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 1. اسم المادة تشریح الجھاز العصبي
 2. رقم المادة 0502719

 )ة،عملیةالساعات المعتمدة (نظری 3
عملي)1نظري/2ساعات معتمدة ( 3.  )ة، عملیةالساعات الفعلیة (نظری 3 

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةابقالس اتالمتطّلب 

 5. اسم البرنامج ماجستیر التشریح 
 6. رقم البرنامج 

University of Jordan 7. اسم الجامعة 
Faculty of Medicine 8. الكلیة 

Department of Anatomy and Histology 9. القسم 

 10. مستوى المادة ماجستیر

الثانياسي / الفصل الدر2015/2016العام الجامعي   11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 
 12. الدرجة العلمیة للبرنامج ماجستیر

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدریس المادة ال یوجد
English 14. لغة التدریس 

تاریخ / مخطط المادة الدراسیةتاریخ استحداث  2016
 مراجعة مخطط المادة الدراسیة
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 منّسق المادة .

 .الرجاء إدراج ما یلي: رقم المكتب، الساعات المكتبیة، رقم الھاتف، البرید اإللكتروني
 د. امجد الشطرات.

Office NO.05   
Office phone 23425 

 @ju.edu.jo Email: a.shatarat 
 

 مدرسو المادة .17

 .كترونيالرجاء إدراج ما یلي: رقم المكتب، الساعات المكتبیة، رقم الھاتف، البرید اإلل
 فرج البسطامي د.أ.

Office NO.120  
Office phone 23425 

 @ju.edu.jo Email: a.shatarat 
 

            
  

 
 وصف المادة .18
 .مذكور في الخطة الدراسیة المعتمدة ھو كما

This course includes advanced gross and microscopic anatomy of the central nervous system (brain & spinal cord) and 
peripheral nervous system (spinal & cranial nerves) and their clinical applications. Also with concentration on the 
practical aspects and the new development on the nervous system. 

 
 

 
 

        AQAC-F-007-1 
2 



 الجامعة األردنیة                         مخطط المادة الدراسیة                                مركز االعتماد وضمان الجودة 
 

 المادة ونتاجاتھاتدریس أھداف  19.
 .األھداف -أ
 
 

1- Describe the general features of nervous system. 
2- study the motor  and  sensory pathways. 
3- describe  the cranial cavity and cranial nerves. 
4- study the cerebrum , cerebellum, basal ganglia, and brain stem. 
5- study the vision , eye, visual  and auditory pathways, visual defect . 
 

 نتاجات التعلّم: یتوقع من الطالب عند إنھاء المادة أن یكون قادراً على -ب
 
After completing this course, students are expected to: 
 • Define the cellular components of the nervous system as well as illustrate their structure and 
organization. 
 • Identify neuroanatomical structures in the human nervous system as well as describe the function 
and predict their role in damage / disease. 
 • Identify and describe the function of the blood supply and ventricular system.  
• Describe and illustrate how the brain perceives, processes, and integrates information from different 
sensory and special sensory modalities.  
• Describe and illustrate how the brain regulates motor functions in the control of behavior. 
 • Describe and illustrate how the limbic system and basal ganglia function. 
 • Interpret and evaluate patient examples of damage / disease.  

        AQAC-F-007-1 
3 



 الجامعة األردنیة                         مخطط المادة الدراسیة                                مركز االعتماد وضمان الجودة 
 

 
 لها والجدول الزمني المادة الدراسیة محتوى .20

 
 
 

 
 

أسالیب  المراجع
 التقییم

نتاجات التعلّم 
 المتحققة

المدرّ 
 المحتوى األسبوع س

انظر قائمة 
 المراجع 

 امتحانات : -
امتحان 

منتصف 
 الفصل

امتحان 
 نھایة الفصل

عروض -
 تقدیمیة

  
presentat

ions)( 
امتحان -

عملي 
 /شفوي

-Describe 
all the parts 

and 
structures  

of the topic 
. 

-Learn 
clinical 

cases 
related to 
the topic. 

-Study the 
topic 

practically 
in the 

anatomy 
labs. 

   
1 

Introduction and 
embryology 

 
2 Motor pathways 

 
3 Motor reflex 
4 cerebellum 
5 Basal ganglia 
6 Spinal cord 
7 Sensory 

pathways  
8 Blood supply of 

CNS 
9 Brainstem  
10 Cranial nerves 

 
11 Eye and vision 

 
    12 Visual defect  

    13 Auditory 
pathway  

 النشاطات واالستراتیجیات التدریسیة .21

 التالیة: النشاطات واالستراتیجیات التدریسیةتطویر نتاجات التعلم المستھدفة من خالل  یتم
 الدروس العملیة المتعلقھ بمحتوى المادة في مختبرات التشریح( حیث تحتوي المختبرات على عینات متنوعة ) .-
 ببعض مواضیع محتوى المادة .استطالع ودراسة ابحاث  علمیة متعلقھ  -
 عمل عروض تقدیمیة من قبل الطالب ومناقشتھا مع مدرس المادة.-

 

22 

 یتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستھدفة من خالل أسالیب التقییم والمتطلبات التالیة:
 یتقدم الطالب المتحانات خالل الفصل :

 
Midterm Exam 30% 
practical exam20 % 
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Final Exam 30% 
practical exam10 % 

short exams 10% 

 السیاسات المتبعة بالمادة .23

 سیاسة الحضور والغیاب -أ

 الغیاب عن االمتحانات وتسلیم الواجبات في الوقت المحدد -ب

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 لتي تسھم في دراسة المادةالخدمات المتوفرة بالجامعة وا -و

 المعدات واألجھزة المطلوبة .24

1. Formalin preserved human cadavers and body parts. 
2. Plastinated human cadavers and body parts. 
3. Plastic models  
 

 
 المراجع .25

 
 المختلفة للمادة.الكتب المقررة، والقراءات التي یجب على الطالب تغطیتھا للموضوعات  -أ

• Clinical Anatomy. By R. Snell 
 

 
 الكتب الموصى بھا، وغیرھا من المواد التعلیمیة.   -ب

  Principles of Anatomy and Physiology. Tortora and Grabowsk 
 Grant’s atlas of anatomy. 
 Clinical neuroanatomy By R. Snell 

 

 

 معلومات إضافیة 26.

 
 
 
 

 
 

---------اریخ: الت - ------------------------التوقیع:  ------------------د.امجد الشطرات-منسق المادة: اسم 
-------------------- التوقیع ---------- ---------------د.امجد الشطرات/ القسم: مقرر لجنة الخطة---------

------------- 
 -------------- ------------------- التوقیع --------------------- د.امجد الشطراترئیس القسم: 

 --------------------------------- التوقیع -------------------------الكلیة:  مقرر لجنة الخطة/
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 --------------------------------التوقیع -------------------------------------------العمید: 

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئیس                                                                                                             
     مساعد العمید لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسیة المادةملف                                                                                           
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