
        
جامعة بنها        

 كلية التربية الرياضية 
 قسم المواد الصحية  

 ومىذج نمىاصفبد انمقسز
 

 مىاصفبد انمقسز
 اىَىاد اىصحيخ: قسٌ          اىجزّبٍج أو اىجزاٍج اىزً يقذً ٍِ خالىهب اىَقزر

 : رئيسيب  اىَقزر يَثو ػْصزا رئيسيب أو ثبّىيب ثبىْسجخ ىيجزاٍج 

 اىَىاد اىصحيخ: قسٌ                        اىَسئىه ػِ اىجزّبٍج  اىقسٌ اىؼيًَ

 اىَىاد اىصحيخ: قسٌ                  اىقسٌ اىؼيًَ اىَسئىه ػِ رذريس اىَقزر

  األوىً: اىفزقخ                                                اىسْخ اىذراسيخ 

 :                              ربريخ اػزَبد رىصيف اىجزّبٍج

 

 )أ( انجيبوبد األسبسيخ
 (              )انفصم اندزاسى األولاىزشزيح اىىصفً واىىظيفً    اىؼْىاُ :      

 أسجىػيب   سبػبد اىَحبضزح : ثالثخ     

 سبػخ   إثْبُ وأرثؼىُ اىَجَىع :     

 

 )ة( انجيبوبد انمهىيخ
  
  ( األهداف انعبمخ نهمقسز1

 -ىطبىت قبدرا ػيً أُ:ينىُ ا      

 .وأقسبٍهاىزشزيح اىىصفً  أهَيه ػيً زؼزفي -    

 .وأقسامه المفهوم العام للتشريحفهٌ ي -    

 . األخزييزؼزف ػالقخ اىزشزيح ثبىؼيىً  -    

 

 ( انىتبئج انتعهيميخ انمستهدفخ نهمقسز2

 -ينىُ اىطبىت قبدرا أُ:      
 

 انمعسفخ وانفهم –أ     

 اىزشزيح اىىصفً .  ٍؼيىٍبد ػِ يؼزف -1أ        

 .اإلّسبُ واىَفبصو واىؼضالدػِ ػظبً جسٌ  دٍؼيىٍب يذمز -2أ        

 .اإلّسبُاىزشزيحيخ ىجسٌ  األسسييخص ٍؼيىٍبد ػِ  -3أ        

 

 انمهبزاد انرهىيخ  -ة   

 د واىَفبصو.اىؼظبً واىؼضال وأّىاعاىطبىت اىَؼزفخ ثأهَيخ وٍفهىً اىزشزيح  يزقِ -1ة         

 .اإلّسبُاىذراسخ اىزشزيحيخ ىجسٌ  وأسبىيتٍجبالد يحيو مال ٍِ  -2ة         

 .فً رحقيق أهذاف اىصحخ اىؼبٍخ يْبقش دور اىزشزيح  -3ة         

 

 

 



 انمهبزاد انمهىيخ وانعمهيخ  -د  
 .التشريحية  األسس ػِ ينزت رقزيزا -1د       

ً دراسببخ جسببٌ االّسبببُ و دراسببخ اىْقبببة اىزشببزيحيخ ىجسببٌ فببينزسببت أسببيىثب ٍزَيبب ا  -2د      

 االّسبُ.

        .التشريحيةاألسس اىزطجيق اىؼَيً وفق  -3س       

 

 انمهبزاد انعبمخ وانمىقىنخ -ث  

 .اىَؼزفخ ثبىؼظبً واىَفبصو واىؼضالد أُ ينزست  -1س        

اىزشببزيحيخ اىصببحيحخ ىجسببٌ  األوضبببعػببِ أُ ينزببت رقزيببز ثطزيقببخ ػيَيببخ صببحيحخ  -2س       

 االّسبُ

 َفبصو وػظبً وػضالد اىجسٌ اىجشزي.رفصييً ىؼزض ث يسزطيغ اىقيبًأُ  -3س       
 

 ( انمحتىيبد3
 

 اسم الموضوع عدد الساعات محاضرة تطبيقية تمارين
 

 ــ
 

 ثالث ساعات
 

 ثالث ساعات
 .وأقسامهعلم التشريح تعريف  -
 .ة الرياضية التشريح وعالقته بالتربي أهميه -

 
" 

 
"   " 

 
"   " 

 .تكوين العظام فى الجنين ومراكز التمعظم  -
 .العظام  وأنواعنمو العظام ووظائف الجهاز العظمى  -

