وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت

الكلية /املعهد :كلية العلوم

القسم العلمي  :علوم احلياة

اتريخ ملء امللف 2021 / 6 / 19 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم  :أ.م.د .سعيد ماهر لفتة

اسم املعاون العلمي  :م.د .وقاص سعدي حممود

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت  -كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم الحياة

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

برنامج مقرر الدراسات األولية (نبات عام () )Botany
بكلوريوس
فصلي

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

Classroom

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

ال توجد

 .8تاريخ إعداد الوصف

2021 / 6 / 19

 .9أهداف البرنامج األكاديمي :
تعليم الطلبة على تركيب جسم النبات وأنواع األعضاء واالنسجة الموجودة في النبات
الفروقات بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية
مكونات الخلية النباتية الحية وغير الحية

الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ -1تعريف الطلبة على تركيب النبات
أ -2تعريف الطلبة على البيئات التي تعيش فيها النباتات
أ -3تعريف الطلبة على االنسجة واألعضاء النباتية
أ -4تعريف الطلبة على طرق تكاثر الخلية النباتية

ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب  – 1تدريب الطلبة على تشخيص مكونات الخلية النباتية
ب  – 2تدريب الطلبة على تمييز االنسجة النباتية
ب  - 3عمل شرائح زجاجية من بعض مكونات النبات
طرائق التعليم والتعلم
 اللوحات االعتيادية واللوحات الذكية في القاعات الدراسية -عرض بعض الصور التوضيحية والفيديوهات على Datashow

-

طرائق التقييم
االمتحانات اليومية
االمتحانات الفصلية
المشاركات اليومية
اعداد التقارير

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج -1التشجيع على حب المادة
ج -2زرع روح التعاون
ج -3الحث على التنافس االخوي بين الطلبة
ج-4
طرائق التعليم والتعلم
 االرشادات المكافئاتالصفحة 2

 التعامل االخويطرائق التقييم
 اختبارات يومية واسبوعية وشهرية اختبارات شفوية -اعداد تقارير

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د -1القدرة على التعبير عن المعلومات وثقة في الكالم.
د -2التعاون والحث على العمل الجماعي
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

.11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة

اسم المقرر أو المساق

نظري

االولى

نبات عام ()Botany

.12التخطيط للتطور الشخصي
 البحث عن املصادر احلديثة البحث عن االليات املتطورةالصفحة 3

2

عملي

2

 -متابعة البحوث العلمية احلديثة

.13أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
 كتب علمية حبوث -مقاالت

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

األولى

رمز المقرر

اسم المقرر

نبات عام
()Botany

أساسي
أم اختياري

أساسي

األهداف المعرفية

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ1

أ2

أ3

أ4

√

√

√

√

الصفحة 5

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

√

√

√

√

ج 2ج3

√

√

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

√

√

√

د4

الصفحة 6

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م .امجد حسين جاسم
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

نبات عام ()botany

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضوري  -الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2021- 2020

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

56ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-19

 .8أهداف المقرر
تعريف الطلبة على تركيب النبات
تعريف الطلبة على أنواع االنسجة في النبات
تعريف الطلبة عل ى أنواع االنقسام في الخلية النباتية واختالفاتها عن الخلية الحيوانية

الصفحة 7

 .10بنية المقرر

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
األسبوع

االول
الثاني

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

2

فهم موضوع المحاضرة

2

فهم موضوع المحاضرة

Terms and
concepts in
botany
ا Meet+ The cell wall
PDF
in plants

2

فهم موضوع المحاضرة

Non
protoplasmic
components
in plant cell
Meet+ protoplasmic
PDF
components
in plant cell
Meet+ Cell types and
PDF
tissues
Meet+
Simple
PDF
tissues in
plants
امتحان شهري

الثالث

Meet+
PDF

2

فهم موضوع المحاضرة

2

فهم موضوع المحاضرة

2

فهم موضوع احملاضرة

3

امتحان شهري

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

Complex
tissues in
plant
Plant body
and
development
Plant cell
cycle

Meet+
PDF

الحادي
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

Plant cell
division

Meet+
PDF

الثاني
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

Plant
adaptation

Meet+
PDF

الثالث
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

الرابع
عشر

3

امتحان شهري

Effect of
environment
on plants
امتحان شهري

Meet+
PDF

الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الصفحة 8

Meet+
PDF
Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية
امتحان الكتروني او
حضوري
امتحان الكتروني او
حضوري
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري ,تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري

.11

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

General botany
Plant anatomy
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

الكتب والبحوث الحديثة.

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

.12

خطة تطوير المقرر الدراسي

 %20سنويا
إضافة مواضيع حديثة ضمن التخصص تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ,وما توصل اليه
العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 9

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة :

الكلية /املعهد:

القسم العلمي :

اتريخ ملء امللف :
التوقيع :
اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :
اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية
 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد
 .7المؤثرات الخارجية األخرى
 .8تاريخ إعداد الوصف
 .9أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم
الصفحة 2

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1
د-2
د-3
د-4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

.11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 3

عملي

.12التخطيط للتطور الشخصي

.13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

.14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج 2ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م .امجد حسين جاسم
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم االحياء

 .3اسم  /رمز المقرر

زراعة انسجة نباتية

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضوري  -الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2021- 2020

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 45ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-16

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن زراعة األنسجة النباتية واهمية هذا المقرر لألقسام غير االختصاص  ،وكما يتم
اكساب الطلبة بعض المهارات حول الهرمونات النباتة التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان
يواجهوها في الحياة العملية اليومية االكثار الخضري
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال التقنيات الحيوية في العراق.

الصفحة 6

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي زراعة األنسجة النباتية
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الظواهر
أ -3أن ينتقد ايجابا االستعماالت غير السليمة في االجهزة ذات األصول المختبرية
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم
أ -6أن يحيط علما بالمصطلحات التتقنية مع دالالتها.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال للظواهر الفسلجية بشئ من الحداثة واالبداع.
ب - 2معرفة الطالب لمفهوم التقنيات الحيويةالعملية والتكيف على حل المشاكل .
ب - 3أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات البايلوجية بأسلوب جديد
ب -4تمكين الطلبة من تحليل الواقع بمنظور عملي .
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية ( .)Team Project
الطريقة القياسية .
المحاضرات العملية.

طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب(
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق و جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة
الصفحة 7

 .10بنية المقرر
األسبوع

االول
الثاني
الثالث
الرابع

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

الساعات

3

فهم موضوع المحاضرة

لمحة تاريخية عن
التقنيات الحيوية

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

ميزات تقنية ز
روعة األنسجة
النباتية
تجربة  M.Sالنوم
المختبر البسيط

Meet+
PDF
Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة
السايتوكاينينات

Meet+
PDF

3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة
امتحان شهري

زيارة ميدانية
لمختبرات في كليات
اخرى

حضوري

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية

الخامس
3

مخرجات التعلم المطلوبة

امتحان شهري

حضوري

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة تأثير
االوكسينات

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة التداخل
الهرموني

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة التطعيم

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة المعلق
الخلوي

Meet+
PDF

الحادي
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

الفصل الميكانيكي

Meet+
PDF

الثاني
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة معامل
اللزوجة

حضوري

الثالث
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

مميزات اختيار
النبات االم

حضوري

3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة

زيارة ميدانية
لمختبرات في كليات
اخرى

حضوري

السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الرابع
عشر

الصفحة 8

امتحان الكتروني او
حضوري
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري ,تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية

الخامس
عشر

.11

3

امتحان شهري

امتحان شهري

حضوري

امتحان الكتروني او
حضوري

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

اساسيات زراعة االنسجة ،كتب التقنيات الحيوية
العملية المعتمدة  ،مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

.12

خطة تطوير المقرر الدراسي

 %25سنويا
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ,وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 9

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :كلية العلوم
القسم العلمي  :علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 2021 / 6 / 19 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم  :أ.م.د .سعيد ماهر لفتة

اسم المعاون العلمي  :م.د .وقاص سعدي محمود

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت  -كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم الحياة

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

برنامج مقرر الدراسات األولية (االركيكونات)
بكلوريوس
فصلي

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

Classroom

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

ال توجد

 .8تاريخ إعداد الوصف

2021 / 6 / 19

 .9أهداف البرنامج األكاديمي :
تعليم الطلبة على انواع النباتات الواطئة (االركيكونات )
الفروقات بين النباتات الواطئة والنباتات الراقية
أماكن تواجد النباتات الواطئة
االستفادة من النباتات الواطئة

الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ -1تعريف الطلبة على أشكال النباتات الواطئة وانواعها
أ -2تعريف الطلبة على البيئات التي تعيش فيها هذه النباتات
أ -3تعريف الطلبة على التشريح الداخلي لبعض النباتات الواطئة
أ -4تعريف الطلبة على طرق تكاثر هذه النباتات
أ- 5
أ -6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب  – 1تدريب الطلبة على كيفية تشخيص النباتات الواطئة وتصنيفها
ب  – 2تدريب الطلبة على جمع نماذج من النباتات الواطئة من أماكن تواجدها
ب  - 3حفظ نماذج من بعض النباتات الواطئة
طرائق التعليم والتعلم
 اللوحات االعتيادية واللوحات الذكية في القاعات الدراسية -عرض بعض الصور التوضيحية والفيديوهات على Datashow

-

طرائق التقييم
االمتحانات اليومية
االمتحانات الفصلية
المشاركات اليومية
اعداد التقارير

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج -1التشجيع على حب المادة
ج -2زرع روح التعاون
ج -3الحث على التنافس االخوي بين الطلبة
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم
 االرشادات المكافئات -التعامل االخوي

الصفحة 2

طرائق التقييم
 اختبارات -مقابالت شفوية

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د -1القدرة على التعبير عن المعلومات وثقة في الكالم.
د -2التعاون والحث على العمل الجماعي
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

 .11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة

اسم المقرر أو المساق

نظري

الثانية

اركيكونات

.12التخطيط للتطور الشخصي
 البحث عن املصادر احلديثة البحث عن االليات املتطورة -متابعة البحوث العلمية احلديثة

الصفحة 3

2

عملي

3

.13أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
 كتب علمية حبوث -مقاالت

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

الثانية

رمز المقرر

اسم المقرر

اركيكونات

أساسي
أم اختياري

أساسي

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

√

√

√

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

√

√

√

√

ج2

ج3

√

√

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

√

√

√

د4

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م .امجد حسين جاسم
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

االركيكونات

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضوري  -الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2021- 2020

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

56ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-19

 .8أهداف المقرر
 -تعريف الطلبة على النباتات الواطئة وإماكن تواجدها وانواعها واهميتها واستخداماتها

الصفحة 6

 .10بنية المقرر

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

األسبوع

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

الساعات

فهم موضوع المحاضرة

الصفات العامة
للحزازيات ،
الفروقات العامة بين
الحزازيات
والطحالب و تصنيف
الحزازيات

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

فهم موضوع المحاضرة

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

اسئلة شفوية

3

امتحان شهري

الحزازيات الكبدية ،
مميزاتها  ،نبات
الريكيشيا  ،مميزاته
 ،تشريح الداخلي
العضائة وطرق
تكاثره
نبات الماركانشيا ،
تصنيفه  ،مميزاته ،
تشريح الداخلي
العضائة وطرق
تكاثره
الحزازيات القرنية ،
مميزاتها  ،نبات
انثوسيروس ،
مميزاته  ،تشريح
الداخلي العضائة
وطرق تكاثره
الحزازيات القائمة ،
مميزاتها  ،نبات
سفاكنم  ،مميزاته ،
تشريح الداخلي
العضائة وطرق
تكاثره
الحزازيات الحقيقية
 ،مواصفاتها  ،نبات
الفيوناريا  ،مميزاته
 ،تشريح الداخلي
العضائة وطرق
تكاثره
امتحان شهري

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

3

فهم موضوع المحاضرة

السرخسيات ،
مميزاتها  ،الفرق
بين السرخسيات
والحزازيات  ،الفرق
بين السرخسيات
والنباتات عارية

2

مخرجات التعلم المطلوبة

االول

2
الثاني

2

فهم موضوع المحاضرة

الثالث

2

فهم موضوع المحاضرة

الرابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الخامس

2

فهم موضوع المحاضرة

السادس

السابع

الثامن

الصفحة 7

Meet+
PDF

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري

امتحان الكتروني او
حضوري
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

3

فهم موضوع المحاضرة

التاسع
3

فهم موضوع المحاضرة

العاشر

الحادي
عشر
الثاني
عشر
الثالث
عشر
الرابع
عشر
الخامس
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

3

امتحان شهري

البذور  ،تصنيف
السرخسيات
نبات الاليكوبوديوم ،
مميزاته  ،تشريح
الداخلي العضائة
وطرق تكاثره
النباتات المفصلية ،
مميزاتها  ،نبات
االكوزتم  ،مميزاته
 ،تشريح الداخلي
العضائة وطرق
تكاثره
شعبة الخنشاريات ،
ممزاتها  ،تصنيفها
نبات االدينتم ،
مميزاته  ،تشريح
الداخلي العضائة
وطرق تكاثره
نبات السلفانيا ،
مميزاته  ،تشريح
الداخلي العضائة
وطرق تكاثره
نبات المارسيليا ،
مميزاته  ،تشريح
الداخلي العضائة
وطرق تكاثره
امتحان شهري

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري ،تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

اسئلة شفوية

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري

.11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

كتب الطحالب واالركيكونات

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

الكتب والبحوث الحديثة.

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

الصفحة 8

.12خطة تطوير المقرر الدراسي

 %20سنويا
إضافة مواضيع حديثة ضمن التخصص تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه
العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 9

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :كلية العلوم
القسم العلمي  :علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 2021 / 6 / 19 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم  :أ.م.د .سعيد ماهر لفتة

اسم المعاون العلمي  :م.د .وقاص سعدي محمود

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت  -كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم الحياة

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

برنامج مقرر الدراسات األولية (االركيكونات)
بكلوريوس
فصلي

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

Classroom

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

ال توجد

 .8تاريخ إعداد الوصف

2021 / 6 / 19

 .9أهداف البرنامج األكاديمي :
تعليم الطلبة على انواع النباتات الواطئة (االركيكونات )
الفروقات بين النباتات الواطئة والنباتات الراقية
أماكن تواجد النباتات الواطئة
االستفادة من النباتات الواطئة

الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ -1تعريف الطلبة على أشكال النباتات الواطئة وانواعها
أ -2تعريف الطلبة على البيئات التي تعيش فيها هذه النباتات
أ -3تعريف الطلبة على التشريح الداخلي لبعض النباتات الواطئة
أ -4تعريف الطلبة على طرق تكاثر هذه النباتات
أ- 5
أ -6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب  – 1تدريب الطلبة على كيفية تشخيص النباتات الواطئة وتصنيفها
ب  – 2تدريب الطلبة على جمع نماذج من النباتات الواطئة من أماكن تواجدها
ب  - 3حفظ نماذج من بعض النباتات الواطئة
طرائق التعليم والتعلم
 اللوحات االعتيادية واللوحات الذكية في القاعات الدراسية -عرض بعض الصور التوضيحية والفيديوهات على Datashow

-

طرائق التقييم
االمتحانات اليومية
االمتحانات الفصلية
المشاركات اليومية
اعداد التقارير

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج -1التشجيع على حب المادة
ج -2زرع روح التعاون
ج -3الحث على التنافس االخوي بين الطلبة
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم
 االرشادات المكافئات -التعامل االخوي

الصفحة 2

طرائق التقييم
 اختبارات -مقابالت شفوية

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د -1القدرة على التعبير عن المعلومات وثقة في الكالم.
د -2التعاون والحث على العمل الجماعي
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

 .11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة

اسم المقرر أو المساق

نظري

الثانية

اركيكونات

.12التخطيط للتطور الشخصي
 البحث عن املصادر احلديثة البحث عن االليات املتطورة -متابعة البحوث العلمية احلديثة

الصفحة 3

2

عملي

3

.13أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
 كتب علمية حبوث -مقاالت

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

الثانية

رمز المقرر

اسم المقرر

اركيكونات

أساسي
أم اختياري

أساسي

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

√

√

√

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

√

√

√

√

ج2

ج3

√

√

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

√

√

√

د4

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م .امجد حسين جاسم
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

االركيكونات

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضوري  -الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2021- 2020

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

56ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-19

 .8أهداف المقرر
 -تعريف الطلبة على النباتات الواطئة وإماكن تواجدها وانواعها واهميتها واستخداماتها

الصفحة 6

 .10بنية المقرر

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

األسبوع

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

الساعات

فهم موضوع المحاضرة

الصفات العامة
للحزازيات ،
الفروقات العامة بين
الحزازيات
والطحالب و تصنيف
الحزازيات

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

فهم موضوع المحاضرة

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

اسئلة شفوية

3

امتحان شهري

الحزازيات الكبدية ،
مميزاتها  ،نبات
الريكيشيا  ،مميزاته
 ،تشريح الداخلي
العضائة وطرق
تكاثره
نبات الماركانشيا ،
تصنيفه  ،مميزاته ،
تشريح الداخلي
العضائة وطرق
تكاثره
الحزازيات القرنية ،
مميزاتها  ،نبات
انثوسيروس ،
مميزاته  ،تشريح
الداخلي العضائة
وطرق تكاثره
الحزازيات القائمة ،
مميزاتها  ،نبات
سفاكنم  ،مميزاته ،
تشريح الداخلي
العضائة وطرق
تكاثره
الحزازيات الحقيقية
 ،مواصفاتها  ،نبات
الفيوناريا  ،مميزاته
 ،تشريح الداخلي
العضائة وطرق
تكاثره
امتحان شهري

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

3

فهم موضوع المحاضرة

السرخسيات ،
مميزاتها  ،الفرق
بين السرخسيات
والحزازيات  ،الفرق
بين السرخسيات
والنباتات عارية

2

مخرجات التعلم المطلوبة

االول

2
الثاني

2

فهم موضوع المحاضرة

الثالث

2

فهم موضوع المحاضرة

الرابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الخامس

2

فهم موضوع المحاضرة

السادس

السابع

الثامن

الصفحة 7

Meet+
PDF

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري

امتحان الكتروني او
حضوري
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

3

فهم موضوع المحاضرة

التاسع
3

فهم موضوع المحاضرة

العاشر

الحادي
عشر
الثاني
عشر
الثالث
عشر
الرابع
عشر
الخامس
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

3

امتحان شهري

البذور  ،تصنيف
السرخسيات
نبات الاليكوبوديوم ،
مميزاته  ،تشريح
الداخلي العضائة
وطرق تكاثره
النباتات المفصلية ،
مميزاتها  ،نبات
االكوزتم  ،مميزاته
 ،تشريح الداخلي
العضائة وطرق
تكاثره
شعبة الخنشاريات ،
ممزاتها  ،تصنيفها
نبات االدينتم ،
مميزاته  ،تشريح
الداخلي العضائة
وطرق تكاثره
نبات السلفانيا ،
مميزاته  ،تشريح
الداخلي العضائة
وطرق تكاثره
نبات المارسيليا ،
مميزاته  ،تشريح
الداخلي العضائة
وطرق تكاثره
امتحان شهري

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري ،تحريري او
شفوي

Meet+
PDF

اسئلة شفوية

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري

.11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

كتب الطحالب واالركيكونات

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

الكتب والبحوث الحديثة.

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

الصفحة 8

.12خطة تطوير المقرر الدراسي

 %20سنويا
إضافة مواضيع حديثة ضمن التخصص تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه
العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 9

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت
الكلية /املعهد :كلية العلوم
القسم العلمي  :قسم علوم احلياة
اتريخ ملء امللف :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل
شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 .1المؤسسة التعليمية

كلية العلوم  /جامعة تكريت

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم الحياة

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

علم الوراثة نظري

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

بكالوريوس
فصلي
الكتب المنهجية

 .7المؤثرات الخارجية األخرى
 .8تاريخ إعداد الوصف

2221/6/18

 .9أهداف البرنامج األكاديمي
يكون الطالب في نهاية الفصل ملما ً باالمور التالية -:
.1تعريف الطالب بالمبادئ االساسية المتعلقة بمنهج علم الوراثة.
.2يهدف تدريس هذا المقرر الى اكساب الطالب المعرفة الكافية حول المميزات العامة للمجاميع الحيوانية على
االنسان وتصنيفها والتعرف على االنواع المختلفة والمتطفلة من حيث خصائصها وتركيبها الداخلي ودورة
حياتها والجوانب االمراضية والوبائية لها وطرق تشخيص االصابة بها فضالً عن تحديد انتشارها الجغرافي
عالميا ً وطرق السيطرة والعالج والوقاية منها .

الصفحة 1

 .12مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ -1لصنع بيئة مالئمة تعزز التعلم والنمو وتضفي القدرة على العمل مع مجموعات متعددة التخصصات
في المنظمات المهنية والصحية والبحثية
أ -2لتوسيع وتعميق قدراتهم في أساليب البحث التحليلي والتجريبي  ،وتحليل البيانات  ،واستخالص
النتائج ذات الصلة للكتابة العلمية والعرض.
أ -3تعريف الطالب بالمبادئ األساسية المتعلقة بعلم التحليالت المرضية وكل ما يتعلق بها
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب  - 1تعلم القدرة على الفهم واالستيعاب
ب  - 2تعلم القدرة على التذكر
ب  - 3تعلم القدرة على الربط واالستنتاج
طرائق التعليم والتعلم
-1البوربوينت
PDF -2
 -3الوورد
-4الفديوات التعليمية
طرائق التقييم
االختبارات اليومية-2االختبارات االسبوعية
-3التقارير
 -4الواجبات
ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج -1محاذاة األهداف والغايات لتحقيق نتائج الرغبة المشتركة
ج -2القضاء على العادات السيئة
ج -3معالجة الفشل
ج -4االستفادة من تحديد الهدف اليومي
ج -5تجنب التسويف
طرائق التعليم والتعلم
-1البوربوينت
PDF -2
 -3الوورد
-4الفديوات التعليمية

الصفحة 2

طرائق التقييم

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د --1إدخال معارف مهمة بالتقنيات الحديثة في علم الطفيليات إلعطاء الطالب فرصة جديدة للتعرف
على االمراض الطفيلية وطرق تشخيصها.
د -2صنع بيئة مالئمة تعزز التعلم والنمو وتضفي القدرة على العمل مع مجموعات متعددة التخصصات
في المنظمات المهنية والصحية والبحثية
د .-3تمكين الطالب من تصميم نظام وظيفي وواقعي يتكون من مكونات أو عمليات متعددة
د -4أنشطة مالحظات الزمالء و ممارسة االمتحانات
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

 .11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة

اسم المقرر أو المساق

نظري

الثانية

علم الوراثة (نظري)

الصفحة 3

2

عملي

.بنية املقرر11
طريقة التقييم

طريقة التعلم

اسم الوحدة/او املوضوع

خمرجات التعلم املطلوبة

عدد الساعات

االسبوع

االختبارات اليومية واالسبوعية
والتقارير

Pdf ppt

علم الوراثة

املعىن العام واالمهية ،التطور التارخيي

2

االول

االختبارات اليومية واالسبوعية

احملاضرة ابل بوربوينت

والتقارير

و pdf

السيادة املندلية

االختبارات اليومية واالسبوعية

احملاضرة ابل بوربوينت

والتقارير

و pdf

قانون مندل االول والثاين

االختبارات اليومية واالسبوعية

احملاضرة ابل بوربوينت

والتقارير

و pdf

انواع السيادة

االختبارات اليومية واالسبوعية

احملاضرة ابل بوربوينت

والتقارير

و pdf

االليالت املتعددة واالليالت املميتة

االختبارات اليومية واالسبوعية
والتقارير

لعلم الوراثة العالقات احليوانية

2

الثاين
+الثالث

2
2

الرابع
اخلامس

2

السادس

احملاضرة ابل بوربوينت
و pdf

التفوق وانواعه

2

السابع

االختبارات اليومية واالسبوعية

احملاضرة ابل بوربوينت

والتقارير

و pdf

الوراثة واجلنس

2

الثامن

االختبارات اليومية واالسبوعية

احملاضرة ابل بوربوينت

التاسع والعاشر

والتقارير

و pdf

االرتباط والعبور الوراثي

2

االختبارات اليومية واالسبوعية
والتقارير

احملاضرة ابل بوربوينت
و pdf

الرتكيب اجلزيئي للكروموسومات

2

احلادي عشر

االختبارات اليومية واالسبوعية
والتقارير

احملاضرة ابل بوربوينت
و pdf

وراثة العشائر

2

الثاين عشر

االختبارات اليومية واالسبوعية

احملاضرة ابل بوربوينت

والتقارير

و pdf

الوراثة الكمية

2

الثالث عشر

االختبارات اليومية واالسبوعية

احملاضرة ابل بوربوينت

والتقارير

و pdf

الوراثة السايتوبالزمية

االختبارات اليومية واالسبوعية
والتقارير

احملاضرة ابل بوربوينت
و pdf

الوراثة اخللوية

الصفحة 4

2

الرابع عشر

2

اخلامس عشر

 .12التخطيط للتطور الشخصي
استخدام تقنيات احدث وتكنولوجيا اكثر تطور

 .13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

 .14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
الكتب املنهجية املواقع االلكرتونية العلمية من االنرتنيت

الصفحة 5

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 6

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي :أ.م.د .رافع زيدان مخلف
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت – كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

الوراثة النظري

 .4أشكال الحضور المتاحة

الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2221- 2222

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 32ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2221-6-19

 .8أهداف المقرر
.1اكساب الطالب المعلومات حول المميزات العامة لعلم الوراثة والعالقات الوراثية بين االنواع .
.2معرفة طرق توريث الصفات الوراثية وطرق انتقالها

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

الصفحة 7

أ -األهداف المعرفية -:
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع النظري في علم الوراثة
أ -2اكساب الطالب المعلومات حول المميزات العامة للمجاميع الحيوانية المتطفلة على االنسان وتصنيفها والتعرف على االنواع
المختلفة والمتطفلة من حيث خصائصها المظهرية وتركيبها الداخلي ودورة حياتها والجوانب االمراضية والوبائية لها وطرق
تشخيص االصابة بها ،فضال عن تحديد انتشارها الجغرافي عالميا وطرق السيطرة والعالج.

ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر-:
بعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على تشخيص االصابة بالطفيليات وتحديد النوع
المتطفل وموقعة والعالج المناسب ،فضالعن اكساب الطالب القدرة على وضع برامج مناسبة للسيطرة
على االنواع المختلفة من الطفيليات والحد من انتشارها.
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية ( .)Team Project
الطريقة القياسية .
المحاضرات العملية.

طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب(
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

الصفحة 8

 .11بنية المقرر
الساعات

األسبوع

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

مخرجات التعلم المطلوبة

االول

2

فهم موضوع المحاضرة

السيادة املندلية

الثاني

3

فهم موضوع المحاضرة

قانون مندل االول والثاين

الثالث

3

فهم موضوع المحاضرة

انواع السيادة

الرابع

3

فهم موضوع المحاضرة

االليالت املتعددة واالليالت
املميتة

3

السادس

3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة
امتحان شهري

الخامس

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

Meet+P
DF
Meet+P
DF
Meet+P
DF
Meet+P
DF

امتحان الكتروني او حضوري
تحريري او شفوي
امتحان الكتروني او حضوري
تحريري او شفوي
امتحان الكتروني او حضوري
تحريري او شفوي
امتحان الكتروني او حضوري
تحريري او شفوي

التفوق وانواعه حضوري

اسئلة شفوية

الوراثة واجلنس حضوري

امتحان الكتروني او حضوري

السابع

3

فهم موضوع المحاضرة

الثامن

3

فهم موضوع المحاضرة

االرتباط والعبور الوراثي Meet+P
DF
الرتكيب اجلزيئي Meet+P
للكروموسومات DF

امتحان الكتروني او حضوري
تحريري او شفوي
امتحان الكتروني او حضوري
تحريري او شفوي

التاسع

3

فهم موضوع المحاضرة

العاشر

3

فهم موضوع المحاضرة

الحادي
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

وراثة العشائر Meet+P
DF
الوراثة الكمية Meet+P
DF
الوراثة السايتوبالزمية Meet+P
DF

امتحان الكتروني او حضوري
تحريري او شفوي
امتحان الكتروني او حضوري
تحريري او شفوي
امتحان الكتروني او حضوري
تحريري او شفوي

الثاني عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

حضوري

الثالث عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة

امتحان الكتروني او حضوري
تحريري او شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري ،تحريري او شفوي
اسئلة شفوية

3

امتحان شهري

الرابع عشر

الخامس
عشر

الوراثة اخللوية

السيادة املندلية حضوري
قانون مندل االول والثاين حضوري

انواع السيادة حضوري

امتحان الكتروني او حضوري

 .11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية والجامعات العالمية الرصينة.

الصفحة 9

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ....

(

داود ،ابراهيم شعبان ( .)1988علم الوراثة .مطبعة التعليم العالي ،بغداد.
Roberts, L.S. and Janovy, J. (2013). Foundation of
.parasitology
المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من االنترنيت

 .12خطة تطوير المقرر الدراسي

 %25سنويا
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 11

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م.م رغد زياد سليمان
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا ً عما إذا كان قد
حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

المؤسسة التعليمية جامعة تكريت – كلية العلوم
.1
قسم علوم الحياة
القسم العلمي  /المركز
.2
اسم  /رمز المقرر المعالجة البيولوجية العملية  /ف ع
.3
حضوري  -الكتروني
أشكال الحضور المتاحة
.4
فصلي (كورسات) – 2021- 2020
الفصل  /السنة
.5
عدد الساعات الدراسية (الكلي)  45ساعة
.6
2021-6-19
تاريخ إعداد هذا الوصف
.7
أهداف المقرر
.8
 -1ايصال فكرة عامة عن المعالجة العملية واهمية هذا المقرر لألقسام غير االختصاص  ،وكما يتم اكساب الطلبة بعض
المهارات االلكترونية والكهربائية والميكانيكة والبصرية التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة
العملية اليومية  ،كنقاوة المياه و كدرتها و قياس بعض العناصر فيها و قياس االوكسجين فيها وكيفية التعامل مع هكذا امور.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال علوم الحياة في العراق.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم9
أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في علوم الحياة.
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الظواهر
أ -3أن ينتقد ايجابا االستعماالت غير السليمة في االجهزة .
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم
أ -6أن يحيط علما بالمصطلحات الحيوية مع دالالتها.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال للظواهر الحيوية بشئ من الحداثة واالبداع.
ب - 2معرفة الطالب لمفهوم علوم الحياة العملية والتكيف على حل المشاكل .
ب - 3أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات الحيوية بأسلوب جديد
ب -4تمكين الطلبة من تحليل الواقع بمنظورحيوي .
طرائق التعليم والتعلم
طريقة القاء المحاضرات.
-1
المجاميع الطالبية ( .)Team Project
-2
الطريقة القياسية .
-3
المحاضرات العملية.
-4
طرائق التقييم
االمتحانات الشهرية .
-1
االمتحانات اليومية .
-2
االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
-3
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability

الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف يجب أن يفكر ويعمل على
تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكير والتي يهدف إلى طرح
مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة
1ـ الكتب المقررة المطلوبة التوجد
الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية والجامعات العالمية الرصينة.
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)
اساسيات علم االحياء  ،كتب االحياء
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
العملية المعتمدة  ،مجلة تكريت للعلوم الصرفة.
المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من االنترنيت
ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت ....
.10

خطة تطوير المقرر الدراسي

 25%سنويا ً
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ,وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت
الكلية /املعهد :العلوم
القسم العلمي  :علوم حياة
اتريخ ملء امللف 0209-6-91 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل
شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف الجرًبهح األكبدَوٍ
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 .1انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼخ ركشٚذ

 .2انمضى انؼهً / ٙانًشكز

لضى ػهٕو انسٛبح

 .3اصى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ
 .5انُظبو انذساص: ٙ
صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ
 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ
 .8ربسٚخ إػذاد انٕصف
 .9أْذاف انجشَبيح األكبدًٙٚ

الصفحخ 1

 .11يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛخ
أ -1
أ -2
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنجشَبيح
ة-1
ة-2
ة-3
غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

غشائك انزمٛٛى

ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج -1
ج-2
ج-3
ج -4
غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

غشائك انزمٛٛى

الصفحخ 2

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.)ٙ
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4
غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

غشائك انزمٛٛى

 .11ثُٛخ انجشَبيح
انًشزهخ انذساصٛخ

سيز انًمشس أٔ انًضبق

اصى انًمشس أٔ انًضبق

انضبػبد انًؼزًذح
َظش٘

الصفحخ 3

ػًهٙ

 .12انزخطٛػ نهزطٕس انشخصٙ

 .13يؼٛبس انمجٕل (ٔظغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

 .14أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح

الصفحخ 4

هخطظ ههبراد الوٌهح
َرخً وضغ اشبرح فٍ الورثؼبد الوقبثلخ لوخرخبد الزؼلن الفردَخ هي الجرًبهح الخبضؼخ للزقُُن
هخرخبد الزؼلن الوطلىثخ هي الجرًبهح
الطٌخ  /الوطزىي

رهس الوقرر

اضن الوقرر

أضبضٍ
أم اخزُبرٌ

األهذاف الوؼرفُخ

أ1

أ2

أ3

الصفحخ 5

األهذاف الوهبرارُخ
الخبصخ ثبلجرًبهح

أ4

األهذاف الىخذاًُخ
والقُوُخ

ة 1ة 2ة 3ة 4ج1

ج2

ج3

ج4

الوهبراد الؼبهخ والزأهُلُخ
الوٌقىلخ( الوهبراد األخري
الوزؼلقخ ثقبثلُخ الزىظُف
والزطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

ًوىرج وصف الوقرر
اضن الزذرَطٍ  :م.د .لٌُب قُص َبضُي
وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ
 .2انمضى انؼهً / ٙانًشكز

خبيؼخ ركشٚذ – كهٛخ انؼهٕو
لضى ػهٕو انسٛبح

 .3اصى  /سيز انًمشس

انًُبػّ

 .4أشكبل انسعٕس انًزبزخ

انكزشَٔٙ

 .5انفصم  /انضُخ

فصه( ٙكٕسصبد) – 2121- 2121

 .6ػذد انضبػبد انذساصٛخ (انكه)ٙ

 45صبػخ

 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف

2121-6-19

 .8أْذاف انًمشس
 -1اٚصبل فكشح ػبيخ ػٍ انًُبػّ ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللضبو االخزصبص ٔغٛش االخزصبص ٔ ،كًب ٚزى
اكضبة انطهجخ ثؼط انًٓبساد انز ٙردؼهٓى يهً ٍٛثأْى انًٕاظٛغ انز ٙيٍ انًًكٍ اٌ ٕٚاخْٕٓب ف ٙانسٛبح
انٕٛيٛخ  ،كبالصبثّ ثباليشاض ٔغشق انٕلب ّٚيُٓب ٔغٛشْب
 -2إػذاد يالكبد كفٕءح ٔيزخصصخ ف ٙيدبل انًُبػّ ف ٙانؼشاق.

