
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 تكريت:  الجامعة    

 العلوم:  / المعهدةالكلي   

 علوم الحياة:    القسم العلمي    

 91/6/0209تاريخ ملء الملف :     

 

 :   التوقيع                             :                                    يعالتوق    

                    : المعاون العلمي سما                                               د.سعيد ماهر لفته  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 واألداء الجامعي:جودة ضمان ال شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

مصادقة السيد                                                                                                       

         العميد 

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

حبه من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصا

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
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 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 ئق التعليم والتعلم طرا     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(لتطور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          
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 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 

 

 

 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 ة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضع

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

التوظيف المتعلقة بقابلية 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 0د 9د 4ج 3ج 0ج 9ج 4ب 3ب 0ب 9ب 4أ 3أ 0أ 9أ
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 صف المقررموذج ون

 أ.م.د. منى صالح رشيداسم التدريسي : 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 لحياةقسم علوم ا    / المركز علمي القسم ال .2

 االجنة اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2121- 2121 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-6- 19 ا الوصف تاريخ إعداد هذ .7

 أهداف المقرر .8

ا يتم اكساب الطلبة االختصاص ، وكم علم االجنة واهمية هذا المقرر لألقسامعامة عن  فكرةايصال   -1    

التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة  بعض المعلومات النظرية والعملية

 .اليومية العملية 

 
 في العراق.  علوم الحياةفي مجال كفوءة ومتخصصة عداد مالكات إ -2
 
 
 

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

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

 مج.البرنا

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
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   هداف المعرفيةاأل -أ

 .علوم الحياة العملي فين يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

   واعماله ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ
 وتحقيقها عمليا. أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -3أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -4أ
 .مع دالالتهاالعلمية في علم االجنة أن يحيط علما بالمصطلحات    -5أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 بشئ من الحداثة واالبداع. لعلميةا حلوال وتعليال للظواهرأن يبتكر الطالب  - 1ب

 . علم االجنةمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بمنظور علمي .تمكين الطلبة من تحليل الواقع    3ب

    

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 لطريقة القياسية .ا -3
 المحاضرات العملية. -4

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية . -1
 االمتحانات اليومية . -2
 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني. -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) -1ج

يعتقد الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف الهدف من هذه المهارة هو أن 

 يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.

مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد  -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingناقد في التعلم)إستراتيجية التفكير ال -3ج

 التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب)

 

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

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم. القدرة  -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 ر والحلول المطروحةالدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكا    -4د
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 بنية المقرر .92

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
+Meet مفهوم علم االجنة فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
ت في علم النظريا فهم موضوع المحاضرة 3

  االجنة
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
+Meet االمشاج فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
+Meet تكوين البيوض فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

 اسئلة شفوية حضوري  تكوين النطف

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري  امتحان شهري 3 السادس

 حضوري

 السابع
الهرمونات المؤثرة  فهم موضوع المحاضرة 3

 على تكوين البيوض
Meet+

PDF 
تروني او امتحان الك

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
+Meet تكوين المح وانواعه فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 التاسع
+Meet  االخصاب فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
+Meet يضةرد فعل الب فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

+Meet  التفلج فهم موضوع المحاضرة 3
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثاني 

 عشر

 Google االريمة فهم موضوع المحاضرة 3
meet+ 

pdf 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثالث 

 عشر

 Google  المعيدة فهم موضوع المحاضرة 3
meet+ 

pdf 

امتحان الكتروني او 

حضوري, تحريري او 

  شفوي

الرابع 

 عشر

اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

 

 

 Google الخرائط المصيرية
meet+ 

pdf 

 اسئلة شفوية
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 البنية التحتية  .11

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .والجامعات العالمية الرصينة

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
كتاب علم االجنة للدكتورة ,  علم االجنةاساسيات 

   كواكب المختار

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

05%  ً  سنويا

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

 
 

الخامس 

 عشر

 Google حان شهريامت امتحان شهري 3
meet+ 

pdf 

امتحان الكتروني او 

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 العلوم:  املعهد /ةالكلي   
 علوم احلياة:    القسم العلمي    
 19/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    يعالتوق    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 امعي:واألداء اجلضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         السيد العميد مصادقة                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم تحقيقها مبرهنا

 لبرنامج.وبين وصف ا

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحياة / المركز علمي القسم ال .2

 عملي المتحجرات  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 –فصلي )كورسات(  الفصل / السنة .5

 ساعة 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-19 اريخ إعداد هذا الوصف ت .7

 أهداف المقرر .8

م اكساب الطلبة ، وكما يت هذا المقرر لقسم علوم الحياة واهمية المتحجراتعامة عن  فكرةايصال   -1    

معرفة الفائدة من دراسة علم االمتحجرات ومعرفة اشكال ونمط عيش الكائنات الحية في بعض المهارات ل

التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة ضر السابق وربطها مع الحا

 .وكيفية التعامل مع هكذا امورة ، كاتصنيف الحيوانات والنباتات اليوميالعملية 

 
 في العراق.  االحياء تصنيفعلم المتحجرات وفي كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
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 التعليم والتعلم والتقييم وطرائق مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 العملي لدراسة اثار وأنواع المتحجرات في العراق.ن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 واعماله وتصنيف ما يراه من انواع ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  ت الحية في السابق والحاضر والربط بينها يدرس تاريخ وأماكن وبيئة الكائناأن   -3أ
 وتحقيقها عمليا. أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 ستطيع التميز بين أنواع واصناف واجناس الكائنات الحية.أن ي  -5أ
 .العلميةبالمصطلحات أن يحيط    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

الفرق بين البيئات السابقة والحاضرة وتأثير التطور الحضري على الكائنات لمعرفة ملما أن  - 1ب

 .وانواعها منذ القدم والى االن

 العملية والتكيف على حل المشاكل. المتحجراتمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 كون للطالب القدرة على معرفة طرق البحث عن المتحجرات وكيفية تتبع اثارها.أن ي  - 3ب

 

 رائق التعليم والتعلم ط     

 .طريقة القاء المحاضرات -1
 المحاضرات العملية. -2

 
 طرائق التقييم      

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

 
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityلطالب )مهارة التفكير بحسب قدرة ا -1ج

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.

جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير  -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم) -3ج

 (منطقياً للوصول إلى الحل المطلوبالتفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها 

 
 ة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 ةجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلو التحليل والتحقيق -3د

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  شفوي Meet+PDF ماهو علم المتحجرات   فهم موضوع المحاضرة 3 االول

  امتحان الكتروني او شفوي Meet+PDF  طرق تكون المتحجرات   فهم موضوع المحاضرة 3 الثاني

السلم الزمني    فهم موضوع المحاضرة 3 الثالث

 الجيولوجي 
Meet+PDF امتحان الكتروني او شفوي  

تقسيمات الزمن    فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع

 الجيولوجي
Meet+PDF  تروني او شفويامتحان الك  

 الخامس
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

طرق حساب عمر 

 األرض والمتحجرات
Meet+PDF  شفوي او امتحان الكتروني  

 السادس
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  تحريري او شفوي امتحان  حضوري شعبة االوليات

 عالساب
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

الفورامنيفرا واشكالها 

 وانواعها
امتحان الكتروني او حضوري  حضوري

  تحريري او شفوي

 حضوري للعملي حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3 الثامن

 التاسع
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري االسفنجياتشعبة 

 العاشر
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري الحيوانات الطحلبية

الحادي 

 عشر

اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري المسرجيات

الثاني 

 عشر

اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري الرخويات )النواعم(

الثالث 

 عشر

اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  تحريري او شفويامتحان  حضوري المفصليات

الرابع 

 عشر

اع أنواطالع الطلبة على  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

 اسئلة شفوية حضوري الجوفمعويات

الخامس 

 عشر

 للعملي حضوري حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3
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 البنية التحتية  .10

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .لجامعات العالمية الرصينةوا

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
المعتمدة ، ، كتب المتحجرات  اساسيات المتحجرات

 مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
مراجع رصينة من  ، رونيةااللكت المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

   

ومتطلبات الحياة العلمية والعملية، وما توصل اليه العلماء، بشكل  ادراج مواضيع تتماشى مع ماهو مكتشف

 مستمر .
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 مخطط مهارات المنهج

 لبرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

تعلقة بقابلية التوظيف الم

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 العلوم:  املعهد /ةالكلي   
 علوم احلياة:    القسم العلمي    
 19/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    يعالتوق    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 امعي:واألداء اجلضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         السيد العميد مصادقة                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم تحقيقها مبرهنا

 لبرنامج.وبين وصف ا

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحياة / المركز علمي القسم ال .2

 عملي المتحجرات  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 –فصلي )كورسات(  الفصل / السنة .5

 ساعة 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-19 اريخ إعداد هذا الوصف ت .7

 أهداف المقرر .8

م اكساب الطلبة ، وكما يت هذا المقرر لقسم علوم الحياة واهمية المتحجراتعامة عن  فكرةايصال   -1    

معرفة الفائدة من دراسة علم االمتحجرات ومعرفة اشكال ونمط عيش الكائنات الحية في بعض المهارات ل

التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة ضر السابق وربطها مع الحا

 .وكيفية التعامل مع هكذا امورة ، كاتصنيف الحيوانات والنباتات اليوميالعملية 

 
 في العراق.  االحياء تصنيفعلم المتحجرات وفي كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

 

 
 
 



  
 2الصفحة 

  

 

 التعليم والتعلم والتقييم وطرائق مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 العملي لدراسة اثار وأنواع المتحجرات في العراق.ن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 واعماله وتصنيف ما يراه من انواع ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  ت الحية في السابق والحاضر والربط بينها يدرس تاريخ وأماكن وبيئة الكائناأن   -3أ
 وتحقيقها عمليا. أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 ستطيع التميز بين أنواع واصناف واجناس الكائنات الحية.أن ي  -5أ
 .العلميةبالمصطلحات أن يحيط    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

الفرق بين البيئات السابقة والحاضرة وتأثير التطور الحضري على الكائنات لمعرفة ملما أن  - 1ب

 .وانواعها منذ القدم والى االن

 العملية والتكيف على حل المشاكل. المتحجراتمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 كون للطالب القدرة على معرفة طرق البحث عن المتحجرات وكيفية تتبع اثارها.أن ي  - 3ب

 

 رائق التعليم والتعلم ط     

 .طريقة القاء المحاضرات -1
 المحاضرات العملية. -2

 
 طرائق التقييم      

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

 
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityلطالب )مهارة التفكير بحسب قدرة ا -1ج

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.

جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير  -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم) -3ج

 (منطقياً للوصول إلى الحل المطلوبالتفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها 

 
 ة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 ةجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلو التحليل والتحقيق -3د

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



  
 3الصفحة 

  

 
 
 

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  شفوي Meet+PDF ماهو علم المتحجرات   فهم موضوع المحاضرة 3 االول

  امتحان الكتروني او شفوي Meet+PDF  طرق تكون المتحجرات   فهم موضوع المحاضرة 3 الثاني

السلم الزمني    فهم موضوع المحاضرة 3 الثالث

 الجيولوجي 
Meet+PDF امتحان الكتروني او شفوي  

تقسيمات الزمن    فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع

 الجيولوجي
Meet+PDF  تروني او شفويامتحان الك  

 الخامس
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

طرق حساب عمر 

 األرض والمتحجرات
Meet+PDF  شفوي او امتحان الكتروني  

 السادس
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  تحريري او شفوي امتحان  حضوري شعبة االوليات

 عالساب
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

الفورامنيفرا واشكالها 

 وانواعها
امتحان الكتروني او حضوري  حضوري

  تحريري او شفوي

 حضوري للعملي حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3 الثامن

 التاسع
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري االسفنجياتشعبة 

 العاشر
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري الحيوانات الطحلبية

الحادي 

 عشر

اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري المسرجيات

الثاني 

 عشر

اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري الرخويات )النواعم(

الثالث 

 عشر

اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  تحريري او شفويامتحان  حضوري المفصليات

الرابع 

 عشر

اع أنواطالع الطلبة على  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

 اسئلة شفوية حضوري الجوفمعويات

الخامس 

 عشر

 للعملي حضوري حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3
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 البنية التحتية  .10

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .لجامعات العالمية الرصينةوا

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
المعتمدة ، ، كتب المتحجرات  اساسيات المتحجرات

 مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
مراجع رصينة من  ، رونيةااللكت المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

   

ومتطلبات الحياة العلمية والعملية، وما توصل اليه العلماء، بشكل  ادراج مواضيع تتماشى مع ماهو مكتشف

 مستمر .
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 مخطط مهارات المنهج

 لبرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

تعلقة بقابلية التوظيف الم

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 العلوم:  املعهد /ةالكلي   
 علوم احلياة:    القسم العلمي    
 19/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    يعالتوق    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 امعي:واألداء اجلضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         السيد العميد مصادقة                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

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

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم تحقيقها مبرهنا

 لبرنامج.وبين وصف ا

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحياة / المركز علمي القسم ال .2

 عملي المتحجرات  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 –فصلي )كورسات(  الفصل / السنة .5

 ساعة 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-19 اريخ إعداد هذا الوصف ت .7

 أهداف المقرر .8

م اكساب الطلبة ، وكما يت هذا المقرر لقسم علوم الحياة واهمية المتحجراتعامة عن  فكرةايصال   -1    

معرفة الفائدة من دراسة علم االمتحجرات ومعرفة اشكال ونمط عيش الكائنات الحية في بعض المهارات ل

التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة ضر السابق وربطها مع الحا

 .وكيفية التعامل مع هكذا امورة ، كاتصنيف الحيوانات والنباتات اليوميالعملية 

 
 في العراق.  االحياء تصنيفعلم المتحجرات وفي كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

 

 
 
 



  
 2الصفحة 

  

 

 التعليم والتعلم والتقييم وطرائق مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 العملي لدراسة اثار وأنواع المتحجرات في العراق.ن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 واعماله وتصنيف ما يراه من انواع ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  ت الحية في السابق والحاضر والربط بينها يدرس تاريخ وأماكن وبيئة الكائناأن   -3أ
 وتحقيقها عمليا. أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 ستطيع التميز بين أنواع واصناف واجناس الكائنات الحية.أن ي  -5أ
 .العلميةبالمصطلحات أن يحيط    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

الفرق بين البيئات السابقة والحاضرة وتأثير التطور الحضري على الكائنات لمعرفة ملما أن  - 1ب

 .وانواعها منذ القدم والى االن

 العملية والتكيف على حل المشاكل. المتحجراتمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 كون للطالب القدرة على معرفة طرق البحث عن المتحجرات وكيفية تتبع اثارها.أن ي  - 3ب

 

 رائق التعليم والتعلم ط     

 .طريقة القاء المحاضرات -1
 المحاضرات العملية. -2

 
 طرائق التقييم      

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

 
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityلطالب )مهارة التفكير بحسب قدرة ا -1ج

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.

جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير  -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم) -3ج

 (منطقياً للوصول إلى الحل المطلوبالتفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها 

 
 ة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 ةجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلو التحليل والتحقيق -3د

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



  
 3الصفحة 

  

 
 
 

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  شفوي Meet+PDF ماهو علم المتحجرات   فهم موضوع المحاضرة 3 االول

  امتحان الكتروني او شفوي Meet+PDF  طرق تكون المتحجرات   فهم موضوع المحاضرة 3 الثاني

السلم الزمني    فهم موضوع المحاضرة 3 الثالث

 الجيولوجي 
Meet+PDF امتحان الكتروني او شفوي  

تقسيمات الزمن    فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع

 الجيولوجي
Meet+PDF  تروني او شفويامتحان الك  

 الخامس
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

طرق حساب عمر 

 األرض والمتحجرات
Meet+PDF  شفوي او امتحان الكتروني  

 السادس
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  تحريري او شفوي امتحان  حضوري شعبة االوليات

 عالساب
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

الفورامنيفرا واشكالها 

 وانواعها
امتحان الكتروني او حضوري  حضوري

  تحريري او شفوي

 حضوري للعملي حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3 الثامن

 التاسع
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري االسفنجياتشعبة 

 العاشر
اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري الحيوانات الطحلبية

الحادي 

 عشر

اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري المسرجيات

الثاني 

 عشر

اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  امتحان تحريري او شفوي حضوري الرخويات )النواعم(

الثالث 

 عشر

اطالع الطلبة على أنواع  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

  تحريري او شفويامتحان  حضوري المفصليات

الرابع 

 عشر

اع أنواطالع الطلبة على  3

من المتحجرات الخاصة 

 بالمحاضرة

 اسئلة شفوية حضوري الجوفمعويات

الخامس 

 عشر

 للعملي حضوري حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3



  
 4الصفحة 

  

 البنية التحتية  .10

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .لجامعات العالمية الرصينةوا

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
المعتمدة ، ، كتب المتحجرات  اساسيات المتحجرات

 مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
مراجع رصينة من  ، رونيةااللكت المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

   

ومتطلبات الحياة العلمية والعملية، وما توصل اليه العلماء، بشكل  ادراج مواضيع تتماشى مع ماهو مكتشف

 مستمر .

 

 



  
 5الصفحة 

  

 مخطط مهارات المنهج

 لبرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

تعلقة بقابلية التوظيف الم

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

  

 



 وصاسج الرعلُن العالٍ والثـحث العلوٍ  
 جـــــهاص اإلشـــــشاف والرقـــىَن العلــوٍ  

  دائشج ضواى الجىدج واالعرواد األكادَوٍ

   
 

 

 

 

 

 

 

 ذكشَد:  الجاهعح    

  العلىم: / الوعهذحالكلُ   

 علىم الحُاج:    القسن العلوٍ    

 11/5/2021ذاسَخ هلء الولف :     

 

 :   الرىقُع                                     :                            الرىقُع    

                   وقاص سعذٌأ.م.د.  : الوعاوى العلوٍ سنا                       أ.م.د. سعُذ هاهش  : سئُس القسن سنا   

                                                        :  الراسَخ                                                          : لراسَخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الولف هي قثل     

 ضواى الجىدج واألداء الجاهعٍشعثح     

 واألداء الجاهعٍ:ضواى الجىدج  شعثح اسن هذَش    

                   الراسَخ         

 الرىقُع    

                                                                                              

هظادقح السُذ                                                                                                       

         العوُذ 

 
 

      

 وطف الثشًاهج األكادَوٍ        

 
َىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  اَجاصاً هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرعلن الورىقعح 

هي الطالة ذحقُقها هثشهٌاً عوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه 

 وطف لكل هقشس ضوي الثشًاهج

 



  
 1الظفحح 

 
  

 ركشٚذجبيؼخ  ٛخانًؤصضخ انزؼهًٛ .1

 ػهٕو انحٛبح انؼهٕو/ / انًشكز  ؼهًٙانمضى ان .2

أ اصى انجشَبيج األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

 دكزٕساِ اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساصٙ  .5
 صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 فصهٙ

  انًؼزًذ   ثشَبيج االػزًبد .6

  انًؤثشاد انخبسجٛخ األخشٖ  .7

 19/6/2221 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 : أْذاف انجشَبيج األكبدًٚٙ .9
 ْزا انجشَبيج انٗٚٓذف 

فٙ االصزفبدح يُٓب فٛى ثؼذ يحٛب  انًهٓشٚخ انًزٕاجذح فٙ انبجٛؼخ ٔاالػٍ  ػبيخظشٚخ َ فكشحاٚصبل   -1

, ٔكًب ٚزى نخ( ا .....,., طجٛخ, صُبػبد ٓب فٙ صُبػبد يخزهفخ ) غزائٛخبرٔاصزخذاي َت انؼًهٙ انهب

فٙ انزؼبيم يغ االَٕاع انًهٓشٚخ انًًٓخ فٙ انصُبػبد انًخزهفخ ٔطشق ض انًٓبساد انبهجخ ثؼاكضبة 

ٍ يٍ انًًك ٔانز٘فٙ ْزا انًهبل  انزٙ رهؼهٓى يهًٍٛ ثأْى انًٕاضٛغانحفبظ ػهّٛ الصزغالنٓب فًٛب ثؼذ ٔ

 .انٕٛيٛخ فٙ انحٛبح  اٌ ٕٚاجْٕٓب
 فٙ انؼشاق. اليحٛب  انًهٓشٚخ انصُبػٛخ افٙ يهبل كفٕ ح ٔيزخصصخ إػذاد يالكبد  -2

 

 انًبهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيجد انيخشجب  .12

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 َظشٚب   انؼًهٙ ثبالػزًبد ػهٗ يبرؼهًّبجٛك ٓٙ  انببنت َفضّ فٙ راٌ ٚ -1أ

 ٔاػًبنّ ٔرفضٛش انظٕاْش ٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخ يب رؼهًّ يٍ لٕاػذ فٙ كاليّ ا  -2أ

  انصُبػبد انزٙ رذخم فٛٓب االيحٛب  انًهٓشٚخاالصزؼًبالد غٛش انضهًٛخ فٙ  اٚهبثب أٌ ُٚزمذ  -3أ
 ٔرحمٛمٓب ػًهٛب. أٌ ٚضزشجغ انًؼهٕيبد انزٙ دسصٓب ثذلخ -4أ
 أٌ ٚفك انًهٕٓل ثبنمٛبس ػهٗ انُظٛش انًؼهٕو  -5أ
      .يغ دالالرٓبجبٕٚنٕجٛخ انأٌ ٚحٛط ػهًب ثبنًصبهحبد    -6أ

 
 جشَبيج نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ثشئ يٍ انحذاثخ ٔاالثذاع. جبٕٚنٕجٛخنهظٕاْش ان يحهٕال ٔرؼهٛالأٌ ٚجزكش انببنت  - 1ة 

ٔاصزغالنٓب  انؼًهٛخ ٔانزكٛف ػهٗ يحم انًشبكم يحٛب  انًهٓشٚخ انصُبػٛخااليؼشفخ انببنت نًفٕٓو   - 2ة

 . فٙ انصُبػبد

 ثأصهٕة جذٚذ جبٕٚنٕجٛخ انصُبػٛخانيخببب نذساصخ انًفشداد  نببنتا أٌ ٚصًى  - 3ة



  
 2الظفحح 

 
  

     . ثبٕٚنٕجُٙظٕس ثًرًكٍٛ انبهجخ يٍ رحهٛم انٕالغ      -4ة

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .طشٚمخ انمب  انًحبضشاد -1

 .(Team Project ) انًهبيٛغ انبالثٛخ  -2
 نبشٚمخ انمٛبصٛخ .ا -3
 انًحبضشاد انؼًهٛخ. -4

 
 طشائك انزمٛٛى      

 اليزحبَبد انشٓشٚخ .ا -1
 االيزحبَبد انٕٛيٛخ . -2

 االصئهخ انشفٓٛخ اثُب  ٔلذ انًحبضشح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انؼصف انزُْٙ.

 
 ٔانمًٛٛخ .انٕجذاَٛخ  األْذاف -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٛش ثحضت لذسح انببنت ) - -1ج         

يهًٕس ) لذساد انببنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انببنت ثًب ْٕ 

 ٚهت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رحضٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.

يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش جٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚحذد  -2ج

 يحٛبح انببنت (

( )يصبهح ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد Critical Thankingإصزشارٛهٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى) -3ج

 انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ طشح يشكهخ يب ثى رحهٛهٓب يُبمٛب  نهٕصٕل إنٗ انحم انًبهٕة
 

 

 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزبٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 كبس ثٕضٕح ٔثمخ فٙ انكالو.ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفانمذسح  - 1د

 جًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓهٙ ٔػهًٙ نزأصٛش انحمبئك ٔانًجبدئ يحال نًشكهخٔ انزحهٛم ٔانزحمٛك -2د

 انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسح, ٔرحذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانحهٕل انًبشٔيحخ    -3د

 

 

 

 

 

 

 



  
 3الظفحح 

 
  

 ثُٛخ انجشَبيج  .11

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمشس أٔ انًضبق سيز انًمشس أٔ انًضبق انًشيحهخ انذساصٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 يهٓشٚخ صُبػٛخايحٛب   ٌأح ص  انشاثؼخ

 َظش٘
 صبػبد 2 صبػبد 3

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 



  
 4الظفحح 

 
  

 

 هخطط ههاساخ الوٌهج

 َشجً وضع اشاسج فٍ الوشتعاخ الوقاتلح لوخشجاخ الرعلن الفشدَح هي الثشًاهج الخاضعح للرقُُن

 هخشجاخ الرعلن الوطلىتح هي الثشًاهج 

 أساسٍ اسن الوقشس سسهض الوقش السٌح / الوسرىي

 أم اخرُاسٌ
 ُحالوهاساذاألهذاف  ح ُالوعشفاألهذاف 

 ثشًاهج الخاطح تال

األهذاف الىجذاًُح 

 والقُوُح 
والرأهُلُح اساخ العاهح الوه

الوهاساخ األخشي  )الوٌقىلح

الورعلقح تقاتلُح الرىظُف 

 (والرطىس الشخظٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

هجهشَح احُاء  ىم ص أح  2221

/ طٌاعُح

 ًظشٌ

  √    √   √    √    اساسٍ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
  العلوم: / المعهدةالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
  2021-6-11تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    يعالتوق    
                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 امعي:واألداء الجضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         السيد العميد مصادقة                                                                                                       

 



  
 1انصفحخ 

 
  

 
      

 ٔصف انجشَبيح األكبدًٚٙ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر

 

 انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1
 / كهٛخ انؼهٕو  ركشٚذخبيؼخ 

 / انًركز  ؼهًٍانمسى ان .2
 ػهٕو انحٛبح

او اسى انجرَبيح األكبدًٍَ  .3

 خ ثبنث/ انغُخ ان فغهدخ احٛبء يدٓشٚخ انًهٍُ 

 اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4
 اَزظبو

  :انُظبو انذراسٍ  .5
 كٕسعبد سُىٌ /يمرراد /أخري 

 انًؼزًذ   زًبدثرَبيح االػ .6
 عبػخ ػًهٙ 45َظش٘+عبػخ  30

 انًؤثراد انخبرخُخ األخري  .7
 

  ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجرَبيح األكبدًٍَ .9

 فٙ ػهى األحٛبء . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ يؼشفخ انطبنت ػهٗ اْى رطجٛمبد ػهى  .1

 ػهى يزؼذد انزخصصبد .خصٕصب ٔاَّ  فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ يؼشفخ انزخصصبد انًشرجطخ ثؼهى  .2

 . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ  األعبعٛخ نؼهى االنًبو ثبنزمبَبد انًخزجشٚخ  .3

 يؼشفخ انطبنت ػهٗ اْى انزمبَبد انًغزخذيخ يغ يجذأ ٔاعبط ػًم كم رمُٛخ . .4

 .فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ  ػهى  يؼشفخ يغزمجم  .5

 . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ اَشبء اعبط لٕ٘ ٔيزٍٛ نؼهى  .6

 . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ يؼشفخ أْى رطجٛمبد ػهى  .7

 



  
 2انصفحخ 

 
  

 انًطهىثخ وطرائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جرَبيحيخرخبد ان  .11

  االهذاف انًؼرفُخ  - أ
 . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ رؼشٚف انطبنت ػهٗ اعبعٛبد ػهى - -1أ

 ٔاَّ ػهى يزؼذد انزخصصبد. خصٕصب فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ  يؼشفخ انزخصصبد انًشرجطخ ثؼهى ا -2أ

 فٙ ػهى االحٛبء . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ يؼشفخ انطبنت ػهٗ اْى رطجٛمبد ػهى  -3أ
 . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ نؼهى  االنًبو ثبنزمبَبد انًخزجشٚخ االعبعٛخ  -4أ
 . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ يؼشفخ انطبنت ػهٗ يغزمجم ػهى  -5أ
 . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ نؼهى  اْى انزمبَبد انًغزخذيخ يغ يجذأ ٔاعبط ػًم كم رمُٛخ  يؼشفخ انطبنت ػهٗ  -6أ

 جرَبيح نخبصخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

انفٓى ٔانزؼٕد ػهٗ االفكبس االعبعٛخ انٕاسدح ضًٍ انحمبئك انًخزهفخ انزٙ ٚزؼشض نٓب انطبنت – 1ة

 . األفكبساسرجبط ْزِ     ػًهٛب ٔكٛفٛخ 

 . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ اَشبء اعبط لٕ٘ ٔيزٍٛ نؼهى  – 2ة

ثشكم شفٕ٘ ٔكزبثٙ ,  فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخ نؼهى انمذسح ػهٗ إظٓبس ارمبٌ انًٓبساد انزمُٛخ  – 3ة

 .فٙ يحبضشح ,فٙ انًخزجش ٔااليزحبٌ

 انمذسح ػهٗ لشاءح انجحٕس ٔانًؤنفبد انؼهًٛخ راد انؼاللخ .    -4ة
 نزؼهُى وانزؼهى طرائك ا     

 

ٔيٍ خالل   Data Showإػطبء انًحبضشاد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ يٍ خالل اعزخذاو خٓبص انؼشض 

. ٔكزنك رٕضٛح انزمُٛبد ٔيجذأ ػًم كم رمُٛخ ٔكٛفٛخ رحهٛم انُزبئح .ٔاعزخذاو  Power Pointاعزخذاو 

 األخٓضح ٔانًؼذاد انًخزجشٚخ انًخزهفخ ٔكزنك حهمبد انُمبػ .

 

 
 طرائك انزمُُى      

 

 %55( =  15+ػًه35ٙايزحبٌ فصهٙ  )َظش٘  .1

 %55( =15+ػًه35ٙايزحبٌ َٓبئٙ   )َظش٘ -2

 
 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخاَشبء اعبط لٕ٘ ٔيزٍٛ نؼهى  -1ج

 انمذسح ػهٗ لشاءح انجحٕس ٔانًؤنفبد انؼهًٛخ راد انؼاللخ . -2ج

 . فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخنؼهى  نت ػهٗ اْى انزمبَبد انًغزخذيخ يغ يجذأ ٔاعبط ػًم كم رمُٛخيؼشفخ انطب -3ج

 خصٕصب ٔاَّ ػهى يزؼذد انزخصصبد. فغهدخ االحٛبء انًدٓشٚخنؼهى يؼشفخ انزخصصبد انًشرجطخ ثؼهى    -4ج
 طرائك انزؼهُى وانزؼهى     

 
 .  power pointٔيٍ خالل ثشَبيح  Data Showاعزخذاو خٓبص انؼشض  .1
 ػشض صٕس ٔيخططبد ٔطشق ػًم نهزدبسة انًغزخذيخ ٔكٛفٛخ انزؼبيم ثذلخ يغ انُزبئح . .2

 اعزخذاو األخٓضح ٔانًؼذاد انًخزجشٚخ انًخزهفخ.. 3
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 طرائك انزمُُى    

 

 

 

 %51( =  15+ػًه35ٍايزحبٌ فصهٍ  )َظرٌ 

 %51( =15+ػًه35ٍايزحبٌ َهبئٍ   )َظرٌ

 
 

 

 ؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ ) انًهبراد األخري انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انًهبراد ان -د 

 انمذرح ػهً لراءح انجحىس وانًؤنفبد انؼهًُخ راد انؼاللخ .  -1د

 يؼرفخ انطبنت ػهً اهى انزمبَبد انًسزخذيخ يغ يجذأ واسبس ػًم كم رمُُخ .  -2د

د انزمُُخ اندزَئُخ ثشكم شفىٌ وكزبثٍ , فٍ يحبضرح ,فٍ انًخزجر انمذرح ػهً إظهبر ارمبٌ انًهبرا –-3د

 وااليزحبٌ .

 انمذرح ػهً لراءح انجحىس وانًؤنفبد انؼهًُخ راد انؼاللخ .       -4د

 
 طرائك انزؼهُى وانزؼهى          

 
 .  power pointٔيٍ خالل ثشَبيح  Data Showاعزخذاو خٓبص انؼشض  .1
 ًم نهزدبسة انًغزخذيخ ٔكٛفٛخ انزؼبيم ثذلخ يغ انُزبئح .ػشض صٕس ٔيخططبد ٔطشق ػ .2

 اعزخذاو األخٓضح ٔانًؼذاد انًخزجشٚخ انًخزهفخ.. 3

 
 طرائك انزمُُى          

 
 %51( =  15+ػًه35ٍايزحبٌ فصهٍ  )َظرٌ 

 %51( =15+ػًه35ٍايزحبٌ َهبئٍ   )َظرٌ
 

 ثُُخ انجرَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمرر أو انًسبق سبقريز انًمرر أو انً انًرحهخ انذراسُخ 

 ػًهٍ     َظرٌ      

انثبنثخ/ احُبء 

 يدهرَخ
 3 2 فسهدخ احُبء يدهرَخ 
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 انزخطُط نهزطىر انشخصٍ .12

 
 

ها يتم تطوير المقرر من خالل االطالع على اخر ما استحدث في هذا العلم من امراض او وسائل تشخيص ومحاولة ادراج
ضمن المفردات حسب االختصاص وكذلك االطالع على المصادر والمحاضرات المستخدمة في الجامعات العراقية والعالمية 

 .وكذلك المؤتمرات ذات الصلة ومحاولة االستفادة من الجديد منها من خالل زج الجديد منها في وصف المقرر
 
 
 
 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .13

 
  االعتماد عمى المعدل لطالب فضال عن المقابمة التي تجريها المجنة مع اختبار تاهيمي لمطالب

 
 
 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجرَبيح .14

Joanne Willey, Linda Sherwood, Christopher J. Woolverton.(3122). 
Prescott's Microbiology 8th Edition . McGraw Hill. 

