نموذج وصف المقرر
مراجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مراجعت البرنامج األكاديمي))

وصف المقرر
يوفر المقرر امكانية حل المشكلة باسلوب رياضي باالعتماد على االدوات التي تمثل جزءا ً مهما ً من اللغة
البرمجية المستخدمة حيث يتيح المقرر الية التعامل مع اللغة البرمجية بأسلوب منطقي حيث تمثل ادواته جزءا ً
مهما ً من مراحل بناء المترجمات لكل لغة برمجية.

 .1اٌّؤصضخ اٌتؼٍُُّخ

خبِؼخ اٌمبدصُخ  /وٍُخ اٌطت

 .2اٌمضُ اٌدبِؼٍ  /اٌّشوز

فشع اٌتششَح

 .3اصُ  /سِز اٌّمشس

اٌتششَح ِشحٍخ AAN201 / 2

 .4أشىبي اٌحعىس اٌّتبحخ

دواَ سصٍّ

 .5اٌفصً  /اٌضٕخ

صٕىٌ

 .6ػذد اٌضبػبد اٌذساصُخ (اٌىٍٍ)
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 .7تبسَخ إػذاد هزا اٌىصف
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-8أهذاف اٌّمشس ()Course Objective

تؼشَف اٌطٍجخ االخزاء اٌتششَحُخ واهُّتهب فٍ خضُ االٔضبْ ووُفُخ تشاثطهب وػاللتهب ثىظبئف خضُ االٔضبْ
وِؼشفخ االهُّخ اٌضشَشَخ ٌؼٍُ اٌتششَح وػاللته ثتشخُص االِشاض

ِ .10خشخبد اٌتؼٍُ وغشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ واٌتمُُُ
أ -االهذاف اٌّؼشفُخ
ا -1تىظُح اٌّفبهُُ االصبصُخ فٍ ػٍُ اٌتششَح
ا -2المعرفة والفهم لالجزاء وتفاصيل التركيب التشريحي لجسم االنسان.
ا 3التعرف على االهمية السريرية لمعرفة تشريح االنسان وعالقته بفروع الطب االخرى. ا4تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لطريقة تشريح جسم االنسان(.(DISSECTIONة  -االهذاف اٌّهبستُخ اٌخبصخ ثبٌّمشس
ة 1مهارات المعرفة -التذكر.
ة – 2اٌمذسح ػًٍ اٌتفىُش فٍ ِؼبٌدخ اٌّشىٍخ حضت لىاػذ ِؼُٕخ.
ة – 3وتبثخ اٌتمبسَش اٌؼٍُّخ
ة -4مهارات التذكير والتحليل
غشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ
طريقة المحاضرة واستخدام السبورة الذكيةلشاءاد  ،تؼٍُ راتٍ  ،حٍمبد ٔمبط. اٌتذسَجبد واألٔشطخ فٍ لبػخ اٌذسس . إسشبد اٌطالة إًٌ ثؼط اٌّىالغ االٌىتشؤُخ ٌإلفبدح ِٕهب ٌتطىَش اٌمبثٍُبد.ی خالي اٌّحبظشاد ِثً ِبرا ونیف وِتً وٌّبرا
 اٌطًة ِٓ اٌطٍجخ ِدّىػخ ِٓ االصئٍخ اٌتفهیس حٌّىاضیع ِحذدح
االختجبساد اٌُىُِخ اٌّفبخئخ واالصجىػُخ اٌّضتّشحغشائك اٌتمُُُ
اٌّشبسوخ فٍ لبػخ اٌذسس.التقارير والدراساتامتحانات يومية واسبوعية باسئلة حلها ذاتيا.اختجبساد فصٍُخ ؤهبئُخ وأٔشطخ .االختبارات العمليةج -االهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ
ج -1تّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ فهُ ػٍُ اٌتششَح.
ج -2تطىَش لذسح اٌطبٌت ػًٍ اٌحىاس وإٌّبلشخ.
ج -3تّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌتفىُش إٌّطمٍ اٌتىىَٓ اٌتششَحٍ ٌدضُ االٔضبْ واالصتفبدح اٌؼٍُّخ فٍ ِّبسصخ
اٌطت

غشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ
 إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأهمية الوقت.
 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة الذكية
 لشاءاد  ،تؼٍُ راتٍ  ،حٍمبد ٔمبط.
 اٌتذسَجبد واألٔشطخ فٍ لبػخ اٌذسس .
 إسشبد اٌطالة إًٌ ثؼط اٌّىالغ االٌىتشؤُخ ٌإلفبدح ِٕهب ٌتطىَش اٌمبثٍُبد.
ی خالي اٌّحبظشاد ِثً ِبرا ونیف وِتً وٌّبرا
 اٌطًة ِٓ اٌطٍجخ ِدّىػخ ِٓ االصئٍخ اٌتفهیس ح
ٌّىاضیع ِحذدح
 االختجبساد اٌُىُِخ اٌّفبخئخ واالصجىػُخ اٌّضتّشح.
 تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية.
غشائك اٌتمُُُ
اٌّشبسوخ فٍ لبػخ اٌذسس.التقارير والدراساتامتحانات يومية واسبوعية بأسئلة حلها ذاتيا.اختجبساد فصٍُخ ؤهبئُخ وأٔشطخ .االختبارات العملية.د  -اٌّهبساد اٌؼبِخ وإٌّمىٌخ ( اٌّهبساد األخشي اٌّتؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف واٌتطىس اٌشخصٍ ).
د -1متا بعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت .
د -2تنمية قدرة الطالب على التعامل مع المعلومات عن الطريق اإلنترنت.
د -3تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.

ُُُغشَمخ اٌتم
أصئٍخ ػبِخ
وِٕبلشخ
اصئٍخ ػبِخ
وِٕبلشخ او
ٍٔاِتحبْ ا
أصئٍخ ػبِخ
وِٕبلشخ
أصئٍخ ػبِخ
وِٕبلشخ

ثُٕخ اٌّمشس

.11

اٌضبػبد

األصجىع

2

األوي

2

ٍٔاٌثب

2

اٌثبٌج

2

اٌشاثغ

ٍُُغشَمخ اٌتؼ

 المساق أو/ اسم الوحدة
الموضوع

ٍُِخشخبد اٌتؼ
اٌّطٍىثخ

ٌٔظش

Skull

Skull

ٌٔظش

Skull
Cervical spine

Skull
Cervical spine

ٌٔظش

Scalp & face
Parotid region
Triangles of the
neck

Scalp & face
Parotid region
Triangles of the
neck

Cranial
cavity&orbit

Cranial
cavity&orbit

2

اٌخبِش

Infratemporal
fossa/facial
compartment

Infratemporal
fossa/facial
compartmen

2

اٌضبدس

Larynx&mouth/p
harynx

Larynx&mouth/ph
arynx

2

اٌضبثغ

Ear/nose and
PNS

Ear/nose and PNS

2

ِٓاٌثب

Lymphatic
drainage ,cranial
parasympathetic
ganglia . TMJ

Lymphatic
drainage ,cranial
parasympathetic
ganglia . TMJ

2

اٌتبصغ

Vertebral canal
and meninges
/SPINAL CORD
Funiculi of the
spinal cord

2

اٌؼبشش

2

اٌحبدٌ ػشش

2

اٌثبٍٔ ػشش

2

اٌثبٌج ػشش

2

اٌشاثغ ػشش

ٌٔظش

أصئٍخ ػبِخ
وِٕبلشخ او
ٍٔاِتحبْ ا
ٌٔظش
أصئٍخ ػبِخ و
ِٕبلشخ

ٌٔظش

أصئٍخ ػبِخ
ٌٔظش
أصئٍخ ػبِخ و
ِٕبلشخ

أصئٍخ ػبِخ و
ِٕبلشخ

ٌٔظش

ٌٔظش

أصئٍخ ػبِخ و
ِٕبلشخ

ٌٔظش

ٌاِتحبْ شهش

ٌٔظش

Vertebral canal
and meninges
SPINAL CORD
Funiculi of the
spinal cord

ٌٔظش

Pons :4th ventricle
, CSF cisterns

Pons :4th ventricle ,
CSF cisterns

Cerebellum

Cerebellum

Basal ganglia

Basal ganglia

اصئٍخ ػبِخ
اصئٍخ ػبِخ

ٌٔظش

اصئٍخ ػبِخ
ٌٔظش

ايخبِش ػشش

2

& Cerebral cortex
blood supply of the
brain

Cerebral cortex
& blood supply of
the brain

ٔظشٌ
اصئٍخ ػبِخ

.12البنيت التحتيت
 - 1وتت اٌّمشسح

 - 2اٌّشاخغ اٌشئُضُخ
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خطت تطوير المقرر
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ی واٌتؼٍُ.
ی ِٓ وصبئً اٌتؼًَ
 اتجبع ِب هى ِضتحذث وخذ د
ی فٍ اٌتششَح اٌضشَشٌ.
 • االصتفبدح لذس االِىبْ ِٓ ِضتدذاد ٔتبئح اٌجحىث اٌؼٍُ ح
 • تطتیق اصتشاتُدُبد اٌتؼٍُُ اٌطجٍ اٌحذَج فٍ ػٍُ اٌتششَح