 - 9يخشخبد انًمشس ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
الصفحخ 6

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1اٌ ٚصُف االززٛبخبد نزطٕٚش انٕالغ انؼًه ٙف ٙانًُبػّ.
أ -2اٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخ يب رؼهًّ ف ٙرفضٛش كٛف ّٛاالصبثّ ثباليشاض
 3أٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انز ٙدسصٓب ثذلخ ٔرسمٛمٓب ػًهٛب.
أ -5أٌ ٚسٛػ ػهًب ثبنًصطهسبد انًُبػٛخ يغ دالالرٓب.
ة  -األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس.
ة - 1أٌ ٚجزكش انطبنت زهٕال ٔرؼهٛال نهظٕاْش انًُبػٛخ ثشئ يٍ انسذاثخ ٔاالثذاع.
ة - 2يؼشفخ انطبنت نًفٕٓو انًُبػّ انؼًهٛخ ٔانزكٛف ػهٗ زم انًشبكم .
ة - 3أٌ ٚصًى انطبنت يخططب نذساصخ انخالٚب انًُبػٛخ ثأصهٕة خذٚذ
ة -4رًك ٍٛانطهجخ يٍ رسهٛم انٕالغ ثًُظٕس يُبػ. ٙ
غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1
-2
-3
-4

غشٚمخ انمبء انًسبظشاد.
انًدبيٛغ انطالثٛخ ( .)Team Project
انطشٚمخ انمٛبصٛخ .
انًسبظشاد انؼًهٛخ.

غشائك انزمٛٛى
 -1االيزسبَبد انشٓشٚخ .
 -2االيزسبَبد انٕٛيٛخ .
 -3االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبظشح انز ٙرؼزًذ ػهٗ انؼصف انزُْ.ٙ
ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ج -1يٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ()Let s Think about Thinking Ability
انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ( لذساد انطبنت) ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف
ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رسض ٍٛانمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.
ج -2يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ( انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد
زٛبح انطبنت )
ج -3إصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ ف ٙانزؼهى(( )Critical Thankingيصطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد
انزفكٛش ٔانزٓٚ ٙذف إنٗ غشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛب ً نهٕصٕل إنٗ انسم انًطهٕة(
د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.) ٙ
د -1انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕظٕذ ٔثمخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم اندًبػ ٙانؼًم ثثمخ ظًٍ يدًٕػخ TEAMWORK
د -3انزسهٛم ٔانزسمٛك ٔخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙػهً ٙنزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ،رسذٚذ انفشص ٔٔظغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ

الصفحخ 7

 .11ثٌُخ الوقرر
األضجىع

الطبػبد

2

هخرخبد الزؼلن الوطلىثخ

فهن هىضىع الوحبضرح

االول

اضن الىحذح  /أو
الوىضىع

طرَقخ الزؼلُن

طرَقخ الزقُُن

ػلن الوٌبػه
الوقذهه ربرَخُه
لزطىر ػلن الوٌبػه
أهوُخ ػلن الوٌبػه
الدهبز الوٌبػٍ
وفروع ػلن الوٌبػه
اًىاع الوٌبػه
الوٌبػه الطجُؼُه
الوٌبػه الوكزجه
اًىاع الوٌبػه
الطجُؼُه الحىاخس
الزشرَحُه الىقبئُه
الحىاخس الجلؼوُه
الحىاخس االًزخبثُه

Meet+PDF

اهزحبى الكزروًٍ او
شفىٌ

Meet+PDF

اهزحبى الكزروًٍ او
شفىٌ
اهزحبى الكزروًٍ او
شفىٌ

Meet+PDF

اهزحبى الكزروًٍ او
شفىٌ

Meet+PDF

اضئلخ شفىَخ

2

فهن هىضىع الوحبضرح

2

فهن هىضىع الوحبضرح

2

فهن هىضىع الوحبضرح

2

اطالع الطلجخ ػلً اخهسح
هخزجرَخ خذَذح روكٌهن هي
اكزطبة ههبراد وهؼلىهبد
خذَذح
اهزحبى شهرٌ

2

فهن هىضىع الوحبضرح

الثبهي

2

فهن هىضىع الوحبضرح

الزبضغ

2

فهن هىضىع الوحبضرح

اًىاع الوٌبػه
الوكزطجه
اهوُه ػلن الوٌبػه
الدهبز الوٌبػٍ
الخالَب واالػضبء
الوٌبػه الخلىَه

Meet+PDF

الؼبشر

2

فهن هىضىع الوحبضرح

الوٌبػه الخلطُه

Meet+PDF

2

فهن هىضىع الوحبضرح

الثبًٍ
ػشر

2

فهن هىضىع الوحبضرح

كُفُه الزؼرف ػلً
الوطججبد الورضُه
الجكزرَه
والفبَروضُه
ًظبم الوزون

Meet+PDF

الثبلش
ػشر

الثبًٍ
الثبلش
الراثغ

الخبهص
الطبدش
الطبثغ

الحبدٌ
ػشر

الراثغ
ػشر
الخبهص
ػشر

2

اهزحبى شهرٌ

Meet+PDF

Google
Form
Meet+PDF

اهزحبى الكزروًٍ
اهزحبى الكزروًٍ او
شفىٌ

Meet+PDF

اهزحبى الكزروًٍ او
شفىٌ
اهزحبى الكزروًٍ او
شفىٌ
اهزحبى الكزروًٍ او
شفىٌ
اهزحبى الكزروًٍ او
شفىٌ

Meet+PDF

اهزحبى الكزروًٍ او
شفىٌ

2

فهن هىضىع الوحبضرح

االهراض الوٌبػُه
هٌبػخ رارُه

Meet+PDF

اهزحبى الكزروًٍ او
شفىٌ

2

فهن هىضىع الوحبظرح

اهراض الحطبضجه

Meet+PDF

اضئلخ شفىَخ

2

اهزحبى شهرٌ

اهزحبى شهرٌ

Google
Form

اهزحبى الكزروًٍ

الصفحخ 8

 .11انجُٛخ انزسزٛخ
1ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

الرىخذ

2ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ (انًصبدس)

الكزت واالثحبس الوٌشىرح هي الدبهؼبد الؼراقُخ
والدبهؼبد الؼبلوُخ الرصٌُخ.

اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
( انًدالد انؼهًٛخ  ،انزمبسٚش ) ....،

اضبضُبد ػلن الوٌبػه

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ،يٕالغ االَزشَٛذ
....

الوكزجخ االفزراضُخ االلكزروًُخ  ،هراخغ رصٌُخ هي
االًزرًُذ

 .12خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ

 %25ضٌىَب
ادساج يٕاظٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخٔ ،يب رٕصم ان ّٛانؼهًبء ،ثشكم يضزًش .

الصفحخ 9

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م.م رواد خلف حميد
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

ايض نبات  -عملي

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضوري  -الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2022- 2021

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 45ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-19

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن مادة ايض النبات واهمية هذا المقرر للطلبة ،وكما يتم اكساب الطلبة بعض
المهارات العملية التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية والنظرية
كمعرفة اسباب وطرق االيض وتاثيرها على النباتات.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال العلوم الحياتية بشكل عام.

الصفحة 1

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
 -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في ايض النبات.
 -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الظواهر
 -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
 -6أن يحيط علما بالمصطلحات الحيوية مع دالالتها.

ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
 - 1أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال للظواهر البيولوجية بشئ من الحداثة واالبداع.
 -2معرفة الطالب لمفهوم االيض العملية والتكيف على حل المشاكل .
 - 3أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات البيولوجية بأسلوب جديد.
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية
الطريقة القياسية .
المحاضرات العملية.

طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
 -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
 -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد حياة
الطالب )
 -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم (( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب.
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
 -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
 -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
 -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
 -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

الصفحة 2

.10
األسبوع

بنية المقرر
الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االول

3

فهم موضوع المحاضرة

تعريف بمفهوم ايض النبات العملي

حضوري

اسئلة مباشرة

الثاني

3

فهم موضوع المحاضرة

عملية البناء الضوئي

حضوري

اختبار الكتروني

الثالث

3

فهم موضوع المحاضرة

الرابع

3

فهم موضوع المحاضرة

حضوري

اختبار الكتروني

الخامس

3

فهم موضوع المحاضرة

العوامل الخارجية المؤثرة في
البناء الضوئي
العوامل الداخلية المؤثرة في عملية
البناء الضوئي
دورة كالفن

حضوري

اسئلة مباشرة

حضوري

اسئلة شفوية

السادس

3

امتحان شهري

امتحان شهري

حضوري

حضوري

السابع

3

فهم موضوع المحاضرة

الثامن

3

فهم موضوع المحاضرة

دورة كربس وسلسلة نقل
االلكترونات
ايض السكريات

حضوري

اسئلة مباشرة

حضوري

التاسع

3

فهم موضوع المحاضرة

انواع السكريات

حضوري

اختبار
حضوري
اسئلة مباشرة

العاشر

3

فهم موضوع المحاضرة

التحلل السكري

حضوري

الحادي
عشر

3

تطبيقات رياضية

الكربوهيدرات وايضها

Meet+PPT

اختبار
حضوري
اسئلة مباشرة

الثاني
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

ايض الدهون

Meet+PPT

اختبار الكتروني

الثالث
عشر

3

تطبيقات رياضية

انواع الدهون

Meet+PPT

اسئلة مباشرة

الرابع
عشر

3

عمل ميداني

كيف تتخلص النباتات من فضالتها

Meet+PPT

اختبار الكتروني

الخامس
عشر

3

امتحان شهري

امتحان شهري

Meet+PPT

الكتروني

الصفحة 3

.11

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية والجامعات
العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

اساسيات االيض  ،كتب ايض النبات العملية المعتمدة  ،مجلة
تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من االنترنيت

.12

خطة تطوير المقرر الدراسي

ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ,وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 4

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م.م رواد خلف حميد
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

التنوع الحيوي  -عملي

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضوري  -الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2022- 2021

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 45ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-19

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن مادة التنوع الحيوي واهمية هذا المقرر للطلبة ،وكما يتم اكساب الطلبة بعض
المهارات الحسابية والرياضية التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة
العملية والنظرية كمعرفة اسباب وطرق التنوع في اشكال الحياة وظهور اشكال جديدة.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال العلوم الحياتية بشكل عام.

الصفحة 1

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
 -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في التنوع الحيوي.
 -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الظواهر.
 -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
 -6أن يحيط علما بالمصطلحات الحيوية مع دالالتها.

ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
 - 1أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال للظواهر البيولوجية بشئ من الحداثة واالبداع.
 -2معرفة الطالب لمفهوم البيولوجيا العملية والتكيف على حل المشاكل .
 - 3أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات البيولوجية بأسلوب جديد
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية
الطريقة القياسية .
المحاضرات العملية.

طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
 -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
 -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد حياة
الطالب )
 -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم (( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب.
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
 -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
 -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK.
 -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
 -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

الصفحة 2

.10
األسبوع

بنية المقرر
الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االول

3

فهم موضوع المحاضرة

تعريف بمفهوم التنوع الحيوي

Meet+PPT

اسئلة مباشرة

الثاني

3

فهم موضوع المحاضرة

الثالث

3

فهم موضوع المحاضرة

ادلة االصل المشترك واالنتخاب
الطبيعي
ادلة التطور في جسم االنسان

Meet+PPT

اختبار الكتروني

Meet+PPT

اسئلة مباشرة

الرابع

3

فهم موضوع المحاضرة

قانون هردي واينبرغ

Meet+PPT

اختبار الكتروني

الخامس

3

تطبيقات رياضية

السادس

3

امتحان شهري

حساب التكرار الجيني في خالة
الهجرة
امتحان شهري

حضوري

اسئلة شفوية

حضوري

حضوري

السابع

3

فهم موضوع المحاضرة

الثامن

3

فهم موضوع المحاضرة

الطفرة وتاثيرها على تكرار
التراكيب الوراثية
االنتخاب الطبيعي والصناعي

حضوري

اسئلة مباشرة

حضوري

اختبار حضوري

التاسع

3

فهم موضوع المحاضرة

التحسين الوراثي

حضوري

اسئلة مباشرة

العاشر

3

فهم موضوع المحاضرة

التحسين الوراثي

حضوري

اختبار حضوري

الحادي
عشر

3

تطبيقات رياضية

السيادة وانواعها

حضوري

اسئلة مباشرة

الثاني
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

وراثة العشائر والتكرار الجيني

حضوري

اسئلة مباشرة

الثالث
عشر

3

تطبيقات رياضية

تطبيقات عملية وحسابية لتكرار
الجين

حضوري

اسئلة مباشرة

الرابع
عشر

3

عمل ميداني

عمل حقلي لتقييم التنوع الحيوي في
البيئة الجامعية

حضوري

اسئلة شفوية

الخامس
عشر

3

امتحان شهري

امتحان شهري

حضوري

حضوري

.11

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية والجامعات
العالمية الرصينة.

الصفحة 3

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

اساسيات التنوع الحيوي  ،كتب الوراثة العملية المعتمدة  ،مجلة
تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من االنترنيت

.12

خطة تطوير المقرر الدراسي

ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ,وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 4

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :جامعة تكريت
الكلية /المعهد :كلية العلوم
القسم العلمي  :قسم علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 2021/6/19 :
التوقيع :
اسم رئيس القسم  :أ.م.د .سعيد ماهر لفته
التاريخ :

التوقيع :
اسم المعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد
العميد
وصف البرنامج األكاديمي
اسم التدريسي :م.م .عبير امين مصطفى.
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة
من الطالب تحقيقها مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه
وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت – كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم الحياة

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

محاضرات عملية اسبوعية
ماجستير
فصلي (كورسات)

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

محاضرات عملية حضورية والكترونية .

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

وسائل توضيحية وتجارب عملية في المختبرات .

 .8تاريخ إعداد الوصف

2021/6/19

 .9أهداف البرنامج األكاديمي
 -1ايصال فكرة عامة عن علم الطفيليات العملية واهمية هذا المقرر للطلبة واكسابهم الخبرة والمهارة في
التشخيص والتحليل لعينات المرضى والتفريق مابين الطفيليات التي تصيب اإلنسان وطرق االنتقال والعدوى
واالطوار التي تمر بها هذه الطفيليات الممرضة من خالل الفحص المجهري.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال علوم الحياة باختصاص الطفيليات في العراق.

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في علم الطفيليات.
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير حاالت االصابة بالطفيليات.
أ -3أن ينتقد ايجابا االستعماالت غير السليمة في االجهزة ذات االصول العلمية الخاصة بالتشخيص الطفيلي.
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم.
أ -6أن يحيط علما بالمصطلحات العلمية التابعة لعلم الطفيليات مع دالالتها.

الصفحة 1

ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب - 1أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال لحاالت االصابة الطفيلية وطرق انتقالها بشئ من الحداثة واالبداع.
ب - 2معرفة الطالب لمفهوم علم الطفيليات العملي والتكيف على حل المشاكل .
ب - 3أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات العلمية لعلم الطفيليات بأسلوب جديد.
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية ( .)Team Project
عرض شرائح عن طريق العرض المعلوماتي لصور كل طفيلي والمقارنه مابين اطوارة التي يمر بها .
المحاضرات العملية.

-1
-2
-3
-4

طرائق التقييم
االمتحانات الشهرية .
االمتحانات اليومية .
االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
االلتزام بالحضور.

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف يجب أن
يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل ان يتخذ القرار الذي يحدد حياة
الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكير
والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب).

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة . TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة.
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة.
.11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 2

عملي

المرحلة الثانية
/المسائي

علم الطفيليات/عملي

 8ساعات

.12التخطيط للتطور الشخصي
االطالع على كل ما هو جديد ومفيد في مجال علم الطفيليات و ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة وما تتطلبه
الحياة العلمية و العملية وبشكل مستمر.
.13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

.14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

اساسيات علم الطفيليات  ،كتب علم الطفيليات العملية
المعتمدة  ،مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  ....المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت.

الصفحة 3

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 4

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

الصفحة 5

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت
الكلية /املعهد :العلوم
القسم العلمي  :علوم احلياة
اتريخ ملء امللف 4242/6/42 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل
شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 .1المؤسسة التعليمية

كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

علوم الحياة

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

سموم مايكروبية

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

بكالوريوس
كورسي
حماضرات ورقية

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

ال توجد

 .8تاريخ إعداد الوصف

4242/6/42

 .9أهداف البرنامج األكاديمي
اعطاء معلومات وافيه عن علم السموم المايكروبية ابتداء من السموم الخارجية والسموم الداخلية وتأتيراتها على االنسان مع شرح التطبيقات العملية
للسموم المايكروبية من ناحية اللقاحات والتطبيقات الطبية والعلمية.

الصفحة 1

 .11مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ -1التعرف على السم المايكروبي
أ-2دراسة كيميائية للسم
أ -3طريقة انتاج السم
أ-4تأثير السم على االنسان
أ -5دور المناعة تجاه السم
أ-6االعراض المرضية والوقاية من السم
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب – 1تشخيص السم
ب  – 2عزل السم
ب  - 3معرفة االعراض المرضية للسم
طرائق التعليم والتعلم
المحاضرات الحضورية
طرائق التقييم
االمتحان الشفوي والتحريري
ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج -1الوقاية من السم
ج-2عالج السم
ج-3
ج-4
طرائق التعليم والتعلم
المحاضرات الحضورية
طرائق التقييم
االمتحان الشفوي والتحريري

الصفحة 2

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1التشخيص المخبري
د -2
د -3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم
المحاضرات الحضورية

طرائق التقييم

االمتحان الشفوي والتحريري

 .11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة

اسم المقرر أو المساق

نظري

الثالثة

2

الصفحة 3

عملي

3

.12التخطيط للتطور الشخصي

زراعة البكرتاي املنتجة للسم

.13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

القبول املركزي

 .14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
Microbiology(Tortora). 2016.
Encyclopedia of Microbiology. 2013.

املصادر اخلارجية:

The desk of encyclopedia of Microbiology. 2017.

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1
2221

أ2

أ3

سموم
مايكروبية

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

الصفحة 6

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م .د .وقاص سعدي محمود
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت – كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

سموم مايكروبية

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضوري  -الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2221- 2222

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 45ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2221-6-24

 .8أهداف المقرر
 1اعطاء معلومات وافيه عن علم السموم المايكروبية ابتداء من السموم الخارجية والسموم الداخلية وتأتيراتها على االنسان مع شرح التطبيقات
العملية للسموم المايكروبية من ناحية اللقاحات والتطبيقات الطبية والعلمية.

 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال علوم االحياء المجهرية في العراق.

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

الصفحة 7

أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في االحياء المجهرية.

أ -2أعطاء معلومات لطالب كلية العلوم املرحلة الثالثة احياء اجملهرية اساسيات السموم املايكروبية البكرتية
والفطرية و خصوصا فيما يتعلق ابجلانب الطيب وصحة اجملتمع.

ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب- 1

القدرة على تطبيق المعلومات التي حصل عليها وتطبيقها في الجانب العملي الطبي

طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية ( .)Team Project
الطريقة القياسية .
المحاضرات العملية.

طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب(
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

الصفحة 8

 .12بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

3

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Introduction to
PDF Microbial Toxins

3

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Exotoxins
PDF Defining

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Superantigens
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Cytotoxins
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Neurotoxins
PDF

الحادي
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Enterotoxins
PDF

الثاني
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

 Toxiodsحضوري

الثالث
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

 Mycotoxinsحضوري

الرابع
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

 Medicalحضوري

الخامس

3

امتحان شهري

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

اسم الوحدة  /أو الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

Statement
Meet+ Classification of
PDF Exotoxins
Meet+ Genetic
PDF Organization of

Exotoxins
 Secretion ofحضوري
Exotoxins from
the Bacterium
 Roles ofحضوري
Exotoxins in
Disease
Meet+ Endotoxins
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية

امتحان الكتروني او
حضوري
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري ,تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية

applications of
toxins
امتحان شهري

الصفحة 9

حضوري

امتحان الكتروني او

حضوري

عشر

.11

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

Microbiology(Tortora). 2016.
Encyclopedia of Microbiology. 2013.
املصادر اخلارجية:

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,
ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

.12
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المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

خطة تطوير المقرر الدراسي

 %42سنويا
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ,وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 12

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت
الكلية /املعهد :العلوم
القسم العلمي  :علوم احلياة
اتريخ ملء امللف :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل
شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

اصن التذرَضٍ :ا.د .اهُوت ابراهُن هحوىد
وصف البرًبهح األكبدَوٍ
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 .1انًؤسسح انرؼهًٛٛح

خايؼح ذكرٚد – كهٛح انؼهٕو
لسى ػهٕو انسٛاج

 .2انمسى انؼهً / ٙانًركس
 .3اسى انثرَايح األكاد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اسى انشٓادج انُٓائٛح

انطفٛهٛاخ َ/ظر٘
دكرٕراِ
فصه( ٙكٕرساخ) – 0202- 0202

 .5انُظاو انذراس: ٙ
سُٕ٘ /يمرراخ /أخرٖ
 .6ترَايح االػرًاد انًؼرًذ

انكررَٔٙ

 .7ذارٚخ إػذاد انٕصف

2221 -6-17

 .8أْذاف انثرَايح األكادًٙٚ
 -2يؼرفح شايهح ػٍ اْى إَاع انطفٛهٛاخ انر ٙذصٛة االَساٌ ٔانسٕٛاٌ ٔيؼرفح اشكانٓا ٔدٔرج زٛاذٓا
ٔاْى االيراض انر ٙذسثثٓا
 -0اكرساب يٓارج ذشخٛص انطفٛهٛاخ يٍ خالل دراسح اْى انطرق االساسٛح ف ٙانرشخٛص
 -3يؼرفح غرق انسٛطرج ٔانؼالج

الصفحت 1

.9

يخرخاخ انثرَايح انًطهٕتح ٔغرائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -االْذاف انًؼرفٛح
 -1انرؼرف ػهٗ إَاع انطفٛهٛاخ انر ٙذصٛة اندسى
 -2ياْ ٙغرق االَرمال
 -3يؼرفح االيراض انر ٙذسثثٓا انطفٛهٛاخ ٔاالػراض انًرافمح
 -4يا ْ ٙافعم غرق انؼالج

ب – األْذاف انًٓاراذٛح انخاصح تانثرَايح
 – 1اكرساب انخثرج انُظرٚح ف ٙذشخٛص االيراض انطفٛهٛح سرٚرٚا
 – 2اكرساب خثرج ف ٙذشخٛص انطفٛهٛاخ يخرثرٚا
غرائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
 -1انشرذ يٍ خالل انًساظراخ االنكررَٔٛح
 -2اػذاد شرائر يصٕرج ػٍ يادج انذرش
 -3اػذاد انرمارٚر انؼهًٛح
غرائك انرمٛٛى
 -1االيرساَاخ انٕٛيٛح انشفٓٛح
 -2االيرساَاخ انشٓرٚح
ج -األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح .
 -1انمذرج ػهٗ انفٓى ٔانسفع
 -2اكرساب يٓارج ذسهٛم انًشكهح
د -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح (انًٓاراخ األخرٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخص.)ٙ
 -1انمذرج ػهٗ انرؼثٛر ػٍ األفكار تٕظٕذ ٔثمح ف ٙانكالو.
 -2انؼًم اندًاػ ٙيٍ خالل اػذاد انرمارٚر انًشرركح.
 -3انرسهٛم ٔاذخار ٔسائم نسم انًشكهح.

الصفحت 2

 .11بٌُت الوقرر
اصن الىحذة  /أو
الوىضىع

طرَقت
التعلُن

الضبعبث

األصبىع

هخرخبث التعلن الوطلىبت

االول

2

فهن هىضىع الوحبضرة

هقذهت عي االوالٍ

الثبًٍ

2

فهن هىضىع الوحبضرة

الثبلث

2

فهن هىضىع الوحبضرة

الرابع

2

فهن هىضىع الوحبضرة

الخبهش

2

فهن هىضىع الوحبضرة

الضبدس

2

اهتحبى شهرٌ

اخٌبس هي صٌف
اللحوُبث
اخٌبس هي صٌف
الضىطُبث الوعىَت
اخٌبس هي صٌف
الضىطُبث الٌضُدُت
اخٌبس هي صٌف
الضىطُبث الذهىَت
اهتحبى شهرٌ

Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet

الضببع

2

فهن هىضىع الوحبضرة

الثبهي

2

فهن هىضىع الوحبضرة

التبصع

2

فهن هىضىع الوحبضرة

العبشر

2

فهن هىضىع الوحبضرة

الحبدٌ عشر

2

فهن هىضىع الوحبضرة

الثبًٍ عشر

2

فهن هىضىع الوحبضرة

الثبلث عشر

2

فهن هىضىع الوحبضرة

الرابع عشر

2

فهن هىضىع الوحبضرة

الخبهش عشر

2

اهتحبى شهرٌ

اخٌبس هي الهذبُبث Meet+
PDF
اخٌبس هي البىغُبث Meet+
PDF
Meet+
هقذهت عي الذَذاى
PDF
الوضطحت
Meet+
الوثقببث
PDF
Meet+
الشرَطُبث
PDF
Meet+
هقذهت عي الذَذاى
PDF
الخُطُت
Meet+
اخٌبس هي الذَذاى
PDF
الخُطُت
Meet+
اخٌبس هي الذَذاى
PDF
الخُطُت
Meet
اهتحبى شهرٌ

طرَقت التقُُن

اهتحبى شفىٌ
اهتحبى شفىٌ
اهتحبى شفىٌ
اهتحبى شفىٌ
اصئلت شفىَت
اهتحبى الكتروًٍ
اهتحبى شفىٌ
اهتحبى شفىٌ
اهتحبى شفىٌ
اهتحبى شفىٌ
اهتحبى شفىٌ
اهتحبى شفىٌ
اهتحبى شفىٌ
اصئلت شفىَت
اهتحبى الكتروًٍ

.11انرخطٛػ نهرطٕر انشخصٙ
 -1اشران انطهثح ف ٙشرذ تؼط يفرداخ انًساظرج نكسة ثمح انطانة تُفسّ
 -2انماء انرمارٚر يٍ لثم انطانة ٔانسًاذ تفرر انسٕار تٔ ُّٛزيالئّ ندؼهّ ٚرسًم انًسؤٔنٛح

الصفحت 3

.12يؼٛار انمثٕل (ٔظغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرساق تانكهٛح أٔ انًؼٓذ)

 .13أْى يصادر انًؼهٕياخ ػٍ انًمرر

انكرة ٔانثسٕز ٔانًصادر انٕرلٛح ٔاالنكررَٔٛح انًرؼهمح تًادج انطفٛهٛاخ
يثم  :ػهى انطفٛهٛاخ  /د .اتراْٛى شؼثاٌ دأد ٔ د .تُذر دمحم ػثذ انكرٚى1891/

الصفحت 4

هخطط ههبراث الوٌهح
َرخً وضع اشبرة فٍ الوربعبث الوقببلت لوخرخبث التعلن الفردَت هي البرًبهح الخبضعت للتقُُن
هخرخبث التعلن الوطلىبت هي البرًبهح
الضٌت  /الوضتىي

رهز الوقرر

اصن الوقرر

أصبصٍ
أم اختُبرٌ

األهذاف الوعرفُت

أ1

أ2

أ3

الصفحت 5

األهذاف الوهبراتُت
الخبصت ببلبرًبهح

أ4

األهذاف الىخذاًُت
والقُوُت

ة 1ة 2ة 3ة 4ج 1ج 2ج 3ج4

الوهبراث العبهت والتأهُلُت
الوٌقىلت( الوهبراث األخري
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الصفحت 6

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :العلوم
القسم العلمي  :علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 2021/6/19 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

الصفحة 1

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م.د .بشار طارق اسماعيل
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت – كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم الكيمياء

 .3اسم  /رمز المقرر

البيئة النظري ب ن
البيئة العملي ب ع
التلوث النظري ت ن
التلوث العملي ت ع
حضوري  -الكتروني

 .4أشكال الحضور المتاحة
 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2021- 2020
 75ساعة

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

2021-6-16

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف
 .8أهداف المقرر

 -1ايصال فكرة عامة عن البئة والتلوث البيئي واهمية هذا المقرر لألقسام غير االختصاص  ،وكما يتم
اكساب الطلبة بعض المهارات التحليلية البيئة وخاصة التقييم النوعي لمياه الشرب وصالحيتها للشرب التي
تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية اليومية  ،كمصادر التلوث
والتاثير البيئي على الكائنات الحية وجودة المياه.
 -2إعداد طلبة واعين وعلميين وملمين باهمية البيئة وخطر التلوث بكل اشكاله كونهم هم رجال المستقبل.

الصفحة 2

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع البيئى وضرر الملوثات.
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من معلومات تسهم بزيادة الوعي البيئي واهمية معالجة المخلفات
بالصورة الصحيحة.
أ -3أن يتعلم ماهي االسس الصحيحة المتبعة عالميا في تصنيف جودة المياه وكذلك نوع وحجم
الملوثات.
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1تحفيز الطلبة على ايجاد حلول واقعية باالمكان تحقيقها لتجنب شحة المياه.
ب - 2تعريف الطالب بنه من الممكن ان يكون هو في المستقبل من الرواد في تطبيق نظم الحصول
على مياه صالحة للشرب .
ب - 3ان يكون للطالب دور في تدوير المخلفات والتحييد من استخدام الملوثات غير القابلة للتحلل.
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية ( .)Team Project
الطريقة القياسية للتجارب المختبرية .
اجراء تجارب عملية .

طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االختبارات السريعة المفاجئة .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة والمختبر
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب .
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب.
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة . Team Work
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة ما.
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة.

الصفحة 3

 .10أ :بنية المقرر للنظري لمادة البيئة  /الكورس االول
األسبوع

الساعات

3

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

مخرجات التعلم المطلوبة

فهم موضوع المحاضرة

مفهوم النظام البيئي
 ،وما هي مكوناته ؟

فهم موضوع المحاضرة

معرفة انواع
المجتمعات البيئية
الموجودة على
اليابسة وفي المياه
حسب طبيعة
الكائنات الحية
وتحويراتها وتكيفها
للمعيشة في بيئات
مختلفة( ،مفهوم
الموطن والمركز
البيئي) .

حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

فهم موضوع المحاضرة

انواع العالقات
الغذائية بين الكائنات
الحية .

فهم موضوع المحاضرة

انواع االنتاجية
وطرق قياسها.

فهم موضوع المحاضرة

كيفية تدفق الطاقة
عبر السلسلة
الغذائية والشبكة
الغذائية؟ وانواع
السالسل الغذائية .
امتحان

االول

3

الثاني

3
الثالث

3
الرابع

3
الخامس

3

امتحان شهري

السادس

3
السابع

فهم موضوع المحاضرة

التطرق الدورات
االرضية
الجيوكيميائية
لدوران المواد
والعناصر في
الطبيعة والتي تمثل

الصفحة 4

حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري

حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي

اختبار ورقي او اختبار
الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

الدورات الرسوبية
والمائية والجوية
3

فهم موضوع المحاضرة

العوامل المحددة
وحدود التحمل
النتشار الكائنات
الحية.

فهم موضوع المحاضرة

بيئة المياه العذبة،
انماط وعوامل
محددة.

فهم موضوع المحاضرة

التصنيف البيئي
لكائنات المياه العذبة

فهم موضوع المحاضرة

مجتمعات المياه
الراكدة

فهم موضوع المحاضرة

البحيرات  ،والتطبق
في البحيرات

فهم موضوع المحاضرة

تصنيف البحيرات

الثامن

3
التاسع

3
العاشر

الحادي
عشر

3

3
الثاني
عشر
3
الثالث
عشر
الرابع
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

علم بيئة المصب

3

امتحان شهري

امتحان

الخامس
عشر

الصفحة 5

حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
حضوري
او
Meet
+
Pdf

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي
ورقي او اختبار الكتروني

 .10ب :بنية المقرر للنظري لمادة التلوث  /الكورس الثاني
األسبوع

الساعات

3

مخرجات التعلم المطلوبة

فهم موضوع المحاضرة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

التلوث  ،تعريف التلوث

حضوري
او
Meet
+
Pdf

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

،الملوثات المتحللة

االول

والغير متحللة حياتيا" أو
بطيئة التحلل.