.مبادئ فسلجة االحياء المجهرية .دار الكتب للطباعة والنشر .جامعة الموصل 0891د. مها روؤف السعد.   
 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joanne+Willey&text=Joanne+Willey&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Linda+Sherwood&text=Linda+Sherwood&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Linda+Sherwood&text=Linda+Sherwood&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Christopher+J.+Woolverton&text=Christopher+J.+Woolverton&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.mheducation.com/highered/product/prescott-s-microbiology-willey-sandman/M9781260211887.html
https://www.mheducation.com/highered/product/prescott-s-microbiology-willey-sandman/M9781260211887.html
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 يخطظ يٓبساد انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشخبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيح انخبضؼخ نهزمٛٛى

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيح 

 أعبعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُخ / انًغزٕٖ

 أو اخزٛبس٘
 ٛخانًٓبساراألْذاف  خ ٛانًؼشفاألْذاف 

 جشَبيح انخبصخ ثبن

األْذاف انٕخذاَٛخ 

 مًٛٛخ ٔان
ٔانزأْٛهٛخ بساد انؼبيخ انًٓ

انًٓبساد األخشٖ  )انًُمٕنخ

انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

 (ٔانزطٕس انشخصٙ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

فغهدخ احٛبء   2221

 يدٓشٚخ
    *    *    *    * اعبعٙ
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 انجُُخ انزحزُخ .41

 الرٕخذ ـ انكزت انًمررح انًطهىثخ 4

انكزت ٔاالثحبس  انًُشٕسح يٍ اندبيؼبد انؼشالٛخ  )انًصبدر(  ـ انًراخغ انرئُسُخ 2

 .شصُٛخٔاندبيؼبد انؼبنًٛخ ان

               ـ انكزت وانًراخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَر ,.... ) 
Joanne Willey, Linda 
Sherwood, Christopher J. 
Woolverton.(3122). 
Prescott's Microbiology 8th Edition . McGraw 

Hill. 

.مبادئ فسلجة االحياء المجهرية 0891د. مها روؤف السعد. 

 .دار الكتب للطباعة والنشر .جامعة الموصل 
 

 

 

 
ة ـ انًراخغ االنكزروَُخ, يىالغ االَزرَُذ 

.... 
يشاخغ سصُٛخ يٍ  ، االنكزشَٔٛخ انًكزجخ االفزشاضٛخ

 زشَٛذاالَ

 

 

 
 

 
 خطخ رطىَر انًمرر انذراسٍ .41

 

 

 
   

 

 

 

 % عُٕٚب  25

 ادراج يىاضُغ رزًبشً يغ انحذاثخ ويزطهجبد انحُبح انؼهًُخ وانؼًهُخ, ويب رىصم انُه انؼهًبء، ثشكم يسزًر .

 
 يغ االطالع ػهً احذس انًصبدر انًزىفرح

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joanne+Willey&text=Joanne+Willey&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Linda+Sherwood&text=Linda+Sherwood&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Linda+Sherwood&text=Linda+Sherwood&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Linda+Sherwood&text=Linda+Sherwood&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Christopher+J.+Woolverton&text=Christopher+J.+Woolverton&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Christopher+J.+Woolverton&text=Christopher+J.+Woolverton&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.mheducation.com/highered/product/prescott-s-microbiology-willey-sandman/M9781260211887.html
https://www.mheducation.com/highered/product/prescott-s-microbiology-willey-sandman/M9781260211887.html
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 ثُٛخ انًمشس. 16

اعى انٕحذح / أٔ  انًطهٕثخ يخشخبد انزؼهى انغبػبد األعجٕع

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 االٔل

 ع3ٌ 2ٔ

 
مدخل لعمم فسمجة  يمذيخ نؼهى االحٛبء انًدٓشٚخ

 االحياء المجهرية
 
 
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

ايزحبٌ انكزشَٔٙ أ 

حضٕس٘ رحشٚش٘ 

  أ شفٕ٘

 انثبَٙ

 ع3ٌ 2ٔ
 

خ رٕضٛح انزشاكٛت انًكَٕ

 نهجكزشٚب
التركيب الداخمي 
لمخمية البكتيرية 

 وانواعه
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

ايزحبٌ انكزشَٔٙ أ 

حضٕس٘ رحشٚش٘ 

  أ شفٕ٘

 انثبنش

 ع3ٌ 2ٔ

 
التراكيب الخارجية  فٓى يٕضٕع انًحبضشح

 لمخمية البكتيرية
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

ٔ ايزحبٌ انكزشَٔٙ ا

حضٕس٘ رحشٚش٘ 

  أ شفٕ٘

 انشاثغ

 ع3ٌ 2ٔ
 

 البكتريا  وتكاثر نمو فٓى يٕضٕع انًحبضشح
 وطرق قياسها

 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

ايزحبٌ انكزشَٔٙ أ 

حضٕس٘ رحشٚش٘ 

  أ شفٕ٘

 انخبيظ

 ع3ٌ 2ٔ

 
تغذية البكتريا وانماط  فٓى يٕضٕع انًحبضشح

 التغذية
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

 اعئهخ شفٕٚخ

 انغبدط

 ع3ٌ 2ٔ
 

 متطمبات التغذية فٓى يٕضٕع انًحبضشح
 
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

ايزحبٌ انكزشَٔٙ أ 

 حضٕس٘

 انغبثغ

 ع3ٌ 2ٔ

 
العوامل المنظمة  فٓى يٕضٕع انًحبضشح

لمنمو واالوساط 
 الزرعية
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

ايزحبٌ انكزشَٔٙ أ 

حضٕس٘ رحشٚش٘ 

  أ شفٕ٘

 انثبيٍ

 ع3ٌ 2ٔ
 

طرق السيطرة عمى  فٓى يٕضٕع انًحبضشح
نمو االحياء 

 المجهرية
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

ايزحبٌ انكزشَٔٙ أ 

حضٕس٘ رحشٚش٘ 

  أ شفٕ٘

 انزبعغ

 
 ع3ٌ 2ٔ

 
 امتحان فصمي فٓى يٕضٕع انًحبضشح

 
 

شٚخ يحبضشاد َظ

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

 ايزحبٌ انكزشَٔٙ 
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 انؼبشش

 
 ع3ٌ 2ٔ
 

 الطاقة وااليض فٓى يٕضٕع انًحبضشح
 
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

ايزحبٌ انكزشَٔٙ أ 

حضٕس٘ رحشٚش٘ 

  أ شفٕ٘

انحاااااااااااابد٘ 

 ػشش

 

 ع3ٌ 2ٔ

 
 طرق تحرير الطاقة فٓى يٕضٕع انًحبضشح

 
وااليض في االحياء  

 ريةالمجه
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

ايزحبٌ انكزشَٔٙ أ 

حضٕس٘ رحشٚش٘ 

  أ شفٕ٘

 ع3ٌ 2ٔ
 

 ع3ٌ 2ٔ
 

تفاعالت االكسد  فٓى يٕضٕع انًحبضشح
 واالختزال والتخمر

 
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

ايزحبٌ انكزشَٔٙ أ 

حضٕس٘ رحشٚش٘ 

  أ شفٕ٘

 ع3ٌ 2ٔ

 
 ع3ٌ 2ٔ

 
التنفس الهوائي  ٕع انًحبضشحفٓى يٕض

 والالهوائي
 
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

ايزحبٌ انكزشَٔٙ أ 

حضٕس٘, رحشٚش٘ 

  أ شفٕ٘

انشاثغ 

 ػشش

 ع3ٌ 2ٔ

 
التخميق الحيوي  فٓى يٕضٕع انًحبضشح

 والضوئي
 
 

يحبضشاد َظشٚخ 

 Meet PDF 

 حضٕس٘ ػًهٛخ+

 اعئهخ شفٕٚخ

انخبيظ 

 ػشش

 ع3ٌ 2ٔ
 

 ايزحبٌ شٓش٘ يٕضٕع انًحبضشحفٓى 

 

 

 

PDF  َٙٔايزحبٌ انكزش 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
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  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف الثرًاهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها 
 قرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة . ويصاحبه وصف لكل م

 

 الؼلىم / جاهؼح ذكرَد كلُح  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى ػهٕو انؾٛبح  / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 طفٛهٛبد َظش٘ 

 ثكبنٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 فظهٙ 

  خانكزت انًُٓغٛ   انًؼزًذ ثشَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 18/6/2221 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 -ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انفظم يهًبً ثباليٕس انزبنٛخ :

 االعبعٛخ انًزؼهمخ ثًُٓظ ػهى انطفٛهٛبد..رؼشٚف انطبنت ثبنًجبدئ 1

بنت انًؼشفخ انكبفٛخ ؽٕل انًًٛضاد انؼبيخ نهًغبيٛغ انؾٕٛاَٛخ .ٚٓذف رذسٚظ ْزا انًمشس انٗ اكغبة انط2

انًزطفهخ ػهٗ االَغبٌ ٔرظُٛفٓب ٔانزؼشف ػهٗ االَٕاع انًخزهفخ ٔانًزطفهخ يٍ ؽٛش خظبئظٓب ٔرشكٛجٓب 

انذاخهٙ ٔدٔسح ؽٛبرٓب ٔانغٕاَت االيشاضٛخ ٔانٕثبئٛخ نٓب ٔطشق رشخٛض االطبثخ ثٓب فضالً ػٍ رؾذٚذ 

 غشافٙ ػبنًٛبً ٔطشق انغٛطشح ٔانؼالط ٔانٕلبٚخ يُٓب .اَزشبسْب انغ
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .12

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
ثٛئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرضفٙ انمذسح ػهٗ انؼًم يغ يغًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد  نظُغ     -1أ     

    ظؾٛخ ٔانجؾضٛخفٙ انًُظًبد انًُٓٛخ ٔان

نزٕعٛغ ٔرؼًٛك لذسارٓى فٙ أعبنٛت انجؾش انزؾهٛهٙ ٔانزغشٚجٙ ، ٔرؾهٛم انجٛبَبد ، ٔاعزخالص  -2أ

 انُزبئظ راد انظهخ نهكزبثخ انؼهًٛخ ٔانؼشع.

 ثؼهى انزؾهٛالد انًشضٛخ ٔكم يب ٚزؼهك ثٓبرؼشٚف انطبنت ثبنًجبدئ األعبعٛخ انًزؼهمخ  -3أ
     

 
 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخبسارانًٓ األْذاف –ة 

 رؼهى انمذسح ػهٗ انفٓى ٔاالعزٛؼبة - 1ة 

 رؼهى انمذسح ػهٗ انززكش - 2ة 

    رؼهى انمذسح ػهٗ انشثظ ٔاالعزُزبط   - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انجٕسثُٕٚذ-1
2- PDF 
 سدٔانٕ -3
 انفذٕٚاد انزؼهًٛٛخ-4

 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انٕٛيٛخ-

 االخزجبساد االعجٕػٛخ-2

 انزمبسٚش-3

 دانٕاعجب -4
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 يؾبراح األْذاف ٔانغبٚبد نزؾمٛك َزبئظ انشغجخ انًشزشكخ -1ط          

 انمضبء ػهٗ انؼبداد انغٛئخ -2ط        

 انفشم يؼبنغخ -3ط        

 االعزفبدح يٍ رؾذٚذ انٓذف انٕٛيٙ  -4ط        

 رغُت انزغٕٚف -5ط   

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انجٕسثُٕٚذ-1
2- PDF 
 انٕٔسد -3
 انفذٕٚاد انزؼهًٛٛخ-4
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 طشائك انزمٛٛى    

 

 

 

 
 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

ذح نهزؼشف إلػطبء انطبنت فشطخ عذٚ ػهى انطفٛهٛبدثبنزمُٛبد انؾذٚضخ فٙ  إدخبل يؼبسف يًٓخ  --1د         

 االيشاع انطفٛهٛخ ٔطشق رشخٛظٓب.ػهٗ 

طُغ ثٛئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرضفٙ انمذسح ػهٗ انؼًم يغ يغًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد   -2د

 فٙ انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانظؾٛخ ٔانجؾضٛخ

 َظبو ٔظٛفٙ ٔٔالؼٙ ٚزكٌٕ يٍ يكَٕبد أٔ ػًهٛبد يزؼذدح . رًكٍٛ انطبنت يٍ رظًٛى-3د

 أَشطخ يالؽظبد انضيالء ٔ  يًبسعخ االيزؾبَبد   -4د  

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشؽهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

  2 ػهى انطفٛهٛبد )َظش٘(  انضبَٛخ 
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 11بنية ادلقرر .

 االسبوع عدد الساعات خمرجات التعلم ادلطلوبة اسم الوحدة/او ادلوضوع طريقة التعلم  طريقة التقييم

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

Pdf ppt  التطور التارخيي ،العام واالمهية ادلعىن  الطفيليات والتطفل علم
لعلم الطفيليات العالقات احليوانية 

 انواع الطفيليات واتواع ادلضائف

 االول 2

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

العالقة بني الطفيلي وادلضيف، ختصص 
الطفيلي، ادوار حياة الطفيلي، مصادر 

الطفيليات، االصابة، طرق دخول وخروج 
 مراحل التطفل

الثاين   2 
 +الثالث

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

شعبة احليواانت االبتدائية: ادلميزات 
 والتصنيف، صنف اذلدبيات

 الرابع 2 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

 اخلامس 2  صنف اللحميات

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

 السادس 2  صنف السوطيات )السوطيات ادلعوية(

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

صنف السوطيات )السوطيات الدموية 
 والنسجية(

 السابع 2 

ات اليومية واالسبوعية االختبار 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

 الثامن 2  صنف البوغيات احليوانية 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

 التاسع والعاشر 2  امتحان شهري

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

صنف ادلخرمات  ادلسطحة،شعبة الديدان 
 ثنائية ادلنشأ

 احلادي عشر 2 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

صنف ادلخرمات  شعبة الديدان ادلسطحة،
 ثنائية ادلنشأ

 الثاين عشر 2 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

 الثالث عشر 2  صنف الديدان الشريطية

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

 الرابع عشر  2  صنف الديدان الشريطية

ومية واالسبوعية االختبارات الي
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

 اخلامس عشر  2  شعبة الديدان اخليطية
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

 تقنيات احدث وتكنولوجيا اكثر تطوراستخدام 
 
 
 
 
 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 ادلنهجية ادلواقع االلكرتونية العلمية من االنرتنيتالكتب 
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 جهخطظ ههاراخ الوٌه

 َرجً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوقاتلح لوخرجاخ الرؼلن الفردَح هي الثرًاهج الخاضؼح للرقُُن

 هخرجاخ الرؼلن الوطلىتح هي الثرًاهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السٌح / الوسرىي

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهج الخاصح تال

األهذاف الىجذاًُح 

 والقُوُح 
والرأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الوٌقىلح

الورؼلقح تقاتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررً

 اسن الرذرَسٍ :أ.م.د. ػلٍ دمحم ػثذ 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انؼهٕو –عبيؼخ ركشٚذ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

  لغى ػهٕو انؾٛبح  / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 انطفٛهٛبد انُظش٘  اعى / سيض انًمشس .3

 انكزشَٔٙ   أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 2221- 2222 – فظهٙ )كٕسعبد( انفظم / انغُخ .5

 عبػخ 32  )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2221-6-19 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أهذاف الوقرر .8

 .اكغبة انطبنت انًؼهٕيبد ؽٕل انًًٛضاد انؼبيخ نهًغبيٛغ انؾٕٛاَٛخ انًزطفهخ ػهٗ االَغبٌ ٔرظُٛفٓب .1

ٔدٔسح ؽٛبرٓب  ٙش خظبئظٓب انًظٓشٚخ ٔرشكٛجٓب انذاخه.انزؼشف ػهٗ االَٕاع انًزطفهخ انًخزهفخ يٍ ؽ2ٛ

ٔانغٕاَت انًشضٛخ ٔانٕثبئٛخ نٓب ٔطشق رشخٛض االطبثخ ثٓب فضالً ػٍ رؾذٚذ اَزشبسْب انغغشافٙ ػبنًٛبً 

 ٔطشق انغٛطشح ٔانؼالط .
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع - 9

  -: هذاف الوؼرفُحاأل -أ

 خ لرطىَر الىاقغ الٌظرٌ فٍ ػلن الطفُلُاخ اى َصٌف االحرُاجا -1أ

والرؼرف ػلً االًىاع اكساب الطالة الوؼلىهاخ حىل الووُزاخ الؼاهح للوجاهُغ الحُىاًُح الورطفلح ػلً االًساى وذصٌُفها    -2أ

الوخرلفح والورطفلح هي حُث خصائصها الوظهرَح وذركُثها الذاخلٍ ودورج حُاذها والجىاًة االهراضُح والىتائُح لها وطرق 

 .ذشخُص االصاتح تها، فضال ػي ذحذَذ اًرشارها الجغرافٍ ػالوُا وطرق السُطرج والؼالج

 -:وقررالخاصح تال ُحالوهاراذاألهذاف   -ة 

نذساعٙ ٚظجؼ لبدسا ػهٗ رشخٛض االطبثخ ثبنطفٛهٛبد ٔرؾذٚذ انُٕع ثؼذ اٌ ٚكًم انطبنت انًُٓبط ا  

انًزطفم ٔيٕلؼخ ٔانؼالط انًُبعت، فضالػٍ اكغبة انطبنت انمذسح ػهٗ ٔضغ ثشايظ يُبعجخ نهغٛطشح 

 ػهٗ االَٕاع انًخزهفخ يٍ انطفٛهٛبد ٔانؾذ يٍ اَزشبسْب.

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .طشٚمخ انمبء انًؾبضشاد -1

 .(Team Project ) انًغبيٛغ انطالثٛخ  -2
 مٛبعٛخ .نطشٚمخ انا -3
 انًؾبضشاد انؼًهٛخ. -4

 
 طشائك انزمٛٛى      

 االيزؾبَبد انشٓشٚخ . -1
 االيزؾبَبد انٕٛيٛخ . -2
 االعئهخ انشفٓٛخ اصُبء ٔلذ انًؾبضشح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انؼظف انزُْٙ. -3
  األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٛش ثؾغت لذسح انطبنت ) -1ط

انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕط ) لذساد انطبنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف 

 ٚغت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رؾغٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.

يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش عٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚؾذد  -2ط

 طبنت (ؽٛبح ان

( )يظطهؼ ٚشيض ألػهٗ يغزٕٚبد Critical Thankingإعزشارٛغٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى) -3ط

 انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ طشػ يشكهخ يب صى رؾهٛهٓب يُطمٛبً نهٕطٕل إنٗ انؾم انًطهٕة)

 

  
 ٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕػ ٔصمخ فٙ انكالو.انمذسح   -1د

 TEAMWORK  انؼًم ثضمخ ضًٍ يغًٕػخ انؼًم انغًبػٙ -2د
 عًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓغٙ ٔػهًٙ نزأعٛظ انؾمبئك ٔانًجبدئ ؽال نًشكهخٔ انزؾهٛم ٔانزؾمٛك -3د

 ًجبدسح، ٔرؾذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانؾهٕل انًطشٔؽخانذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ ان    -4د
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 تٌُح الوقرر .11

اسن الىحذج / أو  هخرجاخ الرؼلن الوطلىتح الساػاخ األسثىع

 الوىضىع
طرَقح 

 الرؼلُن
 طرَقح الرقُُن

Meet+P الطفيليات والتطفل علم  فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 2 االٔل
DF 

ايزؾبٌ انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘ 

  رؾشٚش٘ أ شفٕ٘

 َٙانضب

العالقة بني الطفيلي  فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 3
وادلضيف، ختصص الطفيلي، 
ادوار حياة الطفيلي، مصادر 

االصابة، طرق دخول 
الطفيليات، مراحل وخروج 
 التطفل

Meet+P
DF 

ايزؾبٌ انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘ 

  رؾشٚش٘ أ شفٕ٘

 انضبنش
شعبة احليواانت االبتدائية:  فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 3

ادلميزات والتصنيف، صنف 
 اذلدبيات

Meet+P
DF 

ايزؾبٌ انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘ 

  رؾشٚش٘ أ شفٕ٘

Meet+P صنف اللحميات فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 3 انشاثغ
DF 

ؾبٌ انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘ ايز

  رؾشٚش٘ أ شفٕ٘

 انخبيظ

اطالع انطهجخ ػهٗ اعٓضح  3

يخزجشٚخ عذٚذح رًكُٓى يٍ 

اكزغبة يٓبساد ٔيؼهٕيبد 

 عذٚذح

صنف السوطيات 
 )السوطيات ادلعوية(

 اعئهخ شفٕٚخ ؽضٕس٘

 انغبدط
صنف السوطيات  ايزؾبٌ شٓش٘ 3

)السوطيات الدموية 
 والنسجية(

 ايزؾبٌ انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘ ؽضٕس٘

Meet+P صنف البوغيات احليوانية  فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 3 انغبثغ
DF 

ايزؾبٌ انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘ 

  رؾشٚش٘ أ شفٕ٘
Meet+P امتحان شهري فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 3 انضبيٍ

DF 
ايزؾبٌ انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘ 

  رؾشٚش٘ أ شفٕ٘
 ادلسطحة،شعبة الديدان  فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 3 انزبعغ

 صنف ادلخرمات ثنائية ادلنشأ
Meet+P

DF 
انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘ ايزؾبٌ 

  رؾشٚش٘ أ شفٕ٘

 شعبة الديدان ادلسطحة، فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 3 انؼبشش
 صنف ادلخرمات ثنائية ادلنشأ

Meet+P
DF 

ايزؾبٌ انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘ 

  رؾشٚش٘ أ شفٕ٘

انؾبد٘ 

 ػشش

Meet+P صنف الديدان الشريطية فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 3
DF 

ايزؾبٌ انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘ 

  رؾشٚش٘ أ شفٕ٘

ايزؾبٌ انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘  ؽضٕس٘ صنف الديدان الشريطية فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 3 ششانضبَٙ ػ

  رؾشٚش٘ أ شفٕ٘
ايزؾبٌ انكزشَٔٙ أ  ؽضٕس٘ شعبة الديدان اخليطية فٓى يٕضٕع انًؾبضشح 3 انضبنش ػشش

  ؽضٕس٘, رؾشٚش٘ أ شفٕ٘

 انشاثغ ػشش

ٓضح اطالع انطهجخ ػهٗ اع 3

يخزجشٚخ عذٚذح رًكُٓى يٍ 

اكزغبة يٓبساد ٔيؼهٕيبد 

 عذٚذح

 

 

 اعئهخ شفٕٚخ ؽضٕس٘ 

انخبيظ 

 ػشش

 ايزؾبٌ انكزشَٔٙ أ ؽضٕس٘ ؽضٕس٘ ايزؾبٌ شٓش٘ ايزؾبٌ شٓش٘ 3
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 الرٕعذ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 .انكزت ٔاالثؾبس  انًُشٕسح يٍ انغبيؼبد انؼشالٛخ ٔانغبيؼبد انؼبنًٛخ انشطُٛخ )انًظبدس(   ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ2

)                ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
 انؼبنٙ، ثغذاد. (. ػهى انطفٛهٛبد. يطجؼخ انزؼهٛى1811دأد، اثشاْٛى شؼجبٌ )

Roberts, L.S. and Janovy, J. (2013). Foundation of 
parasitology. 

 يشاعغ سطُٛخ يٍ االَزشَٛذ ، االنكزشَٔٛخ انًكزجخ االفزشاضٛخ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....ة ـ 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .12

   

 

 % سٌىَا  52
 ادساط يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انؾذاصخ ٔيزطهجبد انؾٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ, ٔيب رٕطم انّٛ انؼهًبء، ثشكم يغزًش .

 
 



يملعلا ثح وبلاـ يلا علا ميلعتلا ةرازو
يم ــ لعلا ميو ـــ قتلا و فار زاهاإلشـــــ جـــــ

يميداك األ دامتع واال ةدوجلا نامض ةرئاد

تيركت : ةعماجلا
مولعلا ةيلك : دهعملا ة/ يلكلا

ةايحلا مولع مسق : يملعلا مسقلا
٢٠٢١/٦/٢٠: فلملا ءلم خيرات

: عيقوتلا : عيقوتلا
: يملعلا نواعملا امس : مسقلا سيئر امس

: خيراتلا : خيراتل ا

لبق نم فلملا ـق قد
يعماجلا واألءاد ةدوجلا نامض ةبعش

: يعماجلا واألءاد ةدوجلا نامض ةبعش ريدم مسا
خيراتلا
عيقوتلا

ديسلا ةقداصم
ديمعلا

يميداك األ جمانربلا فصو

ملعتلا تاجرخمو جمانربلا صئاصخ ألمه ًايضتقم ًازاجيا اذه يميداك األ جمانربلا فصو رفوي
صرفلا نم ىوصقلا ةدافتس اال ققح دق ناك اذإ امع ًانهربم اهقيقحت بلا طلا نم ةعقوتملا

جمانربلا نمض ررقم لكل فصو هبحاصيو . ةحاتملا



I ةحفصلا

ةيميلعتلا ةسسؤملا تيركت1. ةعماج

زكرملا / يملع لا مسقلا ةايحلا2. مولع مسق

وا يميداك األ جمانربلا مسا .3
ينهملا

ةيئاهنلا ةداهشلا مسا ريتسجاملا4.

: يساردلا ماظنلا .5
ىرخأ / تاررقم / يونس

يونس

دمتعملا دامتع اال جمانرب يملعلا6. جهنملا

ىرخ األ ةيجراخلا تارثؤملا ةيزكرملا7. تاربتخملا مسق عم قيسنتلا و نواعتلا ب لمعلا

فصولا دادعإ خيرات .82020-2021 يساردلا ماعلا

يميداك األ جمانربلا فادهأ .9

ثوحبلا ب ضوهنلا و ةيربتخملا هزهج اال ىلع لمعلا ةيفيك ةفرعمل بلا طلل هيلقعلا تاردقلا ةيمنت
هيقيقح داوم مادختساو يلمعلا قيبطتلا خالل نم ثوحبلا هذهب هقلعتملا لكاشملا لحو هيملعلا

اذكهو ىرخا هعومجم لبق نم اهلا مكاو هروانملا مث نمو جئاتن جارختساو

مييقتلا و ملعتلا و ميلعتلا قئارطو ةبولطملا جمانرب لا تاجرخم .10



II ةحفصلا

ةيفرعملا فاده 1-اال
هثيدحلا هيربتخملا هزهج اال ىلع بلا طلا طاالع أ1-

نيتورلا هيملعلا االروم كرت أ2-
مدلا ليلحتو بحس روما هميلعتو ايلعف بلا طلا ليغشت أ3-
هب طيرفتلا نكمي وال هيملع هقاط هنأب بلا طلا ساسحا أ4-

أ5-
أ6-

جمانرب بلا ةصاخل ةيا تاراهملا فاده ب–األ
جهنملا نمضو هرفوتملا هزهج اال ىلع لمعلا ب1-

هعجشتو بلا طلا سفنب هقث ءاطعا ب2-
ب3-

ملعتلا و ميلعتلا قئارط

لسلستملا جهنملا تارارقم نمصو هيربتخملا هزهج اال ىلع لمعلا

مييقتلا قئارط

تانيعلل هيليلحت جئاتن ىلع دامتع واال هيمويو هيلصف تاناحتما

. ةيميقلا و ةينادجولا فاده ج-األ
هعيجشتو هتعباتمو بلا طلل هقث ءاطعا ج1-

بلا طلا ىوتسمل لوزنلا و هيدرفلا قورفلا ةجلا ج2-عم
ج3-
ج4-

ملعتلا و ميلعتلا قئارط

يف هيزكرملا تاربتخملا مسق عم قيسنتلا و مسقلا تاربتخم يف هرفوتملا هزهج اال ىلع لمعلا
هروطتمو هعونتم هزهجا مهك التمال هعماجلا ةسائر

مييقتلا قئارط

هب لكوملا يلمعلا لمعلا ىلع هبلا وطلا بلا طلا ميقتو تانيعلا ليلحت جئاتن ىلع دامتع اال



III ةحفصلا

روطتلا و فيظوتلا ةيلباقب ةقلعتملا ىرخ األ تاراهملا ) ةلوقنملا ةيليهأتلا و ةماعلا تاراهملا د-
.( يصخشلا

لبقتسملا يف ثحبلا و روطتلا ىلع رداق ديدج ليج قلخ د1-
د2-
د3-
د4-

ملعتلا و ميلعتلا قئارط

هرفوتملا هيربتخملا هزهج اال

مييقتلا قئارط

هيمويلا و هيلصفلا تاناحتم اال

جمانربلا ةينب .11

ةلحرملا
ةيساردلا

قاسملا وأ ررقملا قاسملازمر وأ ررقملا ةدمتعملامسا تاعاسلا

يلمعيرظن

ثلا يلمعلاثلا مدلا يلمعلاملع مدلا ،ملع عوبسا 14
هعاس 45

يصخشلا روطتلل طيطختلا .12



IV ةحفصلا

اهيلع لمعلا و هثيدح هزهجاو تاينقت لا معتسأب بلا وطلا سردملا عيجشت

( دهعملا وأ ةيلكلا ب قاحتل باال ةقلعتملا ةمظن ضوعاأل ) لوبقلا رايعم .13

اهيلع ميدقتلا موري يذلا يملعلا مسقلا يف هلوبقل ليهأتلل بلا طلا ميقي يسفانت ناحتما

جمانربلا نع تامولعملا رداصم مهأ .14

هيبطلا ليلا حتلا يف هيهبلا رردلا ةلسلس



V ةحفصلا

جهنملا تاراهم ططخم

مييقتلل ةعضاخلا جمانربلا نم ةيدرفلا ملعتلا تاجرخمل ةلباقملا تاعبرملا يف ةراشا عضو ىجري

جمانربلا نم ةبولطملا ملعتلا تاجرخم

ىوتسملا / ررقملاةنسلا ررقملازمر يساسأمسا
يرايتخا مأ

ية فرعملا فاده ةياأل تاراهملا فاده األ
جمانرب بلا ةصاخلا

و ةينادجولا فاده األ
ةيميقلا

ةيليهأتلا و ةماعلا تارا هملا
ىرخ األ تاراهملا ) ةلوقنملا

و فيظوتلا ةيلباقب ةقلعتملا
( يصخشلا روطتلا

بأ4أ3أ2أ1
1

ب
2

ب
3

ب
4

د4د3د2د1ج4ج3ج2ج1



VI ةحفصلا



ةحفصلا
VII

ررقملا فصو جذوم ن

ميهاربا نونذ دومحم :م.م يسيردتلا مسا

يلمعلا مدلا ملع ررقملا فصو

ةيميلعتلا ةسسؤملا مولعلا1. ةيلك – تيركت ةعماج

زكرملا / يملع لا مسقلا ةايح2. لا مولع مسق

ررقملا زمر / مسا لمعلا3. مدلا ملع

ةحاتملا روضحلا لا كشأ يروضح4.