 
 

" 

 
 

"    " 

 
 

"    " 
 مقدمة الهيكل العظمى  -
 .العضد ( -اللوح –عظام الطرف العلوى ) الترقوة  -

 

" 

 

 ست ساعات
 

 ست ساعات
 –رسغ اليد  –تابع عظام الطرف العلوى ) الساعد  -

 .(األصابعسالميات  -مشط اليد
 

" 

 

 ثالث ساعات
 

 ثالث ساعات
 -الفخذ –عظام الطرف السفلى ) العظم االسم له  -

 . السالميات( –مشط القدم  –رسغ اليد  -الساق

 
" 

 
"      " 

 
"    " 

قفص ال –الهيكل العظمى المحورى ) العمود الفقرى  -
 الجمجمة ( –الصدرى 

 
" 

 
"    " 

 
"    " 

 .الجهاز العضلى الهيكلى مقدمة -
 .وأنواعهخصائص النسيج العضلى  -

 

 ست ساعات "
 

 .عضالت الطرف العلوى  - ست ساعات

 .عضالت الطرف السفلى  - ثالث ساعات ثالث ساعات "

 الجهاز المفصلى  - "    " "    " "

 للمصطلحات التشريحية باالنجليزية  سةدرا - "    " "    " "
 

" 
 

"   " 
 

"   " 
تطبيق عملى لدراسة عظام ومفاصل وعضالت الجسم  -

 البشرى 

 

 ( أسبنيت انتعهيم وانتعهم4
  ٍحبضزاد  -4-1    
     

 ( أسبنيت تقييم انطهجخ5
 اىَهبراد. ةزسبوام اىَسزَزاىزحصيو    نتقييم  يخ                     رَبريِ رطجيق -5-1    

 اىقذرح ػيً اإلدراك واىَؼزفخ.نتقييم     فً ّهبيخ اىفصو اىذراسً  اٍزحبُ رحزيزي -5-2    
 



 جدول انتقييم

 .زاثغاى األسجىعفً ّهبيخ                          1اىزقييٌ         

 .ثبٍِاى األسجىعفً ّهبيخ                          2اىزقييٌ         

 اىثبًّ ػشز. األسجىعفً ّهبيخ                          3اىزقييٌ         

 فً ّهبيخ اىفصو اىذراسً األوه.                         4اىزقييٌ         
 

 :  انىسجخ انمئىيخ نكم تقييم

 % 08      اىفصو اىذراسً األوه  اٍزحبُ

 % 28       أػَبه اىسْخ                     

 % 188                             اىَجَىع  
 

 ( قبئمخ انمساجع 6
 

انمصسيخ ,  ىاال وجه, مكتجخ  جسٌ االّسبُ أػضبءرشزيح ووظبئف  محمىد انجسعى : - 6-1    

 8991انقبهسح , 
 

ٍىسببىػخ اىطببت اىجببذيو فببً ػببال  :  انعووع عجوود انفتووبم , محموود صووجحى  سووبويه أثووى - 2 -6    

 2888اىزيبضييِ , 

 

 مقتس خكتت 
 

فسببيىىىجيب اىزببذريت واىزيبضببخ , دار اىفنببز اىؼزثببً ,  : انعووع ا موود عجوود انفتووبم أثووى -6-3    

2883.ً 
 

ػيٌ اىزشزيح اىىصفً واىىظيفً , ٍزم  اىنزبة  ٍجبدئ عجد انس مه عجد انحميد شاهس: -6-4    

 ً.2885,  أوىًىيْشز , اىقبهزح , ةجؼخ 
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 انمطهىثخ نهتعهيم وانتعهم    اإلمكبوبد( 7
ٍشبزةخ مييببخ  ذراسبخ اىؼَييببخ وٍبِ خبباله اىَشببهذح داخببوزجببء إربةببخ اىفزصبخ ىيطبىببت ىياى        

 ػيببً ٍىاقببغ االّززّببذ ثبىنييببخ ػببِ ةزيببق رببىفيزثبىببذخىه  اىطببت, مببذىل إربةببخ اىفزصببخ ىيطببالة

  .اىقسٌ أجه ح مَجيىرز ىيطيجخ داخو

 

 عمس مىسق انمقسز : دكتىز يبسس عبثديه سهيمبن

 زئيس انقسم : األستبذ اندكتىز/ عميد انكهيخ

 2880ً/ 14/7اىزبريخ  
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