3

فهم موضوع المحاضرة

تأثير التلوث على
االنسان  ،النبات

الثاني

والحيوانات  ،المواد

مصادر التلوث  ،مراقبة

حضوري
او
Meet
+
Pdf

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

التلوث.

3

فهم موضوع المحاضرة

تلوث المياه موازنة ماء
االرض ،مصادر تلوث
الماء ،تلوث مياه

الشرب  ،استراتيجية

حضوري
او
Meet
+
Pdf

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

ادارة الفضالت

الثالث

بالسيطرة عليها ،مراحل
معالجة الفضالت

بالسيطرة عليها ،مراحل

معالجة الفضالت  ،مياه
الصرف والتنقية الذاتية
للمجرى المائي.

3

فهم موضوع المحاضرة

بعض مشاكل التلوث
بمياه الصرف بعد

المعاملة الثانوية ،التلوث

الرابع

بالنقل المائي ،فضالت

حضوري
او
Meet
+
Pdf

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

المراكب  ،التلوث
بالنفط.

3

فهم موضوع المحاضرة

فضالت المياه الصناعية

حضوري

اختبار شفوي

معاملتها وطرق

االستفادة منها ،التلوث

الخامس

الزراعي فضالت

حيوانات المزرعة  ،تعرية
التربة  ،بقايا النباتات ،
االسمدة الزراعية.

السادس

3

امتحان شهري

المبيدات  /تاريخ

الصفحة 6

حضوري
او

اختبار ورقي او اختبار
الكتروني

3

فهم موضوع المحاضرة

استعمالها  ،اصنافها.

Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf

الفضالت الصلبة /

حضوري
او
Meet
+
Pdf

تأثير المبيدات على

االفات  ،االنسان ،

السابع

الحيوانات  ،سقوط
االوراق.

3

فهم موضوع المحاضرة

نماذج وصفات وكميات

الثامن

الفضالت الصلبة ،طرق
وطرح ادارة الفضالت

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

الصلبة.

3

فهم موضوع المحاضرة

التلوث الحراري /
مصادر  ،معالجة،

التاسع

معالجة الماء

الحار،استعماالت

حضوري
او
Meet
+
Pdf

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

الفضالت الحرارية.
3

فهم موضوع المحاضرة

تلوث الهواء ،الجو

حضوري
او
Meet
+
Pdf

االنواء الجويةوالمناخ /

حضوري
او
Meet
+
Pdf

تأثير التلوث الشامل

حضوري
او
Meet
+
Pdf

ومكوناته ،مصادر

العاشر

ومنبعثات التلوث،

الملوثات الرئيسية.
3

فهم موضوع المحاضرة

الحادي
عشر

االنقالبات الحرارية ،
تأثير التلوث المحلية
على المناخ.

3

فهم موضوع المحاضرة

على المناخ  ،المنبعثات
الصناعية والضبجن

الكالسيكي ،السيطرة

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

على التلوث ،منبعثات

الثاني
عشر

المركبات والضبجن

الكيموضوئي  ،مصادر
منبعثات المحركات من
مكائن االحتراق

الداخلي والسيطرة
عليها ،منبعثات الطيران.
الثالث
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

الضجيج والضوضاء ،
الصوت والسمع،

التعرض الى الضوضاء

الصفحة 7

حضوري
او
Meet
+

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

المهني ،التعرض

Pdf

العمومي للضوضاء ذوي
اختراق حاجز الصوت.

3

فهم موضوع المحاضرة

االشعاع ،مصادر

حضوري

اختبار شفوي

االشعاع في البيئة،

الرابع
عشر

معاييراالشعاع ،الطاقة
النووية  ،دورة الوقود
النووي.

3

امتحان شهري

الخامس
عشر

امتحان

الصفحة 8

حضوري
او
Meet
+
Pdf

ورقي او اختبار الكتروني

 .11أ :بنية المقرر للعملي  /مادة البيئة  /الكورس االول
األسبوع

الساعات

3

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

فهم موضوع المختبر

العوامل البيئة
الفيزيائية -
درجة الحرارة
والرطوبة النسبية

فهم موضوع المختبر

العوامل البيئة
الفيزيائية – االمطار
والترسيب

فهم موضوع المختبر

العوامل البيئة
الفيزيائية – التبخر
والندى

فهم موضوع المختبر

العوامل البيئة
الفيزيائية – قياس
االشعاع الشمسي ،
اتجاهه وشدته

حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

االول

3
الثاني

3
الثالث

3
الرابع

3
الخامس
3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة
امتحان شهري

زيارة ميدانية لدائرة
االنواء الجوية
امتحان شهري

السادس

3

فهم موضوع المختبر

العوامل البيئة
الفيزيائية – الرياح
واتجاهاتها
وسرعتها

فهم موضوع المختبر

قياس منطقة عمق
نفاذية الضوء في
المياهباستخدام
قرص ساكي

فهم موضوع المختبر

طرق جمع العينات

السابع

3
الثامن

3
التاسع

الصفحة 9

حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي

اختبار ورقي او اختبار
الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

3

فهم موضوع المختبر
القاعدية الكلية
للمياه

العاشر

3

فهم موضوع المختبر

المواد الصلبة الكلية
الذائبة في الماء

فهم موضوع المختبر

العكورة والعسرة

الحادي
عشر
3
الثاني
عشر
3

فهم موضوع المختبر

االس الهيدروجيني
pH

3

فهم موضوع المختبر

التوصيلية
الكهربائية

3

امتحان شهري

امتحان شهري

الثالث
عشر
الرابع
عشر
الخامس
عشر

الصفحة 10

حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
او
Meet
+
Pdf
حضوري
حضوري
او
Meet
+
Pdf

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي
اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

 .10ب :بنية المقرر للعملي  /مادة البيئة  /الكورس الثاني
األسبوع

الساعات

3

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

فهم موضوع المختبر

االوكسجين المذاب

حضوري
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Pdf
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حضوري
او
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حضوري

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

االول

3

فهم موضوع المختبر

المتطلب الحيوي
لالوكسجين

فهم موضوع المختبر

قياس المغذيات في
الماء  -الفوسفات

فهم موضوع المختبر

قياس المغذيات في
الماء – النيتروجين
 -النتريت

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة ولمعرفتة خطوات عمل
المحطات
امتحان شهري

زيارة ميدانية
لمحطة مياه الشرب

الثاني

3
الثالث

3
الرابع

3
الخامس

3
السادس

3

فهم موضوع المختبر

تاثير المبيدات
الحشرية ومبيدات
االدغال ومبيدات
الفطريات على انبات
ونمو النباتات
الطحالب كأدلة
بيولوجية للتلوث في
لمياه

فهم موضوع المختبر

قياس معدالت غاز
ثاني اوكسيد
الكاربون الذائب في
الماء

السابع

3

فهم موضوع المختبر

الثامن

3
التاسع

قياس المغذيات في
الماء – النيتروجين
 -النترات

الصفحة 11
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اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي

اختبار ورقي او اختبار
الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

3

فهم موضوع المختبر

تاثير العناصر الثقيلة
على النمو النباتي
في التربة

فهم موضوع المختبر

تاثير العناصر الثقيلة
على االحياء المائية
كاالسماك في المياه

فهم موضوع المختبر

الالفقريات كدليل
للتلوث في المياه

فهم موضوع المختبر

ظاهرة االثراء
الغذائي

3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة ولفهم خطوات عمل
مشاريع مياه الشرب

زيارة ميدانية
لمشروع ماء تكريت
الموحد

3

امتحان شهري

العاشر

3
الحادي
عشر
3
الثاني
عشر
3
الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

امتحان شهري

الصفحة 12
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اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

اختبار شفوي

اختبار شفوي او ورقي او
اختبار الكتروني

.11

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

كتاب اساسيات علم البيئة

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

كتاب البيئة والتلوث وكتاب علم البيئة المائية وكتاب
الطرق العملية في مختبرات البيئة والتلوث.

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

.12

خطة تطوير المقرر الدراسي

 %15سنويا ً
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ,وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 13

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد:العلوم
القسم العلمي  :علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 2021/6/14 :
التوقيع :
اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :
اسم المعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد
العميد
نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  /االستاذ الدكتور ابراهيم عمر سعيد الحمداني
وصف المقرر
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة
من الطالب تحقيقها مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه
وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية
 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد
 .7المؤثرات الخارجية األخرى

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة
علم التلوث  /ن ع
حضوري  -الكتروني
فصلي (كورسات) – 2021- 2020
 45ساعة
2021-6-14

 .8تاريخ إعداد الوصف
 .1أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن التلوث والمشاكل التي تسببه للبيئة  ،وكما يتم اكساب الطلبة بعض المهارات
التي يمكنهم معالجة التلوث وقطع دابره او مصدره  ،وكذلك تعريف الطالب بأهم مشاكل تلوث الهواء (المطر
الحمضي  ,االحتباس الحراري  ,ثقب االوزون )
 -2تعريف الطالب بأهم مشاكل تلوث المياه ( االثراء الغذائي  ,التلوث الحراري  ,التلوث النفطي )
 -3تعريف الطالب بمصادر تلوث التربة واالضرار المرافقة للنباتات واالنسان
 -4تعريف الطالب بمصادر ومضار التلوث االشعاعي والضوضائي .
 -5تعريف الطالب بمشاكل البيئية التي تسببه االمطار الحامظية وطرق معالجته.
 -6تعريف الطالب عن طرق معالجة المياه العادمة وطرق التخلص من النفايات الناجمة عنه
 -7تعريف الطالب معالجة المخلفات الخطره الصلبه
 .9مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

الصفحة 1

أ -االهداف المعرفية
أ -1يشرح اسباب تلوث الهواء
أ -2يعرف االضرار الناتجة عن تلوث الهواء
أ -3شرح كيفية حدوث ظاهرة االحتباس الحراري واالمطار الحامظية
أ -4يشرح االضرار الناتجة عن ثقب االوزون
أ-5
أ-6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب  - 1المالحظة
ب  - 2الفحص
ب  – 3التشخيص
ب  -4المقارنة
طرائق التعليم والتعلم
 -1المحاضرة وااللقاء
 -2المناقشة بين الطلبه
 -3االستجواب
 -4المختبر
 -5البحوث
 -6تقارير
طرائق التقييم
 -1االختبارات االسبوعية المفاجئة (امتحان يومي)
 -2االختبارات الشفوية
 -3االختبارات التحريرية
 -4التقارير
 -5تقييم البحوث المطلوبه من قبل الطلبه
 -6تقييم النشاط الصفي
ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج -1ان يكون الطالب على معرفة بـ اضرار تلوث الهواء واثاره على البيئة.
ج -2ان يكون الطالب على معرفة اهم المواد الكيمباوية التي تلوث المياه
ج -3ان يكون الطالب على معرفه عن طرق التخفيف من التلوث البيئي
ج -4تنمية مهارة الطالب بإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التلوث (الماء والتربة والتلوث االشعاعي
والفيزيائي والبيولوجي ).

الصفحة 2

طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
 -4اسئلة فجائية للطالب خالل شرح المحاضره لمعرفة مدى تركيزه بالمحاضرة

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
 -1تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر.
 -2تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على إيجاد الحلول للمشاكل الذي يوجهه.
 -3تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدم االجهزة الحديثة الخاصة بالفحوصات البيئية.
 -4تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التطبيق العلمي بالواقع لألفكار او المحاضرات الذي درسها.

الصفحة 3

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

الثالثة

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

اساسي

األهداف المعرفية

أ1
√

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ2

أ3

أ4

√

√

√

الصفحة 4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4
√

√

√

√

√

√

√

√

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

√

√

√

د4
√

الصفحة 5

 .11بنية المقرر
األسبوع

االول
الثاني
الثالث
الرابع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

الساعات

3

فهم موضوع المحاضرة

التلوث الهوائي

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

اهم الغازات التي
تسبب اضرر النسان

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

االثار الفيزوكيميائية
للتلوث الهوائي

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

التلوث المائي

Meet+
PDF

3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة
امتحان شهري

مصادر النلوث
المائي

حضوري

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

الخامس
السادس
السابع
الثامن

3

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طرق صناعية
لمعالجة التلوث
التلوث التربه

حضوري

امتحان الكتروني او
حضوري
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري ,تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية
امتحان الكتروني او
حضوري

Meet+
PDF
Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

عمليات المعالجة
البايولوجيه

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

تركيب وخصائص
الماء الكيميائية

Meet+
PDF

الحادي
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

التلوث االشعاعي

Meet+
PDF

الثاني
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

التلوث الغذائي ب
االشعاع

حضوري

الثالث
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

الناثيرات المتعدده
للتوث االشعاعي

حضوري

الرابع
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

اسئلة عن
المحاضرات السابقة

حضوري

الخامس
عشر

3

امتحان شهري

امتحان شهري

حضوري

التاسع
العاشر

الصفحة 6

.11

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

علم البيئة والتلوث تأليف د.حسين علي السعدي  ،جامعة بغداد ،
كلية التربية للبنات .2002

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

تلوث الماء تاليف أ.د .السيد احمد الخطيب  /جامعة
االسكندرية  /مصر
المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت
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خطة تطوير المقرر الدراسي

 %25سنويا ً
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ,وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 7

و ازرة التعميم العالي والبـحث العممي
ج ـ ــهاز اإلشـ ـ ـراف والتق ــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة :
الكلية /املعهد:
القسم العلمي :
تاريخ ملء امللف :
التوقيع :
اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :
اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق امللف من قبل
شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

ٔطف انجشَبيظ األكبدًٙٚ
ٕٚفش ٔطف انجشَبيظ األكبدْ ًٙٚزا اٚغبصاً يمزضٛب ً ألْى خظبئض انجشَبيظ ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ
يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْب ً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ انفشص انًزبؽخ ٚٔ .ظبؽجّ ٔطف
نكم يمشس ضًٍ انجشَبيظ

 .1انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ
 .2انمغى انؼهً / ٙانًشكض
 .3اعى انجشَبيظ األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ
 .5انُظبو انذساع: ٙ
عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيظ االػزًبد انًؼزًذ
 .7انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ
 .8ربسٚخ إػذاد انٕطف
 .9أْذاف انجشَبيظ األكبدًٙٚ

انظفؾخ 1

 .11يخشعبد انجشَبيظ انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
 -1االْذاف انًؼشفٛخ
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيظ
ة-1
ة-2
ة-3
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

طشائك انزمٛٛى

ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ط-1
ط-2
ط-3
ط-4
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

طشائك انزمٛٛى

انظفؾخ 2

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د-1
د-2
د-3
د-4
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

طشائك انزمٛٛى

.11ثُٛخ انجشَبيظ
انًشؽهخ انذساعٛخ

سيض انًمشس أٔ انًغبق

اعى انًمشس أٔ انًغبق

انغبػبد انًؼزًذح
َظش٘

انظفؾخ 3

ػًهٙ

.12انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ

.13يؼٛبس انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

.14أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ

انظفؾخ 4

يخطظ يٓبساد انًُٓظ
ٚشعٗ ٔضغ اشبسح ف ٙانًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمٛٛى
يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ
انًغزٕٖ

سيض انًمشس

اعى انًمشس

األْذاف انًؼشفٛخ

أعبعٙ
أو اخزٛبس٘

أ1

أ2

أ3

األْذاف انًٓبسارٛخ
انخبطخ ثبنجشَبيظ

أ4

ة
1

ة
2

ة
3

انظفؾخ 5

األْذاف انٕعذاَٛخ
ٔانمًٛٛخ

ة
4

ط1

ط2

ط3

ط4

انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ
انًُمٕنخ( انًٓبساد األخشٖ
انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف
ٔانزطٕس انشخظ)ٙ
د1

د2

د3

د4

ًَٕرط ٔطف انًمشس
اعى انزذسٚغ :ٙو.د َغش ٍٚلظَ ٙؼًبٌ
ٔطف انًمشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ
 .2انمغى انؼهً / ٙانًشكض

عبيؼخ ركشٚذ – كهٛخ انؼهٕو
لغى ػهٕو انكًٛٛبء

 .3اعى  /سيض انًمشس

انهغخ انؼشثٛخ  /ل ع  /يشؽهخ أٔنٗ

 .4أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ

انكزشَٔٙ

 .5انفظم  /انغُخ

فظه( ٙكٕسعبد) – 2221- 2222

 .6ػذد انغبػبد انذساعٛخ (انكه)ٙ
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 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف

20-6-2021

 .8أْذاف انًمشس
 -1اٚظبل فكشح ػبيخ ػٍ انهغخ انؼشثٛخ ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللغبو غٛش االخزظبص ٔ ،كًب ٚزى اكغبة
انطهجخ ثؼض انًٓبساد انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ ٔاإليالئٛخ انز ٙرغؼهٓى يهً ٍٛثأْى انًٕاضٛغ انز ٙيٍ انًًكٍ اٌ
ٕٚاعٓٓب ف ٙانؾٛبح انؼًهٛخ انٕٛيٛخ  ،كمشاءح انمشآٌ انكشٚى أٔالً نهظهخ انز ٙرشثظ ث ٍٛانهغخ ٔانمشآٌ ٔ ،رؼهى
انزؾذس ثظٕسح عهًٛخ ٔكٛفٛخ انزؼبيم يغ ْكزا ايٕس.
 -2إػذاد يالكبد يزًٛضح ٔيزخظظخ ف ٙيغبل انهغخ انؼشثٛخ ف ٙانؼشاق.

انظفؾخ 6

 - 9يخشعبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1اٌ ٚظُف االؽزٛبعبد نزطٕٚش انٕالغ انُظش٘ ٔانؼهً ٙف ٙانهغخ انؼشثٛخ .
أ -2اٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسعخ يب رؼهًّ يٍ لٕاػذ ف ٙكاليّ ٔاػًبنّ ٔكٛفٛخ رطجٛك يب رؼهًّ ف ٙأيٕس انؾٛبح
أ -3أٌ ُٚزمذ اٚغبثب األخطبء انشبئؼخ ػُذ رؾ ُّذس ثؼض انُبط .
أ -4أٌ ٚغزشعغ انًؼهٕيبد انز ٙرؼهًٓب يٍ ػهٕو انهغخ انؼشثٛخ .
أ -5أٌ ٚزؼهى انزًٛض ث ٍٛفشٔع انهغخ انؼشثٛخ  ،يٍ َؾٕ ٔ ،طشف ٔ ،ثالغخ ٔ ،ػهٕو أخشٖ.
أ -6أٌ ٚؾٛظ ػهًب ثبنًظطهؾبد ٔانًفبْٛى انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ ٔاعزؼًبالرٓب يغ دالالرٓب.
ة  -األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس .
ة – 1عؼم انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ ًٛٚض ث ٍٛيظطهؾبد انًبدح ٔأٌ ركٌٕ نّ لذسح ػهٗ انزؼجٛش ٔانزأنٛف.
ة - 2عؼم انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ ٚزؼهى طٛبغخ انزشاكٛت ٔانغًم ثظٕسح عهًٛخ .
ة - 3أٌ ٚزؼهى انطبنت انؾذٚش نغٕٚخ َٔؾٕٚخ عهًٛخ ٔيضجٕطخ .
ة -4رًك ٍٛانطهجخ يٍ رؾهٛم انٕالغ ثًُظٕس نغٕ٘.
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1
-2
-3
-4

طشٚمخ انمبء انًؾبضشاد.
انًغبيٛغ انطالثٛخ ( .)Team Project
انطشٚمخ انمٛبعٛخ .
انًؾبضشاد انؼًهٛخ.

طشائك انزمٛٛى
 -1االيزؾبَبد انشٓشٚخ .
 -2االيزؾبَبد انٕٛيٛخ .
 -3االعئهخ انشفٓٛخ اصُبء ٔلذ انًؾبضشح انز ٙرؼزًذ ػهٗ انؼظف انزُْ.ٙ
ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ط -1أٌ ٚزؼهى انطبنت يٓبسح انزفكٛش ثؾغت لذسح انطبنت ( Let s Think about Thinking
)Abilityانٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕط ( لذساد انطبنت) ٔفٓى يزٗ ٔيبرا
ٔكٛف ٚغت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رؾغ ٍٛانمذسح ػهٗ انزفكٛش ف ٙاأليٕس انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ ثشكم يؼمٕل.
ط -2يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ( انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش عٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚؾذد
ؽٛبح انطبنت )
ط -3إعزشارٛغٛخ انزفكٛش انُبلذ ف ٙانزؼهى(( )Critical Thankingيظطهؼ ٚشيض ألػهٗ يغزٕٚبد
انزفكٛش ٔانزٓٚ ٙذف إنٗ طشػ يشكهخ يب صى رؾهٛهٓب يُطمٛب ً نهٕطٕل إنٗ انؾم انًطهٕة(

انظفؾخ 7

د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.) ٙ
د -1انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕػ ٔصمخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم انغًبػ ٙانؼًم ثضمخ ضًٍ يغًٕػخ TEAMWORK
د -3انزؾهٛم ٔانزؾمٛك ٔعًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓغٔ ٙػهً ٙنزأعٛظ انؾمبئك ٔانًجبدئ ؽال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ،رؾذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانؾهٕل انًطشٔؽخ
 .12ثُٛخ انًمشس
اعى انٕؽذح  /أٔ
انًٕضٕع

طشٚمخ
انزؼهٛى

االٔل

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

ػهٕو انهغخ انؼشثٛخ

انضبَٙ

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

انضبنش

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

انخظ انمٛبعٔ ٙغٛش
انمٛبعٙ
ػاليبد انزشلٛى

انشاثغ

2

كٛفٛخ انزًٛض ثَٕ ٍٛع انًٓضح

2

انغبدط

2

عؼم انطبنت لبدساً ػهٗ انزًٛض
ث ٍٛإَٔاع انزبء ٔكٛفٛخ َطمٓب
ثظٕسح عهًٛخ
فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

ًْضح انٕطم ًْٔضح
انمطغ
انزبء انًفزٕؽخ ٔانزبء
انًشثٕطخ

Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF

انغبثغ

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

انزبعغ

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

انؼبشش

2

انؾبد٘
ػشش

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح
ثظٕسح ػبيخ
انزؼشف ػهٗ إَٔاع انفؼم
ٔؽبالد اإلػشاة

األعجٕع

انخبيظ

انضبيٍ

انغبػبد

يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

انضبَ ٙػشش 2

رًٛٛض ؽبالد ثُبء انفؼم

انضبنش
ػشش

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

انشاثغ
ػشش

2

فٓى يبدح انًؾبضشح

انظفؾخ 8

أحكام كتابة الهمزة
الهمزة في بداية
ووسط الكلمة
الهمزة في نهاية
الكلمة  ،وزيادة
األلف
األنف انًمظٕسح
ٔانًًذٔدح
الجملة العربية
وطريقة تأليفها
إَٔاع انفؼم ف ٙانهغخ
انؼشثٛخ

Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF

Meet+
انفؼم انًبضٙ
PDF
انفؼم انًضبسع ثُبءِ Meet+
ٔإػشاثّ
PDF
فؼم األيش ٔؽبالد
ثُبءِ

Meet+
PDF

طشٚمخ انزمٛٛى

ايزؾبٌ انكزشَٔٙ
ايزؾبٌ انكزشَٔٙ
ايزؾبٌ انكزشَٔ ٙشفٕ٘
ايزؾبٌ انكزشَٔ ٙشفٕ٘
اعئهخ شفٕٚخ
ايزؾبٌ انكزشَٔٙ
ايزؾبٌ انكزشَٔ ٙشفٕ٘
رٕع ّٛأعئهخ ثؼذ اَزٓبء
انًؾبضشح نكم طبنت
اخزجبس انطهجخ شفٕٚب ً
ايزؾبٌ انكزشَٔ ٙشفٕ٘
ٕٚيٙ
اخزجبس ٕٚيٙ
اخزجبس شفٕ٘
اخزجبس ٕٚيٙ
اعئهخ شفٕٚخ

انخبيظ
ػشش

2

ايزؾبٌ شٓش٘

ايزؾبٌ شٓش٘

Meet+
PDF

ايزؾبٌ انكزشَٔٙ

.11انجُٛخ انزؾزٛخ
1ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

الرٕعذ

2ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ (انًظبدس)

انكزت ٔاالثؾبس انًُشٕسح يٍ انغبيؼبد انؼشالٛخ
ٔانغبيؼبد انؼبنًٛخ انشطُٛخ.

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًغالد انؼهًٛخ  ,انزمبسٚش ) ....,

انمٕاػذ األعبعٛخ ف ٙانهغخ انؼشثٛخ  ،انُؾٕ انكبف، ٙ
يؼبَ ٙانُؾٕ  ،انًُٓبط ف ٙانمٕاػذ ٔاالػشاة

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ
....

انًكزجخ االفزشاضٛخ االنكزشَٔٛخ  ،يشاعغ سطُٛخ يٍ
االَزشَٛذ

 .12خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ

 %22عُٕٚب ً
ادساط يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انؾذاصخ ٔيزطهجبد انؾٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخٔ ,يب رٕطم ان ّٛانجبؽض ،ٍٛثشكم يغزًش .

انظفؾخ 9

و ازرة التعميم العالي والبـحث العممي
ج ـ ــهاز اإلشـ ـ ـراف والتق ــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة :
الكلية /املعهد:
القسم العلمي :
تاريخ ملء امللف :
التوقيع :
اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :
اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق امللف من قبل
شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

ٔطف انجشَبيظ األكبدًٙٚ
ٕٚفش ٔطف انجشَبيظ األكبدْ ًٙٚزا اٚغبصاً يمزضٛب ً ألْى خظبئض انجشَبيظ ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ
يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْب ً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ انفشص انًزبؽخ ٚٔ .ظبؽجّ ٔطف
نكم يمشس ضًٍ انجشَبيظ

 .1انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ
 .2انمغى انؼهً / ٙانًشكض
 .3اعى انجشَبيظ األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ
 .5انُظبو انذساع: ٙ
عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيظ االػزًبد انًؼزًذ
 .7انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ
 .8ربسٚخ إػذاد انٕطف
 .9أْذاف انجشَبيظ األكبدًٙٚ

انظفؾخ 1

 .11يخشعبد انجشَبيظ انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
 -1االْذاف انًؼشفٛخ
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيظ
ة-1
ة-2
ة-3
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

طشائك انزمٛٛى

ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ط-1
ط-2
ط-3
ط-4
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

طشائك انزمٛٛى

انظفؾخ 2

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د-1
د-2
د-3
د-4
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

طشائك انزمٛٛى

.11ثُٛخ انجشَبيظ
انًشؽهخ انذساعٛخ

سيض انًمشس أٔ انًغبق

اعى انًمشس أٔ انًغبق

انغبػبد انًؼزًذح
َظش٘

انظفؾخ 3

ػًهٙ

.12انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ

.13يؼٛبس انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

.14أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ

انظفؾخ 4

يخطظ يٓبساد انًُٓظ
ٚشعٗ ٔضغ اشبسح ف ٙانًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمٛٛى
يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ
انًغزٕٖ

سيض انًمشس

اعى انًمشس

األْذاف انًؼشفٛخ

أعبعٙ
أو اخزٛبس٘

أ1

أ2

أ3

األْذاف انًٓبسارٛخ
انخبطخ ثبنجشَبيظ

أ4

ة
1

ة
2

ة
3

انظفؾخ 5

األْذاف انٕعذاَٛخ
ٔانمًٛٛخ

ة
4

ط1

ط2

ط3

ط4

انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ
انًُمٕنخ( انًٓبساد األخشٖ
انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف
ٔانزطٕس انشخظ)ٙ
د1

د2

د3

د4

ًَٕرط ٔطف انًمشس
اعى انزذسٚغ :ٙو.د َغش ٍٚلظَ ٙؼًبٌ
ٔطف انًمشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ
 .2انمغى انؼهً / ٙانًشكض

عبيؼخ ركشٚذ – كهٛخ انؼهٕو
لغى ػهٕو انكًٛٛبء

 .3اعى  /سيض انًمشس

انهغخ انؼشثٛخ  /ل ع  /يشؽهخ أٔنٗ

 .4أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ

انكزشَٔٙ

 .5انفظم  /انغُخ

فظه( ٙكٕسعبد) – 2221- 2222

 .6ػذد انغبػبد انذساعٛخ (انكه)ٙ
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 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف
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 .8أْذاف انًمشس
 -1اٚظبل فكشح ػبيخ ػٍ انهغخ انؼشثٛخ ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللغبو غٛش االخزظبص ٔ ،كًب ٚزى اكغبة
انطهجخ ثؼض انًٓبساد انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ ٔاإليالئٛخ انز ٙرغؼهٓى يهً ٍٛثأْى انًٕاضٛغ انز ٙيٍ انًًكٍ اٌ
ٕٚاعٓٓب ف ٙانؾٛبح انؼًهٛخ انٕٛيٛخ  ،كمشاءح انمشآٌ انكشٚى أٔالً نهظهخ انز ٙرشثظ ث ٍٛانهغخ ٔانمشآٌ ٔ ،رؼهى
انزؾذس ثظٕسح عهًٛخ ٔكٛفٛخ انزؼبيم يغ ْكزا ايٕس.
 -2إػذاد يالكبد يزًٛضح ٔيزخظظخ ف ٙيغبل انهغخ انؼشثٛخ ف ٙانؼشاق.

انظفؾخ 6

 - 9يخشعبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1اٌ ٚظُف االؽزٛبعبد نزطٕٚش انٕالغ انُظش٘ ٔانؼهً ٙف ٙانهغخ انؼشثٛخ .
أ -2اٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسعخ يب رؼهًّ يٍ لٕاػذ ف ٙكاليّ ٔاػًبنّ ٔكٛفٛخ رطجٛك يب رؼهًّ ف ٙأيٕس انؾٛبح
أ -3أٌ ُٚزمذ اٚغبثب األخطبء انشبئؼخ ػُذ رؾ ُّذس ثؼض انُبط .
أ -4أٌ ٚغزشعغ انًؼهٕيبد انز ٙرؼهًٓب يٍ ػهٕو انهغخ انؼشثٛخ .
أ -5أٌ ٚزؼهى انزًٛض ث ٍٛفشٔع انهغخ انؼشثٛخ  ،يٍ َؾٕ ٔ ،طشف ٔ ،ثالغخ ٔ ،ػهٕو أخشٖ.
أ -6أٌ ٚؾٛظ ػهًب ثبنًظطهؾبد ٔانًفبْٛى انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ ٔاعزؼًبالرٓب يغ دالالرٓب.
ة  -األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس .
ة – 1عؼم انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ ًٛٚض ث ٍٛيظطهؾبد انًبدح ٔأٌ ركٌٕ نّ لذسح ػهٗ انزؼجٛش ٔانزأنٛف.
ة - 2عؼم انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ ٚزؼهى طٛبغخ انزشاكٛت ٔانغًم ثظٕسح عهًٛخ .
ة - 3أٌ ٚزؼهى انطبنت انؾذٚش نغٕٚخ َٔؾٕٚخ عهًٛخ ٔيضجٕطخ .
ة -4رًك ٍٛانطهجخ يٍ رؾهٛم انٕالغ ثًُظٕس نغٕ٘.
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1
-2
-3
-4

طشٚمخ انمبء انًؾبضشاد.
انًغبيٛغ انطالثٛخ ( .)Team Project
انطشٚمخ انمٛبعٛخ .
انًؾبضشاد انؼًهٛخ.

