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 تشریح الصدر والبطن والحوض
 

 1. اسم المادة

 2. رقم المادة 0502716

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

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 

وعلم االنسجةماجستیر التشریح   5. اسم البرنامج 
 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة االالردنیة

 8. الكلیة كلیة الطب

 9. القسم التشریح وعلم االنسجة

 10. مستوى المادة ماجستیر

الثانيالفصل الدراسي  /2015/2016العام 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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 ّسق المادةمن .

 .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

 .البرید اإللكترونيالرجاء إدراج ما یلي: رقم المكتب، الساعات المكتبیة، رقم الھاتف، 

 محمد ھشام المحتسب د.أ.

Office NO.121  

Office phone 23425 

 @ju.edu.jo Email: a.shatarat 

 

 

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

This course includes gross anatomy of the chest, abdomen, pelvis and perineum of human body which 
covers study the thoracic cage, the vertebrae, the muscles of chest, abdomen and pelvis (origin, insertion 
nerve supply , and functions) in addition to study of the structure of the viscera in the chest, abdomen and 
pelvis and blood vessels and nerves and their clinical applications . Also with concentration on the practic  
aspects and skills in dissection of the thorax, abdomen & pelvis. 

 
 
 

        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  thorax ; chest wall , bones and muscles  . 
2- Identify the mediastinum. 
3- Study the viscera of thorax. 
3- Describe the  anterior and posterior abdominal walls. 
4- Study the inguinal canal and spermatic cord. 
5- Describe the peritoneum. 
6- Study the organs of gastrointestinal tract in thorax ,abdomen and pelvic. 
7- Study the pelvic wall . 
8- Describe the perineum . 
 

 دراً علىنتاجات التعلّم: یتوقع من الطالب عند إنھاء المادة أن یكون قا -ب

 
 
Successful completion of the course should lead to the following outcomes: 
 
1-Student is expected to be able to describe and identify all the viscera in thorax , abdomen and pelvic 
with correlation between them. 
2-Student is expected to Interpret the normal anatomical structures on radiographs . 
3-Correlate anatomical facts with the manifestation of various clinical cases.  
4-Students is expected to describe the chest wall and abdominal wall. 
5- Students is expected to describe the pelvic and its wall , viscera and the perineum. 
6- Students is expected to identify all requested material in the dissecting labs. 
7-Value the ethics and respect to all individuals inside and outside the dissecting room and pay a good 

deal of respect to the cadavers 
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسیة محتوى .20

 أسالیب التقییم مراجع
نتاجات التعلّم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

انظر قائمة 

 المراجع 

 امتحانات : -

امتحان 

 منتصف الفصل

امتحان نھایة 

 الفصل

عروض -

 تقدیمیة

  

presentatio

ns)( 

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. 

أ.د محمد 

ھشام 

 المحتسب

 
1 

Chest wall , bones 
and muscles 

2 Thoracic viscera; 
heart and blood 

vesseles 
2  Mediastinum  
3 Respiratory tract  

 
4 Anterior abdominal 

wall : 
Layers, muscles, 

rectus sheath,and 
clinical points.  

4 posterior abdominal 
wall : 

muscles, bones and 
fascia 

5 Inguinal canal : 
Boundaries, 

contents,and hernia 
6 Spermatic cord, 

scrotum,testis, vas 
deferns, clinical 

notes 
 

7 Peritoneum : 
Sac and foldings. 

7 Esophagus  
stomach 

8 Small intestines 
 

    8 Large intestines 

    9 Abdominal aorta 
Inferior vena cava 

Lymphatic drainage 
    9+10 Pancreas , spleen, 

liver , 
gallbladderand 

bilary system 
    11 Pelvic wall ; bones, 

membranes, 
fascia,muscles , 

blood vessels, 
lymphatic and 

sympathetic ganglia 
    12 Viscera of the pelvic 

    12 Perineum and 
Female / male genital 

organs 
    13 Urinary bladder and 

urethra 
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 نشاطات واالستراتیجیات التدریسیةال .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 ) .-

 عض مواضیع محتوى المادة .استطالع ودراسة ابحاث  علمیة متعلقھ  بب-

 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 40) %30 / عملي) 10نظري 

 Final Exam 40% 

practical final exam 20% 

 

 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

 ي دراسة المادةالخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسھم ف -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

 ة.الكتب المقررة، والقراءات التي یجب على الطالب تغطیتھا للموضوعات المختلفة للماد
• Clinical Anatomy. By R. Snell 
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 الكتب الموصى بھا، وغیرھا من المواد التعلیمیة.   -ب
 Clinical anatomy By R. Snell 
  Principles of Anatomy and Physiology. Tortora and Grabowsk 
 Grant’s atlas of anatomy. 
  

 

 معلومات إضافیة 26.

 
 
 
 

 
 

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

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

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

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئیس                                                                                                             
     مساعد العمید لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسیة المادةملف                                                                                           
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