ةنسلا / لصفلا .52021-2020–( تاسروك ) يلصف

( يلكلا ) ةيساردلا تاعاسلا ددع ةعاس6. 45

فصولا اذه دادعإ خيرات .72021/6/20

ررقملا فادهأ .8

متي امكو ، صاصتخ اال ماسق لأل ررقملا اذه ةيمهاو يلمعلا مدلا ملع نع ةماع ةركف لا صيا -1

مهلعجت يتلا ةيرصبلا و ةيئابرهكلا و هينورتكل اال هزهج اال ىلع لمعل ا تاراهملا ضعب ةبلطلا باسكا

و ليلا ،كتلاح ةيمويلا ةيلمعلا ةايحلا يف اهوهجاوي نا نكمملا نم يتلا عيضاوملا مهأب نيملم

. روما اذكه عم لماعتلا ةيفيكو جئاتنلا ىلع لوصحلا و تاريضحتلا

. قارعلا يف ةايحلا مولع مسق لا جم يف ةصصختمو ةءوفك تاك مال دادعإ -2

بلا طلا نم ةعقوتملا ملعتلا تاجرخمو ررقملا صئاصخ ألمه ًايضتقم ًازاجيإ اذه ررقملا فصو رفوي

طبرلا نم .والدب ةحاتملا ملعتلا صرف نم ىوصقلا ةدافتس اال ققح دق ناك اذإ امع ًانهربم اهقيقحت

. جمانربلا فصو نيبو اهنيب

مييقتلا و ملعتلا و ميلعتلا قئارطو ررقم لا تا جرخم -9



ةحفصلا
VIII

ةيفرعملا فاده أ-األ
. ةايحلا ملع يف يلمعلا عقاولا ريوطتل تاجايتح اال فنصي أ1-ان

ليلا حتلا جئاتن ريسفتو هلا معاو كالهم يف دعاوق نم هملعت ام ةسرامم ىلع داتعي أ2-ان
هيملعلا

هيجولياب لا لوص اال تاذ ةزهج يفاال ةميلسلا ريغ االت معتس اال اباجيا دقتني نأ أ3-
. ايلمع اهقيقحتو ةقدب اهسرد يتلا تامولعملا عجرتسي أ4-نأ

مولعملا ريظنلا ىلع سايقلا ب لوهجملا ىرحت نأي أ5-
عمدالالاهت. هيجولوياب لا تاحلطصملا ب املع طيحي نأ أ6-

. ررقم بلا ةصاخلا ةي تاراهملا فاده ب-األ

. عادب واال ةثادحلا نم ئشب هيجولياب لا رهاوظلل ال يلعتو ولحال بلا طلا ركتبي ب1-نأ
. لكاشملا لح ىلع فيكتلا و ةيلمعلا هيجولياب لا موهفمل بلا طلا ةفرعم ب2-

ديدج بولسأب هيجولياب لا تادرفملا ةساردل اططخم بلا طلا ممصي نأ ب3-
. يجولياب يملع روظنمب عقاولا ليلحت نم ةبلطلا نيكمت ب4-

ملعتلا و ميلعتلا قئارط

. تارضاحملا ءاقلا ةقيرط -1
.(Team Project) الةيب طلا عيماجملا -2

. ةيسايقلا ةقيرطل 3-ا
. ةيلمعلا تارضاحملا -4

مييقتلا قئارط

. ةيرهشلا تاناحتم 1-اال

. ةيمويلا تاناحتم 2-اال
. ينهذلا فصعلا ىلع دمتعت يتلا ةرضاحملا تقو ءانثا ةيهفشلا ةلئس 3-اال

ةيميقلا و ةينادجولا فاده ج-األ
(LetsThinkaboutThinkingAbility) بلا طلا ةردق بسحب ريكفتلا ةراهم ج1-
ىتم مهفو ( بلا طلا تاردق ) سوملم وه امب بلا طلا دقتعي نأ وه ةراهملا هذه نم فدهلا

. لوقعم لكشب ريكفتلا ىلع ةردقلا نيسحت ىلع لمعيو ركفي نأ بجي فيكو اذامو
رارقلا ذختي لبق اديج ريكفتلا ميلعت وه ةراهملا هذه نم فدهلا ) ةيلا علا ريكفتلا ةراهم ج2-

( بلا طلا ةايح ددحي يذلا
ىلع أل زمري حلطصم )(CriticalThanking) ملعتلا يف دقانلا ريكفتلا ةيجيتارتسإ ج3-
لحلا ىلإ لوصولل ًايقطنم اهليلحت مث ام ةلكشم حرط ىلإ فدهي يتلا و ريكفتلا تايوتسم

) بولطملا

روطتلا و فيظوتلا ةيلباقب ةقلعتملا ىرخ األ تاراهملا ) ةلوقنملا ةيليهأتلا و ةماعلا تاراهملا د-
.( يصخشلا

كلاالم. يف ةقثو حوضوب راكف نعاأل ريبعتلا ىلع ةردقلا د1-
TEAMWORK ةعومجم نمض ةقثب لمعلا يعامجلا لمعلا د2-

ح ئدابملا و قئاقحلا سيسأتل يملعو يجهنم لكشب تامولعملا عمج و قيقحتلا و ليلحتلا د3-
ةلكشمل ال

لولحلا و راكف األ عضوو صرفلا ديدحتو ، ةردابملا ىلع ةردقلا و لمعلا ىلع ةيعفادلا د4-



IX ةحفصلا

ةحورطملا

ررقملا ةينب .10

عوبس ةبولطملاتاعاسلااأل ملعتلا /وأتاجرخم ةدحولا مسا
عوضوملا

ةقيرط
ميلعتلا

مييقتلا ةقيرط

االلو
ةرضاحملا3 عوضوم مدلامهف وايروضحتانوكم ينورتكلا ناحتما

وا يريرحت يروضح
يوفش

يناثلا
ةرضاحملا3 عوضوم هيئايزيفلامهف تافصلا

مدلل
وايروضح ينورتكلا ناحتما

وا يريرحت يروضح
يوفش

ثلا ثلا
ةرضاحملا3 عوضوم مدلامهف تانيع Meetعمج

PDF
وا ينورتكلا ناحتما
وا يريرحت يروضح

يوفش

عبارلا
ةرضاحملا3 عوضوم مدلامهف بحس

يديرولا و يريعشلا
Meet+

PDF
وا ينورتكلا ناحتما
وا يريرحت يروضح

يوفش

سماخلا
ةزهجا3 ىلع ةبلطلا طاالع

مهنكمت ةديدج ةيربتخم
تاراهم باستكا نم
ةديدج تامولعمو

بحس تاوطخ
بحس ءاطخا ، مدلا

مدلا

ةيوفش ةلئسا

سداسلا
يرهش3 يرهشناحتما واناحتما ينورتكلا ناحتما

يروضح

عباسلا
ةرضاحملا3 عوضوم ةلماكلامهف مدلا +Meetةروص

PDF
وا ينورتكلا ناحتما
وا يريرحت يروضح

يوفش

نماثلا
ةرضاحملا3 عوضوم مدلامهف تايرك خالاي

اهعاوناو ضيبلا
وا ينورتكلا ناحتما
وا يريرحت يروضح

يوفش

عساتلا
ةرضاحملا3 عوضوم ةحسممهف لمع ةبرجت

مدلا بحسو ، مدلا
وايروضح ينورتكلا ناحتما

وا يريرحت يروضح
يوفش

رشاعلا
ةرضاحملا3 عوضوم رمحلامهف مدلا خالاي

،واال اهلا كشاو
اهب هقلعتملا ضارم

وايروضح ينورتكلا ناحتما
وا يريرحت يروضح

يوفش

يداحلا

رشع

ةرضاحملا3 عوضوم نيبمهف قيرفتلا ةبر جت
تارابتخ اال بيبانا
يهامو ، هنولملا
يتلا داوملا

اال كلت اهيوتحت
بيبان

وايروضح ينورتكلا ناحتما
وا يريرحت يروضح

يوفش

Meet+
PDF

Meet+
PDF

Meet+
PDF



X ةحفصلا

ةيتحتلا ةينبلا .11

ةبولطملا ةررقملا بتكلا دجوتـ1 ال

( رداصملا ) ةيسيئرلا عجارملا ةيقارعلاـ2 تاعماجلا نم ةروشنملا ثاحب واال بتكلا
. ةنيصرلا ةيملا علا تاعماجلا و

اهب ىصوي يتلا عجارملا و بتكلا ـا
(...., ريراقتلا , ةيملعلا الت جملا )

ةيلمعلا ةايحلا مولع بتك ، ءايح ملعاال تايساسا
. مولعلل تيركت ةلجم ، ةدمتعملا

اال عقاوم , ةينورتكل اال عجارملا ـب
.... تينرتن

ةنيصر عجارم ، ةينورتكل اال ةيضارتف اال ةبتكملا
تينرتن نماال

يساردلا ررقملا ريوطت ةطخ .12

ًايونس 25%
، ءاملعلا هيلا لصوت امو , ةيلمعلا و ةيملعلا ةايحلا تابلطتمو ةثادحلا عم ىشامتت عيضاوم جاردا

. هثيدح هيملع هزهجا دوجول هعماجلا ةسائر هيزكرملا تاربتخملا مسق عم قيسنتلا و رمتسم لكشب

يناثلا

رشع

ةرضاحملا3 عوضوم مدلامهف بحس ةبرجت
هعئاشلا ءاطخ واال
ديرولا رايتخاو

وايروضح ينورتكلا ناحتما
وا يريرحت يروضح

يوفش
ثلا ثلا

رشع

ةرضاحملا3 عوضوم مدلامهف تايليفط
فرعتلا متي فيكو

اهيلع

وايروضح ينورتكلا ناحتما
وا يريرحت , يروضح

يوفش

عبارلا

رشع

ةزهجا3 ىلع ةبلطلا طاالع
مهنكمت ةديدج ةيربتخم

تاراهم باستكا نم
ةديدج تامولعمو

يلكلا دعلا
مدلا تانوكمل
رهجملا ةطساوب
دعلا ةحيرشو

ةيوفشيروضح ةلئسا

سماخلا

رشع

يرهش3 يرهشناحتما وايروضحناحتما ينورتكلا ناحتما
يروضح



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 

 ان عبدالرمحن محزة ريسي : ايفسم التدا    
      جامعة تكريت:  اجلامعة    

 كلية العلوم  :   املعهد  /ةالكلي   
 قسم علوم احلياة  :    القسم العلمي    
 19/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :    التوقيع                               :                                    التوقيع     
                      : املعاون العلمي  سم ا                                                 :  رئيس القسم سما    

                                                          :   التاريخ                                                             : لتاريخ   ا     
    
 

                                                                              
     

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

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       



 

 
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 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 

 

 جامعة تكريت / كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم الحياة   / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني  
 محاظرات عملية أسبوعية  

 ماجستير   اسم الشهادة النهائية   .4

   :النظام الدراسي   .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 فصلي )كورسات(  

 محاظرات عملية حضورية والكترونية   المعتمد    برنامج االعتماد .6

 وسائل توضيحية وتجارب عملية في المحتبرات   المؤثرات الخارجية األخرى   .7

 19/6/2021 تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال   .10

   االهداف المعرفية  -أ
      ف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في علم تصنيف النباتان يصن   - 1أ

 ماتعلمهُ من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الضوابط ان يعتاد على ممارسة  - 2أ

 ايجاباً للظواهر التي تخص علم تصنيف النبات  ان يتعلم تشخيص   - 3أ
 ان يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عملياً  - 4أ
 ان يفك المجهول بالقياس على النظير المعلومي    - 5أ
 التهاان يحيط علما بالمصطلحات العلمية التابعة لعلم تصنيف النبات مع دال  - 6أ

 برنامج لخاصة بال ا يةالمهارات  األهداف –ب 

 شئ من الحداثة واالبداع.بحلوال وتعليال  أن يبتكر الطالب   -  1ب 

 تصنيف النبات والتكيف على معرفة كل مايتعلق بهذا العلم  علم معرفة الطالب لمفهوم   -  2ب

 د بأسلوب جديدات  مخططا لدراسة المفر الطالب أن يصمم  -  3ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 . طريقة القاء المحاضرات -1

 . (Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 لطريقة القياسية . ا -3

 المحاضرات العملية 
 طرائق التقييم       

 

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

 الوجدانية والقيمية .  األهداف - ج

 (Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) - 1ج        

الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف  

 التفكير بشكل معقول.يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على 

مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد   - 2ج

 حياة الطالب ( 

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم)  - 3ج

 ليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب) التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تح
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية  و المهارات العامة- د 

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم. القدرة   - 1د- 1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي - 2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة و التحليل والتحقيق - 3د

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

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           المساق اسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  المرحلة الثانية

 مسائي  
  4  تصنيف نبات / عملي   

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 ، وماتوصل اليه العلماء ، بشكل مستمر .  ادراج مواضيع تتماشى مع احلداثة ومتطلبات احلياة العلمية والعملية  
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو   ع)وضمعيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

   الكتب واألبحاث المنشورة من الجامعات العراقية                  ئيسية ) المصادر(  المراجع الر  -1

 والجامعات العالمية الرصينة .                                                     

           اساسيات علم تصنيف النبات ، كتب علم تصنيف النبات               الكتب والمراجع التي يوصى بها  -2

 ، جملة تكريت للعلوم الصرفة                                                                 

      االلكترونية ، مراجع رصينة من المكتبة االفتراضية        المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت -3

 االنترنيت                                                    
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 تكريت:  الجامعة    

 العلوم:  / المعهدةالكلي   

 علوم الحياة:    القسم العلمي    

 91/6/0209تاريخ ملء الملف :     

 

 :   التوقيع                             :                                    يعالتوق    

                    : المعاون العلمي سما                                                  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 جامعي:واألداء الضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

السيد  مصادقة                                                                                                      

         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 

 ر ضمن البرنامجوصف لكل مقر
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 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  الوصف تاريخ إعداد  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ



  
 0الصفحة 

 
  

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 علم طرائق التعليم والت     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          
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 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 

 

 

 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 جات التعلم المطلوبة من البرنامجمخر 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (الشخصي والتطور

 4د 3د 0د 9د 4ج 3ج 0ج 9ج 4ب 3ب 0ب 9ب 4أ 3أ 0أ 9أ
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 موذج وصف المقررن

 أ.م.د. منى صالح رشيدلتدريسي : اسم ا

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  التعليميةالمؤسسة  .1

 لحياةقسم علوم ا    / المركز علمي القسم ال .2

 نسجةاال اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2121- 2121 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-6- 19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ا يتم اكساب الطلبة االختصاص ، وكم واهمية هذا المقرر لألقسام االنسجةعلم عامة عن  فكرةايصال   -1    

التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة  بعض المعلومات النظرية والعملية

 .اليومية العملية 

 
 في العراق.  علوم الحياةفي مجال فوءة ومتخصصة كإعداد مالكات  -2
 
 
 

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
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   هداف المعرفيةاأل -أ

 .علوم الحياة العملي فين يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

   واعماله ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ
 وتحقيقها عمليا. أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -3أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -4أ
 .مع دالالتهاالعلمية في علم االجنة أن يحيط علما بالمصطلحات    -5أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 بشئ من الحداثة واالبداع. يةلعلمحلوال وتعليال للظواهر اأن يبتكر الطالب  - 1ب

 . ةجنسعلم االمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بمنظور علمي .تمكين الطلبة من تحليل الواقع    3ب

    

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 لطريقة القياسية .ا -3
 المحاضرات العملية. -4

 
 ائق التقييم طر     

 االمتحانات الشهرية . -1
 االمتحانات اليومية . -2
 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني. -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) -1ج

الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف  الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد

 يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.

مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد  -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingفي التعلم)إستراتيجية التفكير الناقد  -3ج

 التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب)

 

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

 التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.على القدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 حلول المطروحةالدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار وال    -4د
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 بنية المقرر .92

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 األول
+Meet االنسجةمفهوم علم ا فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
+Meet  الخلية فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
+Meet النسج الظهارية  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
+Meet النسج الظهارية  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

طلبة على اجهزة اطالع ال 3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

 اسئلة شفوية حضوري النسج الظهارية 

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري  امتحان شهري 3 السادس

 حضوري

 السابع
+Meet النسج الظهارية  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

 حضوري تحريري او

  شفوي

 الثامن
+Meet النسج الظهارية  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 التاسع
+Meet النسج الظهارية  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
+Meet النسج الضامة فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
لكتروني او امتحان ا

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

+Meet الدم-النسج الضامة فهم موضوع المحاضرة 3
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثاني 

 عشر

 -النسج الضامة  فهم موضوع المحاضرة 3

 الهيكيلية
Google 
meet+ 

pdf 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
ث الثال

 عشر

 Google  النسج العصبية فهم موضوع المحاضرة 3
meet+ 

pdf 

امتحان الكتروني او 

حضوري, تحريري او 

  شفوي

الرابع 

 عشر

اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

 

 

 Google النسج العضلية
meet+ 

pdf 

 اسئلة شفوية
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 البنية التحتية  .11

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .والجامعات العالمية الرصينة

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
  , نسجةعلم االاساسيات 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

05%  ً  سنويا

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

 
 

الخامس 

 عشر

 Google امتحان شهري شهري امتحان 3
meet+ 

pdf 

امتحان الكتروني او 

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 تكريت:  الجامعة    

 العلوم:  / المعهدةالكلي   

 علوم الحياة:    القسم العلمي    

 91/6/0209تاريخ ملء الملف :     

 

 :   التوقيع                             :                                    يعالتوق    

                    : المعاون العلمي سما                                                  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 جامعي:واألداء الضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

السيد  مصادقة                                                                                                      

         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 

 ر ضمن البرنامجوصف لكل مقر
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 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  الوصف تاريخ إعداد  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
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 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 علم طرائق التعليم والت     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          
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 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 

 

 

 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 جات التعلم المطلوبة من البرنامجمخر 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (الشخصي والتطور

 4د 3د 0د 9د 4ج 3ج 0ج 9ج 4ب 3ب 0ب 9ب 4أ 3أ 0أ 9أ
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 موذج وصف المقررن

 أ.م.د. منى صالح رشيدلتدريسي : اسم ا

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  التعليميةالمؤسسة  .1

 لحياةقسم علوم ا    / المركز علمي القسم ال .2

 تشريح المقارن للحبلياتال اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2121- 2121 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-6- 19 هذا الوصف  تاريخ إعداد .7

 أهداف المقرر .8

ا يتم االختصاص ، وكم واهمية هذا المقرر لألقسامالتشريح المقارن علم عامة عن  فكرةايصال   -1    

التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان  اكساب الطلبة بعض المعلومات النظرية والعملية

 .مية اليويواجهوها في الحياة العملية 

 
 في العراق.  علوم الحياةفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
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   هداف المعرفيةاأل -أ

 .علوم الحياة العملي فين يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

   واعماله ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ
 وتحقيقها عمليا. أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -3أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -4أ
 .مع دالالتها العلمية في علم التشريح المقارنأن يحيط علما بالمصطلحات    -5أ

 واجهة وفهم سلوك الحيوانات الحبلية وتصنيفها وتشريحهاان يكون قادرا على م -6

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

بشئ من الحداثة  التي يشاهدها في الحياة البرية لعلميةحلوال وتعليال للظواهر اأن يبتكر الطالب  - 1ب

 واالبداع.

 . علم التشريح المقارنمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بمنظور علمي .كين الطلبة من تحليل الواقع تم   3ب

    

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 لطريقة القياسية .ا -3
 المحاضرات العملية. -4

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية . -1
 االمتحانات اليومية . -2
 اء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.االسئلة الشفهية اثن -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) -1ج

الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف 

 على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.يجب أن يفكر ويعمل 

مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد  -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم) -3ج

 لى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب)التفكير والتي يهدف إ

 

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

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   -1د

 TEAMWORK  جموعةالعمل بثقة ضمن م العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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 بنية المقرر .92

حدة / أو اسم الو مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 األول
لتشريح مفهوم علم ا فهم موضوع المحاضرة 3

 المقارن
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
اهم مميزات  فهم موضوع المحاضرة 3

  الحبليات
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
تصنيف الحبليات   فهم موضوع المحاضرة 3

 االولية
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
+Meet االسيديات  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

ومعلومات  اكتساب مهارات

 جديدة

 اسئلة شفوية حضوري البالنوكلوسس 

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري  امتحان شهري 3 السادس

 حضوري

 السابع
+Meet مجموعة الفقريات  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
+Meet الالفكيات  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 التاسع
+Meet فوق صنف االسماك فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
صنف الطيور  فهم موضوع المحاضرة 3

وصنف الزواحف 

 وصنف اللبائن

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

+Meet الجهاز الجلدي فهم موضوع المحاضرة 3
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثاني 

 عشر

الجهاز الجلدي  فهم موضوع المحاضرة 3

 للفقريات
Google 
meet+ 

pdf 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثالث 

 عشر

 الجهاز الجلدي فهم موضوع المحاضرة 3

  للبائن
Google 
meet+ 

pdf 

امتحان الكتروني او 

حضوري, تحريري او 

  شفوي

الرابع 

 عشر

اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

 

 

 Google الجهاز الهكيلي
meet+ 

pdf 

 اسئلة شفوية
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 البنية التحتية  .11

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .والجامعات العالمية الرصينة

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( التقارير ،....  المجالت العلمية ،) 
 , تشريح المقارن للحبلياتعلم الاساسيات 

  اساسيات علم التشريح المقارن للفقريات

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت
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05%  ً  سنويا

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

 
 

الخامس 

 عشر

 Google امتحان شهري امتحان شهري 3
meet+ 

pdf 

امتحان الكتروني او 

 حضوري



 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                                                                                                               

 
 



 
 

 1الصفحة 
 

  
 

      
 وصف البرنامج األكاديمي        

 
نامج ومخرجات التعلم المتوقعة   ألهم خصائص البر

ً
 مقتضيا

ً
نامج األكاديمي هذا  ايجازا يوفر وصف البر

 عما إذا كان قد حقق االستفادة 
ً
هنا القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه من الطالب تحقيقها مبر

نامج  وصف لكل مقرر ضمن البر

 

  المؤسسة التعليمية .1

  القسم العلمي / المركز  .2

نامج األكاديمي او  .3 اسم البر
ي 
 المهن 

 

  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاري    خ إعداد الوصف  .8

نامج األكاديمي  .9  أهداف البر
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نامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10  مخرجات البر

 االهداف المعرفية   -1
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

نامج  –ب   األهداف المهاراتية الخاصة بالبر
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج
 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 
 طرائق التقييم    



 
 

 3الصفحة 
 

  
 

 
 
 
 

 

 
األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات -د 

 .)  الشخصي
 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

نامج  .11  بنية البر

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     
     



 
 

 4الصفحة 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نامج .14  أهم مصادر المعلومات عن البر

 



 
 

 5الصفحة 
 

  
 

 
 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى /السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

  والقيمية
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 
 

 6الصفحة 
 

  
 

 نموذج وصف المقرر

 المادة : الهندسة الوراثية العملي

 د. معن حسن صالح اسم التدريسي : م. 

 المقرروصف 

استخالص التي تشمل عملية  العملية يهدف تدريس مفردات هذا المقرر الدراسي إلى موضوعات في األسس 

قراءة ،  PCRتفاعل الـ  ،نواقل الكلونة ،االنزيمات المستخدمة في تجارب الهندسة الوراثية،االحماض النووية

 .النباتات المحورة وراثيا ،قراءة تتابع القواعد النيتروجينية  ،تجارب الكلونة 

 

 

 جامعة تكريت  /كلية العلوم  المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحياة  المركز /القسم العلمي   .2

   الهندسة الوراثية العملي  رمز المقرر /اسم  .3

 (حضوري والكتروني) التعليم المدمج أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة /الفصل  .5

 ساعة  45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر التعريف بأساسيات  الهندسة الوراثية العملي  والتعرف علي تطبيقاتها والتدريب العملي .8

 (DNA,RNA,Plasmidأستخالص الحوامض النووية ) بحطواتتعريف الطالب      -1

 

ي والتقطيع بأستخدام انزيمات التقييد,   PCRبتجارب تفاعل تعريف الطالب  -2
حيل الكهربائ  و البر

 . واجراء تجارب الكلونة

 
وجينية التعريف بمفهوم  -3 ي وقراءة تتابعات القواعد النيبر

حيل الكهربائ   بمفهوم قراءة نتائج البر



 
 

 7الصفحة 
 

  
 

 
ي تلك  التعريف بأسس اجراء تجارب النباتات المحورة وراثيا والكشف عنها  -4

 
والفوائد والمضار ف

 التجارب. 

 
 في العراق.  الهندسة الوراثيةإعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال  -5

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم - 9

   األهداف المعرفية -أ
 .الهندسة الوراثيةان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في  -1أ
  في المجال التطبيقيان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد  -2أ
 .أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا -3أ
 يطور الجانب العملي العلمي من خالل ماكتسبه من خبرة في مجال الهندسة الوراثية.أن   -4أ
 .مع دالالتها الهندسة الوراثيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 

 .للمشاكل االنتاجية في مجال اختصاصةأن يبتكر الطالب حلوال  - 1ب
 . مشاكلهاوالتكيف على حل  الهندسة الوراثيةمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب
 الهندسية الوراثية بأسلوب جديدأن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات   - 3ب
 . احتياجات السوق من منتجات الهندسة الوراثيةتمكين الطلبة من تحليل      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1
 (.Team Project) المجاميع الطالبية   -2
 .الطريقة القياسية  -3
 .المحاضرات العملية -4
 المحاضرات العلمية في المختبرات  -5
 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االمتحانات اليومية  -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج
وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول
الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) مهارة التفكيرالعالية  -2ج

 (حياة الطالب 



 
 

 8الصفحة 
 

  
 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking)إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 )التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب
 

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

 .القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم  -1د
 TEAMWORK العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د
 التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة -3د
 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د

 

 بنية المقرر .10

أو  /اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
االجهزة واالدوات  فهم موضوع المحاضرة 3

 ف مختبر الهندسة

 الوراثية

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 الثاني
+DNA Meetاستخالص الـ  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 الثالث
+RNA Meetاستخالص الـ  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 الرابع
استخالص الـ  فهم موضوع المحاضرة 3

Plasmide 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 الخامس
اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

 اسئلة شفوية حضوري  PCRتفاعل الـ 

 السادس
االنزيمات  امتحان شهري 3

المستخدمة في مختبر 

  الهندسة الوراثية 

امتحان الكتروني او  حضوري

 حضوري

 السابع
+Meet انزيمات التقييد فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 الثامن
+Meet امتحان فصل أول فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 التاسع
+Meet  الكلونة فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 



 
 

 9الصفحة 
 

  
 

 العاشر
رسم الخرائط  فهم موضوع المحاضرة 3

 الوراثية
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 
الحادي 

 عشر
قراءة تتابعات المادة  المحاضرةفهم موضوع  3

  الوراثية
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 الثاني عشر
النباتات المعدلة  فهم موضوع المحاضرة 3

 وراثيا
امتحان الكتروني او  حضوري

حضوري تحريري او 

 شفوي 
الثالث 

 عشر
امتحان الكتروني او  حضوري التعبير الجيني فهم موضوع المحاضرة 3

حضوري, تحريري او 

 شفوي 

الرابع 

 عشر

اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة
 
 

 اسئلة شفوية حضوري انتاج البروتينات 

الخامس 

 عشر
امتحان الكتروني او  حضوري امتحان الشهر الثاني امتحان شهري 3

 حضوري

 

واجهزة الترحيل  PCRتشمل مختبر الهندسة الوراثية مع محتوياتهم من اجهزة الـ البنية التحتية  .11

 الكهربائي والحاضنات وبقية االجهزة االخرى في المختبر 
 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 والجامعات العالمية الرصينة.

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

 البايولوجي الجزيئي ، كتب  اساسيات الهندسة الوراثية

 العملية المعتمدة ، مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
مراجع رصينة من  ، المكتبة االفتراضية االلكترونية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   
 

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



 
 

 10الصفحة 
 

  
 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 امعة تكريتج: الجامعة   

   كلية العلوم :المعهد /ةالكلي   

 علوم الحياة :القسم العلمي   

 17/6/2021 :تاريخ ملء الملف   

 

 :   لتوقيع   ا                                  :                            التوقيع    

                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  لتاريخا                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

                                                                                             

         السيد العميد  مصادقة

 

 

 وصف البرنامج األكاديمي

 

وقعة لم المتمقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التع هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

 يصاحبهو المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 عدوان عبديمن ا .د .ماسم التدريسي : 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  حياةقسم علوم ال    / المركز علمي القسم ال .2

 ع ت ن / نبات العمليتصنيف  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-17 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .النبات عملية وحقلية لتطوير فهمهم وقدراتهم العلمية في تصنيفاكتساب الطلبة معلومات   -1    

 
 .تلفةباتات المختشخيص وتعريف النوالمقارنة بينها من اجل المختلفة  النباتية التعرف على األجزاء -2
لمدربين والموظفين ا ى تزويد المجتمع بالمعرفةتقديم برامج دراسية ومشاريع بحثية متطورة قادرة عل -3

 من خالل بيئة محفزة للتعلم واإلبداع والبحث العلمي في مجال تصنيف النبات.
 

حقيقها الب تإيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط يوفر وصف المقرر هذا

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9



  
 3الصفحة 

 
  

   هداف المعرفيةاأل -أ

  .والتعرف عليها تضمن المقرر المصطلحات الوصفية لألجزاء المظهرية للنباتي-1ا

 ى األدلة التصنيفية األخر -2ا

 رق التلقيح وانظمة التكاثر والتصنيف ط -3ا

 التسمية  -4ا

 ائل واهم األجناس واألنواعوصف العو-5ا

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االنباتية وانواعها واشكاله األجزاءالتعرف على  -1ب     

 ألنواعواالنباتية مع امثلة لبعض العوائل واالجناس  عالتعرف على اآلقسام الرئيسية للمجامي  -1ب 

 الشائعة.

 .لتعرف بصورة عملية عن دور النباتات في البيئة ا -2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 العملية.المحاضرات -1

 (فالم العلميةالتقديمية واأل )العروضاستخدام الوسائل التعليمية  -2  

 ليالتطبيق العم -3

 الحقليةو العلميةالسفرات  -4
 طرائق التقييم      

 المتحانات الشهرية .ا -1
 االمتحانات اليومية . -2
 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني. -3
 النهائيةمتحانات اال -4
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) -1ج

ف اذا وكيالطالب( وفهم متى وم )قدراتملموس الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو 

 يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.

ياة حلذي يحدد القرار ا من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ )الهدفمهارة التفكيرالعالية  -2ج

 الطالب(

ستويات م( )مصطلح يرمز ألعلى Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم) -3ج

 (التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

تها ئة واهميالقدرة على توصيل المعلومة بصورة مبسطة تمكنه من معرفة دور النباتات في البي  -4ج

 الكبرى في الحفاظ على الحياة.

 .نياة االنساحتمكين المتلقي من ربط المعلومات مع واقع الحياة وكيفية االستفادة منها في   -5ج   
 لشخصي (.التوظيف والتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية االتأهيلية العامة و المهارات -د 

 كار بوضوح وثقة في الكالم.على التعبير عن األفالقدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 ال لمشكلةحجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ و التحليل والتحقيق -3د

 ةل المطروحالدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلو -4د

 ها وكيفيةعرف على اهم اقسامتنمية مهارات الطالب العلمية في كيفية تشخيص النباتات والت  -5د

 تصنيفها الى انواع واحناس وعوائل.

 .تمكين الطالب من التعامل بصورة عملية مع األجهزة العلمية المختبرية والحقلية  -6د



  
 4الصفحة 

 
  

 



  
 5الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول

عن علم مقدمة  فهم موضوع المحاضرة 3

 النبات تصنيف

العملي والتعرف 

 األجهزةعلى 

 المختبرية

امتحان الكتروني او  ضوريح

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
على الجذر تعرف ال فهم موضوع المحاضرة 3

  وانواعه
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
 الساقعلى التعرف  فهم موضوع المحاضرة 3

  وانواعه
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
على الورقة التعرف  فهم موضوع المحاضرة 3

 وانواعها
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

ع الطلبة على اجهزة اطال 3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

+Meet لورقةلتكملة 
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري  امتحان شهري 3 السادس

 حضوري
 على الزهرةالتعرف  فهم موضوع المحاضرة 3 السابع

 واجزائها
 شفوية أسئلة حضوري

الزهري س أالك فهم موضوع المحاضرة 3 الثامن

 وانواعه
حضوري تحريري امتحان  ضوريح

  او شفوي

الزهري التويج  فهم موضوع المحاضرة 3 التاسع

  وانواعه

حضوري تحريري امتحان  ضوريح

  او شفوي
الذكري في الجهاز  ع المحاضرةفهم موضو 3 العاشر

 النبات
حضوري تحريري امتحان  ضوريح

  او شفوي
الحادي 

 عشر

االنثوي في الجهاز  فهم موضوع المحاضرة 3

  النبات
حضوري تحريري امتحان  ضوريح

  او شفوي

الثاني 

 عشر

وحبوب التلقيح  فهم موضوع المحاضرة 3

 اللقاح وانواعها
حضوري تحريري تحان ام حضوري

  او شفوي

الثالث 

 عشر

والبذور ار الثم فهم موضوع المحاضرة 3

 وانواعها
حضوري, تحريري امتحان  حضوري

  او شفوي

الرابع 

 عشر

3  

 فهم موضوع المحاضرة
ض ععلى بالتعرف 

 العوائل النباتية

 وتشخيصها

 اسئلة شفوية حضوري

الخامس 

 عشر

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3

 حضوري
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 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

عراقية الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات ال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .والجامعات العالمية الرصينة

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
, مجلة  ت البذريةاتصنيف النبات,  النباتتصنيف 

 تكريت للعلوم الصرفة.