طشائك انزمٛٛى
 -1االيزؾبَبد انشٓشٚخ .
 -2االيزؾبَبد انٕٛيٛخ .
 -3االعئهخ انشفٓٛخ اصُبء ٔلذ انًؾبضشح انز ٙرؼزًذ ػهٗ انؼظف انزُْ.ٙ
ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ط -1أٌ ٚزؼهى انطبنت يٓبسح انزفكٛش ثؾغت لذسح انطبنت ( Let s Think about Thinking
)Abilityانٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕط ( لذساد انطبنت) ٔفٓى يزٗ ٔيبرا
ٔكٛف ٚغت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رؾغ ٍٛانمذسح ػهٗ انزفكٛش ف ٙاأليٕس انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ ثشكم يؼمٕل.
ط -2يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ( انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش عٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚؾذد
ؽٛبح انطبنت )
ط -3إعزشارٛغٛخ انزفكٛش انُبلذ ف ٙانزؼهى(( )Critical Thankingيظطهؼ ٚشيض ألػهٗ يغزٕٚبد
انزفكٛش ٔانزٓٚ ٙذف إنٗ طشػ يشكهخ يب صى رؾهٛهٓب يُطمٛب ً نهٕطٕل إنٗ انؾم انًطهٕة(

انظفؾخ 7

د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.) ٙ
د -1انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕػ ٔصمخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم انغًبػ ٙانؼًم ثضمخ ضًٍ يغًٕػخ TEAMWORK
د -3انزؾهٛم ٔانزؾمٛك ٔعًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓغٔ ٙػهً ٙنزأعٛظ انؾمبئك ٔانًجبدئ ؽال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ،رؾذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانؾهٕل انًطشٔؽخ
 .12ثُٛخ انًمشس
اعى انٕؽذح  /أٔ
انًٕضٕع

طشٚمخ
انزؼهٛى

االٔل

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

ػهٕو انهغخ انؼشثٛخ

انضبَٙ

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

انضبنش

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

انخظ انمٛبعٔ ٙغٛش
انمٛبعٙ
ػاليبد انزشلٛى

انشاثغ

2

كٛفٛخ انزًٛض ثَٕ ٍٛع انًٓضح

2

انغبدط

2

عؼم انطبنت لبدساً ػهٗ انزًٛض
ث ٍٛإَٔاع انزبء ٔكٛفٛخ َطمٓب
ثظٕسح عهًٛخ
فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

ًْضح انٕطم ًْٔضح
انمطغ
انزبء انًفزٕؽخ ٔانزبء
انًشثٕطخ

Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF

انغبثغ

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

انزبعغ

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

انؼبشش

2

انؾبد٘
ػشش

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح
ثظٕسح ػبيخ
انزؼشف ػهٗ إَٔاع انفؼم
ٔؽبالد اإلػشاة

األعجٕع

انخبيظ

انضبيٍ

انغبػبد

يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

انضبَ ٙػشش 2

رًٛٛض ؽبالد ثُبء انفؼم

انضبنش
ػشش

2

فٓى يٕضٕع انًؾبضشح

انشاثغ
ػشش

2

فٓى يبدح انًؾبضشح

انظفؾخ 8

أحكام كتابة الهمزة
الهمزة في بداية
ووسط الكلمة
الهمزة في نهاية
الكلمة  ،وزيادة
األلف
األنف انًمظٕسح
ٔانًًذٔدح
الجملة العربية
وطريقة تأليفها
إَٔاع انفؼم ف ٙانهغخ
انؼشثٛخ

Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF

Meet+
انفؼم انًبضٙ
PDF
انفؼم انًضبسع ثُبءِ Meet+
ٔإػشاثّ
PDF
فؼم األيش ٔؽبالد
ثُبءِ

Meet+
PDF

طشٚمخ انزمٛٛى

ايزؾبٌ انكزشَٔٙ
ايزؾبٌ انكزشَٔٙ
ايزؾبٌ انكزشَٔ ٙشفٕ٘
ايزؾبٌ انكزشَٔ ٙشفٕ٘
اعئهخ شفٕٚخ
ايزؾبٌ انكزشَٔٙ
ايزؾبٌ انكزشَٔ ٙشفٕ٘
رٕع ّٛأعئهخ ثؼذ اَزٓبء
انًؾبضشح نكم طبنت
اخزجبس انطهجخ شفٕٚب ً
ايزؾبٌ انكزشَٔ ٙشفٕ٘
ٕٚيٙ
اخزجبس ٕٚيٙ
اخزجبس شفٕ٘
اخزجبس ٕٚيٙ
اعئهخ شفٕٚخ

انخبيظ
ػشش

2

ايزؾبٌ شٓش٘

ايزؾبٌ شٓش٘

Meet+
PDF

ايزؾبٌ انكزشَٔٙ

.11انجُٛخ انزؾزٛخ
1ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

الرٕعذ

2ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ (انًظبدس)

انكزت ٔاالثؾبس انًُشٕسح يٍ انغبيؼبد انؼشالٛخ
ٔانغبيؼبد انؼبنًٛخ انشطُٛخ.

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًغالد انؼهًٛخ  ,انزمبسٚش ) ....,

انمٕاػذ األعبعٛخ ف ٙانهغخ انؼشثٛخ  ،انُؾٕ انكبف، ٙ
يؼبَ ٙانُؾٕ  ،انًُٓبط ف ٙانمٕاػذ ٔاالػشاة

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ
....

انًكزجخ االفزشاضٛخ االنكزشَٔٛخ  ،يشاعغ سطُٛخ يٍ
االَزشَٛذ

 .12خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ

 %22عُٕٚب ً
ادساط يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انؾذاصخ ٔيزطهجبد انؾٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخٔ ,يب رٕطم ان ّٛانجبؽض ،ٍٛثشكم يغزًش .

انظفؾخ 9

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اسم التدريسي  :م.م اسماء عدنان مرعي العبيدي
الجامعة  :جامعة تكريت
الكلية /المعهد :كلية العلوم
القسم العلمي  :قسم علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 2021/6/23 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة
محاضرة عملية اسبوعية
ماجستير
فصلي (كورسات) – 2021- 2020

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

محاضرات علمية حضورية والكترونية

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

وسائل توضيحية وتجارب عمليو في المختبرات

 .8تاريخ إعداد الوصف

2021/6/23

 .9أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في االركيكونات
أ-2ان يعتاد على ممارسة ما تعملة من قواعد في كالمه وعماله وتفسير الضوابط
أ -3ان يتعلم تشخيص ايجابا للظواهر التي تخص االكيكونات
أ-4ان يسترجع المعلومات التي درسها وتحقيقها علميا
أ -5ان يفك المجهول بالقياس على النظير المعلومي
أ -6ان يحيط علميا بالمصطلحات العلمية التابعة لعلم االركيكونات مع دالالتها
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب  – 1ان يبتكر الطالب حلوال بشئ من الحداثة واالبداع
ب  - 2معرفة الطالب لمفهوم االركيكونات والتكيف على معرفة كل ما يتعلق بهذا العلم
ان يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات بأسلوب جديد
ب-3
طرائق التعليم والتعلم
 -1الطريقة القياسية
 -2المجاميع الطالبية
 -3المحاضرات العملية

طرائق التقييم
-1االمتحانات اليومية
 -2االمتحانات الشهرية
 3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني

الصفحة 2

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج -1مهارات التفكير بحسب قدرة الطالب
ج-2استراتيجة التفكير الناقد
ج-3القدرة على التعبير عن االفكار بوضوح وثقة وكالم
ج -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة وتحديد الفرص ووضع االفكار والحلول المطروحة

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4

 .11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

المرحلة الثانية

االركيكونات

الصفحة 3

عملي

 8ساعات

 .12التخطيط للتطور الشخصي

ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ,وماتوصل اليه العلماء وبشكل مستمر

 .13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

 .14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

 -1لمراجع الرئيسة مصادر علم االركيكونات  /الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية والجامعات
العالمية الرصينة.
 -2االكتب والمراجع التي توصي بها /علم االركيكونات
-3المراجع االلكترونية  /مواق االنترنيت /المكتبة االفتراضية

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر
 .1أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن الفيزياء العملية واهمية هذا المقرر لألقسام غير االختصاص  ،وكما يتم اكساب
الطلبة بعض المهارات االلكترونية والكهربائية والميكانيكة والبصرية التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي
من الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية اليومية  ،كالتيار والفولتية والخاليا الشمسية وكيفية التعامل مع
هكذا امور.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال علوم الحياة في العراق.

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في الفيزياء.
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الظواهر
أ -3أن ينتقد ايجابا االستعماالت غير السليمة في االجهزة ذات االصول الفيزياوية
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم
أ -6أن يحيط علما بالمصطلحات الفيزياوية مع دالالتها.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال للظواهر الفيزياوية بشئ من الحداثة واالبداع.
ب - 2معرفة الطالب لمفهوم الفيزياء العملية والتكيف على حل المشاكل .
ب - 3أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات الفيزياوية بأسلوب جديد
ب -4تمكين الطلبة من تحليل الواقع بمنظور فيزياوي .
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية ( .)Team Project
الطريقة القياسية .
المحاضرات العملية.

طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.

الصفحة 6

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا للوصول إلى الحل المطلوب(
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

الصفحة 7

 .11بنية المقرر
اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

األسبوع

3

فهم موضوع المحاضرة

شرح االركيكونات
جنسRiccia sp

حضوري
PDF+

3

فهم موضوع المحاضرة

حضوري
جنس
PDF+ Marchantia sp

3

فهم موضوع المحاضرة

Pellia spجنس

حضوري
PDF+

3

فهم موضوع المحاضرة

جنس
Anthoceros sp

حضوري
PDF+

3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة
امتحان شهري

جنس  Sphgnumحضوري
sp
PDF+

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية

امتحان شهري

3

فهم موضوع المحاضرة

جنسFunari sp

3

فهم موضوع المحاضرة

جنس
Polytichum sp

حضوري
PDF+

3

فهم موضوع المحاضرة

السرخسيات

حضوري
PDF+

3

فهم موضوع المحاضرة

جنس Psilom sp

حضوري
PDF+

الحادي
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

الثاني
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

جنس
Lycopodium
sp
جنس Selainella
sp

حضوري
PDF+

الثالث
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

جنس  Equisetumحضوري
sp
PDF+

3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة

جنس  Adiantumحضوري
sp
PDF+

االول
الثاني
الثالث
الرابع

الساعات

الخامس

السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الرابع
عشر

3

مخرجات التعلم المطلوبة

الصفحة 8

حضوري
PDF+
حضوري
PDF+

حضوري
PDF+

امتحان الكتروني او
حضوري
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري ,تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

اساسيات االركيكونات  ,كتب االركيكونات العملية
المعتمدة  ,مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

 .11خطة تطوير المقرر الدراسي

 %25سنويا
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 9

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة :

الكلية /املعهد:

القسم العلمي :

اتريخ ملء امللف :
التوقيع :

اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :

اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية
 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد
 .7المؤثرات الخارجية األخرى
 .8تاريخ إعداد الوصف
 .9أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم
الصفحة 2

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1
د-2
د-3
د-4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

.11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 3

عملي

.12التخطيط للتطور الشخصي

.13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

.14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م .د.وجدان ثامر شطب
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

سموم مايكروبية

 .4أشكال الحضور المتاحة

الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2021- 2020

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 24ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-19

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن السموم المايكروبية ،وذكر السموم البكتيرية التي تسبب المرض  ،ووصف
آلية عمل كل سم ،لتطبيق المعرفة بالطرق التي تستخدم السموم البكتيرية وتطبيقاتها في المجال
الصحي ،ووصف الخصائص العامة للسموم الميكروبية ،وأ نواعها حسب التركيب ،وكيفية أكتساب
الميكروب القدرة على أنتاجها وافرازها .وكما يتم اكتساب الطلبة الخبرة العلمية التي تجعلهم ملمين
بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة اليومية وكيفية التعامل مع هكذا امور.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في المجاال ت المتعلقة باالحياء المجهرية والصحية في العراق.

الصفحة 6

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األ هداف المعرفية
أ -1ا ن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع الع لمي والمعرفي عن السموم المايكروبية.
أ -2ا ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في تفسير الظواهر المرضية الناتجة عن هذه السموم.
أ -3أن ينتقد ايجابا االستعماالت ال مفيدة لهذه السموم في المجال الصحي.
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يحيط علما بالمصطلحات المايكروبية مع دالالتها.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال للظواهر الصحية الناتجة عن هذه النواتج المايكروبية.
ب - 2معرفة الطالب لمفهوم السموم المايكروبية والتكيف على حل المشاكل الناتجة عنها .
ب - 3أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات المايكروبية بأسلوب جديد.
ب -4تمكين الطلبة من تحليل الواقع الصحي والمشاكل الصحية الناتجة عن السموم المايكروبية
وأستخداماتها وتطبيقاتها في المجال الصحي.
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية ( .)Team Project
الطريقة القياسية .
المحاضرات العلمية.
طرائق التقييم

 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم (( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب)

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAM WORK
د -3التحليل والتحقيق و جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة
الصفحة 7

 .10بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Introduction to
PDF Microbial toxins

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Exotoxins
PDF

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Classification of
PDF Exotoxins

2

فهم موضوع المحاضرة

2

فهم موضوع المحاضرة

2

فهم موضوع المحاضرة

2

فهم موضوع المحاضرة

2

امتحان شهري

Meet+ general
PDF characteristics of
exotoxin
Meet+ Secretion of
PDF Exotoxins from
the Bacterium
Meet+ Roles of Exotoxins
PDF in Disease
–Meet+ AB Structure
PDF function
properties of
exotoxins
Meet+
أمتحان شهري
PDF

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Endotoxin
PDF

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Toxins active at
PDF the cell surface

الحادي
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Superantigens
PDF

الثاني
عشر

2

أمتحان

االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع

الثامن
التاسع
العاشر

اسم الوحدة  /أو الموضوع

أمتحان

الثالث
عشر
الرابع
عشر
الخامس
عشر

الصفحة 8

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية

Meet+
PDF

امتحان الكتروني او
حضوري
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

.11

البنية التحتية

 1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

ا ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

الكتب العلمية المعتمدة ومر اجع ومقاالت علمية
رصينة

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت
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خطة تطوير المقرر الدراسي

 %25سنويا
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 9

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :العلوم
القسم العلمي  :علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 0202/6/02 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف الجزًبهج األكبدَوٍ
َهذف تذرَس هفزداد هذا الوقزر الذراسٍ إلً هىضىعبد فٍ األسس الٌظزَخ التٍ تشول التعزف
علً الخلُخ الحُىاًُخ  ،والعضُبد الوىجىدح فٍ الخلُخ ووظبئفهب،والجزَئبد العضىَخ وغُز العضىَخ .

 .1انًؤسسخ انزعهًٛٛخ

كهٛخ انعهٕو  /خبيعخ ركشٚذ

 .2انمسى انعهً / ٙانًشكض

عهٕو انحٛبح

 .3اسى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ

عهى انحٕٛاٌ

 .5انُظبو انذساس: ٙ
سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االعزًبد انًعزًذ

انذكزٕساِ
فصهٙ

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ
 .8ربسٚخ إعذاد انٕصف

2021/6/20

َكىى الطبلت فٍ ًهبَخ السٌخ هلوب ثبلوعلىهبد التبلُخ:
 -1رعشٚف انطبنت ثبنًجبدئ األسبسٛخ انًزعهمخ ثبنخهٛخ انحٕٛاَٛخ ٔرعشٚف انطبنت ثٓب.
ٓٚ - -2ذف رذسٚس ْزا انًمشس إنٗ يفشداد يٕضٕعبد ف ٙاألسس انُظشٚخ انز ٙرشًم انزعشف عهٗ
انخهٛخ انحٕٛاَٛخ  ،انعضٛبد انًٕخٕدح ف ٙانخهٛخ ٔٔظبئفٓب ،اندضٚئبد انعضٕٚخ ٔغٛش انعضٕٚخ ضًٍ
انخهٛخ
 -3اعطبء انطبنت فكشح يٕسعخ ٔحذٚثّ عٍ عهى انحٕٛاٌ

 -4اسسبء لبعذح يعهٕيبد خٛذِ عٍ عهى انحٕٛاٌ نٛزسُٗ نهطبنت يٕاكجـــــــــخ انًدزًع انز٘ سٛعٛش
يعّ ثعذ انزخشج ٔانمذسح عهٗ انعًم ف ٙيدبالد رزعهك ثٓزا انعهى .
الصفحخ 1
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يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًعشفٛخ

أ 1نخهك ثٛئخ يالئًخ رعضص انزعهى ٔانًُٕ ٔرضف ٙانمذسح عهٗ انعًم يع يدًٕعبد يزعذدح انزخصصبد فٙ
انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانصحٛخ ٔانجحثٛخ.
أ -2نزٕسٛع ٔرعًٛك لذسارٓى ف ٙأسبنٛت انجحث انزحهٛهٔ ٙانزدشٚجٔ ، ٙرحهٛم انجٛبَبد ٔ ،اسزخالص انُزبئح راد
انصهخ نهكزبثخ انعهًٛخ ٔانعشض.
أ -3رعشٚف انطبنت ثبنًجبدئ األسبسٛخ انًزعهمخ ثعهى انحٕٛاٌ .
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنجشَبيح .
ة -1يعشفخ انطبنت نًفٕٓو عهى انحٕٛاٌ .
ة - 2أٌ ٚصًى انطبنت يخططب نذساسخ انًُٓح انعهً ٙثأسهٕة خذٚذ
ة -3رًك ٍٛانطهجخ يٍ انزحهٛم ثًُظٕس عهً ٙدلٛك.
طشائك انزعهٛى ٔانزعهى
 - 1انجٕسثُٕٚذ
PDF- 2
 - 3انٕٔسد
طشائك انزمٛٛى
 -1االخزجبساد انٕٛيٛخ
 -2االخزجبساد االسجٕعٛخ
 -3االخزجبساد انفصهٛخ
الصفحخ 2

 -4انزمبسٚش
انٕاخجبد
ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج- -1يحبراح األْذاف ٔانغبٚبد نزحمٛك َزبئح انشغجخ انًشزشكخ
ج -2انمضبء عهٗ انعبداد انسٛئخ
ج -3رشحٛت انفشم
ج -4االسزفبدح يٍ رحذٚذ انٓذف انٕٛيٙ
ج -5ردُت انزسٕٚف
طشائك انزعهٛى ٔانزعهى
 -1انجٕسثُٕٚذ
PDF -2
 -3انٕسد
 -4االخزجبساد انٕٛيٛخ ف ٙانًحبضشاد
طشائك انزمٛٛى
 -5االخزجبساد انٕٛيٛخ
 -6االخزجبساد االسجٕعٛخ
 -7االخزجبساد انفصهٛخ
 -8انزمبسٚش
انٕاخجبد

د -انًٓبساد انعبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.)ٙ
د -1خهك ثٛئخ يالئًخ رعضص انزعهى ٔانًُٕ ٔرضف ٙانمذسح عهٗ انعًم يع يدًٕعبد يزعذدح انزخصصبد
ف ٙانًُظًبد انًُٓٛخ ٔانصحٛخ ٔانجحثٛخ
د .-2رًك ٍٛانطبنت يٍ رصًٛى َظبو ٔظٛفٔٔ ٙالعٚ ٙزكٌٕ يٍ يكَٕبد أٔ عًهٛبد يزعذدح
د -3أَشطخ يالحظبد انضيالء ٔ يًبسسخ االيزحبَبد

الصفحخ 3

طشائك انزعهٛى ٔانزعهى
انجٕسثُٕٚذ
PDF -5
 -6انٕسد
االخزجبساد انٕٛيٛخ ف ٙانًحبضشاد
طشائك انزمٛٛى
 -1االخزجبساد انٕٛيٛخ
 -2االخزجبساد االسجٕعٛخ
 -3االخزجبساد انفصهٛخ
 -4انزمبسٚش
انٕاخجبد
 .10ثُٛخ انجشَبيح
انًشحهخ انذساسٛخ

سيض انًمشس أٔ انًسبق

انسبعبد انًعزًذح

اسى انًمشس أٔ انًسبق

َظش٘

االٔنٗ

عهى انحٕٛاٌ

.11انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ

الصفحخ 4

َظش٘

عًهٙ

د -1انمذسح عهٗ انزعجٛش عٍ األفكبس ثٕضٕذ ٔثمخ ف ٙانكالو.
د -2انعًم اندًبع ٙانعًم ثثمخ ضًٍ يدًٕعخ TEAMWORK
د -3انزحهٛم ٔانزحمٛك ٔخًع انًعهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙعهً ٙنزأسٛس انحمبئك ٔانًجبدئ حال نًشكهخ
د -4انذافعٛخ عهٗ انعًم ٔانمذسح عهٗ انًجبدسحٔ ،رحذٚذ انفشص ٔٔضع األفكبس ٔانحهٕل انًطشٔحخ
.12يعٛبس انمجٕل (ٔضع األَظًخ انًزعهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ انًعٓذ)

.13أْى يصبدس انًعهٕيبد عٍ انجشَبيح
كزت عٍ انًُٓح حذٚثخ ٔيزطٕس
صٕس يٍ االَزشَٛذ
انًكزجخ االفزشاضٛخ االنكزشَٔٛخ  ،يشاخع سصُٛخ يٍ االَزشَٛذ

الصفحخ 5

هخطط ههبراد الوٌهج
َزجً وضع اشبرح فٍ الوزثعبد الوقبثلخ لوخزجبد التعلن الفزدَخ هي الجزًبهج الخبضعخ للتقُُن
هخزجبد التعلن الوطلىثخ هي الجزًبهج
السٌخ  /الوستىي

رهز الوقزر

اسن الوقزر

أسبسٍ
أم اختُبرٌ

األهذاف الوعزفُخ

أ1
2221-2222

علن الحُىاى

أ2

أ3

اسبسٍ

الصفحخ 6

األهذاف الوهبراتُخ
الخبصخ ثبلجزًبهج

أ4

األهذاف الىجذاًُخ
والقُوُخ

ة 1ة 2ة 3ة 4ج 1ج 2ج 3ج4

الوهبراد العبهخ والتأهُلُخ
الوٌقىلخ( الوهبراد األخزي
الوتعلقخ ثقبثلُخ التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

الصفحخ 7

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :العلوم
القسم العلمي  :علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 0207 /6/ 71 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرناهج األكادَوٍ
تركيب وبناءالـ  DNAو  ، RNAتفصيل البديهية المركزية  ،central dogmaالتعبير الجيني خطواته والسيطرة

عليه .الطفرة وانواعها.

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ
 .2انمسى انؼهً / ٙانًركس
 .3اسى انجرَبيج األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ
 .5انُظبو انذراس: ٙ
سُٕ٘ /يمرراد /أخرٖ
 .6ثرَبيج االػزًبد انًؼزًذ

جبيؼخ ركرٚذ – كهٛخ انؼهٕو
لسى ػهٕو انحٛبح
ػهى االحٛبء انجسٚئ / ٙانُظر٘
انذكزٕراِ
فظه( ٙكٕرسبد) – 2221- 2222

 .7انًؤثراد انخبرجٛخ األخرٖ
 .8ربرٚخ إػذاد انٕطف

2221-6-16

 .9أْذاف انجرَبيج األكبدًٙٚ
 معرفة الجزيئات االساسية المساهمة في عملية الوراثة وماهية الجين وتشريحه. معرفة انسياب المعلومة الوراثية من جيل الى اخر و تمثيل الصفة لدى الكائن الحي. معرفة الفروق االساسية بين الكائنات عديمة والحقيقية النواة من خالل المحتوى الوراثي. .11هخرجاث البرناهج الوطلىبت وطرائك التعلُن والتعلن والتقُُن
أ -االهذاف الوعرفُت
 .1نخهك ثٛئخ يالئًخ رؼسز انزؼهى ٔانًُٕ ٔرؼف ٙانمذرح ػهٗ انؼًم يغ يجًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد فٙ
انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانظحٛخ ٔانجحثٛخ.
 .2نزٕسٛغ ٔرؼًٛك لذرارٓى ف ٙأسبنٛت انجحث انزحهٛهٔ ٙانزجرٚجٔ ، ٙرحهٛم انجٛبَبد ٔ ،اسزخالص انُزبئج
راد انظهخ نهكزبثخ انؼهًٛخ ٔانؼرع.
الصفحت 1

 .3رؼرٚف انطبنت ثبنًجبدئ األسبسٛخ انًزؼهمخ ثؼهى ايراع انُجبد فًٛب ٚزؼهك ثبنًرع انُجبرٔ ٙؽرق
رشخٛظّ ٔػالجّ ٔرؼرٚف انطبنت ثٓب.
ة – األهذاف الوهاراتُت الخاصت بالبرناهج
 .1أٌ ٚجزكر انطبنت حهٕال ٔرؼهٛال ناليراع انٕراثٛخ ٔانجُٛبد ثشئ يٍ انحذاثخ ٔاالثذاع.
 .2يؼرفخ انطبنت نًفٕٓو انجُٛخ انٕراثٛخ ٔيحبٔنخ انزؼرف ػهٗ انطرق انحذٚثخ انًزطٕرح نكشفٓب .
 .3أٌ ٚظًى انطبنت يخططب نذراسخ انًُٓج انؼهً ٙثأسهٕة جذٚذ
 .4رًك ٍٛانطهجخ يٍ رحهٛم انٕالغ ثًُظٕر ػهً ٙدلٛك
طرائك التعلُن والتعلن
 .1انجٕرثُٕٚذ
PDF- .2
 - 3انٕٔرد
طرائك التقُُن
 -1االخزجبراد انٕٛيٛخ
 -2االخزجبراد االسجٕػٛخ
 -3االخزجبراد انفظهٛخ
 -4انزمبرٚر
 -5انٕاججبد
ج -األهذاف الىجذانُت والقُوُت .
 .1يحبراح األْذاف ٔانغبٚبد نزحمٛك َزبئج انرغجخ انًشزركخ.
 .2انمؼبء ػهٗ انؼبداد انسٛئخ.
 .3ررحٛت انفشم.
 .4االسزفبدح يٍ رحذٚذ انٓذف انٕٛي.ٙ
 .5رجُت انزسٕٚف
طرائك التعلُن والتعلن
االخزجبراد انٕٛيٛخ ف ٙانًحبػراد
طرائك التقُُن

الصفحت 2

د -الوهاراث العاهت والتأهُلُت الونقىلت (الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر الشخصٍ).
 .1إدخبل رجبرة يًٓخ ثبنزمُٛبد انحذٚثخ ف ٙانزشخٛض انًخجر٘ إلػطبء انطبنت فرطخ جذٚذح نهزؼرف
ػهٗ االخزجبراد انُٕػٛخ
 .2خهك ثٛئخ يالئًخ رؼسز انزؼهى ٔانًُٕ ٔرؼف ٙانمذرح ػهٗ انؼًم يغ يجًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد فٙ
انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانظحٛخ ٔانجحثٛخ
 .3رًك ٍٛانطبنت يٍ رظًٛى َظبو ٔظٛفٔٔ ٙالؼٚ ٙزكٌٕ يٍ يكَٕبد أٔ ػًهٛبد يزؼذدح
 .4أَشطخ يالحظبد انسيالء ٔ يًبرسخ االيزحبَبد
طرائك التعلُن والتعلن
انجٕرثُٕٚذ
PDF -1
 -2انٕرد
االخزجبراد انٕٛيٛخ ف ٙانًحبػراد
طرائك التقُُن
 -1االخزجبراد انٕٛيٛخ
 -2االخزجبراد االسجٕػٛخ
 -3االخزجبراد انفظهٛخ
 -4انزمبرٚر
 -5انٕاججبد
 .11ثُٛخ انجرَبيج
الورحلت الذراسُت

رهز الوقرر
أو الوساق

اسن الوقرر أو الوساق

بايولوجي جزيئي

انراثؼخ

اًْٛخ انًٕػٕع يمذيخ  ،طفبد انًبدح انٕراثٛخ
انفٛسٚبئٛخ
طفففففبد انًففففبدح انٕراثٛففففخ انكًٛٛبئٛففففخ نألشففففكبل
انًخزهفخ نهحبيغ انُٕٔ٘ انذَب.DNA
رٓجففف ٍٛانحفففٕايغ انُٕٔٚفففخ ثٕاسفففطخ انزفففسأ
انمبػذ٘
تعبئة الحامض
الوياة

الواييا الا وم  DNAفا الياام ب ائااة

الصفحت 3

الساعاث الوعتوذة
نظرٌ

عولٍ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

الوييا الا وم  DNAفا الياام حقاقااة

تعبئة الحمض
الوياة
التضااامكع لعض ااااة اااابف ضحمفااااة فااا الياااام ب ائااااة
يحقاقاة الوياة.
أوزاضمت ب ضرة الا وم فا با ائامت الواياة ي فا حقاقااة
الوياة.
أستوسااااااما الاااااا وم :DNAبواااااام الحاااااامض الوااااااييا
الروم.mRNA
اوياع  mRNAيترلاب الروم الومقل tRNA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

الجاويم

2

2

تصواع الط رات الجاواة

2

2

أَظًخ األطالح انذَبDNA

2

2

رُظٛى ػًم انجُٛبد ٔ َٕارجٓب

2

2

الترجضااااة يبواااام البااااريتام الراابيساااايضمت الااااا رة
اليراثاة
ضرح ة األبت ا ضرح ة األستطملة ضرح ة األوتهم .

 .12انزخطٛؾ نهزطٕر انشخظٙ
 .1انمذرح ػهٗ انزؼجٛر ػٍ األفكبر ثٕػٕح ٔثمخ ف ٙانكالو.
 .2انؼًم انجًبػ ٙانؼًم ثثمخ ػًٍ يجًٕػخ TEAMWORK
 .3انزحهٛم ٔانزحمٛك ٔجًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓجٔ ٙػهً ٙنزأسٛس انحمبئك ٔانًجبدئ حال نًشكهخ
 .4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذرح ػهٗ انًجبدرحٔ ،رحذٚذ انفرص ٔٔػغ األفكبر ٔانحهٕل انًطرٔحخ
 .13يؼٛبر انمجٕل (ٔػغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

 .14أْى يظبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجرَبيج
الكتاب المنهجي /البايولوجي الجزيئي/

املصادر اخلارجية :

تأليف أ.د .عبــــــاس عــبــدهللا الجنابي 2102

Molecular Biology: Principles of Genome Function

Nancy L Craig ,Orna Cohen-Fix, Rachel Green, Carol W Greider, Gisela Storz, Cynthia Wolberger. Oxford University
Press 2010

نسبة التحديث .%22 -%51 :

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهج
َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن
هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج
السنت  /الوستىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اختُارٌ

البايولوجي الجزيئي

اساسٍ

األهذاف الوعرفُت

أ1
2121-2121

أ2

أ3

الصفحت 5

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهج

أ4

األهذاف الىجذانُت
والقُوُت

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

الصفحت 6

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :العلوم
القسم العلمي  :علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 0207 /6/ 71 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرناهج األكادَوٍ
يفبْٛى اسبسٛخ نهُٓذسخ انٕراثٛخ (انكهَٕخ) ،إَاع االَسًٚبد انمبؽؼخ  ،إَاع َٕالم انكهَٕخ  ،رثؾ لطغ انذَب يغ ثؼؼٓب ٔػًهٛبد
انزٓجٔ ٍٛانكشف ػٍ االرحبداد انجذٚذح.

