كلية التمريض
توصيف مقررAnatomy
مواصفات المقرر:
البرنامج أو البرامج التى يقدم من خاللها المقرر :
Bachelor degree in nursing science
المقرر يمثل عنصراً رئيسيا ً أو ثانويا ً بالنسبة للبرامج :
Core course
القسم العلمى المسئول عن البرنامج :
All academic department of the faculty Nursing, faculty of low ,faculty of
education, and art ,technology and computer, relevant parts of medicine
faculty

القسم العلمى المسئول عن تدريس المقرر Anatomy department:
السنة الدراسية  /المستوى First year – First term:
تاريخ إعتماد توصيف البرنامج 6202 / 9 / 66 :

( أ ) البيانات األساسية
العنوان Anatomy :
الكود NUR 0903:
الساعات المعتمدة -:التدريسية
المحاضرة2 x 15week:
ساعات اإلرشاد األكاديمى -:

الدروس العملية02:
المجموع 62-:

( ب ) البيانات المهنية
 0ـ األهداف العامة للمقرر :

the course aimed to provide the student with general knowledge, of
human anatomy to be employed in their clinical nursing practice.
: ـ النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر6
At the end of the course the student should be able to be able to
: أ ـ المعرفة والفهم
Conceptualize different anatomical terms..  ـ0 أ ـ
Describe the body cavities, boundaries, and contents ـ6 أ ـ
Describe the different body systems (digestive, respiratory,……..). ـ0 أ ـ
: ب ـ المهارات الذهنية
Differentiate between different types of bones ـ0 ب ـ
Discuss different types of joints. ـ6 ب ـ
Differentiate between different three types of muscles. ـ0 ب ـ
: جـ ـ المهارات المهنية والعملية الخاصة بالمقرر
Demonstrate the different types of bones ـ0 جـ ـ
Demonstrate the different organs and viscera. ـ6 جـ ـ
Demonstrate site and action of important muscles of the body. ـ0 جـ ـ
: د ـ المهارات العامة
- Develop effective conversation.
2-د-Apply new nursing terms.
:  ـ محتوى المقرر0

ساعات إرشاد دروس
 عملية/ أكاديمية

-

محاضرة

 األسبوع/ عدد الساعات

الموضوع
I – Introduction

2

2hours

1-terms of
anatomical position.
2-terms of direction .
3-terms of
movements.

-

II- Skeletal
System:3

6hours

-

1. Cartilage.
2.Bone.

III- Joints:2

8hours

-

1. Structural.
2-Functional.

IV- Muscular
system:-

2

8hours

-

1. Skeletal.
2. Cardiac.
3-Smooth.

V- Nervous system:-

2

8hours

-

-Neuron.
-Parts of the nervous
system.

VI-Cardio-vascular
system:

4

8hours

-

2

4hours

-

2

4hours

-Heart.
-parts of
circulation.
-blood vessels.
-lymphatic
system.
VII- Respiratory
system:VIII-Abdominal
cavity:Boundaries.
Regions & contents.
IX-Digestive system

-

-

2

4hours

2

4hours

-Digestive
tube.
-Digestive organs

X-Excretory system.
XI-Genital system:-Male genital
system.
-Femalegenital
system.

2

4hours

4

2

2hours

XII-Endocrine Glands.

4

2

2hours

XIII- Mammary
Glands.
:  ـ أساليب التعليم والتعلم4

Lecture ـ0  ـ4

 4ـ  6ـModels
 4ـ  0ـLab skills
 4ـ  4ـData show
 5ـ أساليب تقييم الطالب
 5ـ  0ـFinal term examination
لتقييم :المعرفة والفهم
 5ـ  6ـOral examination.
لتقييم :المهارات الذهنية
 5ـ  0ـPractical examination
لتقييم :المهارات المهنية والعملية
جدول التقييم :
التقييم Final term examination 0األسبوع .05
التقييم Oral examination 6

األسبوع05

 .التقييم  Practical examination 0األسبوع .05
التقييم  .- 4األسبوع-
النسبة المئوية لكل تقييم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

% 62

امتحان نهاية العام  /الفصل الدراسى

%

اإلمتحان الشفوى
اإلمتحان العملى

% 62
% 62

-أعمال السنة  /الفصل

-

أنواع التقييم األخرى

%

المجموع
أى تقييم أخر بدون درجات

 6ـ قائمة المراجع

% 022

 ـ مذكرات المقرر0  ـ6

. Handout prepared by Prof. Dr/ Abd-Elwanees Al-Awadan
........................................................
 ـ الكتب الدراسية6  ـ6
. en.J.T, (2003): Core concepts in anatomy, Lippincott-Ravan,

New York.
Anne.M.R,( 2000): Atlas of anatomy, 9thed., Williams &
Wilkins, London.
 إلخ، ................. ،  مواقع إنترنت،  ـ مجالت دورية0  ـ6
. http:// www.medicine.com
........................................................
 ـ اإلمكانيات المطلوبة للتعليم والتعلم7

Electronic
Data show
/

Models

/ ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ

Prof. Dr/ esam Mohamed : أستاذ المادة
: رئيس القسم

: التوقيع

: التوقيع
/

/

: التاريخ

