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 مفردات القسم العملي لمقرر تشريح للسنة التحضيرية

  

  

  

 Lab Objectives أهداف المقرر العملية 

 بعد إنهاء الطالب للمقرر، يجب أن يكون قادرًا على:

 تمييز الحركات والمصطلحات التشريحية الرئيسية .1

 تمييز عظام القحف والفقرات والقفص الصدري  .2

 وتوجيههاتمييز عظام األطراف  .3

 تحديد العضالت الرئيسية السطحية .4

 تمييز أقسام الجهاز التنفسي والمعالم الرئيسية على الرئتين .5

 تحديد أقسام القلب والمعالم الخارجية وتمييز موقع األوعية الكبيرة .6

 تمييز أقسام الجهاز الهضمي الرئيسية والمعالم األساسية للمعثكلة وللكبد .7

 وتوضعهاتمييز أقسام الجهاز البولي  .8

 تمييز أقسام الجهاز التناسلي الذكري  .9

 تمييز أقسام الجهاز التناسلي األنثوي  .11

 تمييز أقسام الجهاز العصبي المركزي وتوضعها .11

 تمييز المعالم التشريحية األساسية والعناصر المكونة للعين ولألذن .12

  

  

  

 مفردات جلسات القسم العملي للمقرر

   التشريحية(:الجلسة األولى)المصطلحات 

  تمييز الوضعية التشريحية-

  السطوح التي يدرس فيها الجسم وأسماء المواقع التشريحية-

 الحركات الممكنة في الطرف العلوي والطرف السفلي-

  

 الجلسة الثانية )الهيكل المحوري(:

 عظام القحف العصبي والقحف الوجهي

 الحفر القحفية والعظام المشكلة لها

 ة في قاعدة القحفالثقب الرئيسي

 التمييز بين أنواع الفقرات الرقبية والصدرية والقطنية

 تمييز شكل األضالع والقص وتوضعها

  



 الجلسة الثالثة )الهيكل الطرفي(:

 المعالم الرئيسة لعظام الطرف العلوي )الترقوة، الكتف، العضد، الكعبرة، الزند، عظام اليد( وتوجيه كل عظم

 الطرف السفلي )الورك، الفخذ، الظنبوب ، الشظية، عظام القدم( وتوجيه كل عظم المعالم الرئيسة لعظام

  

 الجلسة الثالثة )العضالت(:

 العضالت السطحية في الرأس والعنق

 العضالت السطحية في الجذع

 العضالت السطحية في الطرف العلوي 

 العضالت السطحية في الطرف السفلي

  

 الجلسة الرابعة )الجهاز التنفسي(:

 جدران جوف األنف

 غضاريف الحنجرة وتوضعها الفراغي

 أجواف الحنجرة

 الرغامى وانشعابها

 شقوق وفصوص الرئتين

  

 الجلسة الخامسة )القلب(:

 توضع القلب وحدوده الشعاعية

 الوجه الخارجي للقلب وترويته

 أجواف القلب وصمامته

 األوعية الكبيرة وفروعها الرئيسية

  

 ل الهضمي(:الجلسة السادسة )السبي

 جوف الفم

 أقسام البلعوم

 المري، المعدة وأقسامها، العفج

 الصائم واللفائفي

  أقسام الكولون 

 تروية السبيل الهضمي

  

 الجلسة السابعة )الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي(:

 المعثكلة وعالقتها بالعفج

 وجوه الكبد وعناصر سرة الكبد

  المرارة الطرق الصفراوية



  

 الثامنة )الجهاز البولي(:الجلسة 

 الكلية وبينتها العيانية

 الحالب

 المثانة وتوضعها

 االحليل وأقسام االحليل الذكري 

  

 الجلسة التاسعة )الجهاز التناسلي(:

 الخصية والطرق الناقلة

 الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري 

 المبيض والبوقين

 الرحم وتوضعه وأربطته

  

 )الجهاز العصبي المركزي(:الجلسة العاشرة 

 السحايا والجيوب الوريدية

 أقسام الجهاز العصبي المركزي على المقطع السهمي

 وجوه نصف الكرة المخية

  األثالم والتالفيف الرئيسية

 األجواف داخل الدماغ

  

 الجلسة الحادية عشرة )العين واألذن(:

 أقسام العين وطبقاتها

 العضالت المرتبطة بالعين

  الذناقسام ا

 مكونات األذن الوسطى واألذن الداخلية

  

 الجلسة الثانية عشرة )مراجعة (
 