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

جبيؼخ ركرٚذ – كهٛخ انؼهٕو
لسى ػهٕو انحٛبح

 .2انمسى انؼهً / ٙانًركس
 .3اسى انجرَبيج األكبد ًٙٚأ انًُٓٙ

انُٓذسخ انٕراثٛخ  /انُظر٘

 .4اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ

انذكزٕراِ

 .5انُظبو انذراس: ٙ
سُٕ٘ /يمرراد /أخرٖ
 .6ثرَبيج االػزًبد انًؼزًذ

فظه( ٙكٕرسبد) – 2221- 2222

 .7انًؤثراد انخبرجٛخ األخرٖ
 .8ربرٚخ إػذاد انٕطف

2221-6-16

 .9أْذاف انجرَبيج األكبدًٙٚ
يؼرفخ انخطٕاد االسبسٛخ نهُٓذسخ انٕراثٛخ ٔيزطهجبرٓب كبالَسًٚبد انمبؽؼخ ٔانُٕالم ٔانكشف ػٍ ا٘ رحٕٚر ٔراث ،ٙثى يؼرفخ
ؽرق رحذٚذ انزسهسالد انُٕٛكهٕٛرٛذٚخ.
َزبئج انزؼهٛى :االؽالع ٔيؼرفخ ك ٛفٛخ يؼبنجخ انكبئُبد انحٛخ ػهٗ يسزٕٖ انخهٕ٘ ٔرحذ انخهٕ٘ يٍ أجم رحمٛك ألظٗ أسزفبدح
يُٓب طُبػٛآ ٔزراػٛب ً ٔألزظبدٚبً ٔرنك ػٍ ؽرٚك رحس ٍٛخٕاطٓب ٔطفبرٓب انٕراثٛخٔ ،أيكٍ أسزجذال جُٛبد ثجُٛبد آخرٖ أٔ
أزانخ ثؼغ انجُٛبد غٛر انًرغٕة ثٓب ،كًب ٓٚزى ثؤسزؼًبل االَسًٚبد انمبؽؼخ نمطغ ٔأػبدح األرحبد يٍ خالل أسزخذاو انُٕالم
انًُبسجخ نهج ٍٛأ ا٘ لطؼخ .DNA

 .11هخرجاث البرناهج الوطلىبت وطرائك التعلُن والتعلن والتقُُن
أ -االهذاف الوعرفُت
 .1نخهك ثٛئخ يالئًخ رؼسز انزؼهى ٔانًُٕ ٔرؼف ٙانمذرح ػهٗ انؼًم يغ يجًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد فٙ
انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانظحٛخ ٔانجحثٛخ.
 .2نزٕسٛغ ٔرؼًٛك لذرارٓى ف ٙأسبنٛت انجحث انزحهٛهٔ ٙانزجرٚجٔ ، ٙرحهٛم انجٛبَبد ٔ ،اسزخالص انُزبئج
راد انظهخ نهكزبثخ انؼهًٛخ ٔانؼرع.
الصفحت 1

 .3رؼرٚف انطبنت ثبنًجبدئ األسبسٛخ انًزؼهمخ ثؼهى ايراع انُجبد فًٛب ٚزؼهك ثبنًرع انُجبرٔ ٙؽرق
رشخٛظّ ٔػالجّ ٔرؼرٚف انطبنت ثٓب.
ة – األهذاف الوهاراتُت الخاصت بالبرناهج
 .1أٌ ٚجزكر انطبنت حهٕال ٔرؼهٛال ناليراع انٕراثٛخ ٔانجُٛبد ثشئ يٍ انحذاثخ ٔاالثذاع.
 .2يؼرفخ انطبنت نًفٕٓو انجُٛخ انٕراثٛخ ٔيحبٔنخ انزؼرف ػهٗ انطرق انحذٚثخ انًزطٕرح نكشفٓب .
 .3أٌ ٚظًى انطبنت يخططب نذراسخ انًُٓج انؼهً ٙثؤسهٕة جذٚذ
 .4رًك ٍٛانطهجخ يٍ رحهٛم انٕالغ ثًُظٕر ػهً ٙدلٛك
طرائك التعلُن والتعلن
 .1انجٕرثُٕٚذ
PDF- .2
 - 3انٕٔرد
طرائك التقُُن
 -1االخزجبراد انٕٛيٛخ
 -2االخزجبراد االسجٕػٛخ
 -3االخزجبراد انفظهٛخ
 -4انزمبرٚر
 -5انٕاججبد
ج -األهذاف الىجذانُت والقُوُت .
 .1يحبراح األْذاف ٔانغبٚبد نزحمٛك َزبئج انرغجخ انًشزركخ.
 .2انمؼبء ػهٗ انؼبداد انسٛئخ.
 .3ررحٛت انفشم.
 .4االسزفبدح يٍ رحذٚذ انٓذف انٕٛي.ٙ
 .5رجُت انزسٕٚف
طرائك التعلُن والتعلن
االخزجبراد انٕٛيٛخ ف ٙانًحبػراد
طرائك التقُُن

الصفحت 2

د -الوهاراث العاهت والتأهُلُت الونقىلت (الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر الشخصٍ).
 .1إدخبل رجبرة يًٓخ ثبنزمُٛبد انحذٚثخ ف ٙانزشخٛض انًخجر٘ إلػطبء انطبنت فرطخ جذٚذح نهزؼرف
ػهٗ االخزجبراد انُٕػٛخ
 .2خهك ثٛئخ يالئًخ رؼسز انزؼهى ٔانًُٕ ٔرؼف ٙانمذرح ػهٗ انؼًم يغ يجًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد فٙ
انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانظحٛخ ٔانجحثٛخ
 .3رًك ٍٛانطبنت يٍ رظًٛى َظبو ٔظٛفٔٔ ٙالؼٚ ٙزكٌٕ يٍ يكَٕبد أٔ ػًهٛبد يزؼذدح
 .4أَشطخ يالحظبد انسيالء ٔ يًبرسخ االيزحبَبد
طرائك التعلُن والتعلن
انجٕرثُٕٚذ
PDF -1
 -2انٕرد
االخزجبراد انٕٛيٛخ ف ٙانًحبػراد
طرائك التقُُن
 -1االخزجبراد انٕٛيٛخ
 -2االخزجبراد االسجٕػٛخ
 -3االخزجبراد انفظهٛخ
 -4انزمبرٚر
 -5انٕاججبد
 .11ثُٛخ انجرَبيج
الورحلت الذراسُت

انراثؼخ

رهز الوقرر
أو الوساق

الساعاث الوعتوذة

اسن الوقرر أو الوساق

نظرٌ

عولٍ

2

2

اهمية الهندسة الوراثية  ،الخطوات االساسية
للكلونة ،تطبيقات الهندسة الوراثية

2

2

االنزيمات الالزمة في الهندسة الوراثية،
انزيمات الهدم

2

2

انزيمات التقييد :تسميتها ،مواضع عمل االنزيمات،
تحوير المواضع الحساسة

2

2

بايولوجي جزيئي

الصفحت 3

2

2

ربط قطع الدنا ذات النهايات الالصقة

2

2

ربط قطع الدنا ذات النهايات المستوية

2

2

نواقل الكلونة ،البالزميدات كنواقل للكلونة

2

2

الغرس التثبيطي ،الغرس بدون تثبيط (الطبيعي)

2

2

العاثيات كنواقل للكلونة  ،هندسة العاثيات

2

2

الغرس التثبيطي ،الغرس بدون تثبيط (الطبيعي)

2

2

العاثيات مزدوجة شريط الدنا  ،العاثي المدا

2

2

العاثيات مفردة شريط الدنا ،العاثي M13 ،QX174

2

2

الكوزميدات

2

2

ادخال النواقل المهندسة وراثيا الى المضائف

2

2

رحذٚذ رزبثغ َٕٛكهٕٛرٛذاد انذَب

2

2

رسم الخرائط الوراثية

 .12انزخطٛؾ نهزطٕر انشخظٙ
 .1انمذرح ػهٗ انزؼجٛر ػٍ األفكبر ثٕػٕح ٔثمخ ف ٙانكالو.
 .2انؼًم انجًبػ ٙانؼًم ثثمخ ػًٍ يجًٕػخ TEAMWORK
 .3انزحهٛم ٔانزحمٛك ٔجًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓجٔ ٙػهً ٙنزؤسٛس انحمبئك ٔانًجبدئ حال نًشكهخ
 .4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذرح ػهٗ انًجبدرحٔ ،رحذٚذ انفرص ٔٔػغ األفكبر ٔانحهٕل انًطرٔحخ
 .13يؼٛبر انمجٕل (ٔػغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

 .14أْى يظبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجرَبيج
مبادئ الهندسة الوراثية (د.غالب حمزة البكري + )0991الهندسة الوراثية (د.عبد الحسين الفيصل )0999

املصادر اخلارجية :

An Introduction to Genetic Engineering ,Third Edition , Desmond S. T. Nicholl

University of the West of Scotland, Paisley, UK , 2008

نسبة التحديث %22 :

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهج
َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن
هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج
السنت  /الوستىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اختُارٌ

الهندسة الوراثية

اساسٍ

األهذاف الوعرفُت

أ1
2121-2121

أ2

أ3

الصفحت 5

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهج

أ4

األهذاف الىجذانُت
والقُوُت

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

الصفحت 6

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اسن الرذرَسٍ  :لوُاء خوُس ناَف

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :كلية العلوم
القسم العلمي  :قسم علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 0209/6/91 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف الثرناهج األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼخ ركشٚذ /كهٛخ انؼهٕو

 .2انمضى انؼهً / ٙانًشكز

لضى ػهٕو انسٛبح

 .3اصى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ

يسبضشاد ػًهٛخ اصجٕػٛخ
يبخضزٛش
فظه ( ٙكٕسصبد)

 .5انُظبو انذساص: ٙ
صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ

يسبضشاد ػًهٛخ زضٕسٚخ ٔانكزشَٔٛخ

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ

ٔصبئم رٕضسٛخ ٔردبسة ػًهٛخ ف ٙانًخزجشاد

 .8ربسٚخ إػذاد انٕطف

2221/ 6 / 19

 .9أْذاف انجشَبيح األكبدًٙٚ

 -1اٚظبل فكشح ػبيخ ػٍ ػهى االخُخ ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللضبو غٛش االخزظبص
 -2إػذاد يالكبد كفٕءح ٔيزخظظخ ف ٙيدبل ػهى االخُخ.

الصفحح 1

 .12يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1اٌ ٚظُف االززٛبخبد نزطٕٚش انٕالغ انؼًه ٙف ٙػهى االخُّ .
أ -2اٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخ يب رؼهًّ يٍ لٕاػذ ف ٙكاليّ ٔاػًبنّ ٔرفضٛش انظٕاْش
أ -3أٌ ٚزؼهى رشخٛض اٚدبثب نهظٕاْش انز ٙرخض ػهى االخُخ
أ -4أٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انز ٙدسصٓب ثذلخ ٔرسمٛمٓب ػًهٛب.
أ -5أٌ ٚفك انًدٕٓل ثبنمٛبس ػهٗ انُظٛش انًؼهٕو
أ -6أٌ ٚسٛظ ػهًب ثبنًظطهسبد انؼهًٛخ انزبثؼخ نؼهى االخُخ يغ دالالرٓب.
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيح
ة - 1أٌ ٚجزكش انطبنت زهٕال ٔرؼهٛال ثشئ يٍ انسذاثخ ٔاالثذاع.
ة - 2يؼشفخ انطبنت نًفٕٓو ػهى االخُخ ٔانزكٛف ػهٗ زم انًشبكم .
ة - 3أٌ ٚظًى انطبنت يخططب نذساصخ انًفشداد ثأصهٕة خذٚذ
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1
-2
-3
-4

طشٚمخ انمبء انًسبضشاد.
انًدبيٛغ انطالثٛخ ( .)Team Project
انطشٚمخ انمٛبصٛخ .
انًسبضشاد انؼًهٛخ.

طشائك انزمٛٛى
 -1االيزسبَبد انشٓشٚخ .
 -2االيزسبَبد انٕٛيٛخ .
-3االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبضشح انز ٙرؼزًذ ػهٗ انؼظف انزُْ.ٙ

ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج -1يٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ()Let s Think about Thinking Ability
انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ( لذساد انطبنت) ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف
ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رسض ٍٛانمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.
ج -2يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ( انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد
زٛبح انطبنت )
ج -3إصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ ف ٙانزؼهى(( )Critical Thankingيظطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد انزفكٛش
ٔانزٓٚ ٙذف إنٗ طشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛب ً نهٕطٕل إنٗ انسم انًطهٕة

الصفحح 2

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د -1انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕذ ٔثمخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم اندًبػ ٙانؼًم ثثمخ ضًٍ يدًٕػخ TEAMWORK
د -3انزسهٛم ٔانزسمٛك ٔخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙػهً ٙنزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ،رسذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ
 .11ثُٛخ انجشَبيح
انًشزهخ انذساصٛخ

سيز انًمشس أٔ انًضبق

اصى انًمشس أٔ انًضبق

انضبػبد انًؼزًذح
َظش٘

انًشزهخ انثبنثخ
طجبزٙ

ػهى االخُخ  /ػًهٙ

ػًهٙ

5صبػبد

 .12انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ
ادساج يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخٔ ،يب رٕطم ان ّٛانؼهًبء ،ثشكم يضزًش .

 .13يؼٛبس انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

الصفحح 3

 .14أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح
ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ (انًظبدس)

الكرة واالتحاز الونشىرج هن الجاهعاخ العراقُح
والجاهعاخ العالوُح الرصُنح.

ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًدالد انؼهًٛخ  ،انزمبسٚش ) ....،

اساسُاخ علن االجنح  ،كرة علن االجنح  ،هجلح ذكرَد
للعلىم الصرفح.

ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ،يٕالغ االَزشَٛذ
....

الوكرثح االفرراضُح االلكررونُح  ،هراجع رصُنح هن
االنررنُد

الصفحح 4

هخطط ههاراخ الونهج
َرجً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرجاخ الرعلن الفردَح هن الثرناهج الخاضعح للرقُُن
هخرجاخ الرعلن الوطلىتح هن الثرناهج
السنح  /الوسرىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اخرُارٌ

األهذاف الوعرفُح

أ1

أ2

أ3

الصفحح 5

األهذاف الوهاراذُح
الخاصح تالثرناهج

أ4

األهذاف الىجذانُح
والقُوُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

الوهاراخ العاهح والرأهُلُح
الونقىلح( الوهاراخ األخري
الورعلقح تقاتلُح الرىظُف
والرطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

الصفحح 6

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اسن الرذرَسٍ  :لوُاء خوُس ًاَف

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :كلية العلوم
القسم العلمي  :قسم علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 0209/6/91 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف الثرًاهج األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼخ ركشٚذ /كهٛخ انؼهٕو

 .2انمضى انؼهً / ٙانًشكز

لضى ػهٕو انسٛبح

 .3اصى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ

يسبضشاد ػًهٛخ اصجٕػٛخ
يبخضزٛش
فظه ( ٙكٕسصبد)

 .5انُظبو انذساص: ٙ
صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ

يسبضشاد ػًهٛخ زضٕسٚخ ٔانكزشَٔٛخ

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ

ٔصبئم رٕضسٛخ ٔردبسة ػًهٛخ ف ٙانًخزجشاد

 .8ربسٚخ إػذاد انٕطف

2221/ 6 / 19

 .9أْذاف انجشَبيح األكبدًٙٚ

 -1اٚظبل فكشح ػبيخ ػٍ ػهى انزششٚر انًمبسٌ ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللضبو غٛش االخزظبص
 -2إػذاد يالكبد كفٕءح ٔيزخظظخ ف ٙيدبل ػهى انزششٚر انًمبسٌ .

الصفحح 1

 .12يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1اٌ ٚظُف االززٛبخبد نزطٕٚش انٕالغ انؼًه ٙف ٙػهى انزششٚر انًمبسٌ.
أ -2اٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخ يب رؼهًّ يٍ لٕاػذ ف ٙكاليّ ٔاػًبنّ ٔرفضٛش انظٕاْش
أ -3أٌ ٚزؼهى رشخٛض اٚدبثب نهظٕاْش انز ٙرخض ػهى انزششٚر انًمبسٌ
أ -4أٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انز ٙدسصٓب ثذلخ ٔرسمٛمٓب ػًهٛب.
أ -5أٌ ٚفك انًدٕٓل ثبنمٛبس ػهٗ انُظٛش انًؼهٕو
أ -6أٌ ٚسٛظ ػهًب ثبنًظطهسبد انؼهًٛخ انزبثؼخ نؼهى انزششٚر انًمبسٌ يغ دالالرٓب.
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيح
ة - 1أٌ ٚجزكش انطبنت زهٕال ٔرؼهٛال ثشئ يٍ انسذاثخ ٔاالثذاع.
ة - 2يؼشفخ انطبنت نًفٕٓو ػهى انزششٚر انًمبسٌ ٔانزكٛف ػهٗ يؼشفخ كم يبٚزؼهك ثٓزا انؼهى .
ة - 3أٌ ٚظًى انطبنت يخططب نذساصخ انًفشداد ثأصهٕة خذٚذ
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1
-2
-3
-4

طشٚمخ انمبء انًسبضشاد.
انًدبيٛغ انطالثٛخ ( .)Team Project
انطشٚمخ انمٛبصٛخ .
انًسبضشاد انؼًهٛخ.

طشائك انزمٛٛى
 -1االيزسبَبد انشٓشٚخ .
 -2االيزسبَبد انٕٛيٛخ .
-3االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبضشح انز ٙرؼزًذ ػهٗ انؼظف انزُْ.ٙ

ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج -1يٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ()Let s Think about Thinking Ability
انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ( لذساد انطبنت) ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف
ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رسض ٍٛانمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.
ج -2يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ( انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد
زٛبح انطبنت )
ج -3إصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ ف ٙانزؼهى(( )Critical Thankingيظطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد انزفكٛش
ٔانزٓٚ ٙذف إنٗ طشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛب ً نهٕطٕل إنٗ انسم انًطهٕة

الصفحح 2

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د -1انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕذ ٔثمخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم اندًبػ ٙانؼًم ثثمخ ضًٍ يدًٕػخ TEAMWORK
د -3انزسهٛم ٔانزسمٛك ٔخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙػهً ٙنزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ،رسذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ
 .11ثُٛخ انجشَبيح
انًشزهخ انذساصٛخ

سيز انًمشس أٔ انًضبق

اصى انًمشس أٔ انًضبق

انضبػبد انًؼزًذح
َظش٘

انًشزهخ انشاثؼخ
طجبزٙ

رششٚر يمبسٌ  /ػًهٙ

ػًهٙ

 4صبػبد

 .12انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ
ادساج يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخٔ ،يب رٕطم ان ّٛانؼهًبء ،ثشكم يضزًش .

 .13يؼٛبس انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

الصفحح 3

 .14أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح
ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ (انًظبدس)

الكرة واالتحاز الوٌشىرج هي الجاهعاخ العراقُح
والجاهعاخ العالوُح الرصٌُح.

ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًدالد انؼهًٛخ  ،انزمبسٚش ) ....،

اساسُاخ علن الرشرَح الوقارى  ،كرة علن الرشرَح
الوقارى  ،هجلح ذكرَد للعلىم الصرفح.

ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ،يٕالغ االَزشَٛذ
....

الوكرثح االفرراضُح االلكرروًُح  ،هراجع رصٌُح هي
االًررًُد

الصفحح 4

هخطط ههاراخ الوٌهج
َرجً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرجاخ الرعلن الفردَح هي الثرًاهج الخاضعح للرقُُن
هخرجاخ الرعلن الوطلىتح هي الثرًاهج
السٌح  /الوسرىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اخرُارٌ

األهذاف الوعرفُح

أ1

أ2

أ3

الصفحح 5

األهذاف الوهاراذُح
الخاصح تالثرًاهج

أ4

األهذاف الىجذاًُح
والقُوُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

الوهاراخ العاهح والرأهُلُح
الوٌقىلح( الوهاراخ األخري
الورعلقح تقاتلُح الرىظُف
والرطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

الصفحح 6

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت

الكلية /املعهد :العلوم

القسم العلمي  :علوم احلياة

اتريخ ملء امللف 2021\7\1 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 .1المؤسسة التعليمية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 .2القسم العلمي  /المركز

كلية العلوم \ جامعة تكريت

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

كلية العلوم
بكالوريوس علوم الحياة
فصلي

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

عملي

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

المختبرات والمكتبة واالنترنت واالماكن العلمية

 .8تاريخ إعداد الوصف

2021\7\1

 .9أهداف البرنامج األكاديمي
 -1معرفة وفهم الجانب العملي لعلم المناعة
 -2مهارات علمية وعملية نمكن من تشخيص االمراض بواسطة الفحوصات المناعية
 -3تزويد الطلبة بالمعلومات الخاصة بالجهاز المناعي لالنسان من حيث أقسامه ومكوناته والطرق التي
من خاللها يقدم حماية للجسم من مسببات المرضية.

الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ -1تعريف الطالب على المنهج العملي لمادة المناعة
أ -2تدريس الطالب قواعد واساسيات دراسة علم المناعة من حيث الجانب العملي
أ -3اكساب الطالب المعرفة طرق تشخيص األمراض باختبارات مناعية
أ -4القدرة على فهم العالقة بين علم المناعة وغيره من العلوم االخرى.
أ-5
أ-6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب  – 1تدريب الطلبة على ممارسة اجراء الفحوصات المناعية واستخدام افضل الطرق المناعية للكشف
عن الممرضات
ب  – 2تقديم للطالب بمعلومات عملية وعلمية عن دور الجهاز المناعي في االنسان لحماية الجسم
ب  – 3تمكين الطلبة على الربط بين الدراسة النظرية والواقع العملي.
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4
-5

شرح المحاضرات العملية
تكليف الطلبة بإعداد تقارير علمية وعملية
اجراء الفحوصات المختبرية العملية بأشراف التدريسي العملي
القيام بزيارات ميدانية للمواقع العلمية
عمل مجاميع طالبية للتعليم والتدريب

-1
-2
-3
-4

طرائق التقييم
امتحانات يومية وشهرية
امتحانات فصلية نهائية
اعداد التقارير العلمية
المناقشة

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج -1اخراج طلبة قادرين على العمل في المؤسسات العلمية و المراكز البحثية الطبية
ج -2تمكن الطالب من التوصل الي العالقات بين طرق التشخيص والمسببات المرضية
ج -3اخراج طلبة لديهم القدرة في التدريب والتعليم في المؤسسات العلمية
ج-4

الصفحة 2

طرائق التعليم والتعلم
كما مذكور انفاً...

طرائق التقييم
كما مذكور انفاً...

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د -1قدرة الطالب بعد التخرج على التدريب والعمل في المراكز البحثية
د -2تمكن العمل في المختبرات العلمية والتأهيلية
د -3تمكن من التدريس وايصال المعلومات العلمية
د -4اخراج طلبة لهم القدرة في خدمة المؤسسات العلمية والصحية بمجال االختصاص
طرائق التعليم والتعلم
كما مذكور انفاً...

طرائق التقييم
كما مذكور انفاً...

.11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

المرحلة الرابعة المناعة

عملي

 45ساعة

الصفحة 3

.12التخطيط للتطور الشخصي

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تنمية القدرة لدى الطلبة في البحث والتقصي من خالل الزيارات الميدانية للمواقع المختبرية والعلمية
العمل على دخول التدريسين في دورات وورش العمل العلمية والتقنية.
المشاركة في نشاطات علمية وإنسانية.
زيارة المكتبات اسبوعيا ً لالطالع على المصادر والكتب والمجالت .
المشاركة في منتديات علمية إقليمية وعالمية.
تعلم اللغات والتقنيات االلكترونية.

.13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)
مركزي \ حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الصفحة 4

.14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
 -1المكتبة المركزية في الجامعة ومكتبة الكلية
 -2شبكة المعلومات االنترنيت
 -3المناهج الدراسية الحالية

الصفحة 5

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 6

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م .امجد حسين جاسم
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

مناعة

 .4أشكال الحضور المتاحة

عملي  -حضوري

 .5الفصل  /السنة

فصلي

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 45ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-7-1

 .8أهداف المقرر
 -1معرفة وفهم الجانب العملي لعلم المناعة
 -2مهارات علمية وعملية نمكن من تشخيص االمراض بواسطة الفحوصات المناعية
 -3تزويد الطلبة بالمعلومات الخاصة بالجهاز المناعي لالنسان من حيث أقسامه ومكوناته والطرق
التي من خاللها يقدم حماية للجسم من مسببات المرضية.

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

الصفحة 7

أ -األهداف المعرفية
أ -1تمكين الطالب من فهم ومعرفة علم المناعة
أ -2اكساب الطالب المعرفة بمنهج اختبارات المناعية
أ -2تعليم الطالب قواعد واساسيات العملية لدراسة علم المناعة
أ -3تعريف الطالب على كيفية تعزيز وتقوية الجهاز المناعي بما يقدم حماية ضد الممرضات

ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1تزويد الطالب بمعلومات علمية وافية عن الية عمل الجهاز المناعي في االنسان.
ب – 2تدريبهم على كيفية اجراء الفحوصات المناعية واستخدام افضل الطرق المناعية للكشف مناعيا
عن الممرضات .
طرائق التعليم والتعلم
 -1المحاضرات العملية.
ً
 -2تعليم الطالب نظريا ً وعمليا والمواضيع االساسية الخاصة بالمناعة من خالل الربط الجانب النظري
بالجانب العملي
طرائق التقييم
 -1امتحانات يومية وشهرية
 -2امتحانات فصلية نهائية
 -3اعداد التقارير العلمية
 -4المناقشة
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1اخراج طلبة قادرين على العمل في المؤسسات العلمية و المراكز البحثية الطبية
ج -2تمكن الطالب من التوصل الي العالقات بين طرق التشخيص والمسببات المرضية
ج -3اخراج طلبة لديهم القدرة في التدريب والتعليم في المؤسسات العلمية
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1قدرة الطالب بعد التخرج على التدريب والعمل في المراكز البحثية
د -2تمكن العمل في المختبرات العلمية والتأهيلية
د -3تمكن من التدريس وايصال المعلومات العلمية
د -4اخراج طلبة لهم القدرة في خدمة المؤسسات العلمية والصحية بمجال االختصاص
د -5التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -6الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

الصفحة 8

 .10بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

3

فهم موضوع المحاضرة

االول
3

فهم موضوع المحاضرة

الثاني
3

فهم موضوع المحاضرة

الثالث
3

فهم موضوع المحاضرة

الرابع
3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم
من اكتساب مهارات
ومعلومات جديدة
امتحان شهري

3

فهم موضوع المحاضرة

الخامس
السادس

3

السابع
3

امتحان شهري
Blood Groups
Test

فهم موضوع المحاضرة

فهم موضوع المحاضرة

Antistreptolysin
O Titer ASOT

فهم موضوع المحاضرة

Rheumatoid
 Arthritis FactorRF

3

فهم موضوع المحاضرة

Enzyme Linked
Immunosorbent
)assay (ELISA

3

فهم موضوع المحاضرة

Hypersensitivity
Tests

3
التاسع
3
العاشر

الثاني
عشر

طريقة القاء
Laboratory
المحاضرات
Animals
الشرح
والتوضيح
طريقة القاء
Laboratory
المحاضرات
Animals
الشرح
Immunization
والتوضيح
طريقة القاء
Preparation of
المحاضرات
Particle and
 Soluble Antigensالشرح
والتوضيح
طريقة القاء
Agglutination
 and Precipitationالمحاضرات
الشرح
Techniques
والتوضيح
حضوري
زيارة ميدانية لمختبرات
في المستشفيات التعليمية

C- Reactive
protein CRP

الثامن

الحادي
عشر

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة التعليم

الصفحة 9

طريقة التقييم

امتحان حضوري شفوي

امتحان حضوري شفوي

االمتحان اليومي

امتحان حضوري شفوي

اسئلة شفوية

حضوري

امتحان حضوري

طريقة القاء
المحاضرات
الشرح
والتوضيح
طريقة القاء
المحاضرات
الشرح
والتوضيح
طريقة القاء
المحاضرات
الشرح
والتوضيح
طريقة القاء
المحاضرات
الشرح
والتوضيح
طريقة القاء
المحاضرات
الشرح
والتوضيح
طريقة القاء
المحاضرات
الشرح
والتوضيح

امتحان حضوري شفوي

االمتحان اليومي

امتحان حضوري شفوي

امتحان حضوري شفوي

امتحان حضوري شفوي

امتحان حضوري شفوي

الثالث
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

Pregnancy Test
)(PT

3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم
من اكتساب مهارات
ومعلومات جديدة

زيارة ميدانية المختبرات
في المستشفيات

3

امتحان شهري

امتحان شهري

الرابع
عشر

الخامس
عشر

.11

طريقة القاء
المحاضرات
الشرح
والتوضيح
طريقة القاء
المحاضرات
الشرح
والتوضيح
حضوري

امتحان شفوي

اسئلة شفوية

امتحان حضوري

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

ال توجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب والمصادر العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

المجالت العلمية في االختصاصات االساسية

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

.12

خطة تطوير المقرر الدراسي

 %20سنويا ً
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ,وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 10

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اسن الرذرَسٍ  :لوُاء خوُس ناَف

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :كلية العلوم
القسم العلمي  :قسم علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 0209/6/91 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف الثرناهج األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼخ ركشٚذ /كهٛخ انؼهٕو

 .2انمضى انؼهً / ٙانًشكز

لضى ػهٕو انسٛبح

 .3اصى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ

يسبضشاد ػًهٛخ اصجٕػٛخ
يبخضزٛش
فظه ( ٙكٕسصبد)

 .5انُظبو انذساص: ٙ
صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ

يسبضشاد ػًهٛخ زضٕسٚخ ٔانكزشَٔٛخ

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ

ٔصبئم رٕضسٛخ ٔردبسة ػًهٛخ ف ٙانًخزجشاد

 .8ربسٚخ إػذاد انٕطف

2221/ 6 / 19

 .9أْذاف انجشَبيح األكبدًٙٚ

 -1اٚظبل فكشح ػبيخ ػٍ ػهى انسششاد ٔرظُٛفٓب ٔفٕائذْب ٔاضشاسْب ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللضبو غٛش
االخزظبص
 -2إػذاد يالكبد كفٕءح ٔيزخظظخ ف ٙيدبل االخزظبطبد انًزكٕسح .

الصفحح 1

 .12يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1اٌ ٚظُف االززٛبخبد نزطٕٚش انٕالغ انؼًه ٙف ٙػهى انسششاد.
أ -2اٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخ يب رؼهًّ يٍ لٕاػذ ف ٙكاليّ ٔاػًبنّ ٔرفضٛش انظٕاْش
أ -3أٌ ٚزؼهى رشخٛض اٚدبثب نهظٕاْش انز ٙرخض ػهى انسششاد
أ -4أٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انز ٙدسصٓب ثذلخ ٔرسمٛمٓب ػًهٛب.
أ -5أٌ ٚفك انًدٕٓل ثبنمٛبس ػهٗ انُظٛش انًؼهٕو
أ -6أٌ ٚسٛظ ػهًب ثبنًظطهسبد انؼهًٛخ انزبثؼخ نؼهى انسششاد يغ دالالرٓب.
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيح
ة - 1أٌ ٚجزكش انطبنت زهٕال ٔرؼهٛال ثشئ يٍ انسذاثخ ٔاالثذاع.
ة - 2يؼشفخ انطبنت نًفٕٓو ػهى انسششاد ٔانزكٛف ػهٗ زم انًشبكم ٔاالضشاس انز ٙرضججٓب .
ة - 3أٌ ٚظًى انطبنت يخططب نذساصخ انًفشداد ثأصهٕة خذٚذ
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1
-2
-3
-4

طشٚمخ انمبء انًسبضشاد.
انًدبيٛغ انطالثٛخ ( .)Team Project
انطشٚمخ انمٛبصٛخ .
انًسبضشاد انؼًهٛخ.

طشائك انزمٛٛى
 -1االيزسبَبد انشٓشٚخ .
 -2االيزسبَبد انٕٛيٛخ .
-3االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبضشح انز ٙرؼزًذ ػهٗ انؼظف انزُْ.ٙ

ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج -1يٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ()Let s Think about Thinking Ability
انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ( لذساد انطبنت) ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف
ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رسض ٍٛانمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.
ج -2يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ( انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد
زٛبح انطبنت )
ج -3إصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ ف ٙانزؼهى(( )Critical Thankingيظطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد انزفكٛش
ٔانزٓٚ ٙذف إنٗ طشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛب ً نهٕطٕل إنٗ انسم انًطهٕة

الصفحح 2

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د -1انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕذ ٔثمخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم اندًبػ ٙانؼًم ثثمخ ضًٍ يدًٕػخ TEAMWORK
د -3انزسهٛم ٔانزسمٛك ٔخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙػهً ٙنزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ،رسذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ
 .11ثُٛخ انجشَبيح
انًشزهخ انذساصٛخ

سيز انًمشس أٔ انًضبق

اصى انًمشس أٔ انًضبق

انضبػبد انًؼزًذح
َظش٘

انًشزهخ انثبَٛخ
يضبئٙ

رظُٛف زششاد /ػًهٙ

ػًهٙ

8صبػبد

 .12انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ
ادساج يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخٔ ،يب رٕطم ان ّٛانؼهًبء ،ثشكم يضزًش .

 .13يؼٛبس انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

الصفحح 3

 .14أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح
ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ (انًظبدس)

الكرة واالتحاز الونشىرج هن الجاهعاخ العراقُح
والجاهعاخ العالوُح الرصُنح.

ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًدالد انؼهًٛخ  ،انزمبسٚش ) ....،

اساسُاخ علن الحشراخ  ،كرة علن الحشراخ العاهح ،
كرة ذصنُف الحشراخ ،هجلح ذكرَد للعلىم الصرفح.

ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ،يٕالغ االَزشَٛذ
....

الوكرثح االفرراضُح االلكررونُح  ،هراجع رصُنح هن
االنررنُد

الصفحح 4

هخطط ههاراخ الونهج
َرجً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرجاخ الرعلن الفردَح هن الثرناهج الخاضعح للرقُُن
هخرجاخ الرعلن الوطلىتح هن الثرناهج
السنح  /الوسرىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اخرُارٌ

األهذاف الوعرفُح

أ1

أ2

أ3

الصفحح 5

األهذاف الوهاراذُح
الخاصح تالثرناهج

أ4

األهذاف الىجذانُح
والقُوُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

الوهاراخ العاهح والرأهُلُح
الونقىلح( الوهاراخ األخري
الورعلقح تقاتلُح الرىظُف
والرطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

الصفحح 6

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة :
الكلية /املعهد:
القسم العلمي :
اتريخ ملء امللف :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل
شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

اسم التدريسي  :م.م صفا احمد عبد القادر محمد
وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم حياة

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

محاضرات عملية أسبوعية
ماجستير
فصلي – كورسات

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

محاضرات عملية حضورية والكترونية

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

وسائل توضيحية وتجارب عملية في المختبر

 .8تاريخ إعداد الوصف

 19حزيران 21

 .9أهداف البرنامج األكاديمي
 .1إيصال فكرة عامة عن علم الحيوان واهميته ويتم اكساب الطلبة بعض المهارة حول استخدام أجهزة
المختبر وطرق عمل التحاليل باإلضافة الى طرق سحب الدم
 .2اعداد مالكات كفؤة متخصصة في مجال علوم الحياة لرفد المؤسسات الطبية باالختصاصات كافة

الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ  - 1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في علم الحيوان.
أ  - 2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الظواهر
أ  - 3أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ  -4ان يحيط علما بالمصطلحات العلمية مع دالئلها.

ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب  - 1أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال لتحضير التراكيز المختلفة ألجراء التجارب
ب  - 2معرفة الطالب لمفهوم علم الحيوان
طرائق التعليم والتعلم
 - 1طريقة القاء المحاضرات .
 - 2المجاميع الطالبية ) ) . Team Project
 - 3الطريقة القياسية .
 - 4المحاضرات العملية.
طرائق التقييم
 - 1االمتحانات الشهرية .
 - 2االمتحانات اليومية .
 - 3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني .
ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج  - 1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) ) Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .
ج  - 2مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب (
ج  - 3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم) ) ( Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا للوصول إلى الحل المطلوب)
طرائق التعليم والتعلم
 - 1طريقة القاء المحاضرات .
 - 2المجاميع الطالبية ) ) . Team Project
 - 3الطريقة القياسية .
 - 4المحاضرات العملية.

الصفحة 2

طرائق التقييم
 - 1االمتحانات الشهرية .
 - 2االمتحانات اليومية .
 - 3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني .
د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د  - 1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د  - 2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د  - 3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د  - 4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروح ة
طرائق التعليم والتعلم
 - 1طريقة القاء المحاضرات .
 - 2المجاميع الطالبية ) ) . Team Project
 - 3الطريقة القياسية .
 - 4المحاضرات العملية.
طرائق التقييم
 - 1االمتحانات الشهرية .
 - 2االمتحانات اليومية .
 - 3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني

الصفحة 3

.11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

المرحلة األولى
– مسائي

علم الحيوان

الصفحة 4

عملي

8

.12التخطيط للتطور الشخصي
 االعتماد على البحوث احلديثة واملعتمدة من قبل اجملال العاملية البحث عن املعلومة عرب املواقع االلكرتونية املعتمدة -مراجعة املراجع العلمية للتأكد من املعلومة بعد البحث عنها.