 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية فتراضيةالمكتبة اال

 االنترنيت
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 سنويا   25%

 .مستمركل اء، بشوما توصل اليه العلم والعملية،ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية 

 
 



 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                                                                                                               

 
 



 
 

 1الصفحة 
 

  
 

      
 وصف البرنامج األكاديمي        

 
نامج ومخرجات التعلم المتوقعة   ألهم خصائص البر

ً
 مقتضيا

ً
نامج األكاديمي هذا  ايجازا يوفر وصف البر

 عما إذا كان قد حقق االستفادة 
ً
هنا القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه من الطالب تحقيقها مبر

نامج  وصف لكل مقرر ضمن البر

 

  المؤسسة التعليمية .1

  القسم العلمي / المركز  .2

نامج األكاديمي او  .3 اسم البر
ي 
 المهن 

 

  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاري    خ إعداد الوصف  .8

نامج األكاديمي  .9  أهداف البر
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نامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10  مخرجات البر

 االهداف المعرفية   -1
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

نامج  –ب   األهداف المهاراتية الخاصة بالبر
 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج
 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 
 طرائق التقييم    
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األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات -د 

 .)  الشخصي
 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

نامج  .11  بنية البر

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نامج .14  أهم مصادر المعلومات عن البر

 



 
 

 5الصفحة 
 

  
 

 
 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى /السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

  والقيمية
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج
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 نموذج وصف المقرر

 العملي البايولوجي الجزيئيالمادة : 

 د. معن حسن صالح اسم التدريسي : م. 

 المقرروصف 

استخالص التي تشمل عملية  العملية يهدف تدريس مفردات هذا المقرر الدراسي إلى موضوعات في األسس 

النباتات المحورة  ،قراءة تتابع القواعد النيتروجينية  ، الترحيل الكهربائي، PCRتفاعل الـ  ، ،االحماض النووية

 .وراثيا

 

 

 جامعة تكريت  /كلية العلوم  المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحياة  المركز /القسم العلمي   .2

   العملي البايولوجي الجزيئي  رمز المقرر /اسم  .3

 (حضوري والكتروني) التعليم المدمج أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة /الفصل  .5

 ساعة  45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 3/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

العملي  والتعرف علي تطبيقاتها والتدريب البايولوجي الجزيئي أهداف المقرر التعريف بأساسيات   .8

 العملي

 (DNA,RNA,Plasmidأستخالص الحوامض النووية ) بحطواتتعريف الطالب      -1

 

ي   PCRبتجارب تفاعل تعريف الطالب  -2
حيل الكهربائ   و البر

وجينية التعريف بمفهوم  -3 ي وقراءة تتابعات القواعد النيبر
حيل الكهربائ   بمفهوم قراءة نتائج البر
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 في العراق.  الهندسة الوراثيةإعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال  -5
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم - 9

   األهداف المعرفية -أ
 .البايولوجي الجزيئيان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في  -1أ
  في المجال التطبيقيان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد  -2أ
 .أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا -3أ
 .البايولوجي الجزيئييطور الجانب العملي العلمي من خالل ماكتسبه من خبرة في مجال أن   -4أ
 .مع دالالتهاالبايولوجي الجزيئي أن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 

 .للمشاكل االنتاجية في مجال اختصاصةأن يبتكر الطالب حلوال  - 1ب
 . مشاكلهاوالتكيف على حل  الهندسة الوراثيةمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب
 بأسلوب جديدالبايولوجي الجزيئي أن يصمم الطالب مخططا لدراسة المفردات   - 3ب
 .البايولوجي الجزيئياحتياجات السوق من منتجات تمكين الطلبة من تحليل      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1
 (.Team Project) المجاميع الطالبية   -2
 .الطريقة القياسية  -3
 .المحاضرات العملية -4
 المحاضرات العلمية في المختبرات  -5
 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االمتحانات اليومية  -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج
وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول
ذ القرار الذي يحدد الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخ) مهارة التفكيرالعالية  -2ج

 (حياة الطالب 
مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking)إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 )التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 .القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم  -1د
 TEAMWORK العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د
 التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة -3د
 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د

 

 بنية المقرر .10

أو  /اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
االجهزة واالدوات  فهم موضوع المحاضرة 3

البايولوجي ف مختبر 

 الجزيئي

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 الثاني
 DNAاستخالص الـ  فهم موضوع المحاضرة 3

 الدم

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 
 DNAاستخالص الـ  فهم موضوع المحاضرة 3 الثالث

 النباتات

Meet+P
DF 

 امتحان الكتروني او حضوري

  تحريري او شفوي

 DNAاستخالص الـ  فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع
 البكتريا

Meet+P
DF 

امتحان الكتروني او حضوري 

  تحريري او شفوي

 الخامس
اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

+RNA Meetاستخالص الـ 
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 السادس
+Meet استخالص الـبروتين فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 السابع
امتحان الكتروني او  حضوري امتحان الفصل االول  

حضوري تحريري او 

 شفوي
الكتروني او امتحان  حضوري  PCRتفاعل الـ    الثامن

 حضوري

 التاسع
الترحيل الكهربائي  فهم موضوع المحاضرة 3

  على هالم االكروز  
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 العاشر
الترحيل الكهربائي   3

 للبروتينات
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 
الحادي 

 عشر
+Meet تصميم البادئات  المحاضرةفهم موضوع  3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 
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 الثاني عشر
امتحان الكتروني او  حضوري SNPالكشف عن الـ  فهم موضوع المحاضرة 3

حضوري تحريري او 

 شفوي 
الثالث 

 عشر
امتحان الكتروني او  حضوري qPCR تفاعل الـ فهم موضوع المحاضرة 3

حضوري, تحريري او 

 شفوي 

الرابع 

 عشر

اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة
 
 

قراءة تتابعات المادة 

  الوراثية
 اسئلة شفوية حضوري

الخامس 

 عشر
امتحان الكتروني او  حضوري امتحان الشهر الثاني امتحان شهري 3

 حضوري

 

واجهزة الترحيل  PCRمع محتوياتهم من اجهزة الـ  البايولوجي الجزيئيتشمل مختبر البنية التحتية  .11

 الكهربائي والحاضنات وبقية االجهزة االخرى في المختبر 
 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

العراقية الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 والجامعات العالمية الرصينة.

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

 البايولوجي الجزيئي ، كتب  اساسيات الهندسة الوراثية

 العملية المعتمدة ، مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
مراجع رصينة من  ، المكتبة االفتراضية االلكترونية

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

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :   اجلامعة     
 :  املعهد  /ةالكلي    
 :      القسم العلمي     
 اتريخ ملء امللف :      

 
 :   التوقيع                                          :                               التوقيع     
                     :  املعاون العلمي  سما                                                    :  رئيس القسم  سما    

                                                        :   التاريخ                                                                :  لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

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

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
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      لقادر محمداسم التدريسي : م.م صفا احمد عبد ا

 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 

 

 كريت جامعة ت ية المؤسسة التعليم  .1

 حياة قسم علوم  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 أسبوعية عملية  محاضرات 

 ماجستير  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 كورسات  –فصلي 

 لكترونية ورية واعملية حض محاضرات  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 وسائل توضيحية وتجارب عملية في المختبر  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 21حزيران   19 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

المختبر   أجهزةحول استخدام  المهارةه ويتم اكساب الطلبة بعض واهميت الدمفكرة عامة عن علم  إيصال .1

 الى طرق سحب الدم باإلضافةوطرق عمل التحاليل 
 الطبية باالختصاصات كافة  المؤسسات في مجال علوم الحياة لرفد خصصة مت كفؤةاعداد مالكات  .2
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجت المخرجا  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 .الدمعلم ان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في  - 1أ 

 ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الظواهر  - 2أ 

 أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا.  - 3أ 

 العلمية مع دالئلها.   بالمصطلحات علما حيط  ان ي -4أ 

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 التجارب  ألجراءأن يبتكر الطالب حلوال وتعليال لتحضير التراكيز المختلفة  - 1ب 

   الدمعلم معرفة الطالب لمفهوم  - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة القاء المحاضرات . - 1

 . ( Team Projectالمجاميع الطالبية (  - 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
 والقيمية .الوجدانية  األهداف -ج

 ( Let s Think about Thinking Abilityالب ( مهارة التفكير بحسب قدرة الط - 1ج 

 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 .

 ير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد مهارة التفكيرالعالية ( الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفك  - 2ج 

 حياة الطالب )

 ) (مصطلح يرمز ألعلى مستويات  Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم(  - 3ج 

 التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا للوصول إلى الحل المطلوب(
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات . - 1

 . ( Team Projectالمجاميع الطالبية (  - 2

 الطريقة القياسية .  - 3

 المحاضرات العملية. - 4
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 طرائق التقييم     

 االمتحانات الشهرية .  - 1

 ليومية . االمتحانات ا - 2

 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني . - 3
 

 

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

 القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم. - 1د 

 TEAMWORKالعمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة  - 2د 

 التحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة  - 3د 

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة القاء المحاضرات . - 1

 . ( Team Projectالمجاميع الطالبية (  - 2

 الطريقة القياسية .  - 3

 المحاضرات العملية. - 4
 طرائق التقييم           

 االمتحانات الشهرية .  - 1

 ليومية . االمتحانات ا - 2

 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني  - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

  األولىالمرحلة 

 مسائي  –
 8  الدم علم  
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 ة من قبل اجملال العاملي تمدة احلديثة واملع  البحوثاالعتماد على  -

 لكرتونية املعتمدة ن املعلومة عرب املواقع االالبحث ع -

 من املعلومة بعد البحث عنها.  للتأكدمراجعة املراجع العلمية  -
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 (   الدم فسلجهراجع الرئيسية )كتب امل -

 ر )جملة تكريت للعلوم الصرفة ( ت العلمية والتقارياجملاال -

 املراجع االلكرتونية   -

 ة االفرتاضية  املكتب -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر ررمز المقر السنة / المستوى

 أم اختياري
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 كلية العلوم:   املعهد /ةالكلي   
 قسم علوم احلياة:    القسم العلمي    
 ٠٢/٦/١٢٠٢اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 لربانمجرر ضمن ال مقلك مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 عمليال النباتعلم 

 الماجستير اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقررات

 منهج العلميال المعتمد   برنامج االعتماد .6

 العمل بالتعاون والتنسيق مع قسم المختبرات المركزية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021-2020العام الدراسي  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 حللميه وث العتنمية القدرات العقليه للطالب لمعرفة كيفية العمل على االجهزه المختبرية والنهوض بالبحو

من ثم ائج والمشاكل المتعلقه بهذه البحوث من خالل التطبيق العملي واستخدام مواد حقيقيه واستخراج نت

 المناوره واكمالها من قبل مجموعه اخرى وهكذا  
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
      لى االجهزه المختبريه الحديثهاطالع الطالب ع  -1أ

 التقليديةترك االمور العلميه -2أ

 تشغيل الطالب فعليا وتعليمه امور سحب وتحليل الدم -3أ
 احساس الطالب بأنه طاقه علميه واليمكن التفريط به-4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المنهج العمل على االجهزه المتوفره وضمن- 1ب 

 اعطاء ثقه بنفس الطالب وتشجعه - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 من مقرارات المنهج المتسلسل العمل على االجهزه المختبريه وض

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات فصليه ويوميه واالعتماد على نتائج تحليليه للعينات

 

 
 قيمية .الوجدانية وال األهداف -ج

 اعطاء ثقه للطالب ومتابعته وتشجيعه -1ج         

 معالجة الفروق الفرديه والنزول لمستوى الطالب-2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ة الجامعهرئاس العمل على االجهزه المتوفره في مختبرات القسم والتنسيق مع قسم المختبرات المركزيه في

 تنوعه ومتطورهالمتالكهم اجهزه م

 

 
 طرائق التقييم    
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 االعتماد على نتائج تحليل العينات وتقيم الطالب والطالبه على العمل العملي الموكل به

 

 
 

 

 .لشخصي(اقابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 لبحث في المستقبلخلق جيل جديد قادر على التطور وا-1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 االجهزه المختبريه المتوفره

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 االمتحانات الفصليه واليوميه

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 45اسبوع ، 14   علم النبات لنبات علم ا ولاأل
 ساعه
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 التخطيط للتطور الشخصي .12
 

 
 

 تشجيع املدرس والطالب أبستعمال تقنيات واجهزه حديثه والعمل عليها
 
 
 

 المعهد(ة أو األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلي ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 

 امتحان تنافسي يقيم الطالب للتأهيل لقبوله يف القسم العلمي الذي يروم التقدمي عليها
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب املنهجيية واالنرتنت
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 مخطط مهارات المنهج

 الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

قابلية التوظيف المتعلقة ب

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 م محمود ذنون ابراهيماسم التدريسي : م.

 العملي علم النبات وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 حياةقسم علوم ال    / المركز علمي القسم ال .2

  العملعلم النبات  اسم / رمز المقرر .3

 حضوري  أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021 /6 /20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 كما يتم اكسابوالعملي واهمية هذا المقرر لألقسام  االختصاص ، علم الدم عامة عن  فكرةايصال   -1    

هم ن بأملمي والكهربائية  والبصرية التي تجعلهم لعمل على االجهزه االلكترونيهالطلبة بعض المهارات ا

صول على ت والححاليل والتحضيرااليومية ، كالتالمواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية 

 .وكيفية التعامل مع هكذا امور النتائج

 
 في العراق.  قسم علوم الحياةفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  ها وبينالربط بينالمتاحة. والبد من التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 قييموطرائق التعليم والتعلم والت مقررات المخرج - 9

  هداف المعرفية األ -أ

 .علم الحياةالعملي في ن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

  يل العلميهنتائج التحالواعماله وتفسير ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  وجيهبايلاالجهزة ذات االصول الاالستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 وتحقيقها عمليا. أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 المجهول بالقياس على النظير المعلوم تحرىأن ي  -5أ
 .مع دالالتها بايولوجيهالأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 اع.بشئ من الحداثة واالبد بايلوجيهحلوال وتعليال للظواهر الأن يبتكر الطالب  - 1ب

 العملية والتكيف على حل المشاكل . بايلوجيهالمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد بايلوجيهالمخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 . علمي بايلوجيبمنظورتمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .القاء المحاضراتطريقة  -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 لطريقة القياسية .ا -3
 المحاضرات العملية. -4

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية . -1
 االمتحانات اليومية . -2
 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني. -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) -1ج

كيف وماذا الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى و

 يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.

لذي يحدد اذ القرار المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخمهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه  -2ج

 حياة الطالب (

ستويات م( )مصطلح يرمز ألعلى Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم) -3ج

 التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب)

 

  
 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية مة والعا المهارات -د 

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 ال لمشكلةحئق والمبادئ جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقاو التحليل والتحقيق -3د

 حةفكار والحلول المطروالدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األ    -4د
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 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
امتحان الكتروني او  حضوري لنباتيةالخلية ا فهم موضوع المحاضرة 3

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
محتويات الخلية  فهم موضوع المحاضرة 3

 النباتية الحية
امتحان الكتروني او  حضوري

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
محتويات الخلية  فهم موضوع المحاضرة 3

 النباتية الغير حية
Meet 
PDF 

امتحان الكتروني او 

ي تحريري او حضور

  شفوي

 الرابع
+Meet جدار الخلية النباتية فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

تحضير ساليدات من 

خاليا البصل 

 والبطاطا

Meet+
PDF 

 

 لة شفويةاسئ

+Meet امتحان شهري  امتحان شهري 3 السادس
PDF 

 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 السابع
+Meet الفجوه العصاريه فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
+Meet النقر  فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
 

امتحان الكتروني او 

 حضوري تحريري او

  شفوي
 التاسع

االنسجة  أنواع فهم موضوع المحاضرة 3

 النباتية
امتحان الكتروني او  حضوري

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
امتحان الكتروني او  حضوري المرستيمات فهم موضوع المحاضرة 3

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

الكتروني او امتحان  حضوري  حبيبات االليرون فهم موضوع المحاضرة 3

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثاني 

 عشر

تجربه تحضير  فهم موضوع المحاضرة 3

 ساليدات للنقر
امتحان الكتروني او  حضوري

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثالث 

 عشر

عملية البناء  فهم موضوع المحاضرة 3

 الضوئي
امتحان الكتروني او  حضوري

حضوري, تحريري او 

  شفوي
الرابع 

 عشر

3  

 فهم موضوع المحاضرة

 

 أسئلة شفويه حضوري الكلوروفيل أنواع

الخامس 

 عشر

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3

 حضوري
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 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 والجامعات العالمية الرصينة.

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
العملية  علوم الحياة، كتب  علم االحياءاساسيات 

 المعتمدة ، مجلة تكريت للعلوم .

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
مراجع رصينة من  ، ة االلكترونيةالمكتبة االفتراضي

 االنترنيت
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 % سنويا  25

ر شكل مستماء، بادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية, وما توصل اليه العلم

 . والتنسيق مع قسم المختبرات المركزيه رئاسة الجامعه لوجود اجهزه علميه حديثه
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 موذج وصف المقررن

 ديدان طفيليةالمادة : 

 أ. د. فاطمة شهاب احمدمدرس المادة: 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم / جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحياة  / المركز علمي القسم ال .2

   ديدان طفيلية اسم / رمز المقرر .3

 ) حضوري والكتروني( التعليم المدمج أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 30/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

طفيلية دان الاكساب الطالب المعلومات حول المميزات العامة للمجاميع المختلفة من الدي أهداف المقرر .8

ي، لتنفساوتصنيفها والتعرف على خصائصها المظهرية وتركيبها الداخلي )الجهاز الهضمي، االبرازي، 

اخل دموها والجهاز التناسلي الذكري واالنثوي(، فضال عن التعرف على طرق تكاثرها ومراحل ن العصبي

ثلة من االم المضيف وفي البيئة الخارجية، وانتشارها في البيئات. كما ان الطالب سوف يتعرف على بعض

 تلك الحيوانات المتطفلة على االنسان والحيوانات.

 ملما بالتقنيات التالية:يكون الطالب في نهاية السنة 

ى ى مستولمتطفلة ويصنيفها الالديدان ابعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على تشخيص 

صابة قل االالجنس، فضال عن قدرته على تميز الممرض منها وقادر على تحديد دور الحيوانات والبيئة في ن

 رها.انتشا المناسبة للسيطرة على االصابات الطفيلية ومنعلالنسان، كما سوف يتمكن من تحديد االساليب 

يز على ع التركمالمتطفلة بكافة انواعها، من الديدان يغطي هذا المنهج اساسيات دراسة المجاميع الحيوانية 

 االنواع المتطفلة على االنسان الهميتها الطبية.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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عدد  االسبوع

 الساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعلم اسم الوحدة/او الموضوع

 هداف المعرفية األ -أ

 .التعرف على المفاهيم االساسية للتطفل -1

 .. التعرف على الخصائص المظهرية للديدان الطفيلية وتحديد التكيفات المظهرية للتطفل-2

 .على الخصائص التشريحية للديدان الطفيلية وتحديد التكيفات التركيبة للتطفليتعرف  -3

 .شارهاع انتالتعرف على نقاط الضعف خالل دورة حياة الطفيليات للسيطرة على االصابات الطفيلية ومن  -4

 التعرف على المعايير االساسية لتشخيص الديدان الطفيلية -5
 طرائق التعليم والتعلم      

  Meetمحاضرات الكترونية عبر منصة  -1

 افالم فيديوية عبر الشبكة العالمية للمعلومات -2

 البوربوينت -3

4- PDF 

 التطبيق العملي في المختبر -5

 طرائق التقييم      
 

 المساهمات في المناقشة اثناء المحاضرة واالجابة عن االسئلة المثارة. -1

 الشهريةاالختبارات  -2

 االختبارات الفصلية -3

 بعد التجارب المختبرية التقارير -4

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 تنمية القدرة على المناقشة واثارة االسئلة. -1

 تنمية روح التعاون والتنافس الشريف -2

 تنمية الرغبة في بث الوعي العلمي في المجتمع -3

 التدرب على رسم االهداف ووضع الخطط وتطبيقها.  -4         

 المسؤولية وتنشيط الطموح العلمي والمعرفي.تحمل  -5    
 
 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 قادر على تصنيف االنواع المختلفة من الديدان الطفيلية  الى مستوى الجنس. – 1

 قادر على تشخيص االنواع المختلفة من الديدان الطفيلية    – 2

 هايتمكن من تحديد االساليب المناسبة للسيطرة على االصابات الطفيلية ومنع انتشار  - 3
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1 2 
مقدمة وتعريف الديدان الطفيلية   ديدان الطفيليةتمييز ال

 Habitat وتحديد الموقع
 لمجاميعها المختلفة

محاضرات 

الكترونية عبر 

 Meetمنصة 

افالم فيديوية 

عبر الشبكة 

العالمية 

 للمعلومات

المساهمات في  -

المناقشة اثناء 

المحاضرة 

واالجابة عن 

 االسئلة المثارة.

االختبارات  -

 الشهرية
االختبارات  -

 الفصلية
 

2 2 
الديدان تصنيف 

 الطفيلية
مبادئ واساسيات تصنيف الديدان 

 الطفيلية

3 2 
الديدان توزيع 

  الطفيلية
مقدمة عن المجاميع الطفيلية 

 ()الشعب الكبرى

4 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
الديدان المخرمة احادية المنشا 

 والديدان درعية البطن

5 2 
تمييز الخصائص 

 انواعها وكيفية تميز
الديدان المخرمة ثنائية المنشا 

 )المقدمة والتصنيف واالنواع(

6 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
الديدان المخرمة ثنائية المنشا 

 االنواع(تكملة )

7 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
الديدان المخرمة ثنائية المنشا 

 )تكملة االنواع(

8 2 
تمييز الخصائص 

 انواعها وكيفية تميز
)المقدمة الديدان الشريطية 

 والتصنيف واالنواع(
 امتحان شهري تقييم الطلبة -------- 9

10 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 )تكملة االنواع(الديدان الشريطية 

11 2 
تمييز الخصائص 

 انواعهاوكيفية تميز 
 )تكملة االنواع(الديدان الشريطية 

12 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
)المقدمة الديدان الخيطية 

 والتصنيف واالنواع(

13 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 )تكملة االنواع(الديدان الخيطية 

14 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 )تكملة االنواع(الديدان الخيطية 

15 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها

الديدان شوكية الراس )المقدمة 

 (واالنواع والتصنيف
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  الطفيلياتمختبر 
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  ,Incubators, Aquarium, microscopes ادوات  واجهزة مختبرية

والكتات التي تستخدم المحاليل واالصباغ 

 الجراء الفحوصات المختبرية
Geimsa stain, methylen blue, trypan blue, 
Leishman stain  
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لطور اين اوتوفير مجهر  مجهر متب أكيد على اجراء الفحوصات المختبرية للعينات المحفوظة والحيةالت -

 لتمييز االنواع الالفقرية صغير الحجم.  والمجهر االسقالب

 المقرر سنوي  مستقل كامل بدال من كونه فصليجعل  -
   

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  اجلامعة    
   العلوم  كلية:  املعهد  /ةكليال    
 علوم احلياة  :     القسم العلمي    
 19/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :    التوقيع                               :                                    التوقيع     
                      : املعاون العلمي  سم ا                                                 :  رئيس القسم سما    

                                                          :   التاريخ                                                             : لتاريخ   ا     
    
 

                                                                              
     

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

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 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 

 

  التعليمية المؤسسة   .1

 كلية العلوم /قسم علوم الحياة   / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني  
 

  اسم الشهادة النهائية   .4

   :النظام الدراسي   .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 

  المعتمد    برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى   .7

  تاريخ إعداد الوصف   .8

   أهداف البرنامج األكاديمي .9

النبات  واهميتها1     المناظرة    توضيح مادة تصنيف  الحياة واالختصاصات  يتم اكساب    لقسم علوم  ، وكما 

المهارات   االطالع على  الطلبة بعض  وان  مثل  وتاريخه  االخرى  بالعلوم  التصنيف واهتماماته وعالقته  علم 

اهمية   معرفة  وكذلك  البايولوجية  المفاهيم  على  الطالب  التقنيات  يتعرف  واستخدام  للنباتات  الجغرافي  المسح 

ال كجهاز  و  GBSالحديثة  االحيائي  والتنوع  النباتية  الثروة  انتشار  مواقع  بأهم    لتحديد  ملمين  تجعلهم  التي 

مثل اهمية النباتات البرية طبيا وكيميائيا وكيفية التعامل وحفظ العينات النباتية عن طريق ايداعها    مواضيع  ال

في المعاشب النباتية او خزن البذور في بنك البذور كذلك المقرر على تماس بعلوم اخرى كا التشريح وتحضير 

 فه في تشخيص العينات  يظاالنسجة النباتية وكذلك على صلة بالبايولوجي الجزيئي وتو 

 في العراق.   علوم الحياة في مجاالت وكوادر موهلة ومدربة للعمل  كفوءةإعداد مالكات  - 2
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال   .10

   االهداف المعرفية  -أ
      واهميتها  الدراية بالثروة النباتية   - 1أ

 االطالع على اهم االنواع النباتية وكيفية تصنيفها  - 2أ

 اهمية التسمية العلمية ومعرفة المفتاح التصنيفي للعوائل النباتية   - 3أ
 االهتمام بجمع النباتات وحفظها وايداعها بالمعاشب العراقية - 4أ
 دراسة النباتات البرية واهميتها الكيميائية والطبية   - 5أ
علم الوراثة في الحصول علم التشريح والكيمياء و دراسة التوزيع النباتي والتنوع االحيائي وتوظيف - 6أ

 على بصمة وراثية لالنواع والعوائل النباتية  
 برنامج لخاصة بال ا يةالمهارات  األهداف –ب 

 امكانية تصنيف النبات ومعرفة المقاطعات النباتية  – 1ب 

دراسة النباتات العراقية خاصة البرية وامكانية الحصول  على انواع جديده وامكانية تسجيلها   – 2ب 

 في المراجع العالمية  

 دراسة التصنيف الكيميائي والجزيئي للنباتات البرية  – 3ب 

       

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 . والمحاضرات العلمية  طريقة القاء المحاضرات -1

 Data showاستخدام تقنيات مثل ال  -2
 .  وجمع النباتات   السفرات العلمية  -3

 . التقارير والبحوث العلمية

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات الشهرية .  -1
 االمتحانات اليومية .  -2
التقارير العلمية  وااللتزام بالمحاضرة العلمية اضافة الى الطروحات خالل المناقشات العلمية في   -3

 المحاضرة  
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 الوجدانية والقيمية .  األهداف - ج

       

 ( Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) - 1ج

الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف  الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد  

 يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.

مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد   - 2ج

 حياة الطالب ( 

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingي التعلم) إستراتيجية التفكير الناقد ف - 3ج

 التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب 

 

 

 
 

 

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

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   - 1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي - 2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة و التحليل والتحقيق - 3د

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة     - 4د
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 Plant/تصنيف نبات   تصنيف نبات   المرحلة الثانية  
Taxonomy  

3 2 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12
التعلم في مجال علوم الحياة وامكانية تطبيق المهارات والمعلومات واالستفادة منها في مجاالت   -1

 ؤسسات الحكومية التوظيف او العمل في المختبرات العلمية والم

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو   ع)وضمعيار القبول  .13

 املعدل املناسب لتاهيل الطالب للدراسة  -1

 اخللفية العلمية )خريج قسم علمي (  -2

 درجات الطالب عالية يف ماديت علوم احلياة واللغه االنكليزية   -3

 قبول خرجيي املعاهد  املناظرة االوائل يف دراستهم  -4
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 الكتب العلمية احلديثة  -1
 املواقع االلكرتونية العلمية  -2

 اجملالت العلمية احمللية والعاملية  -3
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 مخطط مهارات المنهج 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 التعلم المطلوبة من البرنامج مخرجات  

 أساسي  اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى 

 أم اختياري
  يةالمهاراتاألهداف   ة  يالمعرفاألهداف  

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    -   -     -    - اساسي   تصنيف نبات    الثانية  
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اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 

 الموضوع
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم

 االول
تعريف التصنيف    فهم موضوع المحاضرة 3

 وتاريخه 
Meet+

PDF 
وتقارير  امتحان الكتروني 

 علمية واختبارات شفوية   

 الثاني 
  التصنيف  أنواع علم فهم موضوع المحاضرة 3

وعالقته بالعلوم 

 االخرى   

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 الثالث 
 موضوع المحاضرة   فهم  3

 
اسس التسمية  

العلمية  والمراتب  

 التصنيفية

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 الرابع
عاريات ومغطاة   موضوع المحاضرة  فهم 3

 البذور 
Meet+

PDF 
وتقارير   امتحان الكتروني 

 علمية واختبارات شفوية   

 الخامس 
3  

 فهم  موضوع المحاضرة
اهمية الجذور 

 واالوراق  تصنيفيا 

 
Meet+

PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 السادس 

اجزاء الزهرة  فهم موضوع المحاضرة 3

واهميتها التصنيفية 

وكتابة المعادلة   

 الزهرية

 
Meet+PDF  Meet+PDF 

 
 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 السابع 

 فهم موضوع المحاضرة 3
 

 

  Calyxالكأس 

 Corollaوالتويج 
 وتحوراتها

 

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 أداء االمتحان االول  3 الثامن 
 

 googleامتحان الكتروني  Meet امتحان شهر اول 
form  

 التاسع 

 فهم موضوع المحاضرة 3
 
 
 

   stamensالسداة 

 واالتحاد السدوي
 

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 العاشر 

  فهم موضوع المحاضرة 3

   Pistilالمدقة    

 والنورات الزهرية

 

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

الحادي  

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3
 

+Meet البذور والثمار 
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

الثاني  

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3
 

حبوب اللقاح 

Palonology 
Meet+

PDF 
وتقارير   امتحان الكتروني 

 علمية واختبارات شفوية   

الثالث  

 عشر

المفتاح التصنيفي  فهم موضوع المحاضرة 3

وأمثلة مختارة من  

   العوائل النباتية 

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   
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 البنية التحتية   .11

 تصنيف النباتات البذرية /د.يوسف الكاتب  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 علم تصنيف النبات /د.علي  حسين   )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

 الموسوي  

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1-Plant Taxonomy ,past ,present,and 

Future by Dr.prithipalsingh ,2020 
2-Plant Taxonomy and Biosystematic 

by T.S.Rana,K.N.Nair and D.K.Upreti 
3-All Botany Journalisms 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي   .12

   

 

 % سنويا  25

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

 
 

 أ. م. د. ران هاشم علوش السامرائي  مدرس املادة : 

الرابع 

 عشر

3  

 فهم موضوع المحاضرة

 

أمثلة من العوائل  

 النباتي 
Meet+

PDF 
وتقارير   امتحان الكتروني

 علمية واختبارات شفوية   

الخامس  

 عشر

 googleامتحان الكتروني  Meet ر ثاني امتحان شه امتحان شهري 3
form  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة تكريت :  الجامعة     

 كلية العلوم :  المعهد /ةالكلي   

 قسم علوم الحياة:     القسم العلمي    

 19/6/2021تاريخ ملء الملف :      

 

 :    التوقيع                              :                                     التوقيع     

                      : المعاون العلمي  سم ا                         أ.م.د. سعيد ماهر لفته  : رئيس القسم  سما   

                                                          :   التاريخ                                                             :  لتاريخ  ا     

    

 

                                                                             

     

 دقـق الملف من قبل      

 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة     

 واألداء الجامعي: ضمان الجودة شعبة اسم مدير    

                    التاريخ         

 التوقيع     

                                                                                               

مصادقة السيد                                                                                                        

          العميد 

       

         
 وصف البرنامج األكاديمي         

 

 اسم التدريسي: م.م. عبير امين مصطفى. 
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يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

الستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه  من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق ا

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية العلوم  –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم الحياة  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 عملية اسبوعية  اضرات مح

 ماجستير  اسم الشهادة النهائية  .4

   :سي النظام الدرا .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 فصلي )كورسات( 

 محاضرات عملية حضورية والكترونية .  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 وسائل توضيحية وتجارب عملية في المختبرات .  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 19/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

عن    فكرةايصال     -1     المقرر    العملي  الدم م  علعامة  هذا  في واهمية  والمهارة  الخبرة  واكسابهم  للطلبة 

انواع خاليا الدم والحاالت المرضية الغير الطبيعية المرضى والتفريق مابين    دم  التشخيص والتحليل لعينات 

 . الفحص المجهري التجارب العملية و من خالل لهذه الخاليا الدموية

 في العراق. علم الدمباختصاص  علوم الحياةفي مجال  صة كفوءة ومتخصإعداد مالكات  -2

 

 

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
        .الدمالعملي في علم ن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 . المرضية التي تصيب خاليا الدمحاالت الماله وتفسير واعن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

 . علم الدماالجهزة ذات االصول العلمية الخاصة باالستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد   -3أ
 وتحقيقها عمليا. أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 . أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 . مع دالالتها الدمالعلمية التابعة لعلم يحيط علما بالمصطلحات  أن   -6أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 بشئ من الحداثة واالبداع. المرضية الخاصة بعلم الدمحاالت لحلوال وتعليال لأن يبتكر الطالب  - 1ب 

 شاكل .العملي والتكيف على حل الم الدمعلم معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب 

 . بأسلوب جديد  الدمالعلمية لعلم مخططا لدراسة المفردات  الطالب  أن يصمم  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 . طريقة القاء المحاضرات  -1

 . (Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 . عرض شرائح عن طريق العرض المعلوماتي لصور  كل طفيلي والمقارنه مابين اطوارة التي يمر بها  -3
 المحاضرات العملية. -4

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات الشهرية .  -1
 االمتحانات اليومية .  -2
 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني.  -3
 االلتزام بالحضور. -4

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ( Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) -1ج

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.

