وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جـــــــهاز اإلشراف والتقــــــوٌم العــــلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

الجامعة -:بغداد
القسم العلمً  :العلوم النظرٌة
تارٌخ ملئ الملف2017/1/15 :
التوقٌع

التوقٌع
اسم رئٌس القسم
أ.م.د .نعٌمة زٌدان

اسم المعاون العلمً
أ.د .بشرى كاظم عبد الرضا
التارٌخ

التارٌخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
د .زٌنب عبد االمٌر
التارٌخ
التوقٌع
مصادقة السٌد العمٌد

وصف البرنامج األكادٌمً
ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من
الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل
مقرر ضمن البرنامج
1
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 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم البرنامج األكادٌمً أوالمهنً
 اسم الشهادة النهائٌة النظام الدراسً:سنوي/مقررات/أخرى

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات – جامعة بغداد
العلوم النظرٌة
التشرٌح
بكالورٌوس
سنوي

 - 6برنامج االعتماد المعتمد

 - 7المؤثرات الخارجٌة األخرى
 - 8تارٌخ إعداد الوصف
 - 9أهداف البرنامج األكادٌمً

وسائل عرض
2017/1/25
 - 1التعرف على تشرٌح االجهزة الجسمٌة
 - 2تحدٌد االجزاء الجسمٌة لكل جهاز

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ  -1معرفة اجزاء الجسم تشرٌحٌا
أ -2ممن تتكون االجهزة الجسمٌة
أ  -3كٌفٌة شرح كل جزء من اجزاء الجسم بالهٌكل العظمً0
أ -4
أ -5
أ -6
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
1ب -1-معرفة شرح االجهزة الجسمٌة على الهٌكل العظمً
طرائق التعلٌم والتعلم
الشرح والعرض

طرائق التقٌٌم
 - 1تقٌم بالدرجات شهري0
 - 2تقٌم ٌومً بالدرجات 0

ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج  -1مراعاة الحالة النفسٌة للطالب وقت االمتحان0
ج -2
ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم
 - 1الشرح والفهم0
 - 2عرض مفردات المحاضرة عن طرٌق وسائل االٌضاح0

طرائق التقٌٌم
 - 1الدرجات الٌومٌة 0
 - 2الدرجات الشهرٌة 0

د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصي )
د  -1مفردات المادة
د  -2االنترنٌت
د  -3الدورات الداخلٌة والخارجٌة
د  -4الندوات
طرائق التعلٌم
الشرح والتوضٌح
طرائق التقٌٌم
الدرجات الٌومٌة والشهرٌة

- 11بنٌة البرنامج
المرحلة الدراسٌة
االولى

رمز المقرر او
المساق

اسم المقرر أو
المساق
التشرٌح

الساعات المعتمدة
عملً
نظري
 2ساعة

- 12التخطٌط للتطور الشخصً
الدورات والندوات وشبكة االنترنٌت

- 13معٌار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )
االختبارات العملٌة والنظرٌة
- 14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
الكتب المنهجٌة وشبكة االنترنٌت

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا
عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .
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 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم/رمز المقرر أشكال الحضور المتاحة -الفصل  /السنة

 - 6عدد الساعات الدراسٌة (الكلً)

 - 7تارٌخ إعداد هذا الوصف
 - 8أهداف المقرر:

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات -جامعة بغداد
العلوم النظرٌة
تشرٌح
محاضرة اسبوعٌة
فصل اول وثانً2017 /
 60ساعة
2017/1/25

ا -معرفة اجزاء الجسم تشرٌحٌا
ب-كٌفٌة شرح وتحدٌد كل جزء من
اجزاء الجسم
ج -ممن تتكون االجهزة الوظٌفٌة
لجسم االنسان

 - 10مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ  -1أ  -1تعلم تحدٌد اجهزة الجسم الوظٌفٌة

ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
ب  -1معرفة طرق الشرح بالهٌكل العظمً
ب -2
ب -3
ب -4
طرائق التعلٌم
الشرح والفهم
طرائق التقٌٌم

االمتحانات الٌومٌة والشهرٌة
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج  -1تقدٌر الحالة االنفعالٌة للطالب اثناء االمتحان
ج -2
ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم
الشرح والفهم ووسائل العرض
طرائق التقٌٌم
االمتحانات الٌومٌة والشهرٌة
د -المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً)
د  -1الندوات
د -2الدورات الخارجٌة والداخلٌة
د -3
د -4
 -11بنٌة المقرر
الساعات
األسبوع
االول

 2ساعة

مخرجات التعلم
المطلوبة
المصطلحات
التشرٌحٌهالخلٌه

الثانً
الثللث

العظام ,التعظم
تركٌب العظام
الطوٌلة

الرابع

أنواع العظام
,وظائف العظام
الهٌكل العظمً
مناطق العمود
الفقري

الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
االحد عشر
الثانً عشر

الفقرهالنموذٌجٌة
الفقرات
وتقسٌماتها
القفص الصدري
عظم القص
واألضالع
الطرف العلوي
عظام الطرف
العلوي
عضالت الطرف

اسم الوحدة/أو
الموضوع

طرٌقة التعلم

طرٌقة التقٌٌم

المحاضرة

اختبارات
شفوٌة
وتحرٌرٌة

الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
عشرون
الحادي
والعشرون
الثانً
والعشرون
الثالث
والعشرون
الرابع
والعشرون
الخامس
والعشرون
السادس
والعشرون
السابع
والعشرون
الثامن
والعشرون
التاسع
والعشرون

العلوي
عظام حزام الكتف
عظام الساعد
عظام الرسػ
عظام الٌد
عظام الطرف
السفلً
عضالت الطرف
السفلً
عظم الحوض
عظم الفخذ
عظام الساق
عظام األرصاغ
األمشاط
المفاصل
أنوع المفاصل
الزلٌلٌة
حركات المفاصل
مفاصل الطرف
العلوي
مفاصل الطرف
السفلً

 -12البنٌة التحتٌة
 - 1الكتب المقررة المطلوبة
علم التشرٌح .د.قٌس الدوري
 - 2المراجع الرئٌسٌة (المصادر)
مبادئ التشرٌح الوصفً الوظٌفً د .عبد الرحمن
عبد الحمٌد زاهر
أ  -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (المجالت
العلمٌة ,التقارٌر).....,
ب  -المراجع االلكترونٌة,مواقع االنترنٌت....
 -13خطة تطوٌر المقرر الدراسً
الكتب المؤلفة والكتب الحدٌثة