.13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

.14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
-

املراجع الرئيسية (كتب فسلجه احليوان )
اجملاالت العلمية والتقارير (جملة تكريت للعلوم الصرفة )
املراجع االلكرتونية
املكتبة االفرتاضية

الصفحة 5

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 6

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

وزارة ال عل العالي وال ـ

جـــــهاز اﻹشـــــ اف وال قـــ

العل ي

العلــ ي

دائ ة ض ان ال دة واﻻع اد اﻷكاد ي

اﳉﺎﻣﻌﺔ  :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ – ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻜﻠﻴﺔ /اﳌﻌﻬﺪ:

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ  :ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﳊﻴﺎة
رﻳخ ﻣلء اﳌﻠف 2021-6-17 :
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :

اﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ :

اﺳﻢ اﳌﻌﺎون اﻟﻌﻠﻤﻲ :

اﻟﺘﺎرﻳخ :

اﻟﺘﺎرﻳخ :

دﻗـﻖ اﳌﻠف ﻣﻦ ﻗﺒل

ﺷﻌﺒﺔ ﺿﻤﺎن اﳉﻮدة واﻷداء اﳉﺎﻣﻌﻲ

اﺳﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﺔ ﺿﻤﺎن اﳉﻮدة واﻷداء اﳉﺎﻣﻌﻲ:
اﻟﺘﺎرﻳخ

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﻤﻴﺪ

وصف البرنامج اﻷكاديمي
ﻳﻮفﺮ وصف اﻟﱪ ﻣج اﻷﻛﺎدﳝﻲ هذا اﳚﺎزاً ﻣﻘﺘضﻴﺎً ﻷهﻢ خﺼﺎﺋص اﻟﱪ ﻣج وﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟطﺎﻟب ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻣﱪهنﺎً ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ حﻘﻖ اﻻﺳﺘفﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻟفﺮص اﳌﺘﺎحﺔ  .وﻳﺼﺎحﺒه وصف ﻟﻜل ﻣﻘﺮر ﺿﻤﻦ اﻟﱪ ﻣج

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت – كلية العلوم

 .2القسم العلمﻲ  /المركز

قسم علوم الحياة

 .3اسم البرنامج اﻷكاديمﻲ او
المهنﻲ
 .4اسم الشهادة النهائية

الكيمياء السريرية

 .5النظام الدراسﻲ :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج اﻻعتماد المعتمد

كورسات
الكترونﻲ

 .7المؤثرات الخارجية اﻷخرى

استخدام البوربوينت و الـ PDF

 .8تاريخ إعداد الوصف

2021-6-17

 .9أهداف البرنامج اﻷكاديمﻲ





أن يفهم الطلبة أهمية ودور الكيمياء الحيوية ﻓﻲ حياتنا.
معرﻓة كيفية المساهمة بمعرﻓتهم الجديدة ﻓﻲ مجال الكيمياء الحيوية
لمعرﻓة كيفية الربﻂ بين معرﻓة الجزيئات البيولوجية المختلفة والمسارات واﻷمراض الناجمة عن
الخلل ﻓﻲ ايض هذه الجزيئات
تحسين المهارات العامة للطلبة باستخدام التشخيصات البيوكيميائية .

الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
اﻻهداف المعرﻓية
عند اﻻنتهاء من هذه الدورة ،سيقوم الطالب بإظهار المعرﻓة اﻷساسية ﻓﻲ ما يلﻲ:
أ -1الخصائص المقارنة للجزيئات المختلفة ﻓﻲ الجسم.
أ -2مسارات ايض هذه الجزيئات )البنائية و الهدمية(
أ -3اﻷمراض الناجمة عن التغيرات ﻓﻲ مسارات هذه الجزيئات.
أ -4التحكم اﻷنزيمﻲ والهرمونﻲ ﻓﻲ العمليات الكيميائية الحيوية.
أ -5دور اﻻنزيمات ﻓﻲ حياتنا باﻻضاﻓة الى دورها ﻓﻲ التعرف على اﻻمراض وعﻼجها.
أ -6دور المسارات اعﻼه ﻓﻲ تنظيم دﻓاعات الجسم ،وعلم المناعة ،وﻓرط الحساسية.
ب – اﻷهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب  - 1التقنيات الكيميائية الحيوية.
ب  - 2التحليل النوعﻲ للجزيئات أعﻼه.
ب  – 3تجارب ﻓﻲ الكيمياء السريرية تكسب المتدرب مهارات ﻓﻲ قياس نسب المكونات المختلفة ﻓﻲ
الدم.
طرائق التعليم والتعلم
 -1طريقة القاء المحاضرات اﻻلكترونية )منصة  google classو  (google meetمستعينا بـ :
أ -البوربوينت
ب -ملفات الـ PDF
ت -السبورة اﻻلكترونية )موجودة ﻓﻲ  (google meetﻻيضاح المحاضرة
طرائق التقييم
 -1اﻻمتحانات الشهرية .
 -2اﻻمتحانات اليومية .
 -3اﻻسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة.
ج -اﻷهداف الوجدانية والقيمية .
ج-1اعتماد المناقشة المفتوحة وجعل المحاضرة تفاعلية و اشراك جميع الطلبة ﻓﻲ المناقشة
ج -2ابقاء الطالب متيقظا طيلة ﻓرة المحاظرة
ج- 3
ج-4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم
الصفحة 2

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات اﻷخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصﻲ(.
د -1القدرة على التعبير عن اﻷﻓكار بوضوح وثقة ﻓﻲ الكﻼم.
د -2قدرة الطالب على ايجاد سبيل ﻻكمال المحاظرة دون التقيد بالترتيب الموضوعﻲ لها
د -3القدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع اﻷﻓكار والحلول المطروحة
د-4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

.11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 3

عملﻲ

التخطيﻂ للتطور الشخصﻲ.12

(معيار القبول )وضع اﻷنظمة المتعلقة باﻻلتحاق بالكلية أو المعهد.13

أهم مصادر المعلومات عن البرنامج.14
طارق يونس احمد. الكيمياء الحياتية د-1
Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry, 5th Edition 2011 by Harvey, -2
.Denise R. Ferrier
Fundamentals of Medicinal Chemistry, 2003 by Thomas, Gareth
-3
Clinical biochemistry & metabolic medicine, 8th Edition 2012 by Martin A. -4
.Crook
 مواقع اﻻنترنيت, المراجع اﻻلكترونية-5

4 الصفحة

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

اﻷهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

اﻷهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

اﻷهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة) المهارات اﻷخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي(
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م .امجد حسين جاسم
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ﻷهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق اﻻستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .وﻻبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمﻲ  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الكيمياء

 .3اسم  /رمز المقرر

الفيزياء العملية  /ف ع

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضوري  -الكترونﻲ

 .5الفصل  /السنة

ﻓصلﻲ )كورسات( – 2021- 2020

 .6عدد الساعات الدراسية )الكلﻲ(

 45ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-16

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال ﻓكرة عامة عن الفيزياء العملية واهمية هذا المقرر لﻸقسام غير اﻻختصاص  ،وكما يتم اكساب
الطلبة بعض المهارات اﻻلكترونية والكهربائية والميكانيكة والبصرية التﻲ تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التﻲ
من الممكن ان يواجهوها ﻓﻲ الحياة العملية اليومية  ،كالتيار والفولتية والخﻼيا الشمسية وكيفية التعامل مع
هكذا امور.
 -2إعداد مﻼكات كفوءة ومتخصصة ﻓﻲ مجال الفيزياء ﻓﻲ العراق.

الصفحة 6

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -اﻷهداف المعرﻓية
أ -1ان يصنف اﻻحتياجات لتطوير الواقع العملﻲ ﻓﻲ الفيزياء.
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد ﻓﻲ كﻼمه واعماله وتفسير الظواهر
أ -3أن ينتقد ايجابا اﻻستعماﻻت غير السليمة ﻓﻲ اﻻجهزة ذات اﻻصول الفيزياوية
أ -4أن يسترجع المعلومات التﻲ درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم
أ -6أن يحيﻂ علما بالمصطلحات الفيزياوية مع دﻻﻻتها.
ب  -اﻷهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1أن يبتكر الطالب حلوﻻ وتعليﻼ للظواهر الفيزياوية بشئ من الحداثة واﻻبداع.
ب - 2معرﻓة الطالب لمفهوم الفيزياء العملية والتكيف على حل المشاكل .
ب - 3أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات الفيزياوية بأسلوب جديد
ب -4تمكين الطلبة من تحليل الواقع بمنظور ﻓيزياوي .
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطﻼبية ) .(Team Project
الطريقة القياسية .
المحاضرات العملية.

طرائق التقييم
 -4اﻻمتحانات الشهرية .
 -5اﻻمتحانات اليومية .
 -6اﻻسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التﻲ تعتمد على العصف الذهنﻲ.
ج -اﻷهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب )(Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وﻓهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب (
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد ﻓﻲ التعلم)) (Critical Thankingمصطلﺢ يرمز ﻷعلى مستويات
التفكير والتﻲ يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب)
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات اﻷخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصﻲ (.
د -1القدرة على التعبير عن اﻷﻓكار بوضوح وثقة ﻓﻲ الكﻼم.
د -2العمل الجماعﻲ العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجﻲ وعلمﻲ لتأسيس الحقائق والمبادئ حﻼ لمشكلة
د -4الداﻓعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع اﻷﻓكار والحلول المطروحة

الصفحة 7

الصفحة 8

 .10بنية المقرر
اﻷسبوع

اﻻول
الثاني
الثالث
الرابع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة قانون اوم

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة طاولة القوى

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة البندول
البسيط

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة القشط
الكيميائي

Meet+
PDF

3

زيارة ميدانية
لمختبرات في كليات
اخرى

حضوري

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية

اطﻼع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة
امتحان شهري

امتحان شهري

حضوري

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة قانون هوك

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة ايجاد كثافة
المواد الصلبة

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة التطعيم

Meet+
PDF

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة ايجاد معامل
اﻻحتكاك

Meet+
PDF

الحادي
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة التوصﻼت
اﻻومية

Meet+
PDF

الثاني
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

تجربة معامل
اللزوجة

حضوري

الثالث
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

3

اطﻼع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة

تجربة ايجاد التعجيل
اﻻرضي بوساطة
النابض الحلزوني
زيارة ميدانية
لمختبرات في كليات
اخرى

حضوري

الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الرابع
عشر

3

الصفحة 9

حضوري

امتحان الكتروني او
حضوري
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري ,تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية

الخامس
عشر

3

.11

امتحان شهري

امتحان شهري

حضوري

امتحان الكتروني او
حضوري

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

ﻻتوجد

2ـ المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب واﻻبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التﻲ يوصى بها
) المجﻼت العلمية  ,التقارير ( ....,

اساسيات الفيزياء  ،كتب الفيزياء العملية المعتمدة ،
مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع اﻻلكترونية ,مواقع اﻻنترنيت
....

المكتبة اﻻفتراضية اﻻلكترونية  ،مراجع رصينة من
اﻻنترنيت

.12

خطة تطوير المقرر الدراسﻲ

 %25سنويا ً
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ,وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 10

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت
الكلية /املعهد :العلوم
القسم العلمي  :علوم احلياة
اتريخ ملء امللف 0207/6/71 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل
شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف انثزَايج األكادًٍَ
َهذف تذرَس يفزداخ هذا انًقزر انذراسٍ إنً يىضىػاخ فٍ األسس انُظزَح انتٍ تشًم انتؼزف
ػهً ايزاض انُثاخ  ،انؼالياخ واالػزاض انتٍ تظهز ػهً انُثاخ  ،واأليزاض انُاتجح ػٍ اصاتح احذ اَىاع
انطفُهُاخ نهُثاخ  ,كُفُح اَتقال هذِ االيزاض يٍ خالل انًىاد انهقاحُح نهطفُهٍ انًسثة نهًزض  ,تشخُص
االيزاض انتٍ تسثثها انطفُهُاخ نهُثاتاخ .

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

كهٛخ انؼهٕو  /خبيؼخ ركشٚذ

 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض

ػهٕو انحٛبح

 .3اسى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ

ػهى ايشاع انُجبد

 .5انُظبو انذساس: ٙ
سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ

انذكزٕساِ
فظهٙ

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ
 .8ربسٚخ إػذاد انٕطف

2221/6/17

َكىٌ انطانة فٍ َهاَح انسُح يهًا تانًؼهىياخ انتانُح:
 -1رؼشٚف انطبنت ثبنًجبدئ األسبسٛخ انًزؼهمخ ثبيشاع انُجبد ٔرؼشٚف انطبنت ثٓب.
ٓٚ - -2ذف رذسٚس ْزا انًمشس إنٗ يفشداد يٕضٕػبد ف ٙاألسس انُظشٚخ انز ٙرشًم انزؼشف ػهٗ
ايشاع انُجبد ٔ ،انؼاليبد ٔاالػشاع انظبْشح ػهٗ انُجبد  ،طشق اَزمبنٓب ,طشٚك رشخٛظٓب
ٔػالخٓب
 -3اػطبء انطبنت فكشح يٕسؼخ ٔحذٚثّ ػٍ ػهى ايشع انُجبد

انصفحح 1

 -4اسسبء لبػذح يؼهٕيبد خٛذِ ػٍ ػهى ايشاع انُجبد نٛزسُٗ نهطبنت يٕاكجـــــــــخ انًدزًغ انز٘
سٛؼٛش يؼّ ثؼذ انزخشج ٔانمذسح ػهٗ انؼًم ف ٙيدبالد رزؼهك ثٓزا انؼهى .

.9

يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛخ

أ 1نخهك ثٛئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرضف ٙانمذسح ػهٗ انؼًم يغ يدًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد فٙ
انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانظحٛخ ٔانجحثٛخ.
أ -2نزٕسٛغ ٔرؼًٛك لذسارٓى ف ٙأسبنٛت انجحث انزحهٛهٔ ٙانزدشٚجٔ ، ٙرحهٛم انجٛبَبد ٔ ،اسزخالص انُزبئح راد
انظهخ نهكزبثخ انؼهًٛخ ٔانؼشع.
أ -3رؼشٚف انطبنت ثبنًجبدئ األسبسٛخ انًزؼهمخ ثؼهى ايشاع انُجبد فًٛب ٚزؼهك ثبنًشع انُجبرٔ ٙطشق
رشخٛظّ ٔػالخّ ٔرؼشٚف انطبنت ثٓب.
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيح
ة - 1أٌ ٚجزكش انطبنت حهٕال ٔرؼهٛال ناليشاع انُجبرٛخ ثشئ يٍ انحذاثخ ٔاالثذاع.
ة -2يؼشفخ انطبنت نًفٕٓو االيشاع انُجبرٛخ ٔيحبٔنخ انزؼشف ػهٗ انطشق انحذٚثخ انًزطٕسح نؼالخٓب
.
ة - 3أٌ ٚظًى انطبنت يخططب نذساسخ انًُٓح انؼهً ٙثأسهٕة خذٚذ
ة -4رًك ٍٛانطهجخ يٍ رحهٛم انٕالغ ثًُظٕس ػهً ٙدلٛك.
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 - 1انجٕسثُٕٚذ
PDF- 2
 - 3انٕٔسد

انصفحح 2

طشائك انزمٛٛى
 -1االخزجبساد انٕٛيٛخ
 -2االخزجبساد االسجٕػٛخ
 -3االخزجبساد انفظهٛخ
 -4انزمبسٚش
انٕاخجبد
ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج- -1يحبراح األْذاف ٔانغبٚبد نزحمٛك َزبئح انشغجخ انًشزشكخ
ج -2انمضبء ػهٗ انؼبداد انسٛئخ
ج -3رشحٛت انفشم
ج -4االسزفبدح يٍ رحذٚذ انٓذف انٕٛيٙ
ج -5ردُت انزسٕٚف
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1انجٕسثُٕٚذ
PDF -2
 -3انٕسد
 -4االخزجبساد انٕٛيٛخ ف ٙانًحبضشاد
طشائك انزمٛٛى
 -5االخزجبساد انٕٛيٛخ
 -6االخزجبساد االسجٕػٛخ
 -7االخزجبساد انفظهٛخ
 -8انزمبسٚش
انٕاخجبد

انصفحح 3

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د-1إدخبل ردبسة يًٓخ ثبنزمُٛبد انحذٚثخ ف ٙانزشخٛض انًخجش٘ إلػطبء انطبنت فشطخ خذٚذح نهزؼشف ػهٗ
االخزجبساد انُٕػٛخ
د -2خهك ثٛئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرضف ٙانمذسح ػهٗ انؼًم يغ يدًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد
ف ٙانًُظًبد انًُٓٛخ ٔانظحٛخ ٔانجحثٛخ
د .-3رًك ٍٛانطبنت يٍ رظًٛى َظبو ٔظٛفٔٔ ٙالؼٚ ٙزكٌٕ يٍ يكَٕبد أٔ ػًهٛبد يزؼذدح
د -4أَشطخ يالحظبد انضيالء ٔ يًبسسخ االيزحبَبد
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
انجٕسثُٕٚذ
PDF -5
 -6انٕسد
االخزجبساد انٕٛيٛخ ف ٙانًحبضشاد
طشائك انزمٛٛى
 -1االخزجبساد انٕٛيٛخ
 -2االخزجبساد االسجٕػٛخ
 -3االخزجبساد انفظهٛخ
 -4انزمبسٚش
انٕاخجبد
 .12ثُٛخ انجشَبيح
انًشحهخ انذساسٛخ

سيض انًمشس أٔ انًسبق

اسى انًمشس أٔ انًسبق

انسبػبد انًؼزًذح
َظش٘

انثبنثخ

االيشاع انُجبرٛخ

انصفحح 4

ػًهٙ

.11انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ

د -1انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕذ ٔثمخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم اندًبػ ٙانؼًم ثثمخ ضًٍ يدًٕػخ TEAMWORK
د -3انزحهٛم ٔانزحمٛك ٔخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙػهً ٙنزأسٛس انحمبئك ٔانًجبدئ حال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ،رحذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانحهٕل انًطشٔحخ
.12يؼٛبس انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

.13أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح
كزت ػٍ انًُٓح حذٚثخ ٔيزطٕسح
يظبدس ٔطٕس يٍ انجٛئخ ٔيٍ االَزش َذ الشكبل ايشاع انُجبد
انًكزجخ االفزشاضٛخ االنكزشَٔٛخ  ،يشاخغ سطُٛخ يٍ االَزشَٛذ

انصفحح 5

يخطط يهاراخ انًُهج
َزجً وضغ اشارج فٍ انًزتؼاخ انًقاتهح نًخزجاخ انتؼهى انفزدَح يٍ انثزَايج انخاضؼح نهتقُُى
يخزجاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثزَايج
انسُح  /انًستىي

ريز انًقزر

اسى انًقزر

أساسٍ
أو اختُارٌ

األهذاف انًؼزفُح

أ1
2221-2222

ايزاض انُثاخ

أ2

أ3

اساسٍ

انصفحح 6

األهذاف انًهاراتُح
انخاصح تانثزَايج

أ4

األهذاف انىجذاَُح
وانقًُُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

انًهاراخ انؼايح وانتأهُهُح
انًُقىنح( انًهاراخ األخزي
انًتؼهقح تقاتهُح انتىظُف
وانتطىر انشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

انصفحح 7

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت
الكلية /املعهد :العلوم
القسم العلمي  :علوم احلياة
اتريخ ملء امللف 0207/6/71 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل
شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف انثزَايج األكادًٍَ
َهذف تذرَس يفزداخ هذا انًقزر انذراسٍ إنً يىضىػاخ فٍ األسس انُظزَح انتٍ تشًم انتؼزف
ػهً ايزاض انُثاخ  ،انؼالياخ واالػزاض انتٍ تظهز ػهً انُثاخ  ،واأليزاض انُاتجح ػٍ اصاتح احذ اَىاع
انطفُهُاخ نهُثاخ  ,كُفُح اَتقال هذِ االيزاض يٍ خالل انًىاد انهقاحُح نهطفُهٍ انًسثة نهًزض  ,تشخُص
االيزاض انتٍ تسثثها انطفُهُاخ نهُثاتاخ .

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

كهٛخ انؼهٕو  /خبيؼخ ركشٚذ

 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض

ػهٕو انحٛبح

 .3اسى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ

ػهى انفطشٚبد

 .5انُظبو انذساس: ٙ
سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ

انذكزٕساِ
فظهٙ

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ
 .8ربسٚخ إػذاد انٕطف

2221/6/17

َكىٌ انطانة فٍ َهاَح انسُح يهًا تانًؼهىياخ انتانُح:
 -1رؼشٚف انطبنت ثبنًجبدئ األسبسٛخ انًزؼهمخ ثبنفطشٚبد ٔرؼشٚف انطبنت ثٓب.
ٓٚ - -2ذف رذسٚس ْزا انًمشس إنٗ يفشداد يٕضٕػبد ف ٙاألسس انُظشٚخ انز ٙرشًم انزؼشف ػهٗ
انفطشٚبد  ،اًْٛزٓب يٍ حٛث انفبئذح ٔاالضشاس ٔ ،طشق يؼٛشزٓب ٔ ,رظُٛفٓب انٗ شؼت
 -3اػطبء انطبنت فكشح يٕسؼخ ٔحذٚثّ ػٍ ػهى انفطشٚبد

 -4اسسبء لبػذح يؼهٕيبد خٛذِ ػٍ ػهى انفطشٚبد نٛزسُٗ نهطبنت يٕاكجـــــــــخ انًدزًغ انز٘ سٛؼٛش
انصفحح 1

يؼّ ثؼذ انزخشج ٔانمذسح ػهٗ انؼًم ف ٙيدبالد رزؼهك ثٓزا انؼهى .

.9

يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛخ

أ 1نخهك ثٛئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرضف ٙانمذسح ػهٗ انؼًم يغ يدًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد فٙ
انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانظحٛخ ٔانجحثٛخ.
أ -2نزٕسٛغ ٔرؼًٛك لذسارٓى ف ٙأسبنٛت انجحث انزحهٛهٔ ٙانزدشٚجٔ ، ٙرحهٛم انجٛبَبد ٔ ،اسزخالص انُزبئح راد
انظهخ نهكزبثخ انؼهًٛخ ٔانؼشع.
أ -3رؼشٚف انطبنت ثبنًجبدئ األسبسٛخ انًزؼهمخ ثؼهى انفطشٚبرٕ فًٛب ٚزؼهك ثبَٕاػٓب ٔطشق يؼٛشزٓب ٔطشق
رشخٛظٓب ٔرؼشٚف انطبنت ثٓب.
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيح
ة - 1أٌ ٚجزكش انطبنت يٓبساد ػهًٛخ نذساسخ انفطشٚبد ثشئ يٍ انحذاثخ ٔاالثذاع.
ة -2يؼشفخ انطبنت نًفٕٓو انفطشٚبد ٔيحبٔنخ انزؼشف ػهٗ انطشق انحذٚثخ انًزطٕسح نذساسزٓب
ة - 3أٌ ٚظًى انطبنت يخططب نذساسخ انًُٓح انؼهً ٙثأسهٕة خذٚذ
ة -4رًك ٍٛانطهجخ يٍ رحهٛم انٕالغ ثًُظٕس ػهً ٙدلٛك.
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 - 1انجٕسثُٕٚذ
PDF- 2
 - 3انٕٔسد
طشائك انزمٛٛى

انصفحح 2

 -1االخزجبساد انٕٛيٛخ
 -2االخزجبساد االسجٕػٛخ
 -3االخزجبساد انفظهٛخ
 -4انزمبسٚش
انٕاخجبد
ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج- -1يحبراح األْذاف ٔانغبٚبد نزحمٛك َزبئح انشغجخ انًشزشكخ
ج -2انمضبء ػهٗ انؼبداد انسٛئخ
ج -3رشحٛت انفشم
ج -4االسزفبدح يٍ رحذٚذ انٓذف انٕٛيٙ
ج -5ردُت انزسٕٚف
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1انجٕسثُٕٚذ
PDF -2
 -3انٕسد
 -4االخزجبساد انٕٛيٛخ ف ٙانًحبضشاد
طشائك انزمٛٛى
 -5االخزجبساد انٕٛيٛخ
 -6االخزجبساد االسجٕػٛخ
 -7االخزجبساد انفظهٛخ
 -8انزمبسٚش
انٕاخجبد

انصفحح 3

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د-1إدخبل ردبسة يًٓخ ثبنزمُٛبد انحذٚثخ ف ٙانزشخٛض انًخجش٘ إلػطبء انطبنت فشطخ خذٚذح نهزؼشف ػهٗ
االخزجبساد انُٕػٛخ
د -2خهك ثٛئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرضف ٙانمذسح ػهٗ انؼًم يغ يدًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد
ف ٙانًُظًبد انًُٓٛخ ٔانظحٛخ ٔانجحثٛخ
د .-3رًك ٍٛانطبنت يٍ رظًٛى َظبو ٔظٛفٔٔ ٙالؼٚ ٙزكٌٕ يٍ يكَٕبد أٔ ػًهٛبد يزؼذدح
د -4أَشطخ يالحظبد انضيالء ٔ يًبسسخ االيزحبَبد
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
انجٕسثُٕٚذ
PDF -5
 -6انٕسد
االخزجبساد انٕٛيٛخ ف ٙانًحبضشاد
طشائك انزمٛٛى
 -1االخزجبساد انٕٛيٛخ
 -2االخزجبساد االسجٕػٛخ
 -3االخزجبساد انفظهٛخ
 -4انزمبسٚش
انٕاخجبد
 .12ثُٛخ انجشَبيح
انًشحهخ انذساسٛخ

سيض انًمشس أٔ انًسبق

اسى انًمشس أٔ انًسبق

انسبػبد انًؼزًذح
َظش٘

انثبنثخ

انفطشٚبد

انصفحح 4

ػًهٙ

.11انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ

د -1انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕذ ٔثمخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم اندًبػ ٙانؼًم ثثمخ ضًٍ يدًٕػخ TEAMWORK
د -3انزحهٛم ٔانزحمٛك ٔخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙػهً ٙنزأسٛس انحمبئك ٔانًجبدئ حال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ،رحذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانحهٕل انًطشٔحخ
.12يؼٛبس انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

.13أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح
كزت ػٍ انًُٓح حذٚثخ ٔيزطٕسح
يظبدس ٔطٕس يٍ انجٛئخ ٔيٍ االَزش َذ الشكبل انفطشٚبد انًخزهفخ
انًكزجخ االفزشاضٛخ االنكزشَٔٛخ  ،يشاخغ سطُٛخ يٍ االَزشَٛذ

انصفحح 5

يخطط يهاراخ انًُهج
َزجً وضغ اشارج فٍ انًزتؼاخ انًقاتهح نًخزجاخ انتؼهى انفزدَح يٍ انثزَايج انخاضؼح نهتقُُى
يخزجاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثزَايج
انسُح  /انًستىي

ريز انًقزر

اسى انًقزر

أساسٍ
أو اختُارٌ

األهذاف انًؼزفُح

أ1
2221-2222

انفطزَاخ

أ2

أ3

اساسٍ

انصفحح 6

األهذاف انًهاراتُح
انخاصح تانثزَايج

أ4

األهذاف انىجذاَُح
وانقًُُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

انًهاراخ انؼايح وانتأهُهُح
انًُقىنح( انًهاراخ األخزي
انًتؼهقح تقاتهُح انتىظُف
وانتطىر انشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

انصفحح 7

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت

الكلية /املعهد :العلوم

القسم العلمي  :علوم احلياة

اتريخ ملء امللف 2021/6/19 :

التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب
تحقيقها مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها
وبين وصف البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت – كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

المتحجرات نظري

 .4أشكال الحضور المتاحة

الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2021- 2020

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 30ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-19

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن المتحجرات واهمية هذا المقرر لقسم علوم الحياة  ،وكما يتم اكساب الطلبة
بعض المهارات لمعرفة الفائدة من دراسة علم االمتحجرات ومعرفة اشكال ونمط عيش الكائنات الحية في
السابق وربطها مع الحاضر التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة
العملية اليومية  ،كاتصنيف الحيوانات والنباتات وكيفية التعامل مع هكذا امور.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في علم المتحجرات وتصنيف االحياء في العراق.

الصفحة 1

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي لدراسة اثار وأنواع المتحجرات في العراق.
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتصنيف ما يراه من انواع
أ -3أن يدرس تاريخ وأماكن وبيئة الكائنات الحية في السابق والحاضر والربط بينها
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يستطيع التميز بين أنواع واصناف واجناس الكائنات الحية.
أ -6أن يحيط بالمصطلحات العلمية.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1أن ملما لمعرفة الفرق بين البيئات السابقة والحاضرة وتأثير التطور الحضري على الكائنات
وانواعها منذ القدم والى االن.
ب - 2معرفة الطالب لمفهوم المتحجرات العملية والتكيف على حل المشاكل.
ب - 3أن يكون للطالب القدرة على معرفة طرق البحث عن المتحجرات وكيفية تتبع اثارها.
طرائق التعليم والتعلم
 -1طريقة القاء المحاضرات.
 -2المحاضرات الصورية.
طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب)
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة
الصفحة 2

 .10بنية المقرر
مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة التعليم

األسبوع

الساعات

مبادئ عامة عن علم
المتحجرات
طرق تكون المتحجرات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

االول

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثاني

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثالث

2

فهم موضوع المحاضرة

الرابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الخامس

2

فهم موضوع المحاضرة

السادس

2

فهم موضوع المحاضرة

أسس تصنيف االحياء
وتسميتها
السلم الزمني
الجيولوجي وتقسيماته
طرق حساب عمر
األرض والمتحجرات
شعبة االوليات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

السابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الثامن

2

امتحان شهري

ماهي الفورامنيفرا
واشكالها وانواعها
امتحان شهري

امتحان الكتروني

الكتروني

التاسع

2

فهم موضوع المحاضرة

شعبة االسفنجيات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

العاشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الحيوانات الطحلبية

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الحادي
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

المسرجيات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثاني
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الرخويات (النواعم)

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثالث
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

المفصليات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الرابع
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الجوفمعويات

Meet+PDF

اسئلة شفوية

الخامس
عشر

2

امتحان شهري

امتحان شهري

Meet+PDF

امتحان الكتروني

الصفحة 3

طريقة التقييم

 .10البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

اساسيات المتحجرات  ،كتب المتحجرات المعتمدة ،
مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

 .10خطة تطوير المقرر الدراسي
ادراج مواضيع تتماشى مع ماهو مكتشف ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه العلماء ،بشكل
مستمر .

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

الصفحة 6

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت

الكلية /املعهد :العلوم

القسم العلمي  :علوم احلياة

اتريخ ملء امللف 2021/6/19 :

التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب
تحقيقها مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها
وبين وصف البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت – كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

المتحجرات نظري

 .4أشكال الحضور المتاحة

الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2021- 2020

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 30ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-19

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن المتحجرات واهمية هذا المقرر لقسم علوم الحياة  ،وكما يتم اكساب الطلبة
بعض المهارات لمعرفة الفائدة من دراسة علم االمتحجرات ومعرفة اشكال ونمط عيش الكائنات الحية في
السابق وربطها مع الحاضر التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة
العملية اليومية  ،كاتصنيف الحيوانات والنباتات وكيفية التعامل مع هكذا امور.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في علم المتحجرات وتصنيف االحياء في العراق.

الصفحة 1

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي لدراسة اثار وأنواع المتحجرات في العراق.
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتصنيف ما يراه من انواع
أ -3أن يدرس تاريخ وأماكن وبيئة الكائنات الحية في السابق والحاضر والربط بينها
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يستطيع التميز بين أنواع واصناف واجناس الكائنات الحية.
أ -6أن يحيط بالمصطلحات العلمية.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1أن ملما لمعرفة الفرق بين البيئات السابقة والحاضرة وتأثير التطور الحضري على الكائنات
وانواعها منذ القدم والى االن.
ب - 2معرفة الطالب لمفهوم المتحجرات العملية والتكيف على حل المشاكل.
ب - 3أن يكون للطالب القدرة على معرفة طرق البحث عن المتحجرات وكيفية تتبع اثارها.
طرائق التعليم والتعلم
 -1طريقة القاء المحاضرات.
 -2المحاضرات الصورية.
طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب)
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة
الصفحة 2

 .10بنية المقرر
مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة التعليم

األسبوع

الساعات

مبادئ عامة عن علم
المتحجرات
طرق تكون المتحجرات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

االول

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثاني

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثالث

2

فهم موضوع المحاضرة

الرابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الخامس

2

فهم موضوع المحاضرة

السادس

2

فهم موضوع المحاضرة

أسس تصنيف االحياء
وتسميتها
السلم الزمني
الجيولوجي وتقسيماته
طرق حساب عمر
األرض والمتحجرات
شعبة االوليات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

السابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الثامن

2

امتحان شهري

ماهي الفورامنيفرا
واشكالها وانواعها
امتحان شهري

امتحان الكتروني

الكتروني

التاسع

2

فهم موضوع المحاضرة

شعبة االسفنجيات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

العاشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الحيوانات الطحلبية

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الحادي
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

المسرجيات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثاني
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الرخويات (النواعم)

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثالث
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

المفصليات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الرابع
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الجوفمعويات

Meet+PDF

اسئلة شفوية

الخامس
عشر

2

امتحان شهري

امتحان شهري

Meet+PDF

امتحان الكتروني

الصفحة 3

طريقة التقييم

 .10البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

اساسيات المتحجرات  ،كتب المتحجرات المعتمدة ،
مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

 .10خطة تطوير المقرر الدراسي
ادراج مواضيع تتماشى مع ماهو مكتشف ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه العلماء ،بشكل
مستمر .

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

الصفحة 6

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت

الكلية /املعهد :العلوم

القسم العلمي  :علوم احلياة

اتريخ ملء امللف 2021/6/19 :

التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب
تحقيقها مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها
وبين وصف البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت – كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

المتحجرات نظري

 .4أشكال الحضور المتاحة

الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2021- 2020

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 30ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-19

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن المتحجرات واهمية هذا المقرر لقسم علوم الحياة  ،وكما يتم اكساب الطلبة
بعض المهارات لمعرفة الفائدة من دراسة علم االمتحجرات ومعرفة اشكال ونمط عيش الكائنات الحية في
السابق وربطها مع الحاضر التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة
العملية اليومية  ،كاتصنيف الحيوانات والنباتات وكيفية التعامل مع هكذا امور.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في علم المتحجرات وتصنيف االحياء في العراق.