الذي يحدد حياة يتخذ القرار   ان مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل -2ج

 الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكير  Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم) -3ج

 (.والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب 
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 . الشخصي(قة بقابلية التوظيف والتطور األخرى المتعل )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   -1د 

 . TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د 
 .جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د 

 . مل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحةالدافعية على الع    -4د 

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

 الثالثة المرحلة 

 المسائي /
 ساعات  6  عملي / الدمعلم  

     

     

     

     
     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

ة وما تتطلبه الحياة  ثو ادراج مواضيع تتماشى مع الحدا الدماالطالع على كل ما هو جديد ومفيد في مجال علم 

 العلمية و العملية وبشكل مستمر.

 

 

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

 

 

 

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14



  
 4الصفحة 

 
  

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 

 . والجامعات العالمية الرصينة

  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
العملية المعتمدة ،   الدم، كتب علم  الدمعلم اساسيات 

 مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

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

 االنترنيت. 
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 مخطط مهارات المنهج

 لتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة ل

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

وظيف  المتعلقة بقابلية الت

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 لطفيلياتعلم االمادة : 

 أ. د. فاطمة شهاب احمدمدرس المادة: 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم / جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحياة  / المركز علمي القسم ال .2

 لطفيلياتعلم ا اسم / رمز المقرر .3

 ) حضوري والكتروني( التعليم المدمج أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 30/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

االنسان  لة علىاكساب الطالب المعلومات حول المميزات العامة للمجاميع الحيوانية المتطف أهداف المقرر .8

ي لداخلاوتصنيفها والتعرف على االنواع المختلفة والمتطفلة من حيث خصائصها المظهرية وتركيبها 

تشارها يد انودورة حياتها والجوانب االمراضية والوبائية لها وطرق تشخيص االصابة بها، فضال عن تحد

 الجغرافي عالميا وطرق السيطرة والعالج.

 يكون الطالب في نهاية السنة ملما بالتقنيات التالية:

متطفل نوع البالطفيليات وتحديد البعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على تشخيص االصابة 

ع النوااوموقعة والعالج المناسب، فضالعن اكساب الطالب القدرة على وضع برامج مناسبة للسيطرة على 

 المختلفة من الطفيليات والحد من انتشارها.

 لمجردة ،العين يغطي هذا المنهج دراسة المجاميع الحيوانية المتطفلة بكافة انواعها المجهرية والمرئية با

 مع التركيز على االنواع التي تصيب االنسان )ذات االهمية الطبية(.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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عدد  االسبوع

 الساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعلم اسم الوحدة/او الموضوع

 هداف المعرفية األ -أ

 .المفاهيم االساسية في علم الطفيلياتالتعرف على  -1

 . . التعرف على  المميزات العامة للمجاميع الحيوانية المتطفلة على االنسان-2

 . التعرف على  االنواع المختلفة من الطفيليات التي تصيب االنسان  -3

 .التعرف على  االمراضية الناتجة عن الطفيليات التي تصيب االنسان   -4

 المميزات التي تتصف بها  الطفيليات التي تصيب االنسان التعرف على -5

 تشارها.نع انالتعرف على نقاط الضعف خالل دورة حياة الطفيليات للسيطرة على االصابات الطفيلية وم   -6

 طرائق التعليم والتعلم      

  Meetمحاضرات الكترونية عبر منصة  -1

 افالم فيديوية عبر الشبكة العالمية للمعلومات -2

 البوربوينت -3

4- PDF 

 التطبيق العملي في المختبر -5

 طرائق التقييم      
 

 المساهمات في المناقشة اثناء المحاضرة واالجابة عن االسئلة المثارة. -1

 الشهريةاالختبارات  -2

 االختبارات الفصلية -3

 بعد التجارب المختبرية التقارير -4

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 تنمية القدرة على المناقشة واثارة االسئلة. -1

 تنمية روح التعاون والتنافس الشريف -2

 تنمية الرغبة في بث الوعي العلمي في المجتمع -3

 التدرب على رسم االهداف ووضع الخطط وتطبيقها.  -4        

 تحمل المسؤولية وتنشيط الطموح العلمي والمعرفي. -5   
 
 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 قادر على تشخيص الطفيليات التي تصيب االنسان. – 1

 قادر على تحديد االصابة الطفيلية من خالل االعراض المرضية.   – 2

 هااالصابات الطفيلية ومنع انتشاريتمكن من تحديد االساليب المناسبة للسيطرة على   - 3

 قادر على تحديد العالج المناسب لالصابات الطفيلية   -4



  
 3الصفحة 

 
  

1 2 

تمييز الطفيليات 

وتمييز  والمضيفات

التطفل عن باقي انواع 

 العالقات الحيوانية

 علم الطفيليات والتطفل : المعنى العام

واالهمية، التطور التاريخي لعلم 

 الطفيليات، العالقات الحيوانية، انواع

  الطفيليات وانواع المضيفات

محاضرات 

الكترونية عبر 

 Meetمنصة 

افالم فيديوية 

عبر الشبكة 

العالمية 

 للمعلومات

المساهمات في  -

المناقشة اثناء 

المحاضرة 

واالجابة عن 

 االسئلة المثارة.

االختبارات  -

 الشهرية
االختبارات  -

 الفصلية
 

2 2 

تحديد االساليب وطرق 

وتحديد كيفية  العدوى

حماية االنسان من 

 االصابة

العالقة بين الطفيلي والمضيف، 

تخصص الطفيلي، ادوار حياة 

االصابة، طرق الطفيلي، مصادر 

دخول وخروج الطفيليات، مراحل 

 التطفل

3 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
شعبة الحيوانات االبتدائية: المميزات 

 والتصنيف، صنف الهدبيات

4 2 
تمييز الخصائص 

 انواعها وكيفية تميز
 صنف اللحميات

5 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
)السوطيات صنف السوطيات 

 (المعوية

6 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
صنف السوطيات )السوطيات 

 (الدموية والنسجية

7 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
  صنف البوغيات الحيوانية

 امتحان شهري تقييم الطلبة 2 8

9 -------- 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
الديدان المسطحة، صنف شعبة 

 المخرمات ثنائية المنشأ

10 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
شعبة الديدان المسطحة، صنف 

 المخرمات ثنائية المنشأ

11 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 صنف الديدان الشريطية

12 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 الشريطيةصنف الديدان 

13 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 شعبة الديدان الخيطية

14 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 شعبة الديدان الخيطية

15 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها

شعبة الديدان شوكية الراس،  شعبة 

الديدان الحلقية، شعية مفصلية 

 االرجل
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  مختبر الطفيليات

  ,Incubators, Aquarium, microscopes ادوات  واجهزة مختبرية

المحاليل واالصباغ والكتات التي تستخدم 

 الجراء الفحوصات المختبرية
Geimsa stain, methylen blue, trypan blue, 
Leishman stain  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

لطور اين اوتوفير مجهر  مجهر متب أكيد على اجراء الفحوصات المختبرية للعينات المحفوظة والحيةالت -

 صغير الحجم. طفيلية لتمييز االنواع ال  والمجهر االسقالب

 المقرر سنوي  مستقل كامل بدال من كونه فصليجعل  -
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 موذج وصف المقررن

 علم الالفقرياتالمادة : 

 أ. د. فاطمة شهاب احمدمدرس المادة: 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم / جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحياة  / المركز علمي القسم ال .2

   علم الالفقريات اسم / رمز المقرر .3

 حضوري والكتروني()  التعليم المدمج أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 30/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

يفها ة وتصناكساب الطالب المعلومات حول المميزات العامة للمجاميع االفقرية المختلف أهداف المقرر .8

ي فشارها الداخلي وطرق تكاثرها وانتوالتعرف على الخصائص المظهرية للمجاميع المختلفة وتركيبها 

 البيئات، فضال عن التعرف على بعض االمثلة من تلك الحيوانات الالفقرية.

 يكون الطالب في نهاية السنة ملما بالتقنيات التالية:

تصنيفه رية وبعد ان يكمل الطالب المنهاج الدراسي يصبح قادرا على التعرف على الحيوانات الالفق

 المتواجدة في البيئة المحلية وغير المحلية.لالنواع 

 ة بالعينلمرئييغطي هذا المنهج اساسيات دراسة المجاميع الحيوانية الالفقرية بكافة انواعها المجهرية وا

 يابسة.لى الالمجردة ، مع التركيز على االنواع الحرة المعيشة سواء في البيئة المائية او المتواجدة ع

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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 طريقة التقييم طريقة التعلم اسم الوحدة/او الموضوعمخرجات التعلم عدد  االسبوع

 هداف المعرفية األ -أ

 .التعرف على المفاهيم االساسية في علم الالفقريات -1

 . . التعرف على  المميزات العامة للمجاميع الحيوانية الالفقرية-2

 . المختلفة من الحيوانات الالفقريةالتعرف على  االنواع   -3

 .لمحليةة وغير المحليالتعرف على تصنيف االنواع المختلفة من الحيوانات الالفقرية المتواجدة في البيئة ا    -4

 التعرف على المميزات التي تتصف بها  االنواع المختلفة من الحيوانات الالفقرية -5

 طرائق التعليم والتعلم      

  Meetمحاضرات الكترونية عبر منصة  -1

 افالم فيديوية عبر الشبكة العالمية للمعلومات -2

 البوربوينت -3

4- PDF 

 التطبيق العملي في المختبر -5

 طرائق التقييم      
 

 المساهمات في المناقشة اثناء المحاضرة واالجابة عن االسئلة المثارة. -1

 الشهريةاالختبارات  -2

 االختبارات الفصلية -3

 بعد التجارب المختبرية التقارير -4

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 تنمية القدرة على المناقشة واثارة االسئلة. -1

 تنمية روح التعاون والتنافس الشريف -2

 تنمية الرغبة في بث الوعي العلمي في المجتمع -3

 التدرب على رسم االهداف ووضع الخطط وتطبيقها.  -4         

 المسؤولية وتنشيط الطموح العلمي والمعرفي.تحمل  -5   
 
 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 األهداف المهار أتية الخاصة بالمقرر.  -1

 قادر على تمييز الحيوانات الالفقرية عن الفقرية.  - -2

 قادر على تحديد الحيوانات الالفقرية المتواجدة في البيئة المحلية وغير المحلية.  -3

 ة. قادر على تشخيص الحيوانات الالفقرية المتواجدة في البيئة المحلية وغير المحلي    -4

 قادر على تحديد فوائد واضرار  الحيوانات الالفقرية المتواجدة في البيئة.    -5



  
 3الصفحة 

 
  

 المطلوبة الساعات

1 2 
المجاميع الالفقريه / لمحه عن  تمييز الالفقريات

مبادئ علم التصنيف ,أهمية 

 واضرار الالفقاريات 

محاضرات 

الكترونية عبر 

 Meetمنصة 

افالم فيديوية 

عبر الشبكة 

العالمية 

 للمعلومات

المساهمات في  -

المناقشة اثناء 

المحاضرة 

واالجابة عن 

 االسئلة المثارة.

االختبارات  -

 الشهرية
االختبارات  -

 الفصلية
 

2 2 
مبادئ تصنيف الحيوانات  تصنيف الالفقريات

 الالفقرية

3 2 
مقدمة عن المجاميع الالفقرية  توزيع الالفقريات

 )الشعب الكبرى(

4 2 
معرفة صل 

 الالفقريات
العالقات التطورية بين شعب 

الالفقريات ونظريات نشوء 

 الحيوانات عديدة الخاليا

5 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 شعبة الحيوانات االبتدائية

6 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 شعبة المساميات )االسفنجيات(

7 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 الالسعات )امعائية الجوف( شعبة

8 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 شعبة الديدان المسطحة

 امتحان شهري تقييم الطلبة -------- 9

10 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميزه انواعها
 الديدان الخيطية

11 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 شعبة الديدان شوكية الراس

12 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 شعبة الديدان الحلقية

13 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 شعية مفصلية االرجل

14 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها
 شعبة النواعم

15 2 
تمييز الخصائص 

 وكيفية تميز انواعها

 شعبة شوكية الجلد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .11

  الالفقرياتمختبر 

  ,Incubators, Aquarium, microscopes ادوات  واجهزة مختبرية

المحاليل واالصباغ والكتات التي تستخدم 

 الجراء الفحوصات المختبرية
Geimsa stain, methylen blue, trypan blue, 
Leishman stain  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

طور اين الوتوفير مجهر  مجهر متب على اجراء الفحوصات المختبرية للعينات المحفوظة والحيةأكيد الت -

 لتمييز االنواع الالفقرية صغير الحجم.  والمجهر االسقالب

 جعل االمقرر سنوي  مستقل كامل بدال من كونه فصلي -
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 موذج وصف المقررن

 علم الغدد الصم والهرمونات المادة : 

 أ.م.د. ساريا ناجي محسن صالح  مدرس المادة:

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية  .1

 علوم الحياة     / المركز علمي القسم ال .2

 علم الغدد الصم والهرمونات  اسم / رمز المقرر  .3

 المدمج) حضوري والكتروني( التعليم  أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 7/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 يكون الطالب في نهاية السنة ملما بالتقنيات التالية: 

بدراسة الغدد الصم من حيث تركيبها ومكوناتها من تعريف الطالب بالمبادئ األساسية المتعلقة  -1

 وتعريف الطالب بها.الهرمونات وعالقتها مع أجهزة الجسم األخرى  

،  الغدد الصم يهدف تدريس هذا المقرر إلى مفردات موضوعات في األسس النظرية التي تشمل  - -2

 ، واألمراض الناتجة عن هذه االضطرابات.الغدد الصم واالضطرابات التي تحدث في 

يتضمن المنهج دراسة  يهدف تدريس مفردات هذا المقرر الدراسي إلى موضوعات في األسس النظرية التي  

مع   وخاصة  األخرى  الجسم  أجهزة  مع  وعالقتها  الهرمونات  من  ومكوناتها  تركيبها  حيث  من  الصم  الغدد 

تأثيرها وكيفية  عملها  وطريقة  للهرمونات  الكيميائية  الطبيعة  ودراسة  العصبي  أنسجة    الجهاز  خاليا  على 

الجسم المختلفة واهم األعراض الناجمة عن زيادة او نقصان إفراز الهرمونات ودورها في التكاثر واستمرار  

  النسل.

لجميع قياس الهرمونات والتعرف على مستوياتها سواء    والمنهج العملي الذي يشمل الفحوصات المخبرية

، وكذلك    (الحاالت المرضية)  راض التي تسبب تلك الحاالت  )قلة او كثرة ( مما يعطي للطالب فكرة عن االم

، وكذلك تعليم الطالب    الهرموناتمعرفة الطالب بالقيم الطبيعية وغير الطبيعية )الحاالت المرضية( الختبارات  

الحاالت المرضية. التي تؤدي إلى زيادة أو نقصان في هذه القيم ، باإلضافة إلى تدريب وتعليم الطالب طريقة  

 في أنابيب خاصة للتجميع وحسب التحليالت المطلوبة.  لقياس الهرمونات  النسحاب. وتجميع الدما
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الطبيعية   الحاالت والتعرف على  للهرمونات المنهج العملي الذي يشمل الفحوصات المخبرية  - -3

والحاالت المرضية ، وكذلك معرفة الطالب بالقيم الطبيعية وغير الطبيعية )الحاالت المرضية(  

الختبارات الدم ، وكذلك تعليم الطالب الحاالت المرضية التي تؤدي إلى زيادة أو نقصان في هذه القيم ، 

  باإلضافة إلى تدريب وتعليم الطالب طريقة االنسحاب.

 الدم في أنابيب خاصة للجمع وحسب التحليالت المطلوبة.تجميع  - -4
والمديات الطبيعيه وغير   الغدد الصم والهرمونات علم عن الطالب فكرة موسعة وحديثه اعطاء  -5

 باالضافة للتغيرات التي تحدث عند االصابة باالمراض المختلفة.  هرمونات الطبيعيه لمكونة ا

ليتسنى للطالب مواكبـــــــــة المجتمع  الصم والهرمونات  الغدد رساء قاعدة معلومات جيده عن علم ا -6

 الطبي الذي سيعيش معه بعد التخرج في المستشفيات.

المام الطالب باهمية علم الغدد الصم وتطبيقاتها  في مختلف مجاالت الحياه الصحية واالنتاجية   -7

 والتكاثرية  واقادر على العمل في المؤسسات ذات العالقة باالختصاص. 

8-  

9-  

10-  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

   هداف المعرفية األ -أ

لخلق بيئة مالئمة تعزز التعلم والنمو وتضفي القدرة على العمل مع مجموعات متعددة التخصصات في  1أ

 المنظمات المهنية والصحية والبحثية. 
لتوسيع وتعميق قدراتهم في أساليب البحث التحليلي والتجريبي ، وتحليل البيانات ، واستخالص النتائج    -2أ

 ذات الصلة للكتابة العلمية والعرض.

الغدد الصم علم  تعريف الطالب بالمبادئ األساسية المتعلقة بتقنيات المختبرات الطبية فيما يتعلق    -3أ

 وتعريف الطالب بها.التي تحدث عند االصابة باالمراض المختلفة. باالضافة للتغيرات   والهرمونات 
 

  -4أ

 طرائق التعليم والتعلم      

 البوربوينت  -1

2- PDF 

 الورد  -3

 اجراء تحاليل وتجارب مختبرية  -4

 طرائق التقييم       
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 االختبارات اليومية  -1

 االختبارات االسبوعية  -2

 االختبارات الفصلية  -3

 التقارير  -4

 الواجبات   -5

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 محاذاة األهداف والغايات لتحقيق نتائج الرغبة المشتركة  -1ج

 القضاء على العادات السيئة  -2ج

 ترحيب الفشل  -3ج

 االستفادة من تحديد الهدف اليومي   -4ج

 تجنب التسويف  -5ج    

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 البوربوينت -1
2- PDF 

 الورد  -3

 االختبارات العملية في المحاضرات العملية -4

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات اليومية -1
 االختبارات االسبوعية -2
 التقارير -3
 الواجبات  -4

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

بالتقنيات الحديثة في التشخيص المخبري إلعطاء الطالب فرصة جديدة إدخال تجارب مهمة   --1د 

 للتعرف على االختبارات النوعية 

خلق بيئة مالئمة تعزز التعلم والنمو وتضفي القدرة على العمل مع مجموعات متعددة التخصصات   -2د 

 في المنظمات المهنية والصحية والبحثية 

 وواقعي يتكون من مكونات أو عمليات متعددة  تصميم نظام وظيفي من لطالب ان ي مكت .-3د 

  ممارسة االمتحانات  و  أنشطة مالحظات الزمالء   -4د 
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 11بنية المقرر  .

طريقة   طريقة التقييم 

 التعلم 
عدد  مخرجات التعلم المطلوبة  اسم الوحدة/او الموضوع 

الساع 

 ات 

 االسبوع 

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

مقدمة عن علم الغدد 

تاريخية ,أهمية   الصم,نظرة

النظرة المقارنة لهذا العلم 

,العالقة بين جهاز الغدد الصم 

والجهاز العصبي ,تصنيف  

الهرمونات حسب التركيب  

 الكيميائي 

مقدمة عن علم الغدد 

تاريخية ,أهمية   الصم,نظرة

النظرة المقارنة لهذا العلم 

,العالقة بين جهاز الغدد 

الصم والجهاز العصبي  

,تصنيف الهرمونات حسب  

 التركيب الكيميائي 

 االول  2    

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

طرائق دراسة الهرمونات  

,دورة حياة الهرمون ,تحرر  

الهرمون من الغدد 

الصم,ظاهرة الشالل ,تحرر  

 الهرمون الدوري 

 
طرائق دراسة 

الهرمونات ,دورة حياة 

الهرمون ,تحرر  

الهرمون من الغدد 

الصم,ظاهرة الشالل  

,تحرر الهرمون  

 الدوري

 الثاني   2

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

تركيز الهرمونات في الدم 

,نقل الهرمونات,إيقاف عمل  

 الهرمون,آلية عمل الهرمون. 

تركيز الهرمونات في الدم 

,نقل الهرمونات,إيقاف  

عمل الهرمون,آلية عمل  

 الهرمون. 

 الثالث  2

المحاضرة  

 بال
بوربوينت و  

pdf 

تحت المهاد , الهرمونات تحت 

المهاد المنظمه للغدة النخامية 

 ,الغدة النخامية :النخام الغدي  

,   تحت المهاد 

الهرمونات تحت  

المهاد المنظمه 

للغدة النخامية 

,الغدة النخامية 

 :النخام الغدي  

 الرابع 2

المحاضرة  

 بال
بوربوينت و  

pdf 

هرمونات النخامي الغدي  

ووضائفها :هرمون  

الحليب,هرمون النمو  

,هرموني مغذيات المناسل  

 هرمون محفز الدرقية 

هرمونات النخامي الغدي  

ووضائفها :هرمون  

الحليب,هرمون النمو  

,هرموني مغذيات المناسل  

 هرمون محفز الدرقية 

 خامسال 2

المحاضرة  

 بال
بوربوينت و  

pdf 

هرمون محفز قشرة الكظر 

,هرمون محفز الميالينن 

,النخامي العصبي ,هرمونات 

النخامي العصبي :هرمون  

مضاد االباله ,هرمون معجل 

 الوالدة 

هرمون محفز قشرة الكظر 

,هرمون محفز الميالينن 

,النخامي العصبي 

,هرمونات النخامي  

العصبي :هرمون مضاد  

االباله ,هرمون معجل 

 الوالدة 

 دسالسا 2

 سابع ال 2الغدة الدرقية, الهرمونات الغدة الدرقية, الهرمونات المحاضرة  
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  الفسلجة وعلم الدم مختبر 

  ادوات  واجهزة مختبرية 

التي تستخدم   المحاليل واالصباغ والكتات 

 الجراء الفحوصات المختبرية
 

 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

الحاوية على اليود,كالسيتونين 

الدرقية,الغدد جنب الدرقية  

 ,هرمون البارا ثورمون 

الحاوية على  

اليود,كالسيتونين  

الدرقية,الغدد جنب الدرقية  

 ,هرمون البارا ثورمون 
االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

الغدد الكظرية /القشرة 

الكظرية/الهرمونات المعدنية 

 ,القشرينات الكلوكوزية 

الغدد الكظرية /القشرة 

الكظرية/الهرمونات  

المعدنية ,القشرينات 

 الكلوكوزية 

 الثامن  2

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

القشرينات الستيرويدية  

:اندروجينات الكظر 

,استروجينات الكظر ,لب 

 الكظر  هرمونات الب 

القشرينات الستيرويدية  

:اندروجينات الكظر 

,استروجينات الكظر ,لب 

 الكظر  هرمونات الب 

  التاسع 2

 والعاشر 

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

امتـــــــــــــــــــــــــــــــــحان 

الفصـــــــــــــــــــــــــــــل  

 األول 

امتـــــــــــــــــــــــــــــــــح 

ان 

الفصـــــــــــــــــــــــــــــل  

 األول 

الحادي  2

 عشر 

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

البنكرياس /هرمونات 

البنكرياس)االنسولين,  

الكلوكاكون(/ الهرمونات  

 الجنسية 

البروستوكالندينات: انواعها 

 وافعالها الفسيولوجية 

البنكرياس /هرمونات 

البنكرياس)االنسولين,  

الكلوكاكون(/ الهرمونات  

 الجنسية 

: البروستوكالندينات 

انواعها وافعالها  

 الفسيولوجية 

الثاني عشر   2

الثالث و

 عشر 

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

الجسم الصنوبري ووظائفها  

الفسلجية الغدة السعترية   

 هرمونات الغدة

الجسم الصنوبري  

ووظائفها الفسلجية الغدة 

هرمونات الغدة   السعترية  

 الرابع عشر   2

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

هرمونات الكلية /هرمون  

االرثروبويتن /الرنين وضغط 

 الدم

هرمونات الكلية /هرمون  

االرثروبويتن /الرنين  

 وضغط الدم 

الخامس  2

 عشر  
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 موذج وصف المقررن

 فسلجة الحيوانعلم المادة : 

 أ.م.د. ساريا ناجي محسن صالح  مدرس المادة:

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية  .1

 علوم الحياة     / المركز علمي القسم ال .2

 علم فسلجة الحيوان  اسم / رمز المقرر  .3

 التعليم المدمج) حضوري والكتروني(  أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 7/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 يكون الطالب في نهاية السنة ملما بالتقنيات التالية: 

لكل  الفعالية الوظيفية  من حيث  علم فسلجة الحيوانبدراسة تعريف الطالب بالمبادئ األساسية المتعلقة  -1

 وتعريف الطالب بها.وعالقته مع أجهزة الجسم األخرى    ظيفته ووذلك العضو  تركيب عضو ومعرفة 

تدريس   الحيوانيةيهدف  الفسلجة  المجاميع    التطرق  و  مفردات موضوع  مختلف  في  الوظيفية  الفعالية  إلى 

مجاالت علم الفسلجة والعالقات التطورية بين الحيوانات ونشوء النوع   يتضمن المنهج دراسة  و الحيوانية،

الفسلجي التنفس  و  .والتغير  و  التغذية  الفعالية وموضوع  على  العوامل  مختلف  تأثير  مع  أنواعه 

االنسان  ويهدف،الخ.......التنفسية جسم  اجهزة  من  جهاز  كل  دراسة  بالبيئة   ووظائفه    المنهج  وعالقته 

بيه   التي تصيب كل عضو من    تأثيرها علىو  المحيطة  الى بعض االمراض  المنهج  يتطرق  , وايضا  الجسم 

 .  اعضاء الجسم 
 

االعضاء الحيوية( لكل حيوان مختبري)    ات )لجميع قياس  بريةتوالمنهج العملي الذي يشمل الفحوصات المخ

  فعالياتها الحيوية من نبض ,اشارات عصبية وعضلية ,حسية ........الخ والتعرف على    ارنب , فار , ضفدع(  

 تلك الفعاليات وكيفية القيام بتلك الوظائف وعالقتها بالبيئة التي يعيش معها.  مما يعطي للطالب فكرة عن

تشريح ومعرفة كل عضو من اعضاء الحيوان المختبري وايضا  لطالب طريقة الباإلضافة إلى تدريب وتعليم ا

 .  معرفة موقع كل عضو من اعضاء الحيوان 
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علم فسلجة  يهدف تدريس هذا المقرر إلى مفردات موضوعات في األسس النظرية التي تشمل   - -2

 وتدريس كل جهاز بشكل مستقل عن االخر.،   الحيوان

لجميع قياسات ) االعضاء الحيوية( لكل حيوان   بريةت الذي يشمل الفحوصات المخالمنهج العملي  - -3

 . مختبري

 . تشريح الحيوان ودراسة كل عضو وحسب مفردات المنهج العملي  المطلوبة اسبوعيا - -4
 . ودراسة مفصلة لكل عضو من اعضائه علم فسلجة الحيوانعن الطالب فكرة موسعة وحديثه اعطاء  -5

  الكاديميليتسنى للطالب مواكبـــــــــة المجتمع ا علم فسلجة الحيوانرساء قاعدة معلومات جيده عن  ا -6

سيهئ له معرفة التشريح ومعرفة اعضاء اليحوان بعد التشريح  خاصة بعد المرحلة الذي والجامعي 

 . العملية للماجستير

االكاديمية وخاصة في   مجاالت الوتطبيقاتها  في مختلف  علم فسلجة الحيوانالمام الطالب باهمية   -7

وقادر على    مختبرات علم التشريح ومختبرات كلية الطب البيطري ومختبرات كلية العلوم ....الخ

 العمل في المؤسسات ذات العالقة باالختصاص. 

8-  

9-  

10-  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

   هداف المعرفية األ -أ

لخلق بيئة مالئمة تعزز التعلم والنمو وتضفي القدرة على العمل مع مجموعات متعددة التخصصات في  1أ

 المنظمات المهنية والصحية والبحثية. 
لتوسيع وتعميق قدراتهم في أساليب البحث التحليلي والتجريبي ، وتحليل البيانات ، واستخالص النتائج    -2أ

 .ذات الصلة للكتابة العلمية والعرض 

الغدد الصم علم  تعريف الطالب بالمبادئ األساسية المتعلقة بتقنيات المختبرات الطبية فيما يتعلق    -3أ

 وتعريف الطالب بها.باالضافة للتغيرات التي تحدث عند االصابة باالمراض المختلفة.  والهرمونات 
 

  -4أ

 طرائق التعليم والتعلم      

 البوربوينت  -1

2- PDF 

 الورد  -3

 تحاليل وتجارب مختبرية اجراء  -4
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 طرائق التقييم       
 

 االختبارات اليومية  -1

 االختبارات االسبوعية  -2

 االختبارات الفصلية  -3

 التقارير  -4

 الواجبات   -5

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 محاذاة األهداف والغايات لتحقيق نتائج الرغبة المشتركة  -1ج

 القضاء على العادات السيئة  -2ج

 ترحيب الفشل  -3ج

 االستفادة من تحديد الهدف اليومي   -4ج

 تجنب التسويف  -5ج    

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 البوربوينت -1
2- PDF 

 الورد  -3

 االختبارات العملية في المحاضرات العملية -4

 طرائق التقييم     
 

 االختبارات اليومية -1
 االختبارات االسبوعية -2
 التقارير -3
 الواجبات  -4

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

إدخال تجارب مهمة بالتقنيات الحديثة في التشخيص المخبري إلعطاء الطالب فرصة جديدة   --1د 

 االختبارات النوعية للتعرف على 

خلق بيئة مالئمة تعزز التعلم والنمو وتضفي القدرة على العمل مع مجموعات متعددة التخصصات   -2د 

 في المنظمات المهنية والصحية والبحثية 

 تصميم نظام وظيفي وواقعي يتكون من مكونات أو عمليات متعددة من لطالب ان ي مكت .-3د 

  ممارسة االمتحانات  و  أنشطة مالحظات الزمالء   -4د 
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 11بنية المقرر  .

طريقة   طريقة التقييم 

 التعلم 
عدد  مخرجات التعلم المطلوبة  اسم الوحدة/او الموضوع 

السا

عا 

 ت 

 االسبوع 

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

علم فسلجة    مقدمة عن 

تعريف شامل لعلم  ,  الحيوان

,وصف وظائف   الفسلجة

االعظاءفي الكائنات الحية)  

االنسان الحيوان( ,شرح  

وتفسير لهذه الوظائف في  

ضوء القوانين الفيزيائية,  

 والكيميائية 

علم فسلجة    مقدمة عن 

تعريف شامل لعلم  ,  الحيوان

,وصف وظائف   الفسلجة

االعظاءفي الكائنات الحية)  

االنسان الحيوان(, شرح  

تفسير لهذه الوظائف في  و

ضوء القوانين الفيزيائية,  

 والكيميائية 

 االول  2    

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

الجهاز الهضمي وملحقاتة من 

) الفم, االسنان , البلعوم  

الغدد اللعابية والمريئ ,

 .....الخ(

  الجهاز الهضمي وملحقاتة

من ) الفم, االسنان , 

البلعوم والمريئ ,الغدد 

 اللعابية .....الخ( 

 الثاني   2

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

الجهاز التنفسي ,المجاري  

التنفسية ) االنف 

,البلعوم,الحنجرة,القصبة  

 الهوائية ...الخ( 

,المجاري  الجهاز التنفسي 

التنفسية ) االنف 

,البلعوم,الحنجرة,القصبة  

 الهوائية ...الخ( 

 الثالث  2

المحاضرة  

 بال
بوربوينت و  

pdf 

الجهاز العصبي , اجزاء 

العصبون, انواع الخاليا  

العصبية,الجهاز العصبي  

المركزي,الجهاز العصبي  

العصبي  المحيطي,الجهاز

الذاتي , الجهاز العصبي 

    الودي........الخ(

الجهاز العصبي , 

اجزاء العصبون,   

انواع الخاليا  

العصبية,الجهاز  

العصبي  

المركزي,الجهاز 

العصبي  

المحيطي,الجهاز  

العصبي الذاتي , 

الجهاز العصبي  

     الودي........الخ(

 الرابع 2

المحاضرة  

 بال
بوربوينت و  

pdf 

جهاز الدوران ,القلب ,  

االوردة والشرايين ,الدم  

,مكونات الدم ,خاليا الدم  

البيضاء, خاليا الدم الحمراء, 

 الصفيحات الدموية,اللمف

جهاز الدوران ,القلب ,  

االوردة والشرايين ,الدم  

,مكونات الدم ,خاليا الدم  

البيضاء, خاليا الدم الحمراء, 

 الصفيحات الدموية,اللمف

 خامسال 2

المحاضرة  

 بال
بوربوينت و  

pdf 

امتـــــــــــــــــــــــــــــــــحان 

الفصـــــــــــــــــــــــــــــل  

 األول 

امتـــــــــــــــــــــــــــــــــحان 

الفصـــــــــــــــــــــــــــــل  

 األول 

 السادس 2
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  الفسلجة  مختبر 

  ادوات  واجهزة مختبرية 

المحاضرة  

 بال
بوربوينت و  

pdf 

االفراز,الكلية , الحالبين جهاز 

,دراسة مفصلة حول , المثانه 

كل جزء من اجزاء الكلية 

 والتطرق على وظائفها.

