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 د. اياد سليمان  االسم
  البريد االلكتروني

 علم التشريح اسم المادة
هذا ايجازًا مقتضبًا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع تحقيقها مبرهنًا عما اذا  يوفر مقرر الفصل

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .

 اهداف المادة
 

تهدف المادة الى اثراء الطلبة بالمعلومات العلمية التي تخص الجهاز العظمي والعضلي لإلنسان 

كائنات الحية وباللغة تعرف الطلبة على مادة مهمة جدا تساعدهم على فهم مكونات اجسام الو 
ان يصبح الطالب و من معرفة تفاصيل الهيكل العظمي بالتفصيل . يتمكن الطالباالنكليزية وان 

معرفة  فضال عنعضالت الجسم بالتفصيل و  الهيكل العظمي تفاصيل على رسم وتخطيطقادرا 

 .الفنون التشكيليةباعتبارها احدى فروع قسم واالهتمام بمادة علم التشريح  حركات الجسم .
التفاصيل االساسية 

 للمادة

مادة علم التشريح تطبيقية تقدم للطالب باللغة االنكليزية بشكل صور وتخطيطات للهيكل العظمي 
 والعضالت لجسم االنسان مع وضع المصطلحات لكافة اجزاء العظام والعضالت باللغة االنكليزية  

 الكتب المنهجية
 

 

 المصادر الخارجية
 

الكريم فريحات ، دار الشروق للنشر تشريح جسم االنسان ، تأليف الدكتور حكمت عبد  .1
 صفحة 348م ، 2000، 1والتوزيع ، ط

   2011مبادئ علم التشريح للرياضيين ، يوسف الزم كماش ، دار زهران للنشر،  .2

 
 تقديرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر

30% 10 10 30 40% 

 معلومات اضافية
 

مادة علم التشريح تطبيقية تقدم للطالب باللغة االنكليزية بشكل صور وتخطيطات للهيكل العظمي والعضالت لجسم االنسان 
وتوضع اختبارات يومية وشهرية ويحتسب لكل فصل  باللغة االنكليزية مع وضع المصطلحات لكافة اجزاء العظام والعضالت 

 جة در  40درجة واالمتحان النهائي من  30دراسي 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 

 الجامعة : جامعة ديالى
 الكلية : كلية الفنون الجميلة

 الفنون التشكيليةالقســم : 
 المرحلة : الثانية

 اياد سليماناسم المحاضر الثالثي : 
 مدرساللقب العلمي : 

 دكتوراه المؤهل العلمي : 

 مكان العمل  : كلية الفنون الجميلة



 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي                                                            
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

( 6يطلب من كل طالب )  تمهيد ومقدمة االسبوع االول 1

 50xلكل فصل قياس ) اعمال
( بعضها اجتماعي 70

وتاريخي وسياسي وسياحي 
وميثولوجي وحسب النظم 

 المذكورة

  دراسة الهيكل العظمي ثانياالسبوع ال 2
  العظمي الهيكل دراسة  3
  العظمي الهيكل دراسة  4
  نظرة في بناء الفورم  5
  نظرة في بناء الفورم  6
  نظرة في بناء الفورم  7
  دراسة الجمجمة وعظامها  8
  دراسة الجمجمة وعظامها  9

  دراسة الجمجمة وعظامها  10
  دراسة عضالت الرأس  11
  دراسة عضالت الرأس  12

  دراسة حزام الكتف  13
  دراسة حزام الكتف  14
 انامتحـــــــ  15

 

   دراسة عضالت الطرف العلوي للجسم  16
  عضالت الطرف العلوي للجسمدراسة   17
  دراسة عضالت الطرف العلوي للجسم  18

   دراسة العمود الفقري والحوض والصدر  19 

( 6يطلب من كل طالب )

 50xاعمال لكل فصل قياس )
( بعضها اجتماعي 70

وتاريخي وسياسي وسياحي 
وميثولوجي وحسب النظم 

 المذكورة

  والصدردراسة العمود الفقري والحوض   20
  دراسة العمود الفقري والحوض والصدر  21
  دراسة عضالت الصدر  22
  دراسة عضالت الصدر  23
  دراسة البطن والظهر  24
  دراسة البطن والظهر  25
  دراسة البطن والظهر  26
  دراسة الطرف السفلي وعضالته  27
  دراسة الطرف السفلي وعضالته  28
  جسم االنسانحركة   29
 شامل امتحان امتحان شامل  30

  

 

 د. عالء شاكرأ.توقيع العميد :                                                د. اياد سليمان ذ توقيع االستا

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 