الصفحة 1

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي لدراسة اثار وأنواع المتحجرات في العراق.
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتصنيف ما يراه من انواع
أ -3أن يدرس تاريخ وأماكن وبيئة الكائنات الحية في السابق والحاضر والربط بينها
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يستطيع التميز بين أنواع واصناف واجناس الكائنات الحية.
أ -6أن يحيط بالمصطلحات العلمية.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1أن ملما لمعرفة الفرق بين البيئات السابقة والحاضرة وتأثير التطور الحضري على الكائنات
وانواعها منذ القدم والى االن.
ب - 2معرفة الطالب لمفهوم المتحجرات العملية والتكيف على حل المشاكل.
ب - 3أن يكون للطالب القدرة على معرفة طرق البحث عن المتحجرات وكيفية تتبع اثارها.
طرائق التعليم والتعلم
 -1طريقة القاء المحاضرات.
 -2المحاضرات الصورية.
طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب)
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة
الصفحة 2

 .10بنية المقرر
مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة التعليم

األسبوع

الساعات

مبادئ عامة عن علم
المتحجرات
طرق تكون المتحجرات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

االول

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثاني

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثالث

2

فهم موضوع المحاضرة

الرابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الخامس

2

فهم موضوع المحاضرة

السادس

2

فهم موضوع المحاضرة

أسس تصنيف االحياء
وتسميتها
السلم الزمني
الجيولوجي وتقسيماته
طرق حساب عمر
األرض والمتحجرات
شعبة االوليات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

السابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الثامن

2

امتحان شهري

ماهي الفورامنيفرا
واشكالها وانواعها
امتحان شهري

امتحان الكتروني

الكتروني

التاسع

2

فهم موضوع المحاضرة

شعبة االسفنجيات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

العاشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الحيوانات الطحلبية

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الحادي
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

المسرجيات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثاني
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الرخويات (النواعم)

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثالث
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

المفصليات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الرابع
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الجوفمعويات

Meet+PDF

اسئلة شفوية

الخامس
عشر

2

امتحان شهري

امتحان شهري

Meet+PDF

امتحان الكتروني

الصفحة 3

طريقة التقييم

 .10البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

اساسيات المتحجرات  ،كتب المتحجرات المعتمدة ،
مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

 .10خطة تطوير المقرر الدراسي
ادراج مواضيع تتماشى مع ماهو مكتشف ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه العلماء ،بشكل
مستمر .

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

الصفحة 6

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :تكريت

الكلية /املعهد :العلوم

القسم العلمي  :علوم احلياة

اتريخ ملء امللف 2021/6/19 :

التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب
تحقيقها مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها
وبين وصف البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت – كلية العلوم

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

المتحجرات نظري

 .4أشكال الحضور المتاحة

الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2021- 2020

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 30ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2021-6-19

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن المتحجرات واهمية هذا المقرر لقسم علوم الحياة  ،وكما يتم اكساب الطلبة
بعض المهارات لمعرفة الفائدة من دراسة علم االمتحجرات ومعرفة اشكال ونمط عيش الكائنات الحية في
السابق وربطها مع الحاضر التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة
العملية اليومية  ،كاتصنيف الحيوانات والنباتات وكيفية التعامل مع هكذا امور.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في علم المتحجرات وتصنيف االحياء في العراق.

الصفحة 1

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي لدراسة اثار وأنواع المتحجرات في العراق.
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتصنيف ما يراه من انواع
أ -3أن يدرس تاريخ وأماكن وبيئة الكائنات الحية في السابق والحاضر والربط بينها
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يستطيع التميز بين أنواع واصناف واجناس الكائنات الحية.
أ -6أن يحيط بالمصطلحات العلمية.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1أن ملما لمعرفة الفرق بين البيئات السابقة والحاضرة وتأثير التطور الحضري على الكائنات
وانواعها منذ القدم والى االن.
ب - 2معرفة الطالب لمفهوم المتحجرات العملية والتكيف على حل المشاكل.
ب - 3أن يكون للطالب القدرة على معرفة طرق البحث عن المتحجرات وكيفية تتبع اثارها.
طرائق التعليم والتعلم
 -1طريقة القاء المحاضرات.
 -2المحاضرات الصورية.
طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب)
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة
الصفحة 2

 .10بنية المقرر
مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة التعليم

األسبوع

الساعات

مبادئ عامة عن علم
المتحجرات
طرق تكون المتحجرات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

االول

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثاني

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثالث

2

فهم موضوع المحاضرة

الرابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الخامس

2

فهم موضوع المحاضرة

السادس

2

فهم موضوع المحاضرة

أسس تصنيف االحياء
وتسميتها
السلم الزمني
الجيولوجي وتقسيماته
طرق حساب عمر
األرض والمتحجرات
شعبة االوليات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

السابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الثامن

2

امتحان شهري

ماهي الفورامنيفرا
واشكالها وانواعها
امتحان شهري

امتحان الكتروني

الكتروني

التاسع

2

فهم موضوع المحاضرة

شعبة االسفنجيات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

العاشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الحيوانات الطحلبية

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الحادي
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

المسرجيات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثاني
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الرخويات (النواعم)

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الثالث
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

المفصليات

Meet+PDF

امتحان الكتروني او شفوي

الرابع
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الجوفمعويات

Meet+PDF

اسئلة شفوية

الخامس
عشر

2

امتحان شهري

امتحان شهري

Meet+PDF

امتحان الكتروني

الصفحة 3

طريقة التقييم

 .10البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

اساسيات المتحجرات  ،كتب المتحجرات المعتمدة ،
مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

 .10خطة تطوير المقرر الدراسي
ادراج مواضيع تتماشى مع ماهو مكتشف ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه العلماء ،بشكل
مستمر .

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

الصفحة 6

وصاسج الرعلُن العالٍ والثـحث العلوٍ
جـــــهاص اإلشـــــشاف والرقـــىَن العلــوٍ
دائشج ضواى الجىدج واالعرواد األكادَوٍ

الجاهعح  :ذكشَد
الكلُح /الوعهذ :العلىم
القسن العلوٍ  :علىم الحُاج
ذاسَخ هلء الولف 2021/5/11 :
الرىقُع :
اسن سئُس القسن  :أ.م.د .سعُذ هاهش
الراسَخ :

الرىقُع :
اسن الوعاوى العلوٍ  :أ.م.د .وقاص سعذٌ
الراسَخ :

دقـق الولف هي قثل
شعثح ضواى الجىدج واألداء الجاهعٍ
اسن هذَش شعثح ضواى الجىدج واألداء الجاهعٍ:
الراسَخ
الرىقُع

هظادقح السُذ
العوُذ

وطف الثشًاهج األكادَوٍ
َىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا اَجاصا ً هقرضُا ً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرعلن الورىقعح
هي الطالة ذحقُقها هثشهٌا ً عوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح  .وَظاحثه
وطف لكل هقشس ضوي الثشًاهج

 .1انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼخ ركشٚذ

 .2انقضى انؼهً / ٙانًشكز

انؼهٕو /ػهٕو انسٛبح

 .3اصى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ

دكزٕساِ

 .5انُظبو انذساص: ٙ
صُٕ٘ /يقشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ

فصهٙ

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ
 .8ربسٚخ إػذاد انٕصف

2221/6/19

 .9أْذاف انجشَبيح األكبد:ًٙٚ
ٓٚذف ْزا انجشَبيح انٗ
 -1اٚصبل فكشح ػبيخ ػٍ االزٛب انًدٓشٚخ انًزٕاخذح ف ٙانبجٛؼخ ٔرش ػزنٓب ٔاصزخذايٓب فٙ
صُبػبد يخزهفخ ( غزائٛخ  ,صُبػبد ,رجٛخ ......,انخ) ٔ ,كًب ٚزى اكضبة انبهجخ ثؼض انًٓبساد فٙ
انزؼبيم يغ االَٕاع انًدٓشٚخ انًًٓخ ف ٙانصُبػبد انًخزهفخ ٔرش انسفبظ ػه ّٛالصزغالنٓب فًٛب ثؼذ
ٔانز ٙردؼهٓى يهً ٍٛثأْى انًٕاضٛغ فْ ٙزا انًدبل ٔانز٘ يٍ انًًكٍ اٌ ٕٚاخْٕٓب ف ٙانسٛبح انؼًهٛخ
انٕٛيٛخ .
 -2إػذاد يالكبد كفٕ ح ٔيزخصصخ ف ٙيدبل االزٛب انًدٓشٚخ انصُبػٛخ ف ٙانؼشا .
 .12يخشخبد انجشَبيح انًبهٕثخ ٔرشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛخ
أ-1
أ -1اٌ ٚصُف االززٛبخبد نزبٕٚش انٕاقغ انؼًه ٙف ٙاالزٛب انًدٓشٚخ انصُبػٛخ.
أ -2اٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخ يب رؼهًّ يٍ قٕاػذ ف ٙكاليّ ٔاػًبنّ ٔرفضٛش انظٕاْش
أ -3أٌ ُٚزقذ اٚدبثب االصزؼًبالد غٛش انضهًٛخ ف ٙانصُبػبد انز ٙرذخم فٓٛب االزٛب انًدٓشٚخ
أ -4أٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انز ٙدسصٓب ثذقخ ٔرسقٛقٓب ػًهٛب.
أ -5أٌ ٚفك انًدٕٓل ثبنقٛبس ػهٗ انُظٛش انًؼهٕو
أ -6أٌ ٚسٛط ػهًب ثبنًصبهسبد انجبٕٚنٕخٛخ يغ دالالرٓب.
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنجشَبيح
ة  - 1أٌ ٚجزكش انببنت زهٕال ٔرؼهٛال نهظٕاْش انجبٕٚنٕخٛخ ثشئ يٍ انسذاثخ ٔاالثذاع.
ة - 2يؼشفخ انببنت نًفٕٓو االزٛب انًدٓشٚخ انصُبػٛخ انؼًهٛخ ٔانزكٛف ػهٗ زم انًشبكم ٔاصزغالنٓب
ف ٙانصُبػبد .
الظفحح 1

ة - 3أٌ ٚصًى انببنت يخببب نذساصخ انًفشداد انجبٕٚنٕخٛخ انصُبػٛخ ثأصهٕة خذٚذ
ة -4رًك ٍٛانبهجخ يٍ رسهٛم انٕاقغ ثًُظٕس ثبٕٚنٕخ. ٙ

رشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1
-2
-3
-4

رشٚقخ انقب انًسبضشاد.
انًدبيٛغ انبالثٛخ ( .)Team Project
انبشٚقخ انقٛبصٛخ .
انًسبضشاد انؼًهٛخ.

رشائق انزقٛٛى
 -1االيزسبَبد انشٓشٚخ .
 -2االيزسبَبد انٕٛيٛخ .
االصئهخ انشفٓٛخ اثُب ٔقذ انًسبضشح انز ٙرؼزًذ ػهٗ انؼصف انزُْ.ٙ
ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ .
ج - -1يٓبسح انزفكٛش ثسضت قذسح انببنت ()Let s Think about Thinking Ability
انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزقذ انببنت ثًب ْٕ يهًٕس ( قذساد انببنت) ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف
ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رسض ٍٛانقذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼقٕل.
ج -2يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ( انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا قجم ٚزخز انقشاس انز٘ ٚسذد
زٛبح انببنت )
ج -3إصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبقذ ف ٙانزؼهى(( )Critical Thankingيصبهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد
انزفكٛش ٔانزٓٚ ٙذف إنٗ رشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُبقٛب ً نهٕصٕل إنٗ انسم انًبهٕة
د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزبٕس انشخص.)ٙ
د -1د -1انقذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕذ ٔثقخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم اندًبػ ٙانؼًم ثثقخ ضًٍ يدًٕػخ TEAMWORK
د -3انزسهٛم ٔانزسقٛق ٔخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙػهً ٙنزأصٛش انسقبئق ٔانًجبدئ زال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانقذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ,رسذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانسهٕل انًبشٔزخ

الظفحح 2

 .11ثُٛخ انجشَبيح
انًشزهخ انذساصٛخ

سيز انًقشس أٔ انًضب

اصى انًقشس أٔ انًضب

انشاثؼخ

أذ ص ع

ازٛب يدٓشٚخ صُبػٛخ
ػًهٙ

انضبػبد انًؼزًذح
َظش٘

الظفحح 3

 3صبػبد

ػًهٙ

 2صبػبد

هخطط ههاساخ الوٌهج
َشجً وضع اشاسج فٍ الوشتعاخ الوقاتلح لوخشجاخ الرعلن الفشدَح هي الثشًاهج الخاضعح للرقُُن
هخشجاخ الرعلن الوطلىتح هي الثشًاهج
السٌح  /الوسرىي

سهض الوقشس

اسن الوقشس

األهذاف الوعشفُح

أساسٍ
أم اخرُاسٌ

أ1
2221

أح م ص ع

احُاء هجهشَح
طٌاعُح

أ2

أ3

اساسٍ

الظفحح 4

أ4
√

األهذاف الوهاساذُح
الخاطح تالثشًاهج

األهذاف الىجذاًُح
والقُوُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4
√
√

الوهاساخ العاهح والرأهُلُح
الوٌقىلح( الوهاساخ األخشي
الورعلقح تقاتلُح الرىظُف
والرطىس الشخظٍ)
د1

د2

د4

د3
√

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :العلوم
القسم العلمي  :قسم علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 2021/6/11 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف الثرناهج األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼخ ركشٚذ  /كهٛخ انؼهٕو

 .2انقضى انؼهً / ٙانًشكز

قضى ػهٕو انسٛبح

 .3اصى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ

يسبضشاد ػهًٛخ اصجٕػٛخ
يبخضزٛش
فظه( ٙكٕسصبد)

 .5انُظبو انذساص: ٙ
صُٕ٘ /يقشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ

يسبضشاد ػًهٛخ زضٕسٚخ ٔانكزشَٔٛخ

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ

ٔصبئم رٕضٛسٛخ ٔردبسة ػًهٛخ ف ٙانًخزجشاد

 .8ربسٚخ إػذاد انٕطف

2221/6/19

 .9أْذاف انجشَبيح األكبدًٙٚ
 .1اٚظبل فكشح ػبيخ ػٍ ػهى انُجبد انؼبو انؼًهٔ ٙاًْٛخ ْزا انًقشس نألقضبو غٛش
انًزخظظخ
 .2اػذاد يالكبد كؤؤِ ٔيزخظظخ ف ٙيدبل ػهى انُجبد انؼبو انؼًهٙ

الصفحح 1

 .12يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛخ
اٌ ٚظُف االززٛبخبد نزطٕٚش انٕاقغ انؼهً ٙف ٙػهى انُجبد انؼبو انؼًهٙ
أ-1
أ-2اٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخ يب رؼهًّ ف ٙيٍ قٕاػذ ف ٙكاليّ ٔاػًبنّ ٔرؤضٛش انظٕاْش
أ -3اٌ ٚزؼهى رشخٛض اٚدبثب نهظٕاْش انز ٙرخض ػهى انُجبد انؼبو انؼًهٙ
أ-4اٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انز ٙدسصٓب ثذقخ ٔرسقٛقٓب ػًهٛب
أ -5اٌ ٚؤك انًدٕٓل ثبنقٛبس ػهٗ انًؼهٕو انُظٛش
أ-6اٌ ٚسٛظ ػهًب ثبنًظطهسبد انؼهًٛخ انزبثؼخ نؼهى انُجبد انؼبو انؼًهٙ
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيح
ة – 1اٌ ٚجزكش انطبنت زهٕال ٔرؼهٛال ثشٙء يٍ انسذاثخ ٔاالثذاع
ة  – 2يؼشفخ انطبنت نًؤٕٓو ػهى انُجبد انؼبو انؼًهٔ ٙانزكٛف ػهٗ يؼشفخ كم يب ٚزؼهق ثٓزا انؼهى
ة  - 3اٌ ٚظًى انطبنت يخططب نذساصخ انًؤشداد ثبصهٕة زذٚث
طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
.1
.2
.3
.4

طشٚقخ انقبء انًسبضشاد
انًدبيٛغ انطالثٛخ Team Project
انًسبضشاد انؼهًٛخ
انطشٚقخ انقٛبصٛخ

طشائق انزقٛٛى
 .1االيزسبَبد انٕٛيٛخ
 .2االيزسبَبد انشٓشٚخ
 .3االصئهخ انشؤٓٛخ اثُبء ٔقذ انًسبضشح انز ٙرؼزًذ ػهٗ
انؼظف انزُْٙ

ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ .
ج - -1يٓبسح انزؤكٛش ثسضت قذسح انطبنت ()Let s Think about Thinking Ability
انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزقذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ( قذساد انطبنت) ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف
ٚدت أٌ ٚؤكش ٔٚؼًم ػهٗ رسض ٍٛانقذسح ػهٗ انزؤكٛش ثشكم يؼقٕل.
ج -2يٓبسح انزؤكٛشانؼبنٛخ ( انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزؤكٛش خٛذا قجم ٚزخز انقشاس انز٘ ٚسذد
زٛبح انطبنت )
ج -3إصزشارٛدٛخ انزؤكٛش انُبقذ ف ٙانزؼهى(( )Critical Thankingيظطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد
انزؤكٛش ٔانزٓٚ ٙذف إنٗ طشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطقٛب ً نهٕطٕل إنٗ انسم انًطهٕة)
الصفحح 2

طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى

طشائق انزقٛٛى

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د-1انقذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕذ ٔثقخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم اندًبػ ٙانؼًم ثثقخ ضًٍ يدًٕػخ TEAMWORK
د -3انزسهٛم ٔانزسقٛق ٔخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙػهً ٙنزأصٛش انسقبئق ٔانًجبدئ زال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانقذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ،رسذٚذ انؤشص ٔٔضغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ
 .11ثُٛخ انجشَبيح
انًشزهخ انذساصٛخ

سيز انًقشس أٔ انًضبق

انضبػبد انًؼزًذح

اصى انًقشس أٔ انًضبق

َظش٘

انًشزهخ االٔنٗ
يضبئٙ

ػهى انُجبد انؼبو انؼًهٙ

-

ػًهٙ

 8صبػبد

.12انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ

ادساج يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخٔ ،يب رٕطم ان ّٛانؼهًبء ،ثشكم يضزًش .
الصفحح 3

.13يؼٛبس انقجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهقخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

.14أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح

1ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ

الذىجذ

2ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ (انًظبدس)

الكرة واالتحاز الونشىرج هن الجاهعاخ العراقُح
والجاهعاخ العالوُح الرصُنح.

اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًدالد انؼهًٛخ  ،انزقبسٚش ) ....،

اساسُاخ علن النثاخ العام  ،كرة علن النثاخ العولُح
الوعروذج  ،هجلح ذكرَد للعلىم الصرفح.

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ،يٕاقغ االَزشَٛذ
....

الوكرثح االفرراضُح االلكررونُح  ،هراجع رصُنح هن
االنررنُد

الصفحح 4

هخطط ههاراخ الونهج
َرجً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرجاخ الرعلن الفردَح هن الثرناهج الخاضعح للرقُُن
هخرجاخ الرعلن الوطلىتح هن الثرناهج
السنح  /الوسرىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اخرُارٌ

األهذاف الوعرفُح

أ1

أ2

أ3

الصفحح 5

األهذاف الوهاراذُح
الخاصح تالثرناهج

أ4

األهذاف الىجذانُح
والقُوُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

الوهاراخ العاهح والرأهُلُح
الونقىلح( الوهاراخ األخري
الورعلقح تقاتلُح الرىظُف
والرطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

الفطرَاخ

الصفحح 6

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :جامعة تكريت
الكلية /املعهد :كلية العلوم
القسم العلمي  :علوم حياة
اتريخ ملء امللف 2021/6/11 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :ا.م.د.سعيد ماهر

اسم املعاون العلمي  :م.د وقاص سعدي

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل
شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرناهج األكادَوٍ
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا إجيازا مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مر ضمن الربانمج

 .1انًؤسسخ انزؼهًْْخ

عبيؼخ ركشّذ كهْخ انؼهٌو

 .2انمسى انؼهًِ  /انًشكض

لسى ػهٌو انؾْبح

 .3اسى انجشنبيظ األكبدًِّ اً
انًينِ
 .4اسى انشيبدح اننيبئْخ

رصنْف ؽششاد
ثكهٌسٌّط_يبعسزْش ػهٌو ؽْبح

 .5اننظبو انذساسِ :
سنٌُ /يمشساد /أخشٍ
 .6ثشنبيظ االػزًبد انًؼزًذ

فصهِ كٌسسبد 2221_2222

 .7انًؤصشاد انخبسعْخ األخشٍ

صّبساد يْذانْخ _دًساد رذسّجخ
نزطٌّش انًيبساد انًينْخ .

 .8ربسّخ إػذاد انٌصف

2216/6/32

 .9أىذاف انجشنبيظ األكبدًِّ
رؼشّف انطبنت ثبنًجبدئ األسبسْخ فِ رصنْف انؾششاد.
رؼشّف انطبنت ثبنؼٌائم انؾششّخ ًأىًْزيبً .اىى األعنبط ًاألنٌاع انزبثؼخ نيب.
رؼشّف انطبنت ػهَ أنٌاع انًفبرْؼ انزصنْفْخ انًسزخذيخ نهزفشّك ثْن أنٌاع انؾششاد.
رؼشّف انطبنت ػهَ أنٌاع انؼْنبد انًؾفٌظخ فِ انًزبؽف .
رؼشّف انطبنت ػهَ ًضغ انؾششاد ضًن انًشارت انزصنْفْخ .

الصفحت 1

 .12يخشعبد انجشنبيظ انًطهٌثخ ًطشائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى
أ -األىذاف انًؼشفْخ
أ -1رًكْن انطهجخ ين يؼشفخ ػهى انزصنْف ًأنٌاع انًفبرْؼ انزصنْفْخ انًسزخذيخ فِ رصنْف
انؾششاد.
أ-2رؼشّف انطبنت ثبنًشارت انزصنْفْخ انؼهْب انًيًخ فِ انؾششاد.
أ -3رؼشّف انطبنت ثبنزؾٌل فِ انؾششاد ػذًّخ انزؾٌل يزجبّن _رذسّغِ _نبلص كبيم.
أ-4رؼشّف انطبنت ثكْفْخ كزبثخ انزسًْخ انؼهًْخ انضنبئْخ ً.يبىِ اىى خطٌاد كزبثخ االسى انؼهًِ.
ة – األىذاف انًيبسارْخ انخبصخ ثبنجشنبيظ
ة  – 1رؼشّف انطبنت ثًؼشفخ أنٌاع انؾششاد ًرصنْفيب
ة  – 2رذسّت انطبنت ػهَ عًغ اننًبرط انؾششّخ انًخزهفخ.
ة  - 3رؼشّف انطبنت ثًًْضاد انشرت ًانؼٌائم ًاألصنبف انًخزهفخ نهؾششاد ًاىى يًْضاريب
طشائك انزؼهْى ًانزؼهى
_1رضًّذ انطهجخ ثبألسبسْبد ًانًؾبضشاد انًزؼهمخ ثبنًبدح
_2اسزخذاو أسبنْت انجٌ ثٌّنذ نغشض إّصبل انًؼهٌيخ ثشكم عْذ ًًاضؼ نهطبنت
_3ؽش انطهجخ ػهَ انزىبة نهًكزجخ خالل يطبنجزيى ثزمذّى رمبسّش ػهًْخ ؽٌل انًٌاضْغ انزِ رؼطِ نيى فِ
انًبدح انذساسْخ.
_4عًغ ًرشخْص ػْنبد انؾششاد.
طشائك انزمْْى
_1اخزجبساد ٌّيْخ ًشيشّخ ين خالل أسئهخ ؽٌل يٌضٌع انًبدح انذساسْخ
_2دسعبد ؽٌل يشبسكخ انطهجخ ثبنجؾٌس ًانزمبسّش انؼهًْخ.
_3نشبطبد انطهجخ ين خالل ػًم ًثسزشاد ًانشسٌو انزٌضْؾْخ ؽٌل يب ّخص يٌضٌع انًبدح انذساسْخ.
ط -األىذاف انٌعذانْخ ًانمًْْخ .
ط -1طشػ األسئهخ االسزنزبعْخ ػهَ انطهجخ.
ط -2اّغبد ؽهٌل نهًؼٌلبد انزِ رصبدف انطهجخ ثبنغضء انؼًهِ ين انًبدح ًإّغبد انؾهٌل نيب
ط-3رًكْن انطهجخ ين عًغ اكجش ػذد ين اننًبرط انؾششّخ ًًضؼيب ضًن انًشارت انزصنْفْخ.
ط -4رًكْن ين خهك سًػ انؼًم انغًبػِ ثْن انطهجخ.
طشائك انزؼهْى ًانزؼهى

الصفحت 2

ً_1صف ينبىظ رذسّسْخ ين لجم انمسى يشبثيخ نجْئخ انؼًم .
_2ركهْف انطهجخ ثأعشاء انجؾٌس ًانزمبسّش انؼهًْخ ؽٌل يٌضٌع انًبدح انذساسْخ .
_3ركهْف انطهجخ ثبنزىبة إنَ انًكزجخ ًعًغ انًصبدس ؽٌل انًٌضٌع.
ًضغ ثشايظ رذسّسْخ ثبنزنسْك يغ انذًائش انؼهْب.

طشائك انزمْْى
_1اعشاء اخزجبساد ٌّيْخ ًشيشّخ ين خالل طشػ أسئهخ ؽٌل يٌضٌع انًبدح انذساسْخ نًؼشفخ يذٍ
اسزْؼبثيى نهًٌضٌع.
ً_2ضغ دسعبد ؽٌ
ل يشبسكخ انطهجخ ثأداء انًيبو انًٌكم انْيى.
_3ينبلشخانزمبسّش انؼهًْخ ًانجؾٌس ًإنمبئيب أيبو انطهجخ ًإػطبء دسعبد ػهْيب.
_4كزبثخ انزمبسّش ثؼذ االنزيبء ين فزشح انزطجْك نًؼشفخ يذٍ رًكْن انطهجخ ين رشخْص انًشكالد ًكْفْخ
إّغبد انؾهٌل نيب.

د -انًيبساد انؼبيخ ًانزأىْهْخ انًنمٌنخ (انًيبساد األخشٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌس انشخصِ).
د-1رذسّت انطبنت ػهَ كْفْخ اسزخذاو يصبدس انًؼهٌيبد ال دايخ ًرطٌّش يؼهٌيبرو األسبسْخ .
د_2رطٌّش أسهٌة انطبنت فِ نمم انًؼهٌيبد إنَ ًسط انؼًم.
د-3رذسّت انطبنت ػهَ أعشاء انجؾٌس انؼهًْخ نؾم انًشبكم فِ انؼًم ًرطٌّش أسبنْجو.

الصفحت 3

 .11ثنْخ انجشنبيظ
انًشؽهخ انذساسْخ

سيض انًمشس أً انًسبق

انسبػبد انًؼزًذح

اسى انًمشس أً انًسبق

نظشُ

انضبنْخ
انضبنْخ

انضبنْخ
انضبنْخ
انضبنْخ

انضبنْخ

ػهى انزصنْف .رؼشّفو
ًربسّخو ًػاللزو ثبنؼهٌو
األخشٍ ًيشاؽم رطٌسه
ػهى انزصنْف انؾذّش
يمبسنزو ثبنزصنْف انمذّى
,انًشارت انزمسًْْخ ,أيضهخ
ػن انؾششاد
رمسْى انؾششاد ,انطجمخ
انزصنْفْخ .يغ األيضهخ
أصنبف انؾششاد,
رمسًْو ًانشرت انزبثؼخ نو
يغ األيضهخ .
انزسًْخ انؼهًْخ,
ششًطيب ,كزبثخ االسى
انؼهًِ ,انًفبرْؼ
انزصنْفْخ ,يغ األيضهخ .
رشخْص اننًبرط ًانزفشلخ
انزصنْفْخ يغ األيضهخ .

.12انزخطْط نهزطٌس انشخصِ

الصفحت 4

ػًهِ

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

.13يؼْبس انمجٌل (ًضغ األنظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهْخ أً انًؼيذ)

.14أىى يصبدس انًؼهٌيبد ػن انجشنبيظ
كتاب تركيب وتصنيف احلشرات_د.جليل ابو احلب.
كتاب علم احلشرات العام _د .إبراهيم قدوري قدو
كتاب اساسيات تصنيف احلشرات  :أ.د .رضوان دمحم توفيق

الصفحت 5

هخطط ههاراث الونهج
َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن
هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج
السنت  /الوستىي

2221/2222

رهز الوقرر

اسن الوقرر

تصنُف
حشراث

أساسٍ
أم اختُارٌ

اساسٍ

األهذاف الوعرفُت

أ1


أ2


أ3


الصفحت 6

أ4


األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهج

األهذاف الىجذانُت
والقُوُت

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج 4د1
    
  

د2


د3


د4

الصفحت 7

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :جامعة تكريت
الكلية /المعهد :كلية العلوم
القسم العلمي  :قسم علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 2021/6/21 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف انجرَبيذ األكبدًٍَ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ
 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكز
 .3اسى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ
 .5انُظبو انذساس: ٙ
سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة
معالجة مياه  /النظري
بكالوريوس
فصلي (كورسات) – 2021- 2020
حضوري  -الكتروني

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ
 .8ربسٚخ إػذاد انٕصف

ال توجد
21/6/2021

 .9أْذاف انجشَبيح األكبدًٙٚ
 -1اٚصبل فكشح ػبيخ ػٍ طشق يؼبندخ يٛبِ انفضالد ٔاًْٛخ ْزا انًمشس ٔ ،كًب ٚزى اكسبة انطهجخ ثؼض
انًٓبساد انز ٙردؼهٓى يهً ٍٛثأْى انًٕاضٛغ انز ٙيٍ انًًكٍ اٌ ٕٚخٓٓب انطبنت ف ٙانحٛبح انؼًهٛخ انٕٛيٛخ .
 -2إػذاد يالكبد راد خجشح ٔيزخصصخ ف ٙيدبل يؼبندخ يٛبِ انفضالد ف ٙانؼشاق

انصفحخ 1

 .11يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛخ
أ -1اٌ ٚصُف االحزٛبخبد نزطٕٚش ٔالغ انًؼبندخ نهًٛبِ ثشكم ػبو.
أ -2اٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسسخ يب رؼهًّ ف ٙانًخزجشاد انؼًهٛخ
أ -3أٌ ُٚزمذ اٚدبثب االسزؼًبالد غٛش انسهًٛخ نًٛبِ انفضالد انغٛش يؼبندخ
أ -4أٌ ٚسزشخغ انًؼهٕيبد انز ٙدسسٓب ثذلخ ٔرحمٛمٓب ػًهٛب.
أ -5أٌ ٚحٛظ ػهًب ثكم انطشق انًسزخذيخ ف ٙانًؼبندخ ٔثبنًصطهحبد يغ دالالرٓب.
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنجشَبيح
ة - 1أٌ ٚجزكش انطبنت حهٕال نهًشبكم انز ٙرٕاخّٓ ثشئ يٍ انحذاثخ ٔاالثذاع.
ة - 2رؼشف انطبنت ػهٗ يفٕٓو انًؼبندخ ٔانزكٛف ػهٗ اٚدبد حم انًشبكم .
ة - 3أٌ ركٌٕ نهطبنت انمذسح ػهٗ رصًٛى يخططب نًُظٕيبد يؼبندخ حذٚثخ.
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1طشٚمخ انمبء انًحبضشاد انُظشٚخ يغ اسزخذاو ٔسبئم اٚضبذ.

طشائك انزمٛٛى
 -1االيزحبَبد انشٓشٚخ .
 -2االيزحبَبد انٕٛيٛخ .
االسئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًحبضشح
ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج -1رؼهٛى انزفكٛش ثشكم خٛذا لجم ٚزخز انمشاس ٔ رحس ٍٛانمذسح ػهٗ رنك
ج-2
ج-3
ج-4

انصفحخ 2

طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1طشٚمخ انمبء انًحبضشاد انُظشٚخ يغ اسزخذاو ٔسبئم اٚضبذ.
طشائك انزمٛٛى
 -1االيزحبَبد انشٓشٚخ .
 -2االيزحبَبد انٕٛيٛخ .
االسئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًحبضشح

د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.)ٙ
د -1انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕذ ٔثمخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم اندًبػٔ ٙانؼًم ثثمخ
د -3انزحهٛم ٔانزحمٛك ٔخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙػهً ٙنزأسٛس انحمبئك ٔانًجبدئ حال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ،رحذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانحهٕل انًطشٔحخ

 .11ثُٛخ انجشَبيح
انًشحهخ انذساسٛخ

سيز انًمشس أٔ انًسبق

اسى انًمشس أٔ انًسبق

انشاثؼخ

يؼبندخ يٛبِ

يؼبندخ يٛبِ

انسبػبد انًؼزًذح
َظش٘

انصفحخ 3

 2سبػخ

ػًهٙ

 3سبػخ

.12انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ
ادساج ضًٍ انًُٓح اَظًخ يؼبندخ يٛبِ حذٚثخ رزًبشٗ يغ انحذاثخ ٔيزطهجبد انحٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ.

.13يؼٛبس انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)
حصول الطلبة على مستويات علمية وكفاءة تأىلهم لدخولهم الحياة العملية.

.14أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح
 -1انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ
 -2انكتت واالثحبث انًُشىرح يٍ انزبيؼبد انؼراقُخ وانزبيؼبد انؼبنًُخ انرصُُخ.

