اٌخاِظ

 اٌؼظاَ
   

-ا١ٌٙىً اٌؼظّٟ 2 اٌغادط

 اٌفه–اٌعّعّح 
   

-اٌؼّٛد اٌفمشٞ 2 اٌغاتغ

اٌفمشج -اٌرشو١ة

 إٌّٛرظ١ح

   

-اٌؼّٛد اٌفمشٞ 2 اٌصآِ

-اٌظذس٠ح-اٌؼٕم١ح

-اٌؼعض٠ح-اٌمط١ٕح

 االلشاص ت١ٓ اٌفمش٠ح

   

-اٌمفض اٌظذسٞ 2 اٌراعغ

-اٌّذخً ٚاٌّخشض

 اٌمضػظُ 

   

-اٌمفض اٌظذسٞ 2 اٌؼاشش

اٌغضاس٠ف -االضالع

 اٌضٍؼ١ح

   

ػظُ -اٌطشف اٌؼٍٛٞ 2 الحادي عشر

 ػظُ اٌىرف-اٌرشلٛج
   

-ػظُ اٌؼضذ 2 اٌصأٟ ػشش

 اٌؼضالخ اٌّشذثطح
   

ػظُ -ػظاَ اٌغاػذ 2 اٌصاٌس ػشش

 ػظُ اٌضٔذ-اٌىؼثشج
   

ػظاَ -ػظاَ اٌشعغ 2 اٌشاتغ ػشش

 االعٕاع ٚاٌغال١ِاخ
   

-اٌطشف اٌغفٍٟ 2 الخامس عشر

 اٌؽٛع
   

    اٌشضفح-ػظُ اٌفخز 2 اٌغادط ػشش

ػظُ -ػظاَ اٌغاق 2 اٌغاتغ ػشش

ػظُ -اٌضٕثٛب

 اٌشض١ح

   



 اٌث١ٕح اٌرؽر١ح  .12

 د.قيس ابراهيم الدوري -كتاب علم التشريح ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍٛتح 1

 االنترنت –الكتب العلمية )المكتبة(  ـ اٌّشاظغ اٌشئ١غ١ح )اٌّظادس(  2

 اـ اٌىرة ٚاٌّشاظغ اٌرٟ ٠ٛطٝ تٙا              

 ( اٌّعالخ اٌؼ١ٍّح , اٌرماس٠ش ,.... )
 

ب ـ اٌّشاظغ االٌىرش١ٔٚح, ِٛالغ االٔرش١ٔد 

.... 
 تشريح جسم االنسان–الموسوعة العلمية 
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خالٌٙا ٠رُ  ذط٠ٛش  ٠رُ االطالع تشىً دٚسٞ ػٍٝ اٌّظادس اٌؼ١ٍّح اٌؽذ٠صح ٚأخش اٌثؽٛز اٌؼ١ٍّح اٌرٟ  ِٓ

إٌّٙط اٌّمشس.. ٚ٘زا االِش ٠رُ ِٓ خالي اٌرذس٠غٟ ِٚٓ خالٌٗ ٠رُ اطالع اٌطٍثح ػٍٝ اٌّؼٍِٛاخ اٌؽذ٠صح 

 ٚاٌّف١ذج اٌرٟ ذض٠ذ اٌّذاسن اٌفىش٠ح ٌٍطٍثح.

 
 
 
 
 
 

-ػظاَ اٌشطغ 2 اٌصآِ ػشش

 االِشاط
   

    ذشو١ة اٌمذَ 2 اٌراعغ ػشش
    اٌذٚسج اٌذ٠ِٛح 2 اٌؼششْٚ

    اٌعٙاص اٌرٕفغٟ 2 اٌؽادٞ ٚاٌؼششْٚ

    اٌعٙاص اٌؼظثٟ 2 اٌصأٟ ٚاٌؼششْٚ


