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 موذج وصف المقررن

 

 لمادة : فيزياء القلبا

 املرحلة : الرابعة / فيزايء طبية

 مدرس املادة : 
 م.د امحد جاسم 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط    المؤسسة التعليمية  .1

 فيزياء   –كلية العلوم    / المركز علميالقسم ال .2

 فيزياء القلب  اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني عبر كالس روم  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021- 2020 ماده فصل اول   الفصل / السنة  .5

 (ساعه 2)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020- 10- 15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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دراسة نظرية القلب ومعرفة االساسيات عن قلب االنسان وعالقة الفيزايء يف سراين الدم يف الدوره الدموية 
 للجسم واحلركة الرباونوية 

 

 

 

 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 اهمية دراسة قلب االنسان  -1أ

 معرفة العالقات الفيزيائية بقلب االنسان   -2أ

 معرفة امراض القلب   -3أ
 معرفة الضغط الهيدوستاتيكي واالمزوني -4أ
 CGE -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 معرفة كيفية قياس تخطيط القلب  – 1ب 

 معرفة االساسيات للقلب ومكوناته الرئيسية  – 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 القاء محاضرات 

 استخدام فيدوهات 

 عرض المنهج عبر وسائل العرض 

 

 

 طرائق التقييم       

 االختبارات 

 النقاش  

 االمتحانات القصيره 

 اسئله االستجواب  
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 االمتحانات اليومية  

 االمتحانات الشهرية والفصلية 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 المشاركة  -1ج         

 التعاون    -2ج

 المساعدة    -3ج

 االحترام    -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات الفصلية واليومية 

 اعداد تقارير  

 االسئلة الشفهية  

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
Theory of Heart: Biomechanics, Biophysics, and 

Nonlinear Dynamics of Cardiac Function, by L. Glass, P. 
Hunter, and A. McCulloch,  Springer (1991.) 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 الفديوهات و واحملاضرات على شبكة االنرتنيت وقراءه كتب جمانية  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 ودراسة كل ما يخص القلب  الموضوعات وتوسيع  القلب  اضافة تشريح

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

1 

 
2 

 =  محاضرة+مناقشة   مقدمة  = 

 =  محاضرة+مناقشة   تعاريف  =  2 2
 =  محاضرة+مناقشة   مبدأ االنتشار  =  2 3
 =  محاضرة+مناقشة   اساس عمل القلب  =  2 4
 =  محاضرة+مناقشة   انتشار موجة النبضة  =  2 5
 =  محاضرة+مناقشة   االانبيب الشعرية تبادل الغازات يف   =  2 6
 =  محاضرة+مناقشة   الضغط اهلايدروستاتيكي  =  2 7
 =  محاضرة+مناقشة   الضغط االوزموزي   =  2 8
 =  محاضرة+مناقشة   امتحان =  2 9

 =  محاضرة+مناقشة   سراين الدم يف الشرايي  =  2 10
 =  محاضرة+مناقشة   التوتر السطحي للشرايي  =  2 11
 =  محاضرة+مناقشة   ختطيط القلب  =  2 12
 =  محاضرة+مناقشة   مسائل  =  2 13
 =  محاضرة+مناقشة   مسائل  =  2 14
 =  محاضرة+مناقشة   امتحان =  2 15
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