
 

 

 

 

 

 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 

يهدف هذا املساق الى دراسة الوظائف العضوية الحيوية في جسم االنسان من خالل معرفة عمل كل 

الخاليا واالعضاء وأجهزة الجسم كوحدة واحة متكاملة مثل الجهاز الحركي والعصبي والدوري والتنفس ي 

 والهضمي.

 

 املساق:ومخرجات أهدافثالثا: 

  مكونات ووظائف أجهزة الجسم املختلفة واهم العمليات الحيوية الخاصة بكل جهاز ادراك الطالب

 من الخلية وانتهاء بالجسم كوحدة واحدة.
ً
 بدا

  ادراك الطالب للعالقات الوظيفية بين األجهزة املختلفة للثيام بالوظائف الحيوية مثل عالقة

 الجهاز التنفس ي والجهاز العصبي مع العضليالجهاز الوعائي مع 

  تطوير قدرة الطالب على فهم العمليات الحيوية التي تتم داخل جسم االنسان منن خالل الرسومات

 واملخططات الخاصة باملفاهيم الحيوية 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :مقدمة في علم وظائف االعضاء اسم املادة   1302102املاده:رقم 

 :علوم الرياضهالكلية  :3عدد الساعات املعتمدة 

 :التأهيل الرياض ي القسم  ( مدخل الى علم التشريحاملتطلب السابق) 

 :الثاني الفصل الدراس ي  :وقت املحاضرة 

 :2017/2018العام الجامعي  :عبد الحافظ النوايسة  د.اسم املدّرس 

 :2--1الساعات املكتبية 



  ادراك الطالب لحالة الثبات البيولوجي من خالل فهم العمليات الحيوية التي تقوم بها األجهزة

ة للمحافظة على هذه الحالة وبعض الحاالت املرضية التي اليستطيع الجسم بها املحافظة الحيوي

 على هذه الحالة.
 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع
 الحقا يرفق مقدمة عامة 1

  القلب، الدم ، االوعية الدموية الجهاز اللمفاوي الخلية وتركيبها ومبدا عملها ،  2-3

4-5 
الية الشهيق والزفير، الجهاز التنفس ي وظيفتة مبدا عملة املتغيرات املرتبطة به، 

 انتقال الغازات ، اشباع الهيموجلوبين، السعات واالحجام الرئوية
 

6-7 
الجهاز العصبي واجزاءه  واليات العمل الخاصة به ،الخلية العصبية ، عالقة 

 الجهاز العصبي بالغدد الصماء 
 

8-9 
الجهاز العضلي مبدأ عملة واالليات املرتبطة بعملة، الخلية العضلية اجزاءها ، 
وظيفتها ، كهرباء العضلة ، أنواع العمل العضلي ، مراكز الحس بالعضلة، الية 

 االنقباض العضلي وانواع االنقباض العضلي
 

10-11 
الجهاز الهرموني والغدد الصماء أنواع الغدد وطبيعة عملها ، الهرمونات 

 وخصائصها ، ارتباط الجهاز العصبي بالجهاز الهرموني
 

12-13 
الجهاز الهضمي واملتغيرات املرتبطة بعمليات التمثيل الغذائي وقياس التمثيل 

 الغذائي 
 

  أجهزة التحكم بالسوائل ، الكلى ، الغدد العرقية، التوازن الحراري  14-15

  االختبار النهائي 16

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 الواجبات  1

 الوسائل التعليميه 2

 الحوار واملناقشه 3

 عرض ومشاهده 4

 التقارير  5

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي



 %20 اختبار اول  6االسبوع  1

 %20 اختبار ثاني 11االسبوع  2

 %10 املشاركه طوال الفصل 3

 %50 اختبار نهائي 16االسبوع  4

5    

6    

 (%100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:  .أ
 ، درار الفكر العربي، مصر القاهرة.2000صحة الغذاء ووظائف الغذاء ، بهاء الدين إبراهيم سالمة ، 

 م، دار املستقبل للنشر والتوزيع، األردن ، عمان.1997اساسيات علم وظائف األعضاء ، عبداملجيد الشاعر وأخرون،  .ب

 تاسعا : إرشادات عامة

 

No  ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 من املحاضرات  %85حضور الطالنسبه  1

 من مجموع املحاضرات %15يسمح للطالب الغياب  2

 كل من يتغيب عن املحاضرة عليه إحضار عذر رسمي 3

 كل من يتغيب عن االمتحان دون عذر اليحق له اعاده االمتحان 4
 

 

 