جهاز االفراز,الكلية , الحالبين 

, المثانه ,دراسة مفصلة حول 

كل جزء من اجزاء الكلية 

 والتطرق على وظائفها.

 السابع  2

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

  الجهاز العضلي, تعريف

, انواع العضالت العضالت 

والتطرق على وظائفها بشكل 

 مفصل. 
 

  الجهاز العضلي, تعريف

, انواع العضالت العضالت 

والتطرق على وظائفها بشكل 

 مفصل. 
 

 الثامن  2

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

تركيب   ,الهيكل العظمي

 أقسام الهيكل العظمي ,العظام

,ومعرفة وظائفها بشكل  

 مفصل 

 
 

تركيب   ,الهيكل العظمي

 أقسام الهيكل العظمي ,العظام

,ومعرفة وظائفها بشكل  

 مفصل 
 

التاسع   2

 والعاشر 

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

الجهاز التناسلي  التكاثري  

 للذكر وملحقاته بشكل مفصل    
الجهاز التناسلي  التكاثري  

 للذكر   وملحقاته بشكل مفصل    
الحادي  2

 عشر 

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

الجهاز التناسلي  التكاثري  

 لالنثى وملحقاته بشكل مفصل      
الجهاز التناسلي  التكاثري  

لالنثى   وملحقاته بشكل  

 مفصل   

الثاني   2

عشر  

والثالث 

 عشر 
االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

  علم الغدد الصم والهرمونات ,

تركيز الهرمونات في الدم 

,نقل الهرمونات,إيقاف عمل  

 الهرمون,آلية عمل الهرمون 

  علم الغدد الصم والهرمونات ,

تركيز الهرمونات في الدم 

,نقل الهرمونات,إيقاف عمل  

 الهرمون,آلية عمل الهرمون 

الرابع  2

 عشر  

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

البروستوكالندينات: انواعها 

 وافعالها الفسيولوجية 

البروستوكالندينات: انواعها 

 وافعالها الفسيولوجية 
الخامس  2

 عشر  
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التي تستخدم   المحاليل واالصباغ والكتات 

 الفحوصات المختبرية الجراء
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 المتعلقة بالتحاليل المتقدمة  اضافة تقنيات متطورة  -

 جعل النظام نظام كورسات بدل  النظام السنوي  -
  60استيعاب الطلبة   

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                 م.د. وقاص سعدي محمود : المعاون العلمي سما                   أ.م.د. سعيد ماهر لفتة       : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قعة من الطالب لم المتو التع يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات
 رر ضمن البرنامجف لكل مقه وصاحة . ويصاحبتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المت

 

 ومكلية العل -جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ( (Botanyرر الدراسات األولية )نبات عام )برنامج مق

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :سي النظام الدرا .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

  Classroom المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/  6/  19 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تركيب جسم النبات وأنواع األعضاء واالنسجة الموجودة في النبات  تعليم الطلبة على

 الخلية النباتية والخلية الحيوانيةبين  الفروقات

 مكونات الخلية النباتية الحية وغير الحية

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
      تركيب النبات  تعريف الطلبة على -1أ

 نباتاتالتعيش فيها تعريف الطلبة على البيئات التي  -2أ

 الطلبة على االنسجة واألعضاء النباتية تعريف -3أ
 لطلبة على طرق تكاثر الخلية النباتية تعريف ا -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تدريب الطلبة على تشخيص مكونات الخلية النباتية  – 1ب 

 ة على تمييز االنسجة النباتية  تدريب الطلب – 2ب 

 شرائح زجاجية من بعض مكونات النبات  عمل  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 اللوحات االعتيادية واللوحات الذكية في القاعات الدراسية -

 Datashowعرض بعض الصور التوضيحية والفيديوهات على  -
 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية  -
 االمتحانات الفصلية  -
 المشاركات اليومية  -
 عداد التقاريرا -

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التشجيع على حب المادة -1ج         

 زرع روح التعاون  -2ج

 الحث على التنافس االخوي بين الطلبة  -3ج

  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 االرشادات  -
 المكافئات  -
 التعامل االخوي  -
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 طرائق التقييم    

 ة واسبوعية وشهرية يومياختبارات  -
 اختبارات شفوية  -

 اعداد تقارير -

 

 
 

 

 .لشخصي(اقابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 وثقة في الكالم.معلومات درة على التعبير عن الالق  -1د

 العمل الجماعي التعاون والحث على  -2د

 ةي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمالتحليل وال -3د

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

 

 

 

 

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2   2  (Botanyنبات عام )  االولى

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 البحث عن املصادر احلديثة  -

 البحث عن االليات املتطورة  -

 متابعة البحوث العلمية احلديثة  -
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 كتب علمية  -

 حبوث  -

 مقاالت  -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ألهداف الوجدانية ا

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

نبات عام   األولى    

(Botany) 
  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي 
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 موذج وصف المقررن

 د. ياسين محمد احمد : أ.م.اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 حياةقسم علوم ال    / المركز علمي القسم ال .2

 (botanyنبات عام ) رراسم / رمز المق .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة56 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطلبة على تركيب النبات 
 النبات تعريف الطلبة على أنواع االنسجة في 

 تعريف الطلبة عل ى أنواع االنقسام في الخلية النباتية واختالفاتها عن الخلية الحيوانية
 
 
 
 
 
 

حقيقها الب تر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقر

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
 Terms and فهم موضوع المحاضرة 2

concepts in 
botany  

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
 The cell wallا  فهم موضوع المحاضرة 2

in plants  
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث

 Non فهم موضوع المحاضرة 2
protoplasmic 

components 
in plant cell  

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
 protoplasmic فهم موضوع المحاضرة 2

components 
in plant cell 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
 Cell types and فهم موضوع المحاضرة 2 الخامس

tissues  
Meet+

PDF 
 اسئلة شفوية

 السادس
 Simple فهم موضوع المحاضرة 2

tissues in 
plants 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

امتحان الكتروني او   امتحان شهري امتحان شهري  3 السابع

 يحضور

 الثامن
 Complex فهم موضوع المحاضرة 3

tissues in 
plant   

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

ريري او حضوري تح

  شفوي

 التاسع
 Plant body فهم موضوع المحاضرة 3

and 
development 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
 Plant cell فهم موضوع المحاضرة 3

cycle  
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

 Plant cell فهم موضوع المحاضرة 3
division  

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثاني 

 عشر

 Plant فهم موضوع المحاضرة 3
adaptation  

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثالث 

 عشر

   Effect of فهم موضوع المحاضرة 3
environment 

on plants 

Meet+
PDF 

ي او امتحان الكترون

حضوري, تحريري او 

  شفوي
الرابع 

 عشر

امتحان الكتروني او   امتحان شهري امتحان شهري 3

 حضوري



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
General botany   

Plant anatomy 
 

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .معات العالمية الرصينةوالجا

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 .الكتب والبحوث الحديثة

 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 
 الدراسي  خطة تطوير المقرر .12

   

 

 سنويا   20%

ل اليه ا توصتتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية، وم حديثة ضمن التخصص مواضيع إضافة

 العلماء، بشكل مستمر .

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                 م.د. وقاص سعدي محمود : المعاون العلمي سما                   أ.م.د. سعيد ماهر لفتة       : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قعة من الطالب لم المتو التع يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات
 رر ضمن البرنامجف لكل مقه وصاحة . ويصاحبتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المت

 

 ومكلية العل -جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 (ركيكونات)األ مقرر الدراسات األوليةبرنامج 

 

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :سي النظام الدرا .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

  Classroom المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/  6/  19 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 (النباتات الواطئة )االركيكونات أنواعالطلبة على تعليم 

 بين النباتات الواطئة والنباتات الراقية الفروقات 

 تواجد النباتات الواطئة أماكن

 من النباتات الواطئة االستفادة 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
       اشكال النباتات الواطئة وانواعها تعريف الطلبة على -1أ

 ذه النباتات هتعيش فيها تعريف الطلبة على البيئات التي  -2أ

 باتات الواطئةنال شريح الداخلي لبعضتبة على الالطل تعريف -3أ
 هذه النباتات ة على طرق تكاثر لطلبتعريف ا -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  النباتات الواطئة و تصنيفها على تشخيص تدريب الطلبة  – 1ب 

 تواجدها  أماكناتات الواطئة من مع نماذج من النبجة على تدريب الطلب – 2ب 

 حفظ نماذج من بعض النباتات الواطئة   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 اللوحات االعتيادية واللوحات الذكية في القاعات الدراسية -

 Datashowعرض بعض الصور التوضيحية والفيديوهات على  -
 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية  -
 االمتحانات الفصلية  -
 المشاركات اليومية  -
 عداد التقاريرا -

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التشجيع على حب المادة -1ج         

 زرع روح التعاون  -2ج

 الحث على التنافس االخوي بين الطلبة  -3ج

  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 االرشادات  -
 المكافئات  -
 التعامل االخوي  -

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 ة واسبوعية وشهرية يومياختبارات  -
 اختبارات شفوية  -

 اعداد تقارير -

 

 
 

 

 .لشخصي(اقابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 وثقة في الكالم.معلومات درة على التعبير عن الالق  -1د

 العمل الجماعي التعاون والحث على  -2د

 ةي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمالتحليل وال -3د

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

 

 

 

 

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2   2  اركيكونات  ثانية ال

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 البحث عن املصادر احلديثة  -

 البحث عن االليات املتطورة  -

 متابعة البحوث العلمية احلديثة  -
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 كتب علمية  -

 حبوث  -

 مقاالت  -

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ألهداف الوجدانية ا

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ ساسي أ اركيكونات  لثانية ا   
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 موذج وصف المقررن

 ياسين محمد احمد أ.م.د. اسم التدريسي : 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 حياةقسم علوم ال    / المركز علمي القسم ال .2

 االركيكونات اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة56 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 النباتات الواطئة  أنواععلى تعريف الطلبة 
 واهميتها  تواجد النباتات الواطئة أماكنى تعريف الطلبة عل

 
 
 
 
 
 

حقيقها الب تات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرج

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
 بنية المقرر .10
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 األول

العامة الصفات  فهم موضوع المحاضرة 2

، لحزازياتل

الفروقات العامة بين 

الحزازيات 

والطحالب، تصنيف 

 الحزازيات 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني

الكبدية، الحزازيات   فهم موضوع المحاضرة 2

نبات مميزاتها ، 

الريكيشيا ، مميزاته 

،التشريح الداخلي 

العضائه وطرق 

 تكاثره 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث

انشيا الماركنبات  فهم موضوع المحاضرة 2

،تصنيفه ، مميزاته، 

الداخلي  شريحلتا

وطرق  الغضائه

 تكاثره

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع

القرنية ، الحزازيات  فهم موضوع المحاضرة 2

مميزاتها ، نبات 

نثوسيروس ، اال

مميزاته ، التشريح 

الداخلي العضائه 

 وطرق تكاثره

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

القائمة، الحزازيات  فهم موضوع المحاضرة 2

مميزاتها ، نبات 

، ، مميزاته السفاكنم 

اخلي دالتشريح ال

ه وطرق ئالعضا

 تكاثره

Meet+
PDF 

 ة شفويةاسئل

 السادس

الحقيقية الحزازيات  فهم موضوع المحاضرة 2

،مواصفاتها ، نبات 

الفيوناريا ، 

مميزاته، التشريح 

الداخلي العضائه 

 وطرق تكاثره 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

امتحان الكتروني او   امتحان شهري امتحان شهري  3 السابع

 يحضور

 الثامن

 السرخسيات، فهم موضوع المحاضرة 3

، الفرق مميزاتها 

بين السرخسيات 

والحزازيات ، الفرق 

بين السرخسيات 

اتات عاريات ونب

البذور ، تصنيف 

 السرخسيات 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري تحريري او

  شفوي

 التاسع
الاليكوبوديوم ، نبات  فهم موضوع المحاضرة 3

مميزاته ، التشريح 

 عضائه ال الداخلي 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
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 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 واالركيكونات الطحالب 

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .عالمية الرصينةوالجامعات ال

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 .الكتب والبحوث الحديثة

 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 
 ي خطة تطوير المقرر الدراس .12

 

 سنويا   20%

تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية، وما توصل اليه  حديثة ضمن التخصص مواضيع إضافة

 وطرق تكاثره 

 العاشر

، المفصلية النباتات  فهم موضوع المحاضرة 3

، نبات مميزاتها

، مميزاته تم كويزاال

، التشريح الداخلي 

العضائه وطرق 

 تكاثره 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

الحادي 

 عشر

الخنشاريات ، شعبة  فهم موضوع المحاضرة 3

  مميزاتها ، تصنيفها 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

الثاني 

 عشر

دينتم ، االنبات  فهم موضوع المحاضرة 3

مميزاته ، التشريح 

الداخلي العضائه 

 وطرق تكاثره 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

الثالث 

 عشر

السلفانيا ، نبات  ةفهم موضوع المحاضر 3

مميزاته ، التشريح 

الداخلي العضائه 

 تكاثره  وطرق

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

وري، تحريري او حض

  شفوي

الرابع 

 عشر

المارسيليا ، نبات  فهم موضوع المحاضرة 3

مميزاته ، التشريح 

الداخلي العضائه 

 وطرق تكاثره 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 
حضوري, تحريري او 

 شفوي

الخامس 

 عشر

امتحان الكتروني او   شهري امتحان  شهري امتحان  3

 حضوري
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 العلماء، بشكل مستمر .

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  اجلامعة    
   العلوم  كلية:  املعهد  /ةكليال    
 علوم احلياة  :     القسم العلمي    
 19/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :    التوقيع                               :                                    التوقيع     
                      : املعاون العلمي  سم ا                                                 :  رئيس القسم سما    

                                                          :   التاريخ                                                             : لتاريخ   ا     
    
 

                                                                              
     

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

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 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 

 

  التعليمية المؤسسة   .1

 كلية العلوم /قسم علوم الحياة   / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني  
 

  اسم الشهادة النهائية   .4

   :النظام الدراسي   .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 

  المعتمد    برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى   .7

  تاريخ إعداد الوصف   .8

   أهداف البرنامج األكاديمي .9

النبات  واهميتها1     المناظرة    توضيح مادة تصنيف  الحياة واالختصاصات  يتم اكساب    لقسم علوم  ، وكما 

المهارات   االطالع على  الطلبة بعض  وان  مثل  وتاريخه  االخرى  بالعلوم  التصنيف واهتماماته وعالقته  علم 

اهمية   معرفة  وكذلك  البايولوجية  المفاهيم  على  الطالب  التقنيات  يتعرف  واستخدام  للنباتات  الجغرافي  المسح 

ال كجهاز  و  GBSالحديثة  االحيائي  والتنوع  النباتية  الثروة  انتشار  مواقع  بأهم    لتحديد  ملمين  تجعلهم  التي 

مثل اهمية النباتات البرية طبيا وكيميائيا وكيفية التعامل وحفظ العينات النباتية عن طريق ايداعها    مواضيع  ال

في المعاشب النباتية او خزن البذور في بنك البذور كذلك المقرر على تماس بعلوم اخرى كا التشريح وتحضير 

 فه في تشخيص العينات  يظاالنسجة النباتية وكذلك على صلة بالبايولوجي الجزيئي وتو 

 في العراق.   علوم الحياة في مجاالت وكوادر موهلة ومدربة للعمل  كفوءةإعداد مالكات  - 2
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال   .10

   االهداف المعرفية  -أ
      واهميتها  الدراية بالثروة النباتية   - 1أ

 االطالع على اهم االنواع النباتية وكيفية تصنيفها  - 2أ

 اهمية التسمية العلمية ومعرفة المفتاح التصنيفي للعوائل النباتية   - 3أ
 االهتمام بجمع النباتات وحفظها وايداعها بالمعاشب العراقية - 4أ
 دراسة النباتات البرية واهميتها الكيميائية والطبية   - 5أ
علم الوراثة في الحصول علم التشريح والكيمياء و دراسة التوزيع النباتي والتنوع االحيائي وتوظيف - 6أ

 على بصمة وراثية لالنواع والعوائل النباتية  
 برنامج لخاصة بال ا يةالمهارات  األهداف –ب 

 امكانية تصنيف النبات ومعرفة المقاطعات النباتية  – 1ب 

دراسة النباتات العراقية خاصة البرية وامكانية الحصول  على انواع جديده وامكانية تسجيلها   – 2ب 

 في المراجع العالمية  

 دراسة التصنيف الكيميائي والجزيئي للنباتات البرية  – 3ب 

       

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 . والمحاضرات العلمية  طريقة القاء المحاضرات -1

 Data showاستخدام تقنيات مثل ال  -2
 .  وجمع النباتات   السفرات العلمية  -3

 . التقارير والبحوث العلمية

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات الشهرية .  -1
 االمتحانات اليومية .  -2
التقارير العلمية  وااللتزام بالمحاضرة العلمية اضافة الى الطروحات خالل المناقشات العلمية في   -3

 المحاضرة  
 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 الوجدانية والقيمية .  األهداف - ج

       

 ( Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) - 1ج

الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف  الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد  

 يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.

مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد   - 2ج

 حياة الطالب ( 

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingي التعلم) إستراتيجية التفكير الناقد ف - 3ج

 التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب 

 

 

 
 

 

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

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   - 1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي - 2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة و التحليل والتحقيق - 3د

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

 

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 Plant/تصنيف نبات   تصنيف نبات   المرحلة الثانية  
Taxonomy  

3 2 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12
التعلم في مجال علوم الحياة وامكانية تطبيق المهارات والمعلومات واالستفادة منها في مجاالت   -1

 ؤسسات الحكومية التوظيف او العمل في المختبرات العلمية والم

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو   ع)وضمعيار القبول  .13

 املعدل املناسب لتاهيل الطالب للدراسة  -1

 اخللفية العلمية )خريج قسم علمي (  -2

 درجات الطالب عالية يف ماديت علوم احلياة واللغه االنكليزية   -3

 قبول خرجيي املعاهد  املناظرة االوائل يف دراستهم  -4
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 الكتب العلمية احلديثة  -1
 املواقع االلكرتونية العلمية  -2

 اجملالت العلمية احمللية والعاملية  -3
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 مخطط مهارات المنهج 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 التعلم المطلوبة من البرنامج مخرجات  

 أساسي  اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى 

 أم اختياري
  يةالمهاراتاألهداف   ة  يالمعرفاألهداف  

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    -   -     -    - اساسي   تصنيف نبات    الثانية  
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 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 

 الموضوع
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم

 االول
تعريف التصنيف    فهم موضوع المحاضرة 3

 وتاريخه 
Meet+

PDF 
وتقارير  امتحان الكتروني 

 علمية واختبارات شفوية   

 الثاني 
  التصنيف  أنواع علم فهم موضوع المحاضرة 3

وعالقته بالعلوم 

 االخرى   

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 الثالث 
 موضوع المحاضرة   فهم  3

 
اسس التسمية  

العلمية  والمراتب  

 التصنيفية

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 الرابع
عاريات ومغطاة   موضوع المحاضرة  فهم 3

 البذور 
Meet+

PDF 
وتقارير   امتحان الكتروني 

 علمية واختبارات شفوية   

 الخامس 
3  

 فهم  موضوع المحاضرة
اهمية الجذور 

 واالوراق  تصنيفيا 

 
Meet+

PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 السادس 

اجزاء الزهرة  فهم موضوع المحاضرة 3

واهميتها التصنيفية 

وكتابة المعادلة   

 الزهرية

 
Meet+PDF  Meet+PDF 

 
 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 السابع 

 فهم موضوع المحاضرة 3
 

 

  Calyxالكأس 

 Corollaوالتويج 
 وتحوراتها

 

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 أداء االمتحان االول  3 الثامن 
 

 googleامتحان الكتروني  Meet امتحان شهر اول 
form  

 التاسع 

 فهم موضوع المحاضرة 3
 
 
 

   stamensالسداة 

 واالتحاد السدوي
 

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

 العاشر 

  فهم موضوع المحاضرة 3

   Pistilالمدقة    

 والنورات الزهرية

 

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

الحادي  

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3
 

+Meet البذور والثمار 
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   

الثاني  

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3
 

حبوب اللقاح 

Palonology 
Meet+

PDF 
وتقارير   امتحان الكتروني 

 علمية واختبارات شفوية   

الثالث  

 عشر

المفتاح التصنيفي  فهم موضوع المحاضرة 3

وأمثلة مختارة من  

   العوائل النباتية 

Meet+
PDF 

وتقارير   امتحان الكتروني 
 علمية واختبارات شفوية   
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 البنية التحتية   .11

 تصنيف النباتات البذرية /د.يوسف الكاتب  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 علم تصنيف النبات /د.علي  حسين   )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

 الموسوي  

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1-Plant Taxonomy ,past ,present,and 

Future by Dr.prithipalsingh ,2020 
2-Plant Taxonomy and Biosystematic 

by T.S.Rana,K.N.Nair and D.K.Upreti 
3-All Botany Journalisms 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

.... 
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 ًٕرج ٔصف انًمشسَ

 فسهدح حٕٛاٌ عًهٙانًادج : 

 و. د . يشِٔ عصاو سهًٛاٌيذسس انًادج: 

 ٔصف انًمشس

 

 كهُخ انؼهىو / خبيؼخ ركشَذ  انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 ػهىو انسُبح  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 فغهدخ زُىاٌ ػًهٍ  اعى / سيض انًمشس .3

 انزؼهُى انًذيح) زؼىسٌ وانكزشوٍَ( أشكبل انسؼىس انًزبزخ .4

 فظهٍ  انفظم / انغُخ .5

 6 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 20/6/2021 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

ؽشق لُبط ػغؾ انذو وَفبرَخ اغشُخ كشَبد انذو انسًش نهًبء وانًىاد انزؼشَف ثأعبعُبد   أهذاف انًمشس .8

 االخشي ويؼشفخ انظفبد انخبسخُخ انزششَسُخ نهؼفذع 

 انرانٛح:ٚكٌٕ انطانة فٙ َٓاٚح انسُح يهًا تانرمُٛاخ 

 رؼشَف انطبنت ثبنًفبهُى انخبطخ ثؼغؾ انذو وؽشق لُبعه -1

 رؼشَف انطبنت ثُفبرَخ اغشُخ انكشَبد انذو انسًش نهًبء وانًىاد االخشي. -2

 انزؼشَف ثبنظفبد انخبسخُخ وانزششَسُخ نهؼفذع -3

لٛاس ضغظ انرٙ ذشًم عًهٛح  انعًهٛحٚٓذف ذذسٚس يفشداخ ْزا انًمشس انذساسٙ إنٗ يٕضٕعاخ فٙ األسس 

ٔيعشفح انصفاخ انخاسخٛح نهضفذع ٔ طشٚمح ،  انذو َٔفارٚح اغشٛح انكشٚاخ انحًش نهًاء ٔانًٕاد االخشٖ 

ذششٚحّ ٔفسٕٛنٕخٛح لهة انضفذع ٔيعذل َثضّ ٔفسٕٛنٕخٛح اندٓاص انعصثٙ نّ ٔيعشفح لٕاٍَٛ دفٕصس 

 نهًُعكساخ انشٕكٛح .

انطثٛعٛح ٔانحاالخ انًشضٛح  انمٛىانذو ٔانرعشف عهٗ  ضغظٔانًُٓح انعًهٙ انز٘ ٚشًم انفحٕصاخ انًخثشٚح ن

 ذذسٚة ٔذعهٛى ، ٔكزنك  ُفارٚح اغشٛح كشٚاخ انذو انحًش نهًاء ٔانًٕاد االخشٖت، ٔكزنك يعشفح انطانة 

لٛاس يعذل َثض لهة انضفذع ٔكزنك سدٔد تاإلضافح إنٗ ذعهٛى انطالب طشٚمح  طشق ذششٚح انضفذعانطانة 

 دفهٕصس نهًُعكساخ انشٕكٛح ٔذدشتح. ا انضفذع عُذ ذُثّٛٓ عصثٛا انفعم انرٙ ٚحذثٓ
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 رؼشَف انطبنت ثفغُىنىخُخ لهت انؼفذع -4

 رؼشَف انطبنت ثكُفُخ لُبط يؼذل َجغ انمهت فٍ انؼفذع -5

 رؼشَف انطبنت ثفغُىنىخُخ اندهبص انؼظجٍ نهؼفذع -6

 رؼشَف انطبنت ثمىاٍَُ دفهىصس نهًُؼكغبد انشىكُخ   -7

يسبونخ انىطىل ثبنطبنت انً يغزىي يٍ انًؼبسف  رًكُه يٍ ايزالن اسػُخ لبثهخ نهزطىَش فٍ  -8

 انًغزىَبد انالزمخ يٍ انذساعخ وانزخظض فٍ هزا انًدبل.

 وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشخ .11

 ْذاف انًعشفٛح األ -أ
نخهك ثُئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى وانًُى ورؼفٍ انمذسح ػهً انؼًم يغ يدًىػبد يزؼذدح انزخظظبد فٍ   1 أ

 انًُظًبد انًهُُخ وانظسُخ وانجسثُخ.

انجُبَبد ، واعزخالص انُزبئح نزىعُغ ورؼًُك لذسارهى فٍ أعبنُت انجسث انزسهُهٍ وانزدشَجٍ ، ورسهُم  - 2ة 

 راد انظهخ نهكزبثخ انؼهًُخ وانؼشع.

ثمُبط ػغؾ انذو وَفبرَخ انكشَبد انسًش وانظفبد رؼشَف انطبنت ثبنًجبدئ األعبعُخ انًزؼهمخ  - 3ة 

       انزششَسُخ نهؼفذع وانخبسخُخ 

 

 طشائك انرعهٛى ٔانرعهى      
 Meetيسبػشاد انكزشوَُخ ػجش يُظخ  -1

 انجىسثىَُذ -2

3- PDF 

 انزطجُك انؼًهٍ فٍ انًخزجش -4

 ػشع انظىس ويمبؽغ انفُذَى -5

 طشائك انرمٛٛى      
 

 انًغبهًبد فٍ انًُبلشخ اثُبء انًسبػشح واالخبثخ ػٍ االعئهخ انًثبسح. -1

 انشهشَخاالخزجبساد  -2

 االخزجبساد انفظهُخ -3

 ثؼذ انزدبسة انًخزجشَخ انزمبسَش -4

 انًكهفخ ثهبوػغ دسخبد نهىاخجبد انجُزُخ  -5

 األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ج
 رًُُخ انشغجخ فٍ ثث انىػٍ انؼهًٍ فٍ انًدزًغ - -1ج

 رًُُخ سوذ انزؼبوٌ وانزُبفظ ثٍُ انطالة -2ج

 رًُُخ انمذسح ػهً انًُبلشخ واثبسح االعئهخ. -3ج

 انزذسة ػهً سعى االهذاف ووػغ انخطؾ ورطجُمهب.  -4ج     

 ورُشُؾ انطًىذ انؼهًٍ وانًؼشفٍ.رسًم انًغؤونُخ  -5ج
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 انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرعهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انعايح ٔ انًٓاساخ -د 

 خ انًخزجشَخ ورُفُزهب وخًغ انجُبَبد انمبثهخ نهزسهُم.دشثانز رظًُى  -1د

 .رًكٍُ انطهجخ يٍ رطىَش رارٍ يغزًش نًب ثؼذ انزخشج  -2د

 رظًُى َظبو وظُفٍ ووالؼٍ َزكىٌ يٍ يكىَبد أو ػًهُبد يزؼذدح يٍ نطبنتاٍ ًُكر .-3د

 يًبسعخ االيزسبَبدو  أَشطخ يالزظبد انضيالء  -4د

 11ثُُخ انًمشس

يخشخبد انزؼهى  اعى انىزذح/او انًىػىع ؽشَمخ انزؼهى  ؽشَمخ انزمُُى

 انًطهىثخ
ػذد 

 انغبػبد

 االعجىع

االخزجبساد 

انُىيُخ 

واالعجىػُخ 

 وانزمبسَش

انًسبػشح 

 االنكزشوَُخ 

pdf 
 

 رؼشَف ػغؾ انذو ضغظ انذو 

 اَىاع ػغؾ انذو-

 لُبط ػغؾ انذو-
 ؽشق لُبط ػغؾ انذو-

خطىاد لُبط ػغؾ -

 انذو

اَىاع اخهضح لُبط ػغؾ 

 انذو

 االول 3

االخزجبساد 

انُىيُخ 

واالعجىػُخ 

 وانزمبسَش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًسبػشح 

 االنكزشوَُخ

pdf 

 

نفاذية اغشية الكريات الحمر 
للماء ولعدد من المواد 
 االخرى

 
َفبرَخ اغشُخ -

 انكشَبد انسًش 

 خىاص انُفبرَخ -

 انزُبػر

 انزسهم انذيىٌ -

 اَىاع انًسبنُم -

  اخشاء انزدشثخ-

 انثاَٙ  3
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 انجُُخ انزسزُخ  .11

  انجُُخ انزسزُخ  .12

 انًمشس انكراب   ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

انكرة ٔاالتحاز  انًُشٕسج يٍ اندايعاخ انعشالٛح  )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئُغُخ 2

 .ٔاندايعاخ انعانًٛح انشصُٛح

 اـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ ، انزمبسَش ،.... ) 
  كرة انفسهدح انعًهٛح انًعرًذج

 

 

االخزجبساد 

انُىيُخ 

واالعجىػُخ 

 وانزمبسَش

 انًسبػشح 

و انكزشوَُخ  

pdf 

انظفبد انخبسخُخ - تشريح الضفدع 

 نهؼذع

انظفبد انذاخهُخ 

 نهؼفذع 

 رششَر انؼفذع-

 

 ثبنثان 3

 pdf 

 وزؼىسٌ
زغبة َجغ لهت - فسيولوجية قلب الضفدع

 انؼفذع 

 انغُطشح انؼظجُخ 

 انغُطشح انهشيىَُخ-

 شاثغان 

 pdf 

 وزؼىسٌ
 رؼٍُُ عشػخ انُجغ- يعذل َثض لهة انضفذع 

 يُظى انُجغ-

 ردشثخ يُظى انُجغ -

 رؼبلت َجغ انمهت-

 ظخبيان 3

زؼىسٌ    

 pdfو 
 االفؼبل االَؼكبعُخ - فسيولوجيا الجهاز العصبي

 االلىاط االَؼكبعُخ-

 االفؼبل االَؼكبعُخ-

ردشثخ انؼفذع -

 انشىكٍ
 

 دطانغب 3

انًسبػشح  

و   زؼىسٌ

pdf 

قوانين دفلوزر للمنعكسات 
 الشوكية

ردشثخ لىاٍَُ -

 دفهىصس 

 اَىاع انمىاٍَُ-

   اهًُخ انًُؼكغبد-

 غبثغان 3
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ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ، يىالغ االَزشَُذ 

.... 
يشاخع سصُٛح يٍ  ، االنكرشَٔٛح انًكرثح االفرشاضٛح

 االَرشَٛد

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

 % سُٕٚا  25

 ادساج يىاػُغ رزًبشً يغ انسذاثخ ويزطهجبد انسُبح انؼهًُخ وانؼًهُخ، ويب رىطم انُه انؼهًبء، ثشكم يغزًش .
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  فشاس فبسس ػجذسَهبم م. م. اصن التذسَضٍ : 

 وصف الومشس

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.

 كهٍخ انعهٕو –جبيعخ ركشٌذ  انًإعغخ انزعهًٍٍخ .1

 لغى عهٕو انذٍبح     / انًشكض عهًً انمغى ان .2

 ع ( د)  /   ذٌذاٌ انطفٍهٍخ انعًهًعهى ان اعى / سيض انًمشس .3

 انكزشًَٔ + دضٕسي   أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 2221- 2222 / فظهً )كٕسعبد( انفظم / انغُخ .5

 عبعخ 45  )انكهً(عذد انغبعبد انذساعٍخ  .6

 2221-6-18 ربسٌخ ئعذاد ْزا انٕطف  .7

 أهذاف الومشس .8

, ٔانزًٍٍض ثٍٍ االجُبط  يخزجشٌب   طشق رشخٍض انذٌذاٌ انطفٍهٍخ انزً رظٍت االَغبٌيعشفخ  -1

 يُٓب . ظنٍزغُى نهطبنت يعشفخ رفبطٍم كم جُ  ٔاالَٕاع انًخزهفخ

 .بئف انًخزهفخ ثٍٍ انًضطشق اَزمبل انذٌذاٌ يعشفخ  -2
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 وطشائك التؼلُن والتؼلن والتمُُن ومشسهخشخبد ال - 9

   هذاف الوؼشفُخاأل -أ

فهم طرق انتقال االمراض الطفيلية لالنسان ومعرفة العوائل الحيوانية الناقلة التي تساهم في اتشاار   -1
 العدوى .