انصفحخ 4

يخطظ يهبراد انًُهذ
َررً وضغ اشبرح فٍ انًرثؼبد انًقبثهخ نًخرربد انتؼهى انفردَخ يٍ انجرَبيذ انخبضؼخ نهتقُُى
يخرربد انتؼهى انًطهىثخ يٍ انجرَبيذ
انضُخ  /انًضتىي

انراثؼخ

ريز انًقرر

يؼبنزخ يُبِ

اصى انًقرر

يؼبنزخ يُبِ

أصبصٍ
أو اختُبرٌ

اختُبرٌ

األهذاف انًؼرفُخ

أ1
*

أ2
*

أ3
*

انصفحخ 5

أ4
*

األهذاف انًهبراتُخ
انخبصخ ثبنجرَبيذ

األهذاف انىرذاَُخ
وانقًُُخ

انًهبراد انؼبيخ وانتأهُهُخ
انًُقىنخ( انًهبراد األخري
انًتؼهقخ ثقبثهُخ انتىظُف
وانتطىر انشخصٍ)

ة 1ة 2ة 3ة 4د 1د 2د 3د 4د1
*
*
*
*
*
*
*

د2
*

د3
*

د4
*

 .11ثُُخ انًقرر
األصجىع

انضبػبد

يخرربد انتؼهى انًطهىثخ

اصى انىحذح  /أو
انًىضىع

طرَقخ
انتؼهُى

طرَقخ انتقُُى

Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
حضىرٌ

ايتحبٌ انكتروٍَ او شفىٌ

اصئهخ شفىَخ

حضىرٌ

ايتحبٌ انكتروٍَ

Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF
Meet+
PDF

ايتحبٌ انكتروٍَ ٌ او
شفىٌ
ايتحبٌ انكتروٍَ او شفىٌ

االول

3

فهى يىضىع انًحبضرح

طجُؼخ انًهىحبد

انخبٍَ

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انخبنج

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انراثغ

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انخبيش

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انضبدس

3

ايتحبٌ شهرٌ

شجكبد رًغ وَقم
يُبِ انفضالد
انىصف انؼبو نًظهر
يُبِ انفضالد
انًؼبنزخ انتحضُرَخ
نًُبِ انفضالد
انًؼبنزخ انجبَهىرُخ
نًُبِ انفضالد
ايتحبٌ شهرٌ

انضبثغ

3

فهى يىضىع انًحبضرح

اَظًخ انىصظ انؼبنق

انخبيٍ

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انتبصغ

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انؼبشر

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انًرشحبد
انجبَىنىرُخ
انًاليضبد
انجبَهىرُخ انذوارح
انهضى انهىائٍ

انحبدٌ
ػشر

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انهضى انالهىائٍ

انخبٍَ
ػشر

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انخبنج
ػشر

3

فهى يىضىع انًحبضرح

تطهُر يُبِ انفضالد Meet+
PDF

انراثغ
ػشر

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انخبيش
ػشر

3

ايتحبٌ شهرٌ

انىصبئم انًضتخذيخ
فٍ تقذَر كفبءح
انًؼبنزخ
ايتحبٌ شهرٌ

اَىع انًخًراد

انصفحخ 6

Meet+
PDF

ايتحبٌ انكتروٍَ او شفىٌ
ايتحبٌ انكتروٍَ او شفىٌ
ايتحبٌ انكتروٍَ

ايتحبٌ انكتروٍَ او شفىٌ
ايتحبٌ انكتروٍَ او شفىٌ
ايتحبٌ انكتروٍَ او شفىٌ
ايتحبٌ انكتروٍَ او شفىٌ
ايتحبٌ انكتروٍَ او شفىٌ

Meet+
PDF

اصئهخ شفىَخ

Meet

ايتحبٌ انكتروٍَ او
حضىرٌ

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :كلية العلوم
القسم العلمي  :علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 2021-6-11 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف انجرَبيظ األكبدًٍَ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤصضخ انزعهًٛٛخ

خبيعخ ركشٚذ

 .2انمضى انعهً / ٙانًشكز

كهٛخ انعهٕو/لضى عهٕو انسٛبح

 .3اصى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ

دكزٕساِ

 .5انُظبو انذساص: ٙ
صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االعزًبد انًعزًذ

فصهٙ

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ
 .8ربسٚخ إعذاد انٕصف
 .9أْذاف انجشَبيح األكبدًٙٚ

انصفحخ 1

 .11يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔغشائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًعشفٛخ
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنجشَبيح
ة-1
ة-2
ة-3
غشائك انزعهٛى ٔانزعهى

غشائك انزمٛٛى

ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
غشائك انزعهٛى ٔانزعهى

غشائك انزمٛٛى

انصفحخ 2

د -انًٓبساد انعبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.)ٙ
د -1
د -2
د -3
د- 4
غشائك انزعهٛى ٔانزعهى

غشائك انزمٛٛى

 .11ثُٛخ انجشَبيح
انًشزهخ انذساصٛخ

سيز انًمشس أٔ انًضبق

اصى انًمشس أٔ انًضبق

انضبعبد انًعزًذح
َظش٘

انصفحخ 3

عًهٙ

.12انزخطٛػ نهزطٕس انشخصٙ

.13يعٛبس انمجٕل (ٔظع األَظًخ انًزعهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ انًعٓذ)

 .14أْى يصبدس انًعهٕيبد عٍ انجشَبيح

انصفحخ 4

يخطظ يهبراد انًُهظ
َرعً وضع اشبرح فٍ انًرثعبد انًقبثهخ نًخرعبد انزعهى انفردَخ يٍ انجرَبيظ انخبضعخ نهزقُُى
يخرعبد انزعهى انًطهىثخ يٍ انجرَبيظ
انطُخ  /انًطزىي

ريس انًقرر

اضى انًقرر

أضبضٍ
أو اخزُبرٌ

األهذاف انًعرفُخ

أ1

أ2

أ3

انصفحخ 5

األهذاف انًهبرارُخ
انخبصخ ثبنجرَبيظ

أ4

األهذاف انىعذاَُخ
وانقًُُخ

ة 1ة 2ة 3ة 4ط 1ط 2ط 3ط4

انًهبراد انعبيخ وانزأهُهُخ
انًُقىنخ( انًهبراد األخري
انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف
وانزطىر انشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

ًَىرط وصف انًقرر
اضى انزذرَطٍ  :أ.و.د.هذَم عجذانهبدٌ عًُر
وصف انًقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انًؤصضخ انزعهًٛٛخ
 .2انمضى انعهً / ٙانًشكز

خبيعخ ركشٚذ – كهٛخ انعهٕو
لضى عهٕو انسٛبح

 .3اصى  /سيز انًمشس

عهى انٕساثخ/

 .4أشكبل انسعٕس انًزبزخ

زعٕس٘  -انكزشَٔٙ

 .5انفصم  /انضُخ

فصه( ٙكٕسصبد) – 2221- 2222

 .6عذد انضبعبد انذساصٛخ (انكه)ٙ

 45صبعخ

 .7ربسٚخ إعذاد ْزا انٕصف

2221-6-19

 .8أْذاف انًمشس
 -1اٚصبل فكشح عبيخ عٍ انٕساثخ ٔاًْٛزٓب انًمشس ف ٙاظٓبس انصفبد انًظٓشٚخ ٔ ،كًب ٚزى اكضبة
انطهجخ ثعط انًٓبساد ف ٙزم انًضبئم انٕساثٛخ ٔرفضٛش ٔساثخ ثعط االيشاض ٔانصفبد ٔاَزمبنٓب عجش
االخٛبل
 -2إعذاد يالكبد نٓب لذسح عهٗ رفضٛش اَزمبل انصفبد ٔااليشاض ف ٙانعشاق.

 - 9يخشخبد انًمشس ٔغشائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى
انصفحخ 6

أ -األْذاف انًعشفٛخ
أ -1اٌ ٚصُف االززٛبخبد نزطٕٚش انٕالع انعًه ٙف ٙعهٕو انسٛبح .
أ -2اٌ ٚعزبد عهٗ يًبسصخ يب رعهًّ يٍ لٕاعذ ف ٙكاليّ ٔاعًبنّ ٔرفضٛش انظٕاْش
أ -3أٌ ٚضزشخع انًعهٕيبد انز ٙدسصٓب ثذلخ ٔرسمٛمٓب عًهٛب.
أ -4أٌ ٚفك انًدٕٓل ثبنمٛبس عهٗ انُظٛش انًعهٕو
أ -5أٌ ٚسٛػ عهًب ثبنًصطهسبد انٕساثٛخ يع دالالرٓب.
ة  -األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس.
ة - 1أٌ ٚجزكش انطبنت زهٕال ٔرعهٛال نالَزمبل انصفبد انًظٓشٚخ .
ة -2أٌ ٚصًى انطبنت يخططب نذساصخ انًفشداد انٕساثٛخ ثأصهٕة خذٚذ
ة -3رًك ٍٛانطهجخ يٍ رسهٛم انٕالع ثًُظٕس ٔساث. ٙ
غشائك انزعهٛى ٔانزعهى
 -1غشٚمخ انمبء انًسبظشاد.
 -2انًدبيٛع انطالثٛخ ( .)Team Project
 -3انطشٚمخ انمٛبصٛخ .
غشائك انزمٛٛى
 -1االيزسبَبد انشٓشٚخ .
 -2االيزسبَبد انٕٛيٛخ .
 -3االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبظشح انز ٙرعزًذ عهٗ انعصف انزُْ.ٙ
ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ج -1يٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ()Let s Think about Thinking Ability
انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚعزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ( لذساد انطبنت) ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف
ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚعًم عهٗ رسض ٍٛانمذسح عهٗ انزفكٛش ثشكم يعمٕل.
ج -2يٓبسح انزفكٛشانعبنٛخ ( انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رعهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد
زٛبح انطبنت )
ج -3إصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ ف ٙانزعهى(( )Critical Thankingيصطهر ٚشيز ألعهٗ يضزٕٚبد
انزفكٛش ٔانزٓٚ ٙذف إنٗ غشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛب ً نهٕصٕل إنٗ انسم انًطهٕة(
د  -انًٓبساد انعبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.) ٙ
د -1انمذسح عهٗ انزعجٛش عٍ األفكبس ثٕظٕذ ٔثمخ ف ٙانكالو.
د -2انعًم اندًبع ٙانعًم ثثمخ ظًٍ يدًٕعخ TEAMWORK
د -3انزسهٛم ٔانزسمٛك ٔخًع انًعهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙعهً ٙنزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نًشكهخ
د -4انذافعٛخ عهٗ انعًم ٔانمذسح عهٗ انًجبدسحٔ ،رسذٚذ انفشص ٔٔظع األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ

انصفحخ 7

 .11ثُُخ انًقرر
األضجىع

االول
انضبٍَ
انضبنش
انراثع

اضى انىحذح  /أو
انًىضىع

طرَقخ
انزعهُى

طرَقخ انزقُُى

انطبعبد

يخرعبد انزعهى انًطهىثخ

3

فهى يىضىع انًحبضرح

يقذيخ /عهى انىراصخ

Meet+
PDF

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انىراصخ وانجُئخ

Meet+
PDF

3

فهى يىضىع انًحبضرح

طرائق انذراضخ
انىراصُخ

Meet+
PDF

3

فهى يىضىع انًحبضرح

انىراصخ انًُذنُخ

Meet+
PDF

3

يجذأانزىزَع انحر

حضىرٌ

ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ رحرَرٌ او
شفىٌ
ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ رحرَرٌ او
شفىٌ
ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ رحرَرٌ او
شفىٌ
ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ رحرَرٌ او
شفىٌ
اضئهخ شفىَخ

اطالع انطهجخ عهً اعهسح
يخزجرَخ عذَذح رًكُهى يٍ
اكزطبة يهبراد ويعهىيبد
عذَذح
ايزحبٌ شهرٌ

ايزحبٌ شهرٌ

حضىرٌ

3

فهى يىضىع انًحبضرح

اَىاع انطُبدح

Meet+
PDF

3

فهى يىضىع انًحبضرح

رذاخم انفعم انغٍُُ

Meet+
PDF

3

فهى يىضىع انًحبضرح

رحذَذ انغُص

Meet+
PDF

3

فهى يىضىع انًحبضرح

كرويىضىيبد
انغُص

Meet+
PDF

انحبدٌ
عشر

3

فهى يىضىع انًحبضرح

االررجبط وانزأصر
ثبنغُص ثبنغُص

Meet+
PDF

انضبٍَ
عشر

3

فهى يىضىع انًحبضرح

حم يطبئم وراصُخ
عٍ االررجبط ثبنغُص

Meet+
PDF

انضبنش
عشر

3

فهى يىضىع انًحبضرح

االررجبط وانعجىر

Meet+
PDF

3

اطالع انطهجخ عهً اعهسح
يخزجرَخ عذَذح رًكُهى يٍ
اكزطبة يهبراد ويعهىيبد
عذَذح

وراصخ انعشبئر

Meet+
PDF

انخبيص
انطبدش
انطبثع
انضبيٍ
انزبضع
انعبشر

انراثع
عشر

3

انصفحخ 8

ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ
ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ رحرَرٌ او
شفىٌ
ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ رحرَرٌ او
شفىٌ
ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ رحرَرٌ او
شفىٌ
ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ رحرَرٌ او
شفىٌ
ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ رحرَرٌ او
شفىٌ
ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ رحرَرٌ او
شفىٌ
ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ ,رحرَرٌ او
شفىٌ
اضئهخ شفىَخ

انخبيص
عشر

3

.11

ايزحبٌ شهرٌ

ايزحبٌ شهرٌ

Meet+
PDF

ايزحبٌ انكزروٍَ او
حضىرٌ

انجُٛخ انزسزٛخ

1ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

عهى انىراصخ

2ـ انًشاخع انشئٛضٛخ (انًصبدس)

انكزت واالثحبس انًُشىرح يٍ انغبيعبد انعراقُخ
وانغبيعبد انعبنًُخ انرصُُخ.

اـ انكزت ٔانًشاخع انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
( انًدالد انعهًٛخ  ،انزمبسٚش ) ....،

اضبضُبد انىراصخ ,عهى انىراصخ Genetics ,

ة ـ انًشاخع االنكزشَٔٛخ ،يٕالع االَزشَٛذ
....

انًكزجخ االفزراضُخ االنكزروَُخ  ،يراعع رصُُخ يٍ
االَزرَُذ

.12

خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ

 %52ضُىَب
ادساج يٕاظٛع رزًبشٗ يع انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انعهًٛخ ٔانعًهٛخٔ ،يب رٕصم ان ّٛانعهًبء ،ثشكم يضزًش .

انصفحخ 9

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :العلوم
القسم العلمي  :قسم علوم الحياة
تاريخ ملء الملف 2021/6/11 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف الثرناهج األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼخ ركشٚذ  /كهٛخ انؼهٕو

 .2انمضى انؼهً / ٙانًشكز

لضى ػهٕو انسٛبح

 .3اصى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ

يسبضشاد ػهًٛخ اصجٕػٛخ
يبخضزٛش
فظه( ٙكٕسصبد)

 .5انُظبو انذساص: ٙ
صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ

يسبضشاد ػًهٛخ زضٕسٚخ ٔانكزشَٔٛخ

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ

ٔصبئم رٕضٛسٛخ ٔردبسة ػًهٛخ ف ٙانًخزجشاد

 .8ربسٚخ إػذاد انٕطف

2221/6/19

 .9أْذاف انجشَبيح األكبدًٙٚ
 .1اٚظبل فكشح ػبيخ ػٍ ػهى انفطشٚبد ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللضبو غٛش
انًزخظظخ
 .2اػذاد يالكبد كفؤِ ٔيزخظظخ ف ٙيدبل ػهى انفطشٚبد

.01

انجُٛخ انزسزٛخ

0ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

الذىجذ

2ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ (انًظبدس)

الكرة واالتحاز الونشىرج هن الجاهعاخ العراقُح
والجاهعاخ العالوُح الرصُنح.

الصفحح 1

اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًدالد انؼهًٛخ  ,انزمبسٚش ) ....,

اساسُاخ الفُزَاء  ،كرة الفُزَاء العولُح الوعروذج ،
هجلح ذكرَد للعلىم الصرفح.

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ
....

الوكرثح االفرراضُح االلكررونُح  ،هراجع رصُنح هن
االنررنُد

.01

انجُٛخ انزسزٛخ

0ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

الذىجذ

2ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ (انًظبدس)

الكرة واالتحاز الونشىرج هن الجاهعاخ العراقُح
والجاهعاخ العالوُح الرصُنح.

اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًدالد انؼهًٛخ  ,انزمبسٚش ) ....,

اساسُاخ الفُزَاء  ،كرة الفُزَاء العولُح الوعروذج ،
هجلح ذكرَد للعلىم الصرفح.

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ
....

الوكرثح االفرراضُح االلكررونُح  ،هراجع رصُنح هن
االنررنُد

 .12يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛخ
اٌ ٚظُف االززٛبخبد نزطٕٚش انٕالغ انؼهً ٙف ٙػهى انفطشٚبد
أ-1
أ-2اٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخ يب رؼهًّ ف ٙيٍ لٕاػذ ف ٙكاليّ ٔاػًبنّ ٔرفضٛش انظٕاْش
أ -3اٌ ٚزؼهى رشخٛض اٚدبثب نهظٕاْش انز ٙرخض ػهى انفطشٚبد
أ-4اٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انز ٙدسصٓب ثذلخ ٔرسمٛمٓب ػًهٛب
أ -5اٌ ٚفك انًدٕٓل ثبنمٛبس ػهٗ انًؼهٕو انُظٛش
أ-6اٌ ٚسٛظ ػهًب ثبنًظطهسبد انؼهًٛخ انزبثؼخ نؼهى انفطشٚبد

الصفحح 2

ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيح
ة – 1اٌ ٚجزكش انطبنت زهٕال ٔرؼهٛال ثشٙء يٍ انسذاثخ ٔاالثذاع
ة  – 2يؼشفخ انطبنت نًفٕٓو ػهى انفطشٚبد ٔانزكٛف ػهٗ يؼشفخ كم يب ٚزؼهك ثٓزا انؼهى
ة  - 3اٌ ٚظًى انطبنت يخططب نذساصخ انًفشداد ثبصهٕة زذٚث
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
.1
.2
.3
.4

طشٚمخ انمبء انًسبضشاد
انًدبيٛغ انطالثٛخ Team Project
انًسبضشاد انؼهًٛخ
انطشٚمخ انمٛبصٛخ

طشائك انزمٛٛى
 .1االيزسبَبد انٕٛيٛخ
 .2االيزسبَبد انشٓشٚخ
 .3االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبضشح انز ٙرؼزًذ ػهٗ
انؼظف انزُْٙ

ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج - -1يٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ()Let s Think about Thinking Ability
انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ( لذساد انطبنت) ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف
ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رسض ٍٛانمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.
ج -2يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ( انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد
زٛبح انطبنت )
ج -3إصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ ف ٙانزؼهى(( )Critical Thankingيظطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد
انزفكٛش ٔانزٓٚ ٙذف إنٗ طشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛب ً نهٕطٕل إنٗ انسم انًطهٕة)
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

طشائك انزمٛٛى

الصفحح 3

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د-1انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕذ ٔثمخ ف ٙانكالو.
د -2انؼًم اندًبػ ٙانؼًم ثثمخ ضًٍ يدًٕػخ TEAMWORK
د -3انزسهٛم ٔانزسمٛك ٔخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٔ ٙػهً ٙنزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نًشكهخ
د -4انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسحٔ ,رسذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ
 .11ثُٛخ انجشَبيح
انًشزهخ انذساصٛخ

سيز انًمشس أٔ انًضبق

انضبػبد انًؼزًذح

اصى انًمشس أٔ انًضبق

َظش٘

انًشزهخ انثبنثخ
يضبئٙ

ػهى انفطشٚبد انؼًهٙ

-

ػًهٙ

 6صبػبد

.12انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ

ادساج يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخٔ ,يب رٕطم ان ّٛانؼهًبء ,ثشكم يضزًش .

.13يؼٛبس انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)
الصفحح 4

.14أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح

0ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

الذىجذ

2ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ (انًظبدس)

الكرة واالتحاز الونشىرج هن الجاهعاخ العراقُح
والجاهعاخ العالوُح الرصُنح.

اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًدالد انؼهًٛخ  ,انزمبسٚش ) ....,

اساسُاخ علن الفطرَاخ  ،كرة الفطرَاخ العولُح
الوعروذج  ،هجلح ذكرَد للعلىم الصرفح.

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ
....

الوكرثح االفرراضُح االلكررونُح  ،هراجع رصُنح هن
االنررنُد

الصفحح 5

هخطط ههاراخ الونهج
َرجً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرجاخ الرعلن الفردَح هن الثرناهج الخاضعح للرقُُن
هخرجاخ الرعلن الوطلىتح هن الثرناهج
السنح  /الوسرىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اخرُارٌ

األهذاف الوعرفُح

أ1

أ2

أ3

الصفحح 6

األهذاف الوهاراذُح
الخاصح تالثرناهج

أ4

األهذاف الىجذانُح
والقُوُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

الوهاراخ العاهح والرأهُلُح
الونقىلح( الوهاراخ األخري
الورعلقح تقاتلُح الرىظُف
والرطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

الصفحح 7

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة :
الكلية /المعهد:
القسم العلمي :
تاريخ ملء الملف :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية
 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد
 .7المؤثرات الخارجية األخرى
 .8تاريخ إعداد الوصف
 .9أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 1

 .11مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج-2
ج-3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

الصفحة 2

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

 .11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 3

عملي

 .12التخطيط للتطور الشخصي

 .13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

 .14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م .امجد حسين جاسم
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

أحياء مجهرية-عملي

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضوري  -الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2121- 2121

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 31ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2121-6-19

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن علم األحياء المجهرية العملي واهمية هذا المقرر لألقسام الختصاص  ،وكما
يتم اكساب الطلبة بعض المهارات العملية التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في
الحياة العملية البحثية  ،كيفية التعامل مع البكتريا والتعرف على شكلها من خالل زرعها على األوساط
الزرعية وأيضا التعرف على المضادات الحيوية التي تكون فعالة في تثبيط نمو البكتريا.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال علم األحياء المجهرية في العراق.

الصفحة 6

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في علم األحياء المجهرية
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الظواهر
أ -3أن ينتقد ايجابا االستعماالت غير السليمة في االجهزة المستخدمة في مختبر األحياء المجهرية
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم
أ -6أن يحيط علما بالمصطلحات العلمية لألجناس البكتيرية .
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال للظواهر التي تحدثها األحياء المجهرية على األوساط الزرعية
بشئ من الحداثة واالبداع.
ب - 2معرفة الطالب لمفهوم األحياء المجهرية العملي والتكيف على حل المشاكل .
ب - 3أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات العلمية بأسلوب جديد
ب -4تمكين الطلبة من تحليل الواقع بمنظورعلمي .
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية ( .)Team Project
الطريقة القياسية .
المحاضرات العملية.

طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب(
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة

الصفحة 7

د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

الصفحة 8

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

3

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

مخرجات التعلم المطلوبة

فهم موضوع المحاضرة

طرق نقل وعزل
البكتريا تحت ظروف
معقمة

فهم موضوع المحاضرة

عزل البكتريا من
مصادر مختلفة

Meet+
 PDFمع
فيديوهات
توضيحية
Meet+
 PDFمع

فهم موضوع المحاضرة

األوساط الزرعية

االول
3
الثاني

فيديوهات

3
الثالث

توضيحية
Meet+
 PDFمع
فيديوهات

طريقة التقييم

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

فهم موضوع المحاضرة

الصفات المزرعية
للبكتريا

توضيحية
Meet+
 PDFمع

الخامس

3

فهم موضوع المحاضرة

اختبار TSI

توضيحية
حضوري

اسئلة شفوية

السادس

3

فهم موضوع المحاضرة

السابع

3

فهم موضوع المحاضرة

اختبار اختزال
النترات
اختبار تحلل النشا

حضوري

أسئلة قصيرة تحريري

حضوري

أسئلة قصيرة تحريري

الثامن

3

امتحان شهري

امتحان شهري

حضوري

امتحان حضوري تحريري

التاسع

3

فهم موضوع المحاضرة

3

فهم موضوع المحاضرة

اختبار انزيم اليوريز
Urease test
اختبار انتزاع
مجموعة األمين من
الحامض األميني
الفينيل النين
اختبار الكوأكوليز
Coagulase
test
اختبار الكتاليز
Catalase test

حضوري

اسئلة قصيرة تحريري

حضوري

اسئلة قصيرة تحريري

3
الرابع

فيديوهات

العاشر
الحادي
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

الثاني
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

الثالث
عشر

3

فهم موضوع المحاضرة

اختبار األوكسديز
Oxidase test

3

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة

زيارة ميدانية
لمختبرات في كليات
اخرى

الرابع
عشر

الصفحة 9

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

حضوري

اسئلة قصيرة تحريري

حضوري

أسئلة قصيرة تحريري

حضوري

أسئلة شفوية

حضوري

اسئلة شفوية

الخامس
عشر

3

امتحان شهري

امتحان شهري

حضوري

حضوري

 .11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

األحياء المجهرية العملي /كلية العلوم  /قسم علوم
الحياة جامعة الموصل
الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

علم األحياء المجهرية التشخيصي

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

 .12خطة تطوير المقرر الدراسي

 %25سنويا
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 11

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :العلوم
القسم العلمي  :علوم حياة
تاريخ ملء الملف 0209/6/91 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية
 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد
 .7المؤثرات الخارجية األخرى
 .8تاريخ إعداد الوصف
 .9أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 1

 .11مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج-2
ج-3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

الصفحة 2

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

 .11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 3

عملي

 .12التخطيط للتطور الشخصي

 .13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

 .14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م .م.سفانة أحمد محمد
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

أحياء مجهرية-عملي

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضوري  -الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2121- 2121

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 31ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2121-6-19

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن علم األحياء المجهرية العملي واهمية هذا المقرر لألقسام الختصاص  ،وكما
يتم اكساب الطلبة بعض المهارات العملية التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في
الحياة العملية البحثية  ،كيفية التعامل مع البكتريا والتعرف على شكلها من خالل زرعها على األوساط
الزرعية وأيضا التعرف على المضادات الحيوية التي تكون فعالة في تثبيط نمو البكتريا.
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال علم األحياء المجهرية في العراق.

الصفحة 6

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في علم األحياء المجهرية
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الظواهر
أ -3أن ينتقد ايجابا االستعماالت غير السليمة في االجهزة المستخدمة في مختبر األحياء المجهرية
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم
أ -6أن يحيط علما بالمصطلحات العلمية لألجناس البكتيرية .
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال للظواهر التي تحدثها األحياء المجهرية على األوساط الزرعية
بشئ من الحداثة واالبداع.
ب - 2معرفة الطالب لمفهوم األحياء المجهرية العملي والتكيف على حل المشاكل .
ب - 3أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات العلمية بأسلوب جديد
ب -4تمكين الطلبة من تحليل الواقع بمنظورعلمي .
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية ( .)Team Project
الطريقة القياسية .
المحاضرات العملية.

طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب(
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة

الصفحة 7

د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

الصفحة 8

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

2

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

مخرجات التعلم المطلوبة

فهم موضوع المحاضرة

طرق نقل وعزل
البكتريا تحت ظروف
معقمة

فهم موضوع المحاضرة

عزل البكتريا من
مصادر مختلفة

Meet+
 PDFمع
فيديوهات
توضيحية
Meet+
 PDFمع

فهم موضوع المحاضرة

األوساط الزرعية

االول
2
الثاني

فيديوهات

2
الثالث

توضيحية
Meet+
 PDFمع
فيديوهات

طريقة التقييم

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

فهم موضوع المحاضرة

الصفات المزرعية
للبكتريا

توضيحية
Meet+
 PDFمع

الخامس

2

فهم موضوع المحاضرة

اختبار TSI

توضيحية
حضوري

اسئلة شفوية

السادس

2

فهم موضوع المحاضرة

السابع

2

فهم موضوع المحاضرة

اختبار اختزال
النترات
اختبار تحلل النشا

حضوري

أسئلة قصيرة تحريري

حضوري

أسئلة قصيرة تحريري

الثامن

2

امتحان شهري

امتحان شهري

حضوري

امتحان حضوري تحريري

التاسع

2

فهم موضوع المحاضرة

2

فهم موضوع المحاضرة

اختبار انزيم اليوريز
Urease test
اختبار انتزاع
مجموعة األمين من
الحامض األميني
الفينيل النين
اختبار الكوأكوليز
Coagulase
test
اختبار الكتاليز
Catalase test

حضوري

اسئلة قصيرة تحريري

حضوري

اسئلة قصيرة تحريري

2
الرابع

فيديوهات

العاشر
الحادي
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الثاني
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

الثالث
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

اختبار األوكسديز
Oxidase test

2

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة

زيارة ميدانية
لمختبرات في كليات
اخرى

الرابع
عشر

الصفحة 9

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي

حضوري

اسئلة قصيرة تحريري

حضوري

أسئلة قصيرة تحريري

حضوري

أسئلة شفوية

حضوري

اسئلة شفوية

الخامس
عشر

2

امتحان شهري

امتحان شهري

حضوري

حضوري

 .11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

األحياء المجهرية العملي /كلية العلوم  /قسم علوم
الحياة جامعة الموصل
الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

علم األحياء المجهرية التشخيصي

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

 .12خطة تطوير المقرر الدراسي

 %25سنويا
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .

الصفحة 11

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة :تكريت
الكلية /المعهد :العلوم
القسم العلمي :علوم حياة
تاريخ ملء الملف 0209/6/91 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية
 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد
 .7المؤثرات الخارجية األخرى
 .8تاريخ إعداد الوصف
 .9أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 1

 .11مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج-2
ج-3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

الصفحة 2

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

 .11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 3

عملي

 .12التخطيط للتطور الشخصي

 .13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

 .14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر
اسم التدريسي  :م .م .سفانة أحمد محمد
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكريت – كلية العلوم
قسم علوم الحياة

 .3اسم  /رمز المقرر

سموم بكتيرية  -عملي

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضوري  -الكتروني

 .5الفصل  /السنة

فصلي (كورسات) – 2121- 2121

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 31ساعة

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2121-6-19

 .8أهداف المقرر
 -1ايصال فكرة عامة عن السموم البكتيرية واهمية هذا المقرر لألقسام االختصاص  ،وكما يتم اكساب
الطلبة بعض المهارات العلمية والعملية التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في
الحياة العملية اليومية
 -2إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال علوم الحياة في العراق.

 - 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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أ -األهداف المعرفية
أ -1ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في علوم الحياة.
أ -2ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله
أ -3أن ينتقد ايجابا االستعماالت غير السليمة في التقنيات المستخدمة الستخالص السموم البكتيرية.
أ -4أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.
أ -5أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم
أ -6أن يحيط علما بالمصطلحات العلمية مع دالالتها.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1معرفة الطالب لمفهوم علم السموم البكتيرية العملية والتكيف على حل المشاكل .
ب - 2أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات البايولوجية بأسلوب جديد
ب -3تمكين الطلبة من تحليل الواقع بمنظورعلمي دقيق .
طرائق التعليم والتعلم
-1
-2
-3
-4

طريقة القاء المحاضرات.
المجاميع الطالبية ( .)Team Project
الطريقة القياسية .
المحاضرات العملية.

طرائق التقييم
 -1االمتحانات الشهرية .
 -2االمتحانات اليومية .
 -3االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ()Let s Think about Thinking Ability
الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ( قدرات الطالب) وفهم متى وماذا وكيف
يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
ج -2مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد
حياة الطالب )
ج -3إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(( )Critical Thankingمصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول إلى الحل المطلوب)
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.
د -2العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة TEAMWORK
د -3التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة
د -4الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة
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 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

مخرجات التعلم المطلوبة

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

2

فهم موضوع المحاضرة

Meet+ Stapylococcus
PDF
aureus

2

فهم موضوع المحاضرة

Streptococci
spp

Meet+
PDF

2

فهم موضوع المحاضرة

Clostidium
spp

Meet+
PDF

الرابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الخامس

2

فهم موضوع المحاضرة

Enterobacteri
aceae
Bacillus spp

حضوري
حضوري

السادس

2

امتحان شهري

امتحان شهري

حضوري

امتحان حضوري

السابع

2

فهم موضوع المحاضرة

الثامن

2

فهم موضوع المحاضرة

Corynebacter
ium sp
Nesseria sp

حضوري

امتحان شفوي

حضوري

أسئلة شفوية

التاسع

2

فهم موضوع المحاضرة

Listeria spp

حضوري

امتحان شفوي

2

فهم موضوع المحاضرة

Micrococcus
spp

حضوري

الحادي
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

 Pseudomonasحضوري
spp

الثاني
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

Legonella spp

حضوري

الثالث
عشر

2

فهم موضوع المحاضرة

Micrococci
spp

حضوري

2

اطالع الطلبة على اجهزة
مختبرية جديدة تمكنهم من
اكتساب مهارات ومعلومات
جديدة

زيارة ميدانية
لمختبرات في كليات
اخرى

حضوري

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري ,تحريري او
شفوي
اسئلة شفوية

2

امتحان شهري

امتحان شهري

االول
الثاني
الثالث

العاشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

 .11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

التوجد

الصفحة 8

حضوري

امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان الكتروني او
حضوري تحريري او
شفوي
امتحان حضوري تحريري
او شفوي
اسئلة شفوية

امتحان الكتروني او
حضوري

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتب واالبحاث المنشورة من الجامعات العراقية
والجامعات العالمية الرصينة.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ،التقارير ) ....،

Medical Microbiology

ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت
....

المكتبة االفتراضية االلكترونية  ،مراجع رصينة من
االنترنيت

 .12خطة تطوير المقرر الدراسي

 %25سنويا
ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية ،وما توصل اليه العلماء ،بشكل مستمر .
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