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 _2021ינואר,  13_ תאריך עדכון:

 

    )בסיסי(אנטומיה של האדם   305-81- 01 שם ומספר הקורס:

 (שיעור, תרגיל) סוג הקורס:

 304:  היקף שעות                     א:   סמסטר           2019-2020 "פתש :שנת לימודים

  : אלה מעוזעוזרת הוראה        ונדב טולדנו אלון ברש  :הקורס ירכז

 
       Moodle       אתר הקורס באינטרנט: 

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורסא. 

היא הכרת  מטרת הקורס  .קבוצות לימוד קטנות  ,דיסקציה מעבדות  ,הקורס כולל הרצאות פרונטליות
 .ים רדיולוגיקליניים ווהכוונה  האנטומיה המבנית והתפקודית הנורמלית והתקינה של האדם בדגש

 surfaceוכן  ,אנטומיה רדיולוגית  אנטומיה מאקרוסקופית  ,הסטודנטים ילמדו אמבריולוגיה בסיסית 
anatomy    ומיהטאננטיים של רלווומרכיבים. 

 
  :תוכן הקורסב. 

  מהלך השיעורים:    
עבדות  ומ  בדות דיסקציה, מעהוראה בקבוצות קטנות בכיתה, השיעורים יכללו הוראה פרונטלית 

 . דימות רפואי בקבוצות קטנות 
 

 
  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    

 
 נושא השיעור

 מבואות
 הרצאות מבוא

 והיסטולוגיה אמבריולוגיהל מבוא
 דימותמבוא ל

   Panel: Body Donation  :אתיקה
  מעבדות דיסקציהמבוא ל

 גף עליון
 תאורטיותהרצאות 

 אמבריולוגיה והיסטולוגיה 
 + בוחןהכנה למעבדת דיסקציה 

 דיסקציהמעבדות 

 ANATOMAGE -מעבדות דימות ו
 תורת האדם

 חזה בית
 תאורטיותהרצאות 

 אמבריולוגיה ו היסטולוגיה
 + בוחןהכנה למעבדת דיסקציה 

 דיסקציהמעבדות 

 ANATOMAGE -מעבדות דימות ו
 תורת האדם

 בטן
 הרצאות תאורטיות

 היסטולוגיה ואמבריולוגיה 
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 + בוחןהכנה למעבדת דיסקציה 
 דיסקציה ותמעבד

 ANATOMAGE -מעבדות דימות ו
 תורת האדם

 מבחני אמצע )תאורטי ומעשי
 אגן

 תאורטיותהרצאות 
 היסטולוגיה, אמבריולוגיה ופיזיולוגיה

 + בוחןהכנה למעבדת דיסקציה 
 דיסקציה ותמעבד

 ANATOMAGE -מעבדות דימות ו
 תורת האדם

 וגב ף תחתוןג
 הרצאות תאורטיות

 היסטולוגיה, אמבריולוגיה ופיזיולוגיה
 + בוחןהכנה למעבדת דיסקציה 

 דיסקציה ותמעבד
 דימותמעבדות 

 תורת האדם
 ראש וצוואר

 תאורטיותהרצאות 
 היסטולוגיה, אמבריולוגיה ופיזיולוגיה

 הכנה למעבדת דיסקציה + בוחן
 דיסקציהמעבדות 

 מעבדות דימות
 תורת האדם

 מבחני סוף תאורטי ומעשי

 
 

 :חובות הקורסג. 

 דרישות קדם:     

 חובות / דרישות / מטלות: 

  ניםבחמ  2 +  נקודות למבחן(  20)  עיוניים   ניםחמב 2 :)ציון מספרי( מרכיבי הציון הסופי 

נקודות לכל הבחנים   10)   בחני הכנה לדיסקציה +  )נקודות למבחן   20)  בחדר דיסקציה יםמעשי 

. היסטולוגיה יש  )אין מועד ב לבחני הכנה לדיסקציה( . יש לעבור כל מבחן בנפרד ובפני עצמו ( יחד

 . (נקודות  10)לעבור בנפרד 

 . חיסור מאושר במקרה של גם  נוכחות חובה בחדר דיסקציה עם חובת השלמה   100%

 60=  ציון עובר

 

      )חובה( ביבליוגרפיה:ד. 

 ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד      

edition. nd2. for Students y's AnatomyaGr 

Anne Gilroy, Thieme publication. ;edition nd2Atlas of anatomy (Thieme anatomy),  

 י צוות ההוראה"עוכנו הש  אלקטרוניים תדריכי דיסקציות

 