ومعرفااة االعااراض المرضااية  لتااي تسااببها الدياادان الطفيليااةطاارق تشااخيص االمااراض ااسااتيعاب  – 2
  .السريرية 

 

 ومشسالخبصخ ثبل  ُخالوهبساتاألهذاف   -ة 

 

اكزغبة انطبنت انًٓبساد انعًهٍخ انالصيخ نهعهى فً انًخزجشاد ثأيبٌ ٔرنك نهذفبظ عهى عاليزّ ٔعاليخ  -1

 انًخزجش انًعذاد ٔاالجٓضح اثُبء انعًم فً

ْٕ اكغبة انطبنت انًٓبساد ذٌذاٌ انطفٍهٍخ عًم انًخزجش فً يبدح عهى انيٍ اْى اْذاف انذسط انعًهً أ   –2 

ِّ عهى اخزٍبس اانف  ٔرشخٍض انذٌذاٌ اٌ ٔجذد فً رهك انعٍُخ.نعٍُخ انًشاد فذظٓب كشٌخ ٔلذسر

 رطجٍك االجشاءاد انعهًٍخ انظذٍذخ اثُبء جًع انعٍُبد يثم انذو , انجشاص ٔ عبئم انُخبع انشٕكً . – 3

 

 طشائك التؼلُن والتؼلن      

 .طشٌمخ انمبء انًذبضشاد -1

 . جًع عٍُبد يخزهفخ ٔفذظٓبنغشع  انًجبيٍع انطالثٍخ  -2
 ٔششائخ يجٓشٌخ جبْضح . رٕضٍذٍخ  ظٕسضٌض انمبء انًذبضشاد ثرع -3

 طشائك التمُُن      

 االيزذبَبد انشٓشٌخ . -1
 االيزذبَبد انٍٕيٍخ . -2
 االعئهخ انشفٍٓخ اثُبء ٔلذ انًذبضشح . -3

 

  األهذاف الىخذاًُخ والمُوُخ -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٍش ثذغت لذسح انطبنت ) -1

نت ثًب ْٕ يهًٕط ) لذساد انطبنت( ٔفٓى يزى ٔيبرا ٔكٍف انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٌعزمذ انطب

 ٌجت أٌ ٌفكش ٌٔعًم عهى رذغٍٍ انمذسح عهى انزفكٍش ثشكم يعمٕل.

انعبنٍخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رعهٍى انزفكٍش جٍذا لجم ٌزخز انمشاس انزي ٌذذد دٍبح  يٓبسح انزفكٍش -2

 . انطبنت (

( )يظطهخ ٌشيض ألعهى يغزٌٕبد Critical Thanking) انزعهى ئعزشارٍجٍخ انزفكٍش انُبلذ فً -3

 (انزفكٍش ٔانزً ٌٓذف ئنى طشح يشكهخ يب ثى رذهٍهٓب يُطمٍب  نهٕطٕل ئنى انذم انًطهٕة
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 الوٌمىلخ ) الوهبساد األخشي الوتؼلمخ ثمبثلُخ التىظُف والتطىس الشخصٍ (.التأهُلُخ الوهبساد الؼبهخ و -د 

 عهى انزعجٍش عٍ األفكبس ثٕضٕح ٔثمخ فً انكالو.انمذسح   -1

 TEAMWORK  انعًم ثثمخ ضًٍ يجًٕعخ انعًم انجًبعً -2
 أعٍظ انذمبئك ٔانًجبدئ دال جًع انًعهٕيبد ثشكم يُٓجً ٔعهًً نزٔ انزذهٍم ٔانزذمٍك -3

 ٕل انًطشٔدخانذافعٍخ عهى انعًم ٔانمذسح عهى انًجبدسح, ٔرذذٌذ انفشص ٔٔضع األفكبس ٔانذه -4
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 ثٌُخ الومشس .11

 األصجىع

د
ػب

ضب
ال

 

 طشَمخ التمُُن طشَمخ التؼلُن اصن الىحذح / أو الوىضىع هخشخبد التؼلن الوطلىثخ

 االول
3 

هىضىع  اصتُؼبة 

 الوحبضشح

مقدمة عامة عن مختبر علم 
ديدان الطفيلية وطرق ال

 التشخيص المختبرية

Meet+PDF 
صىس +

 تىضُحُخ

هٌبلشخ الطلجخ ثطشح ػذح 

 ئُباصئلخ ػشىا

 الثبًٍ
هىضىع  اصتُؼبة  3

 الوحبضشح
الذَذاى الوضطحخ / شجؼخ 

 لكجذَخصٌف الوخشهبد ا

Meet+PDF
صىس  +

 تىضُحُخ

هٌبلشخ الطلجخ ثطشح ػذح 

+ اهتحبًبد اصئلخ ػشىائُب 

 َىهُه

 الثبلث
3 

هىضىع  اصتُؼبة 

 الوحبضشح
الذَذاى الوضطحخ / شجؼخ 

 لوؼىَخصٌف الوخشهبد ا

Meet+PDF
صىس  +

 تىضُحُخ

ػذح  هٌبلشخ الطلجخ ثطشح

اصئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الشاثغ
3 

هىضىع  اصتُؼبة 

 الوحبضشح
الذَذاى الوضطحخ / شجؼخ 

 شئىَخلصٌف الوخشهبد ا

Meet+PDF
صىس  +

 تىضُحُخ

هٌبلشخ الطلجخ ثطشح ػذح 

اصئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الخبهش
3 

هىضىع  اصتُؼبة 

 الوحبضشح
الذَذاى الوضطحخ / شجؼخ 

 ذهىَخلصٌف الوخشهبد ا

Meet+PDF
صىس  +

 تىضُحُخ

طلجخ ثطشح ػذح هٌبلشخ ال

اصئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الضبدس
3 

هىضىع  اصتُؼبة 

 الوحبضشح

الذَذاى الوضطحخ / شجؼخ 

تجخ س/خشَطُالشَذاى ذالصٌف 

 صُخألكاطُخ َالششذَذاى لا

Meet+PDF
صىس  +

 تىضُحُخ

هٌبلشخ الطلجخ ثطشح ػذح 

اصئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الضبثغ
3 

هىضىع  اصتُؼبة 

 الوحبضشح

الذَذاى الوضطحخ / شجؼخ 

تجخ س/خشَطُالشَذاى ذالصٌف 

 لُخؼملاطُخ َالششذَذاى لا

Meet+PDF
صىس  +

 تىضُحُخ

هٌبلشخ الطلجخ ثطشح ػذح 

اصئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الثبهي
3 

هىضىع  اصتُؼبة 

 الوحبضشح
 بل(ثه ) ئُخالوب ُبسكاالدح دو

Meet+PDF
صىس  +

 تىضُحُخ

هٌبلشخ الطلجخ ثطشح ػذح 

اصئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه
 اهتحبى شهشٌ اهتحبى شهشٌ  التبصغ

او  حضىسٌ

 الكتشوًٍ
 

 الؼبشش
3 

هىضىع  اصتُؼبة 

  خُطُخلذاى االذَجخ ؼش الوحبضشح
Meet+PDF

صىس  +

 تىضُحُخ

هٌبلشخ الطلجخ ثطشح ػذح 

اصئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الحبدٌ ػشش
هىضىع  اصتُؼبة  3

 الوحبضشح

 /ُطُخ خذاى الالذَخ جشؼ

خ ستج /اد ذوُصبفالال صٌف

لخ ئػب)ت ًالز ؼشَخش

Trichinellidae  
 

Meet+PDF
صىس  +

 تىضُحُخ

هٌبلشخ الطلجخ ثطشح ػذح 

اصئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الثبًٍ ػشش
3 

 هىضىع اصتُؼبة 

 الوحبضشح

 /ُطُخ خذاى الالذَخ جشؼ

خ ستج /اد ذوُصبفالال صٌف

لخ ئػب)ت ًالز ؼشَخش

Trichuridae 
 

Meet+PDF
صىس  +

 تىضُحُخ

هٌبلشخ الطلجخ ثطشح ػذح 

اصئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الثبلث ػشش
هىضىع  اصتُؼبة  3

 الوحبضشح

 /ُخ طى الخُاالذَذ خشؼج

 جخ تس / دُذاوبصالف صٌف
Strongylida  

Meet+PDF
صىس  +

 تىضُحُخ

هٌبلشخ الطلجخ ثطشح ػذح 

اصئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه
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 الجٌُخ التحتُخ .11

 نكشٌىعجذاذًذ د.ئ   أدد ٌبشعجٍْى ااثش.د/ ٍبد هنطفٍاى عه ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

  ـ انًشاجع انشئٍغٍخ )انًظبدس(  2

 اـ انكزت ٔانًشاجع انزً ٌٕطى ثٓب                

 ( انًجالد انعهًٍخ , انزمبسٌش ,.... ) 
 

شٍَٔخ, يٕالع ة ـ انًشاجع االنكز

 االَزشٍَذ ....
 يشاجع سطٍُخ يٍ االَزشٍَذ ، انًكزجخ االفزشاضٍخ االنكزشٍَٔخ

 

 خطخ تطىَش الومشس الذساصٍ .12

خ ؤٌ سطبن ت هن ىزغ ٌُنك ً  ٌبع ُٕ خٓشٌ انًجئخ شاانش ٌع رُٕٔ خ طفٍهٍاناٌ ذذٌرطٌٕش يُٓبج انًبدح انخبطخ ثعهى ان

انذذاثخ ٔيزطهجبد انذٍبح انعهًٍ خ ٔانعًهٍ خ   تٕاكج يٕاضٍع رٔادساهٍخ ٍانطف نذٌذاٌأ خهٍطفٍبد انانعٍُ ٍش يٍثانك

زًش ٔانزي ي ٍ ش أَّ اٌ ٌضٌ ذ ي ٍ د شص انطبن ت ٔانً ذسط عه ى انًضٌ ذ ي ٍ ٔيب رٕطم انٍّ انعهًبء ثشكم يغ

 انجذث ٔرطٌٕش انزاد ٔانزي ٌُعكظ ثبالٌجبة عهى انكهٍخ ٔانجبيعخ ٔرجٕء يشاكض رظٍُفٍخ اعهى يٍ انغبثك .

 

      

 ثٌُخ الجشًبهح     .31

 اصن الومشس أو الوضبق سهز الومشس أو الوضبق الوشحلخ الذساصُخ
 ؼتوذحالضبػبد الو

 ػولٍ ًظشٌ

 3 2 ٍهٍخ فانطٌذاٌ ذنعهى ا  خ ثعانشا

     

     

     

     
 

 الشاثغ ػشش
هىضىع  صتُؼبة ا 3

 الوحبضشح

 /ُخ طى الخُاالذَذ خشؼج

 خستج / دُذاوبصالف صٌف

Oxyurida خ  جستو

Spirurida 

Meet+PDF
صىس  +

 تىضُحُخ

هٌبلشخ الطلجخ ثطشح ػذح 

اصئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 اهتحبى شهشٌ اهتحبى شهشٌ  الخبهش ػشش
او  حضىسٌ

  الكتشوًٍ
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 هخطظ ههبساد الوٌهح

 َشخً وضغ اشبسح فٍ الوشثؼبد الومبثلخ لوخشخبد التؼلن الفشدَخ هي الجشًبهح الخبضؼخ للتمُُن

 هخشخبد التؼلن الوطلىثخ هي الجشًبهح 

 الومشساصن  سهز الومشس الضٌخ / الوضتىي
 أصبصٍ

 أم اختُبسٌ

 خُالوؼشفاألهذاف 
 ُخالوهبساتاألهذاف 

 جشًبهحالخبصخ ثبل

األهذاف الىخذاًُخ 

 والمُوُخ

والتأهُلُخ بساد الؼبهخ الوه

الوهبساد األخشي  )الوٌمىلخ

الوتؼلمخ ثمبثلُخ التىظُف 

 (والتطىس الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  الجامعة    
 :  / المعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
   مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 سًوىرد وصف الومش
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  م. م. هحوذ خطبة ػوش ًزن اعن التذسَغٍ : 

 وصف الومشس

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.

 كهٍخ انؼهٕو –جبيؼخ ركشٌذ  انًؤعغخ انزؼهًٍٍخ .1

 قغى ػهٕو انذٍبح     / انًشكض ؼهًً انقغى ان .2

 ) ٔ ع (  /  ػهى انٕساثخ انؼًهً اعى / سيض انًقشس .3

 انكزشًَٔ + دؼٕسي   أشكبل انذؼٕس انًزبدخ .4

 2221- 2222 / فظهً )كٕسعبد( انفظم / انغُخ .5

 خعبػ 45  )انكهً(ػذد انغبػبد انذساعٍخ  .6

 2221-6-18 ربسٌخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أهذاف الومشس .8

،  ثبنُغجخ نطهجخ ػهٕو انذٍبح ٔاًٍْخ ْزا انًقشس  اًٍْخ دساعخ ػهى انٕساثخ ػبيخ ػٍ  فكشحاٌظبل  -1

 انخبطخ  ثؼهى انٕساثخ انؼًهً ٔاًٍْزّ فً فٓى ْزا انؼهى . انًؼهٕيبدٔكًب ٌزى اكغبة انطهجخ ثؼغ 

أعبؽ رًٍُخ انذششاد انًأخٕرح كأيثهخ فً دساعزٓى نؼهى انٕساثخ انؼًهً  رذسٌت انطهجخ ػهى رذؼٍش -2

 ٔيٍ ثى اجشاء رضٔاجبد ثٍٍ افشاد يخزبسح ػهى اعظ يظٓشٌخ ٔٔساثٍخ يؼٍُخ .

يًكٍ اٌ ٌكغت انطهجخ يؼشفخ انكشف ػٍ انزجبٌٍ انًظٓشي ٔانٕساثً يٍ خالل انزجبسة انزً  -3

 انًأخٕر فً ْزا انفظم انذساعً(رجشي ػهى دششح رثبثخ انفبكٓخ  )انًثبل 
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 وطشائك التؼلُن والتؼلن والتمُُن ومشسبد الهخشر - 9

 

   هذاف الوؼشيُخاأل -أ

 المظهري ما هو اال انعكاس للطراز الوراثي للفرد . التعبير بان يدرك الطالب  -1أ

لاب وفاق قاوانين مناد  وضع االحتماالت الممكنة للذرية الناتجة من التزاوجات التي قاام بهاا الطا - 2أ 
 األو  والثاني .

قاادرة الطالااب علااا اختيااار النمااوذ  األمثااا  ي سااوا  كااان حيااوان او نبااات او احيااا  مجهريااة    – 3أ 
 لدراسة حالة وراثية معينة تثير التساؤ  .

علام أن يحيط علما بالمفردات الخاصة بعلم الوراثة ماع رموزهاا ان وجادت ليتسانا لاس دراساة    - 4أ 
 في أي وقت ومن أي مصدر يشا  . اثة بسهولةالور

 
 

 ومشسالخبصخ ثبل  ُخالوهبساتاألهذاف   -ة 

 

يٍ اْى اْذاف انذسط انؼًهً أ ػًم انًخزجش فً يبدح ػهى انٕساثخ ْٕ اكغبة انطبنت انًٓبساد   – 1ة 

ِّ ػهى اخزٍبس انزجشثخ ٔيؼشفخ انًشكهخ انًشاد دهٓب  ٔرذذٌذ اْذافٓب ٔ ٔػغ خطخ انؼًم انزً انفكشٌخ ٔقذسر

ِّ انٕساثٍخ .  عٍزجؼٓب انطبنت نغشع اجشاء رجشثز

قذسح انطبنت ػهى دغبة ركبنٍف اجشاء انزجشثخ يٍ دٍث ػذد ٔكى االجٓضح ٔاالدٔاد ٔانًذبنٍم  – 2ة 

د ٔانًٕاد انذاخهخ فً انزجشثخ ٔانزي يٍ شأَّ اٌ ٌذذد انطبنت كهفخ انزجشثخ انًبدٌخ انزً رؼزجش يٍ اْى انًؼٕقب

 ألجشاء انزجشثخ فً ثؼغ انذبالد .

 

 طشائك التؼلُن والتؼلن      

 .ؽشٌقخ انقبء انًذبػشاد -1

 نغشع اجشاء انزجبسة . انًجبيٍغ انطالثٍخ  -2
 نطشٌقخ انقٍبعٍخ .ا -3
 رؼضٌض انقبء انًذبػشاد ثفٍذٌْٕبد رٕػٍذٍخ . -4
 ٕساثخيخططبد رٕػٍذٍخ نغشع رٕػٍخ رٕصٌغ االنٍالد فًٍب ٌخض قٕاٍٍَ يُذل فً ان -5
 

 طشائك التمُُن      

 االيزذبَبد انشٓشٌخ . -1
 االيزذبَبد انٍٕيٍخ . -2
 االعئهخ انشفٍٓخ اثُبء ٔقذ انًذبػشح . -3

 

  األهذاف الىرذاًُخ والمُوُخ -د

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٍش ثذغت قذسح انطبنت ) -1ج

ْٕ يهًٕط ) قذساد انطبنت( ٔفٓى يزى ٔيبرا ٔكٍف انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٌؼزقذ انطبنت ثًب 

 ٌجت أٌ ٌفكش ٌٔؼًم ػهى رذغٍٍ انقذسح ػهى انزفكٍش ثشكم يؼقٕل.
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انؼبنٍخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٍى انزفكٍش جٍذا قجم ٌزخز انقشاس انزي ٌذذد  يٓبسح انزفكٍش -2ج

 دٍبح انطبنت (

( )يظطهخ ٌشيض ألػهى يغزٌٕبد Critical Thanking) إعزشارٍجٍخ انزفكٍش انُبقذ فً انزؼهى -3ج

 (انزفكٍش ٔانزً ٌٓذف إنى ؽشح يشكهخ يب ثى رذهٍهٓب يُطقٍبً نهٕطٕل إنى انذم انًطهٕة
 

 الوٌمىلخ ) الوهبساد األخشي الوتؼلمخ ثمبثلُخ التىظُف والتطىس الشخصٍ (.التأهُلُخ الوهبساد الؼبهخ و -د 

 ػهى انزؼجٍش ػٍ األفكبس ثٕػٕح ٔثقخ فً انكالو.انقذسح   -1د

 TEAMWORK  انؼًم ثثقخ ػًٍ يجًٕػخ انؼًم انجًبػً -2د
 أعٍظ انذقبئق ٔانًجبدئ دال جًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓجً ٔػهًً نزٔ انزذهٍم ٔانزذقٍق -3د

 ٔانذهٕل انًطشٔدخ انذافؼٍخ ػهى انؼًم ٔانقذسح ػهى انًجبدسح، ٔرذذٌذ انفشص ٔٔػغ األفكبس    -4د
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 ثٌُخ الومشس .11

 األعجىع

د
ػب

غب
ال

 

 طشَمخ التمُُن طشَمخ التؼلُن اعن الىحذح / أو الوىضىع هخشربد التؼلن الوطلىثخ

 االول
3 

هىضىع  اعتُؼبة 

 الوحبضشح
عن مختبر علم عامة مقدمة 
 وحشرة الدروسوفيالالوراثة 

Meet+PDF 
 سصى+

 خُحُضتى

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

 اعئلخ ػشىائُب

 ًٍالخب
هىضىع  اعتُؼبة  3

 الوحبضشح

ثُي الزكىس واالًبث التوُُض 

والشهىص الوغتخذهخ يٍ ػلن 

 الىساحخ

Meet+PDF
 صىس +

 ُحُخضتى

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

حبًبد اهت +اعئلخ ػشىائُب 

 هُهَى

 الخبلج
3 

هىضىع  اعتُؼبة 

 Meet+PDF الٌغخ الوظهشَخدساعخ  الوحبضشح
هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

اعئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الشاثغ
3 

هىضىع  اعتُؼبة 

 الوحبضشح
)تزبسة هٌذل األول لبًىى 

 تطجُمُخ(
Meet+PDF 

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

اعئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الخبهظ
3 

هىضىع  اعتُؼبة 

 الوحبضشح
هٌذل االول )التضشَت لبًىى 

 بسٌ (جاالخت
Meet+PDF 

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

حبًبد اهت +اعئلخ ػشىائُب 

 هُهَى

 الغبدط
3 

هىضىع  اعتُؼبة 

 الوحبضشح
)تزبسة  خبًٍللبًىى هٌذل ا

 تطجُمُخ(
Meet+PDF 

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

حبًبد اهت +اعئلخ ػشىائُب 

 هُهَى

 الغبثغ
3 

هىضىع  اعتُؼبة 

 الوحبضشح
)التضشَت  بًٍلخىى هٌذل البً

 سٌ (جباالخت
Meet+PDF 

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

اعئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الخبهي
3 

هىضىع  اعتُؼبة 

 الوحبضشح
 خصبخلاَي ستوبالض ثؼ

 ذلي هٌاًُىثم
Meet+PDF 

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

اعئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه
 شهشٌحبى تاه بى شهشٌاهتح  التبعغ

و ا ىسٌضح

 ٍكتشوًال
 

 الؼبشش
3 

هىضىع  اعتُؼبة 

 الوحبضشح

 شتجطخوساحخ الىالاعخ سد

 ظثبلزٌ

 
Meet+PDF 

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

حبًبد اهت +اعئلخ ػشىائُب 

 هُهَى

 الحبدٌ ػشش
هىضىع  اعتُؼبة  3

 الوحبضشح
 ششَخالجاحخ سالى

 
Meet+PDF 

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

حبًبد اهت +اعئلخ ػشىائُب 

 هُهَى

 الخبًٍ ػشش
هىضىع  اعتُؼبة  3

 الوحبضشح
+ ُك جتط )س الؼجىوط ستجباال

 ( ةبستز
Meet+PDF 

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

اعئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الخبلج ػشش
هىضىع  اعتُؼبة  3

 الوحبضشح
ط ستجباالػي  خهخلالاثؼض 

 جىسؼوال
Meet+PDF 

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

اعئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه

 الشاثغ ػشش
ىضىع ه اعتُؼبة  3

 الوحبضشح
 Meet+PDF كوُخلاساحخ ىال

هٌبلشخ الطلجخ ثطشس ػذح 

اعئلخ ػشىائُب + اهتحبًبد 

 َىهُه
 اهتحبى شهشٌ اهتحبى شهشٌ  الخبهظ ػشش

 او حضىسٌ

  وًٍكتشال
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 الجٌُخ التحتُخ .11

 رٕجذ ال ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 )انًظبدس(  ٍخ ـ انًشاجغ انشئٍغ2
 شكبسحيكشو ػٍبء  د.انخهٍخ : ػهى 

 يذًذ دغٍ انذًٕد ٔنٍذ دًٍذ ٌٕعف ، د. : د. ً االدٍبءفًٍخ ػهرجبسة 

 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزً ٌٕطى ثٓب                

 ( انًجالد انؼهًٍخ ، انزقبسٌش ،.... ) 
A. Pro. Mitrick A. Johns LABORATORY MANUAL FOR BIOS 
308 – GENETICS 

ة ـ انًشاجغ االنكزشٍَٔخ، يٕاقغ 

 االَزشٍَذ ....
 يشاجغ سطٍُخ يٍ االَزشٍَذ ، النكزشٍَٔخا انًكزجخ االفزشاػٍخ

 

 خطخ تطىَش الومشس الذساعٍ .12
 يزطهجبد انذٍبح انؼهًٍةخادساج يٕاػٍغ رزًبشى يغ انذذاثخ ٔٔ  يُٓبج انًبدح انخبطخ ثؼهى انٕساثخ انؼًهًطٌٕش ر

هةى ٔانةزي يةٍ شةأَّ اٌ ٌضٌةذ يةٍ دةشص انطبنةت ٔانًةذسط ػًش ثشةكم يغةز رٕطم انٍةّ انؼهًةبء ٔيب  ٔانؼًهٍخ

ى يةٍ انًضٌذ يٍ انجذث ٔرطٌٕش انزاد ٔانزي ٌُؼكظ ثبالٌجبة ػهى انكهٍخ ٔانجبيؼخ ٔرجٕء يشاكض رظٍُفٍخ اػهة

 انغبثق .
 

      

 ثٌُخ الجشًبهذ     .31

 س أو الوغبقاعن الومش سهض الومشس أو الوغبق الوشحلخ الذساعُخ
 الغبػبد الوؼتوذح

 ػولٍ ًظشٌ

 3 2 خثٕساان ػهى  انثبنثخ
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 هخطظ ههبساد الوٌهذ

 َشرً وضغ اشبسح يٍ الوشثؼبد الومبثلخ لوخشربد التؼلن الفشدَخ هي الجشًبهذ الخبضؼخ للتمُُن

 الوطلىثخ هي الجشًبهذ هخشربد التؼلن 

 اعن الومشس سهض الومشس الغٌخ / الوغتىي
 أعبعٍ

 أم اختُبسٌ

 خُالوؼشياألهذاف 
 ُخالوهبساتاألهذاف 

 جشًبهذالخبصخ ثبل

األهذاف الىرذاًُخ 

 والمُوُخ

والتأهُلُخ بساد الؼبهخ الوه

الوهبساد األخشي  )الوٌمىلخ

الوتؼلمخ ثمبثلُخ التىظُف 

 (والتطىس الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازًا 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

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 الشخصيالتخطيط للتطور  .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 وجدان ثامر شطبد..اسم التدريسي : م

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 حياةقسم علوم ال    / المركز علمي ال القسم .2

 نظري 2مجهرية حياء أ اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني   أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة 24 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ساب تاالختصاص ، وكما يتم اكواهمية هذا المقرر لألقسام  االحياء المجهريةعامة عن  فكرةايصال   -1    

العامة التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة  العلميةالطلبة بعض المهارات 

والتعرف على الخصائص العامة لالحياء المجهرية والفروقات بين االحياء  ،في المجاالت البحثيةمع االستفادة 

 .وايض البكترياوفهم التركيب العام لخاليا البكتريا وفسيولوجيا  /بدائية النواة وحقيقة النواة

 
 في العراق. حياء المجهريةاالفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 .العلمي في علم االحياء المجهرية ن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 .وتفسير الظواهرما تعلمه  فهمن يعتاد على ا -2أ

   والتطبيقات لالحياء المجهرية المفيدةاالستعماالت  يالحظأن   -3أ
 ا.يملوتحقيقها ع أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .العلمية الخاصة بفسيلوجية البكترياأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

   .بيائتهالمجهرية في التي تسببها االحياء احلوال وتعليال للظواهر أن يبتكر الطالب  - 1ب

 والتكيف على حل المشاكل . للمفاهيم المتعلقة باالحياء المجهريةمعرفة الطالب   - 2ب

 .بأسلوب جديد الخاصة بعلم االحياء المجهريةمخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 . احيائي بمنظور يطحمال تمكين الطلبة من تحليل الواقع     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 لطريقة القياسية .ا -3
 المحاضرات العملية. -4

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية . -1
 االمتحانات اليومية . -2
 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني. -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) -1ج

يعتقد الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف الهدف من هذه المهارة هو أن 

 يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.

مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد  -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingالناقد في التعلم)إستراتيجية التفكير  -3ج

 (التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

 

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

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 األفكار والحلول المطروحةالدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع     -4د
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 بنية المقرر .10

الس األسبوع

اعا

 ت

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول

الخارج التراكيب    فهم موضوع المحاضرة 2

 Externalخلوية
Structures of 
Bacterial Cell 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
تكويــن االبـــواغ او التجرثـــــــم  فهم موضوع المحاضرة 2

 Bacterial  البكتيري
Sporulation 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
 البكتيري السايتوبالزم  فهم موضوع المحاضرة 2

Bacterial Cytoplasm  
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
 نمو االحياء المجهرية فهم موضوع المحاضرة 2

 Growth of 
Microorganisms 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

تحريري او حضوري 

  شفوي

 الخامس
 العوامل المؤثرة في نمو البكتريا فهم موضوع المحاضرة 2

Factors Affecting 
Bacterial Growth 

Meet+
PDF 

 اسئلة شفوية

 السادس
العـوامــل الـغـذائــيــة  موضوع المحاضرة فهم 2

(Biochemical) 
Factors  Nutritional 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 السابع

المفاهيم الضرورية لأليض  فهم موضوع المحاضرة 2

 الخلوي

Essential Concepts of 
Metabolism 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن

ل التحل –األيض الالهوائي  فهم موضوع المحاضرة 2

 السكري والتخمر

anaerobic 
Metabolism- 

Glycolysis and 
Fermentation 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 التاسع
+Meet شهريمتحان أ   امتحان شهري   2

PDF 
امتحان الكتروني او 

تحريري او حضوري 

  شفوي

 العاشر
 الفطــــــريـــــــــــات فهم موضوع المحاضرة 2

Fungi 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

 الفيــــروســــــــــات فهم موضوع المحاضرة 2

 

VIRUSES 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثاني 

 عشر

+Meet امتحان شهري       امتحان شهري   2
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثالث 

 عشر
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 البنية التحتية  .11

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Prescott, Harley, and Klein’s )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Microbiology, Seventh Edition 

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية 

 .والجامعات العالمية الرصينة

االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 % سنويا  25

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

 
 

الرابع 

 عشر

     

الخامس 

 عشر
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازًا 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

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ

  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 

 الشخصيالتخطيط للتطور  .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وجدان ثامر شطب.داسم التدريسي : 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 حياةقسم علوم ال    / المركز علمي ال القسم .2

 نظري حياتيةدات مضا اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة 24  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

االختصاص ، وكما يتم اكساب  المضادات الحياتية واهمية هذا المقرر لألقسام عامة عن  فكرةايصال   -1    

التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية العلمية الطلبة بعض المهارات 

 .اليومية 

 
بصورة عامة واالحياء المجهرية بصورة  علوم الحياةفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2

 في العراق. خاصة
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 

 علوم الحياة . /مجال المضادات الحياتية فيوالمعرفي  لميان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع الع -1أ

 أن ينتقد ايجابا االستعماالت غير السليمة في استخدام االدوية    -2أ

 .طبيقها في الواقعأن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وت -3أ

 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -4أ

 أن يحيط علما بالمصطلحات العلمية مع دالالتها.   -5أ

  .االدوية وتعاماالته معختياراته أفي لمية عواساسيات  ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد  -6أ
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 االبداع.بشئ من   اهرة مقاومة المضادات الحياتيةحلوال وتعليال للظالطالب  فسرأن ي - 1ب

 الناتجة عن االستخدام الخاطئ والتكيف على حل المشاكل مضاداتللالعلمي  مفهوم لمعرفة الطالب ل  - 2ب

 بأسلوب جديدبايلوجية المخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 . علمي دقيق بمنظور تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 لطريقة القياسية .ا -3
 ية.ملالمحاضرات الع -4

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية . -1
 االمتحانات اليومية . -2
 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني. -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) -1ج

يعتقد الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف الهدف من هذه المهارة هو أن 

 يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.

مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد  -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingالناقد في التعلم)إستراتيجية التفكير  -3ج

 التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب)

 

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

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   -1د

 TEAMWORK  بثقة ضمن مجموعة ا العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

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



 

 
 8الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
عن مقدمة  فهم موضوع المحاضرة 2

 المضادات الحياتية 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني

عمل المضادات ية آال فهم موضوع المحاضرة 2

المضادات /الحياتية 

التي تستهدف 

  الغالف الخلوي

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث

عمل ية آال فهم موضوع المحاضرة 2

 /المضادات

المضادات التي 

تستهدف بناء 

 البروتين

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع

عمل المضادات الية آ فهم موضوع المحاضرة 2

المضادات التي /

االحماض  هدفتست

 النووية

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

تحريري او حضوري 

  شفوي

 الخامس
الحساسية  موضوع المحاضرة فهم  2

والمقاومة للمضادات 

 ية الحيات

Meet+
PDF 

متحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 السادس
المقاومة طرق  موضوع المحاضرةفهم  2

 للمضادات الحياتية 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

-βمضادات موضوع المحاضرة فهم 2 السابع
lactum 

Meet+
PDF 

 اسئلة شفوية

 الثامن
+Meet لبنسليناتا فهم موضوع المحاضرة 2

PDF 
 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 التاسع
السيفالوسبورينات  فهم موضوع المحاضرة 2

Cephalospori
ns 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
+Meet شهريتحان مأ   امتحان شهري   2

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

مضادات فهم موضوع المحاضرة 2

 Carbap
enems 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

تحريري او حضوري 

  شفوي
الثاني 

 عشر

 مضادات  فهم موضوع المحاضرة 2

 Monob
actams 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثالث 

 عشر

 مضادات  المحاضرةفهم موضوع  2

Aminoglycosi
des 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الرابع 

 عشر

 مضادات  فهم موضوع المحاضرة 2

Macrolide 
Meet+

PDF 
متحان الكتروني او ا

حضوري تحريري او 

  شفوي
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 البنية التحتية .11

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

Antibiotic Basics for Clinicians 
Sherris medical microbiology 

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
اساسيات المضادات الحياتية، كتب العلوم الطبية 

 المعتمدة ، مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 

مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 % سنويا  25

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

 
 

الخامس 

 عشر

+Meet امتحان شهري امتحان شهري 2
PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                 م.د. وقاص سعدي محمود : المعاون العلمي سما                   أ.م.د. سعيد ماهر لفتة       : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قعة من الطالب لم المتو التع يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات
 رر ضمن البرنامجف لكل مقه وصاحة . ويصاحبتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المت

 

 ومكلية العل -جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ( (Botany) نبات عامة )رر الدراسات األوليبرنامج مق

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 نوي /مقررات /أخرى س

 فصلي 

  Classroom المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/  6/  19 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الموجودة في النبات  واالنسجة األعضاء وأنواعتركيب جسم النبات  تعليم الطلبة على

 الخلية النباتية والخلية الحيوانيةالفروقات بين 

 غير الحيةالخلية النباتية الحية ومكونات 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
      تركيب النبات  تعريف الطلبة على -1أ

 النباتاتها تعيش فيتعريف الطلبة على البيئات التي  -2أ

 النباتية واألعضاءنسجة اللى االطلبة ع تعريف -3أ
 الخلية النباتية بة على طرق تكاثر لطلتعريف ا -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 شخيص مكونات الخلية النباتية تتدريب الطلبة على  – 1ب 

  االنسجة النباتية  زعلى تميي ةتدريب الطلب – 2ب 

 عمل شرائح زجاجية من بعض مكونات النبات   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 اللوحات االعتيادية واللوحات الذكية في القاعات الدراسية -

 Datashowعرض بعض الصور التوضيحية والفيديوهات على  -
 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية  -
 االمتحانات الفصلية  -
 المشاركات اليومية  -
 اعداد التقارير -

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التشجيع على حب المادة -1ج         

 زرع روح التعاون  -2ج

 الحث على التنافس االخوي بين الطلبة  -3ج

  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 االرشادات  -
 لمكافئات ا -
 التعامل االخوي  -
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 طرائق التقييم    

 يومية واسبوعية وشهرية اختبارات  -
 شفوية اختبارات  -

 تقاريراعداد  -

 

 
 

 

 .لشخصي(اقابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 وثقة في الكالم.معلومات درة على التعبير عن الالق  -1د

 الجماعي  العملالتعاون والحث على  -2د

 ةتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلالتحليل وال -3د

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

 

 

 

 

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           لمقرر أو المساقاسم ا رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2   2  (Botanyعام )نبات   االولى

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 البحث عن املصادر احلديثة  -

 البحث عن االليات املتطورة  -

 متابعة البحوث العلمية احلديثة  -
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 كتب علمية  -

 حبوث  -

 مقاالت  -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج لخاصة بالا

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

عام نبات    األولى   

(Botany) 
  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي 
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 موذج وصف المقررن

 اسم التدريسي : م. امجد حسين جاسم

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 حياةقسم علوم ال    / المركز علمي القسم ال .2

 (botanyعام )نبات  لمقرراسم / رمز ا .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة56 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الطلبة على تركيب النبات تعريف 
 االنسجة في النبات  أنواعالطلبة على تعريف 
 ة الحيوانيةاالنقسام في الخلية النباتية واختالفاتها عن الخلي أنواعالطلبة عل ى تعريف 

 
 
 
 
 
 

حقيقها الب تمقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص ال

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
 Terms and فهم موضوع المحاضرة 2

concepts in 
botany  

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
 The cell wallا  فهم موضوع المحاضرة 2

in plants  
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  يشفو

 الثالث

 Non فهم موضوع المحاضرة 2
protoplasmic 

components 
in plant cell  

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
 protoplasmic فهم موضوع المحاضرة 2

components 
in plant cell 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
 Cell types and فهم موضوع المحاضرة 2 الخامس

tissues  
Meet+

PDF 
 اسئلة شفوية

 السادس
 Simple فهم موضوع المحاضرة 2

tissues in 
plants 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

امتحان الكتروني او   امتحان شهري امتحان شهري  3 السابع

 يحضور

 الثامن
 Complex فهم موضوع المحاضرة 3

tissues in 
plant   

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 التاسع
 Plant body فهم موضوع المحاضرة 3

and 
development 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
 Plant cell فهم موضوع المحاضرة 3

cycle  
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

 Plant cell فهم موضوع المحاضرة 3
division  

Meet+
PDF 

ان الكتروني او امتح

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثاني 

 عشر

 Plant فهم موضوع المحاضرة 3
adaptation  

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثالث 

 عشر

   Effect of فهم موضوع المحاضرة 3
environment 

on plants 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري, تحريري او 

  شفوي
رابع ال

 عشر

امتحان الكتروني او   امتحان شهري امتحان شهري 3

 حضوري
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 لبنية التحتية ا .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
General botany   

Plant anatomy 
 

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .والجامعات العالمية الرصينة

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ... المجالت العلمية ، التقارير ،.) 
 .الكتب والبحوث الحديثة

 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا   20%

ل اليه توص لية، وماتتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعم حديثة ضمن التخصص مواضيع إضافة

 العلماء، بشكل مستمر .

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 العلوم:  / المعهدةالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 2021\6\11تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 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

 

 خبيعخ ركشٚذ -انعهٕو كهٛخ  ٛخانًؤصضخ انزعهًٛ .1

 انسٛبحعهٕو  / انًشكز  عهًٙانمضى ان .2

أ اصى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 انسششاد انعًهٙرصُٛف 

 يبخضزٛش اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساصٙ  .5
 صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 انكزشَٔٙ -زضٕس٘ 

 0202- 0202 – فصهٙ )كٕسصبد( انًعزًذ   ثشَبيح االعزًبد .6

  انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 2221\6\19 ربسٚخ إعذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

خزصبص ، ٔكًب ٚزى االٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللضبو غٛش  بيخانع انسششاد عهى عٍ عبيخ فكشحاٚصبل   -2    

انزٙ ردعهٓى يهًٍٛ ثأْى انًٕاضٛع انزٙ يٍ انًًكٍ اٌ  انعهًٛخ ٔانزصُٛفٛخاكضبة انطهجخ ثعض انًٓبساد 

 .انٕٛيٛخ ،ٕٚاخْٕٓب فٙ انسٛبح انعًهٛخ 

 
 فٙ انعشاق.  عهى انسششادفٙ كفٕءح ٔيزخصصخ إعذاد يالكبد  -0
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى جشَبيحد انيخشخب  .12

  االْذاف انًعشفٛخ  - أ
 .بنسششادانعًهٙ فٌٛ ٚصُف االززٛبخبد نزطٕٚش انٕالع ا -1أ

 ٔاعًبنّ ٔرفضٛش انظٕاْش ٌ ٚعزبد عهٗ يًبسصخ يب رعهًّ يٍ لٕاعذ فٙ كاليّ ا -0أ

 ٔرسمٛمٓب عًهٛب. أٌ ٚضزشخع انًعهٕيبد انزٙ دسصٓب ثذلخ -3أ
 أٌ ٚفك انًدٕٓل ثبنمٛبس عهٗ انُظٛش انًعهٕو  -4أ
       .يع دالالرٓب عهًٛخانأٌ ٚسٛظ عهًب ثبنًصطهسبد    -5أ

 

 جشَبيح نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 طشائك انزعهٛى ٔانزعهى      

 .طشٚمخ انمبء انًسبضشاد -2

 .(Team Project ) انًدبيٛع انطالثٛخ  -0
 نطشٚمخ انمٛبصٛخ .ا -3
 انًسبضشاد انعًهٛخ. -4

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 اليزسبَبد انشٓشٚخ .ا -2
 االيزسبَبد انٕٛيٛخ . -0

 االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبضشح انزٙ رعزًذ عهٗ انعصف انزُْٙ.

 

 

 
 ٔانمًٛٛخ .انٕخذاَٛخ  األْذاف -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ) -2ج -1ج         

يهًٕس ) لذساد انطبنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚعزمذ انطبنت ثًب ْٕ 

 ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚعًم عهٗ رسضٍٛ انمذسح عهٗ انزفكٛش ثشكم يعمٕل.

يٓبسح انزفكٛشانعبنٛخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رعهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد  -0ج

 زٛبح انطبنت (
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( )يصطهر ٚشيز ألعهٗ يضزٕٚبد Critical Thankingإصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزعهى) -3ج

 انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ طشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛبً نهٕصٕل إنٗ انسم انًطهٕة)

 

 

 
 طشائك انزعهٛى ٔانزعهى     

 .طشٚمخ انمبء انًسبضشاد -2

 .(Team Project ) انًدبيٛع انطالثٛخ  -0
 نطشٚمخ انمٛبصٛخ .ا -3
 انًسبضشاد انعًهٛخ. -4

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 

 

 اليزسبَبد انشٓشٚخ .ا -2
 االيزسبَبد انٕٛيٛخ . -0

 االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبضشح انزٙ رعزًذ عهٗ انعصف انزُْٙ

 
 

 

 .انشخصٙ(األخشٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انعبيخ-د 

 كبس ثٕضٕذ ٔثمخ فٙ انكالو.عهٗ انزعجٛش عٍ األفانمذسح   -2د-

 TEAMWORK  انعًم ثثمخ ضًٍ يدًٕعخ انعًم اندًبعٙ -0د
 خًع انًعهٕيبد ثشكم يُٓدٙ ٔعهًٙ نزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نًشكهخٔ انزسهٛم ٔانزسمٛك -3د

 انذافعٛخ عهٗ انعًم ٔانمذسح عهٗ انًجبدسح، ٔرسذٚذ انفشص ٔٔضع األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ    -4د

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  
 4الصفحح 

 
  

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انضبعبد انًعزًذح           اصى انًمشس أٔ انًضبق سيز انًمشس أٔ انًضبق انًشزهخ انذساصٛخ 

 عًهٙ     َظش٘      

 3  انعًهٙانسششاد   انًضبئٙانثبَٛخ 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 
 
 
   

 

 % سنىَا  52

 ادساج يٕاضٛع رزًبشٗ يع انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انعهًٛخ ٔانعًهٛخ، ٔيب رٕصم انّٛ انعهًبء، ثشكم يضزًش .

 
 
 

 انًعٓذ(انًزعهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ األَظًخ  ع)ٔضيعٛبس انمجٕل  .13
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 أْى يصبدس انًعهٕيبد عٍ انجشَبيح .14

 الذىجذ

 .عراقُح والجاهعاخ العالوُح الرصُنحالكرة واالتحاز  الونشىرج هن الجاهعاخ ال

 العولُح الوعروذج ، هجلح ذكرَد للعلىم الصرفح. الحشراخ، كرة  الحشراخاساسُاخ 

 هراجع رصُنح هن االنررنُد ، االلكررونُح فررايُحالوكرثح اال

 



  
 6الصفحح 

 
  

 هخطط ههاراخ الونهج

 َرجً ويع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرجاخ الرعلن الفردَح هن الثرناهج الخايعح للرقُُن

 هخرجاخ الرعلن الوطلىتح هن الثرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر ررهز الوقر السنح / الوسرىي

 أم اخرُارٌ
 ُحالوهاراذاألهذاف  ح ُالوعرفاألهذاف 

 ثرناهج الخاصح تال

األهذاف الىجذانُح 

 والقُوُح 
والرأهُلُح اراخ العاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الونقىلح

الورعلقح تقاتلُح الرىظُف 

 (والرطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الومشسً

 طفُلُاث/ عولٍالوادة : 

 م.الشُواء دمحم خاصن هذسس الوادة: 

 وصف الومشس

 

 كهٍخ انؼهٕو / خبيؼخ ركشٌذ  انًؤعغخ انزؼهًٍٍخ .1

 ػهٕو انحٍبح     / انًشكض ؼهًً انمغى ان .2

 طفٍهٍبد انؼًهًػهى ان اعى / سيض انًمشس .3

 انزؼهٍى انًذيح) حضٕسي ٔانكزشًَٔ( انحضٕس انًزبحخ أشكبل .4

 فظهً  انفظم / انغُخ .5

 5 )انكهً(ػذد انغبػبد انذساعٍخ  .6

 7/6/2221 ربسٌخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 َكىى الطالب فٍ ًهاَت الضٌت هلوا بالتمٌُاث التالُت:

ٔرؼشٌف  أاليشاع انطفٍهٍخالد انًشضٍخ انًزؼهمخ ثرؼشٌف انطبنت ثبنًجبدئ األعبعٍخ انًزؼهمخ ثبنزحهٍ -1

 انطبنت ثٓب.

التعلُواث ٌظشَت التٍ تشول َهذف تذسَش هفشداث هزا الومشس الذساصٍ إلً هىضىعاث فٍ األصش ال

ودساصت اًىاع هختلفت هي ، العاهه والتعشف علً التصٌُف العلوٍ للوولكت الحُىاًُتالوختبشَت 

، والتعشف علً طشق االصابت باالهشاض وطشق تدٌب الووشضت لالًضاى الطفُلُاث)االبتذائُت والذَذاى(

 االصابت.

، الغائظ هضحاث الذم وتحضُش هضحاث طشق تشخُص الطفُلُاث وطشق عولل والوٌهح العولٍ الزٌ َشو

والتوُُز بُي  تذسَب الطالب علً اصتخذام الودهش وطشَمت المشاءة الذلُمت لوضحاث )الذم و الغائظ(وكزلك 

 .اطىاس الطفُلُاث 
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 ٔانزؼشف ػهى طشق االطبثخ ثباليشاع ٔطشق ردُت االطبثخ. -3

 

ٔانزًٍٍض  رذسٌت انطبنت ػهى اعزخذاو انًدٓش ٔطشٌمخ انمشاءح انذلٍمخ نًغحبد )انذو ٔ انغبئظ(ٔكزنك -5 

  انًشضٍخ .ثٍٍ اطٕاس انطفٍهٍبد 
ٌهدف تدرٌس هذا المقرر إلى مفردات موضوعات فً األسس النظرٌة التً تشمل التعلٌمات  -2

المختبرٌة العامه والتعرف على التصنٌف العلمً للمملكة الحٌوانٌة ،ودراسة انواع مختلفة من 

 الطفٌلٌات)االبتدائٌة والدٌدان( الممرضة لالنسان.

ٌلٌات وطرق عمل مسحات الدم وتحضٌر مسحات المنهج العملً الذي ٌشمل طرق تشخٌص الطف -4 -2

 الغائط،

 انطفٍهٍبد انزً رظٍت انذو ٔانمُبح انٓضًٍخ.انطبنت فكشح يٕعؼخ ٔحذٌثّ ػٍ ػهى ايشع اػطبء  -3

نٍزغُى نهطبنت يٕاكجـــــــــخ انًدزًغ انطجً  انطفٍهٍبدسعبء لبػذح يؼهٕيبد خٍذِ ػٍ ػهى ايشاع ا-5

 انزي عٍؼٍش يؼّ ثؼذ انزخشج فً انًغزشفٍبد.

 ٔطشائك انزؼهٍى ٔانزؼهى ٔانزمٍٍى ًمشسبد انيخشخ .12

  هذاف الوعشفُت األ -أ

نخهك ثٍئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرضفً انمذسح ػهى انؼًم يغ يدًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد فً  1أ

 انًُظًبد انًٍُٓخ ٔانظحٍخ ٔانجحثٍخ.
نزٕعٍغ ٔرؼًٍك لذسارٓى فً أعبنٍت انجحث انزحهٍهً ٔانزدشٌجً ، ٔرحهٍم انجٍبَبد ، ٔاعزخالص انُزبئح   -2أ

 .راد انظهخ نهكزبثخ انؼهًٍخ ٔانؼشع

ػهى انذو ٔ ايشاع انذو رؼشٌف انطبنت ثبنًجبدئ األعبعٍخ انًزؼهمخ ثزمٍُبد انًخزجشاد انطجٍخ فًٍب ٌزؼهك    -3أ

 ٔرؼشٌف انطبنت ثٓب.
 

  -4أ

 طشائك التعلُن والتعلن      
 انجٕسثٌُٕذ -1

2- PDF 

 انٕسد -3

 اخشاء رحبنٍم ٔردبسة يخزجشٌخ -4

 طشائك التمُُن      
 

 االخزجبساد انٍٕيٍخ -1

 االخزجبساد االعجٕػٍخ -2

 االخزجبساد انفظهٍخ -3
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 انزمبسٌش -4

 انٕاخجبد  -5

 األهذاف الىخذاًُت والمُوُت  -ج
 يحبراح األْذاف ٔانغبٌبد نزحمٍك َزبئح انشغجخ انًشزشكخ -1ج

 انمضبء ػهى انؼبداد انغٍئخ -2ج

 رشحٍت انفشم -3ج

 االعزفبدح يٍ رحذٌذ انٓذف انٍٕيً  -4ج

 ردُت انزغٌٕف -5ج    

 

 

 طشائك التعلُن والتعلن     

 انجٕسثٌُٕذ-1
2- PDF 

 انٕسد -3

 االخزجبساد انؼًهٍخ فً انًحبضشاد انؼًهٍخ -4

 طشائك التمُُن    
 

 االخزجبساد انٍٕيٍخ-1
 االخزجبساد االعجٕػٍخ-2
 انزمبسٌش-3
 انٕاخجبد -4

 
 التىظُف والتطىس الشخصٍ (.الوٌمىلت ) الوهاساث األخشي الوتعلمت بمابلُت التأهُلُت العاهت و الوهاساث -د 

إدخبل ردبسة يًٓخ ثبنزمٍُبد انحذٌثخ فً انزشخٍض انًخجشي إلػطبء انطبنت فشطخ خذٌذح   --1د

 نهزؼشف ػهى االخزجبساد انُٕػٍخ

خهك ثٍئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرضفً انمذسح ػهى انؼًم يغ يدًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد   -2د

 فً انًُظًبد انًٍُٓخ ٔانظحٍخ ٔانجحثٍخ

 رظًٍى َظبو ٔظٍفً ٔٔالؼً ٌزكٌٕ يٍ يكَٕبد أٔ ػًهٍبد يزؼذدح يٍ نطبنتاٍ ًٍكر .-3د

  يًبسعخ االيزحبَبد ٔ  أَشطخ يالحظبد انضيالء   -4د
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 11ثٍُخ انًمشس .

يخشخبد انزؼهى  اعى انٕحذح/أ انًٕضٕع طشٌمخ انزؼهى  طشٌمخ انزمٍٍى

 انًطهٕثخ
ػذد 

 انغبػبد

 االعجٕع

االخزجبساد 

انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

 ٔانزمبسٌش

 Laboratary 
diagnosis of 
parasitic protozoa 
and helminthes 

رؼهًٍبد يخزجشٌّ     

طشق ػبيّ ٔ

رشخٍض انطفٍهٍبد 

  ٔطشق حفع انؼٍُبد

 االٔل 2

االخزجبساد 

انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

 ٔانزمبسٌش

انًحبضشح 

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Laboratary 
diagnosis of 
parasitic protozoa 
and helminthes 

 ، الغائظهضحاث الذم

 اًىاع الوضحاث 

اًىاع التمٌُاث 

 الوضتخذهه للتشخُص

 الثاًٍ   2

االخزجبساد 

انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

 ٔانزمبسٌش

انًحبضشح 

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Protozoa/amoebida ايٍجب انضحبس 

 ايٍجب كٕالي 

 خُدٍمبنظ ااااانخ

 ثبنثان 2

انًحبضشح  

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Ciliata 
 

Flagellate 

ثالَزٍذٌى 

 كٕالي 
انغٕطٍبد 

 انًؼٌٕخ

 شاثغان 2

انًحبضشح  

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Tissue flagellates انهشًبٍَب 

 انًثمجبد
 خبيظان 2

انًحبضشح  

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

 دطانغب 2 ايزحبٌ شٓشي  

انًحبضشح  

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Sporozoa غبثغان 2 انًالسٌب 

االخزجبساد 

انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

 ٔانزمبسٌش

انًحبضشح 

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Sporozoa  انزبعغ  2 انًمٕعبد انكَٕذٌخ

 ٔانؼبشش

االخزجبساد 

انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

انًحبضشح 

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

Platyhelminthes ٌّٕانًثمجبد انًؼ 

 ٔانشئٌٕخ
 انحبدي ػشش 2
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  انطفٍهٍبد ٔانحششاديخزجش 

  ادٔاد  ٔاخٓضح يخزجشٌخ

انزً رغزخذو  انًحبنٍم ٔاالطجبؽ ٔانكزبد 

 الخشاء انفحٕطبد انًخزجشٌخ
 

 
 خطخ رطٌٕش انًمشس انذساعً  .12

 انًزؼهمخ ثبنزحبنٍم انًزمذيخ اضبفخ رمٍُبد يزطٕسح  -
  60اعزٍؼبة انطهجخ   
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 ٔانزمبسٌش
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ثٕسثٌُٕذ ٔ 
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Blood fluks  انثبًَ ػشش 2 انًُشمبد انذيٌٕخ 
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انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

 ٔانزمبسٌش

انًحبضشح 
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ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Cestoda ٍّدٔدح انجمش نششٌط 

دٔدح انخُضٌش -

 انششٌطٍخ

 انثبنث ػشش 2

االخزجبساد 

انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

 ٔانزمبسٌش

انًحبضشح 

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Cestoda  انشاثغ ػشش  2 دٔدح االكٍبط انًبئٍخ 

االخزجبساد 

انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

 ٔانزمبسٌش

انًحبضشح 
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ثٕسثٌُٕذ ٔ 
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Nematoda   2  انخبيظ ػشش 



  
 1انصفحح 

 
  

 ًىرج وصف انًقشسَ

 عهى انذو انًادج :  

 أ.و. د. يىفق يطهك صَذاٌ يذسس انًادج: 

 وصف انًقشس

 

 كهٍخ انؼهٕو / خبيؼخ ركشٌذ  انًؤعغخ انزؼهًٍٍخ .1

 ػهٕو انحٍبح     / انًشكض ؼهًً انقغى ان .2

 ػهى انذو  اعى / سيض انًقشس .3

 انزؼهٍى انًذيح) حؼٕسي ٔانكزشًَٔ( أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .4

 فظهً  انفظم / انغُخ .5

  )انكهً(ػذد انغبػبد انذساعٍخ  .6

 15/6/2221 ربسٌخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 انتانُح: َكىٌ انطانة فٍ َهاَح انسُح يهًا تانتقُُاخ

 تزويد الطالب بمعلومات  مهنيه ووظيفية حول الدم وزيادة مداركه العلمية والتربوية والنفسية في هذا المجال  -1
 اعداد الطالب للدراسات االعلى مستوى في المستقبل  -2
 .اعداد جيل  يخدم المؤسسات  الصحية  -3
 يؼشفخ انطبنت ثبنقٍى انطجٍؼٍخ ٔغٍش انطجٍؼٍخ )انحبالد انًشػٍخ( الخزجبساد انذو ،  -4
انطبنت فكشح يٕعؼخ ٔحذٌثّ ػٍ ػهى ايشع انذو ٔانًذٌبد انطجٍؼٍّ ٔغٍش انطجٍؼٍّ نًكَٕخ انذو اػطبء  -5

َهذف تذسَس يفشداخ هزا انًقشس انذساسٍ إنً يىضىعاخ فٍ األسس انُظشَح انتٍ تشًم عًهُح تكىٍَ انذو 

 واالضطشاتاخ انتٍ تحذث فٍ عًهُح انتكىٍَ ، واأليشاض انُاتدح عٍ هزِ االضطشاتاخ.، 

وانًُهح انعًهٍ انزٌ َشًم انفحىصاخ انًخثشَح نخالَا انذو وانتعشف عهً األشكال انطثُعُح وانحاالخ 

انذو ، وكزنك  انًشضُح ، وكزنك يعشفح انطانة تانقُى انطثُعُح وغُش انطثُعُح )انحاالخ انًشضُح( الختثاساخ

تعهُى انطانة انحاالخ انًشضُح. انتٍ تؤدٌ إنً صَادج أو َقصاٌ فٍ هزِ انقُى ، تاإلضافح إنً تذسَة وتعهُى 

 انطالب طشَقح االَسحاب. وتدًُع انذو فٍ أَاتُة خاصح نهتدًُع وحسة انتحهُالخ انًطهىتح.
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 ثبالػبفخ نهزغٍشاد انزً رحذس ػُذ االطبثخ ثباليشاع انًخزهفخ.

ػٍ ػهى ايشاع انذو نٍزغُى نهطبنت يٕاكجـــــــــخ انًدزًغ انطجً انزي سعبء قبػذح يؼهٕيبد خٍذِ ا -6

 عٍؼٍش يؼّ ثؼذ انزخشج فً انًغزشفٍبد.

رؼشٌف انطبنت ثبنًجبدئ األعبعٍخ انًزؼهقخ ثبنزحهٍالد انًشػٍخ انًزؼهقخ ثأيشاع انذو ٔرؼشٌف انطبنت  -7

 ثٓب.

انُظشٌخ انزً رشًم ػًهٍخ ركٌٍٕ انذو ٌٓذف رذسٌظ ْزا انًقشس إنى يفشداد يٕػٕػبد فً األعظ  - -8

 ، ٔاالػطشاثبد انزً رحذس فً ػًهٍخ انزكٌٍٕ ، ٔاأليشاع انُبردخ ػٍ ْزِ االػطشاثبد.

 انًُٓح انؼًهً انزي ٌشًم انفحٕطبد انًخجشٌخ نخالٌب انذو ٔانزؼشف ػهى األشكبل انطجٍؼٍخ  -9

10-  

 ٔؽشائق انزؼهٍى ٔانزؼهى ٔانزقٍٍى ًقشسبد انيخشخ .12

  هذاف انًعشفُح األ -أ

نخهق ثٍئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرؼفً انقذسح ػهى انؼًم يغ يدًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد فً  1أ

 انًُظًبد انًٍُٓخ ٔانظحٍخ ٔانجحثٍخ.
نزٕعٍغ ٔرؼًٍق قذسارٓى فً أعبنٍت انجحش انزحهٍهً ٔانزدشٌجً ، ٔرحهٍم انجٍبَبد ، ٔاعزخالص انُزبئح   -2أ

 راد انظهخ نهكزبثخ انؼهًٍخ ٔانؼشع.

ػهى انذو ٔ ايشاع انذو رؼشٌف انطبنت ثبنًجبدئ األعبعٍخ انًزؼهقخ ثزقٍُبد انًخزجشاد انطجٍخ فًٍب ٌزؼهق    -3أ

 ٔرؼشٌف انطبنت ثٓب.
 

  -4أ

 طشائق انتعهُى وانتعهى      
 انجٕسثٌُٕذ -1

2- PDF 

 انٕسد -3

 اخشاء رحبنٍم ٔردبسة يخزجشٌخ -4

 طشائق انتقُُى      
 

 االخزجبساد انٍٕيٍخ -1

 االخزجبساد االعجٕػٍخ -2

 االخزجبساد انفظهٍخ -3

 انزقبسٌش -4

 انٕاخجبد  -5
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 األهذاف انىخذاَُح وانقًُُح  -ج
 انشغجخ انًشزشكخيحبراح األْذاف ٔانغبٌبد نزحقٍق َزبئح  -1

 انقؼبء ػهى انؼبداد انغٍئخ -2

 رشحٍت انفشم -3

 االعزفبدح يٍ رحذٌذ انٓذف انٍٕيً  -4

 ردُت انزغٌٕف -5    

 

 

 طشائق انتعهُى وانتعهى     

 انجٕسثٌُٕذ-1
2- PDF 

 انٕسد -3

 االخزجبساد انؼًهٍخ فً انًحبػشاد انؼًهٍخ -4

 طشائق انتقُُى    
 

 االخزجبساد انٍٕيٍخ-1
 االخزجبساد االعجٕػٍخ-2
 انزقبسٌش-3
 انٕاخجبد -4

 
 انًُقىنح ) انًهاساخ األخشي انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُح انعايح و انًهاساخ -د 

إدخبل ردبسة يًٓخ ثبنزقٍُبد انحذٌثخ فً انزشخٍض انًخجشي إلػطبء انطبنت فشطخ خذٌذح   --1د

 انُٕػٍخنهزؼشف ػهى االخزجبساد 

خهق ثٍئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرؼفً انقذسح ػهى انؼًم يغ يدًٕػبد يزؼذدح انزخظظبد   -2د

 فً انًُظًبد انًٍُٓخ ٔانظحٍخ ٔانجحثٍخ

 رظًٍى َظبو ٔظٍفً ٔٔاقؼً ٌزكٌٕ يٍ يكَٕبد أٔ ػًهٍبد يزؼذدح يٍ نطبنتاٍ ًٍكر .-3د

  االيزحبَبديًبسعخ  ٔ  أَشطخ يالحظبد انضيالء   -4د

 11ثٍُخ انًقشس .

يخشخبد انزؼهى  اعى انٕحذح/أ انًٕػٕع ؽشٌقخ انزؼهى  ؽشٌقخ انزقٍٍى

 انًطهٕثخ
ػذد 

 انغبػبد

 االعجٕع
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االخزجبساد 

انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

 ٔانزقبسٌش

 Introduction to 
science of 
Hematology 

 االٔل 2 انذو ػهى يقذيخ ػٍ     

االخزجبساد 

انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

 ٔانزقبسٌش

انًحبػشح 

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

The normal 
Erythrocyte. 
Introduction to  
Erythron           
Red blood cell 
production and 
Removal 

 
يقذيح عٍ  -

انخالَا انحًش 

واَتاخها 

 واصانتها

 انثاٍَ +انثانج  2

االخزجبساد 

انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

 ٔانزقبسٌش

 انًحبػشح

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Hemoglobin , 
Structure , Synthesis 
, Iron metabolism , 
Oxygen transport 

هٕثٍٍ كانًٍٕٓ

انزشكٍت ٔانزكٌٍٕ 

ٔاٌغ انحذٌذ َٔقم 

 االٔكغدٍٍ

 انشاثغ 2

انًحبػشح  

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Erythrocyte 
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Energy metabolism 
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 انحًش

 انخبيظ 2

انًحبػشح  

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Introduction to 
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يقذيخ ػٍ  -

اػزالالد 
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 انغبدط 2

انًحبػشح  

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 
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 انًحبػشح ثبل 
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pdf 

The normal Leukocyte 
Introduction to white 
blood cell 
Types of white blood 
cells   

Leukocyte Functions : 
an overview 
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 انثبيٍ 2
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 انجٍُخ انزحزٍخ  .11

  انفغهدخ ٔػهى انذويخزجش 

  ادٔاد  ٔاخٓضح يخزجشٌخ

انزً رغزخذو  انًحبنٍم ٔاالطجبؽ ٔانكزبد 

 الخشاء انفحٕطبد انًخزجشٌخ
 

 
 خطخ رطٌٕش انًقشس انذساعً  .12

 ثبنزحبنٍم انًزقذيخانًزؼهقخ  اػبفخ رقٍُبد يزطٕسح  -

 خؼم انُظبو َظبو كٕسعبد ثذل  انُظبو انغُٕي -
  60اعزٍؼبة انطهجخ   

 
 

االخزجبساد انٍٕيٍخ 
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 ٔانزقبسٌش

 انًحبػشح ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 

Hemostasis and 
Coagulantion 

 

رٕاصٌ ػًهٍبد 

 انزدهؾ
انزبعغ  2

 ٔانؼبشش

االخزجبساد 

انٍٕيٍخ 

ٔاالعجٕػٍخ 

 ٔانزقبسٌش

انًحبػشح 

 ثبل
ثٕسثٌُٕذ ٔ 

pdf 
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مخرجات التعلم  اسم الوحدة/او الموضوع طريقة التعلم  طريقة التقييم
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 موذج وصف المقررن

 الكيمياء السريريةالمادة : 

 أ.م.د.فراس شوقي عبد الرزاقمدرس المادة: 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم / جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحياة     / المركز علمي القسم ال .2

 الكيمياء السريرية اسم / رمز المقرر .3

 التعليم المدمج) حضوري والكتروني( أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 8/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 يكون الطالب في نهاية السنة ملما بالتقنيات التالية:

ب يف الطالم وتعرتعريف الطالب بالمبادئ األساسية المتعلقة بالتحليالت المرضية المتعلقة بأمراض الد -1

 بها.

، اليضعملية اموضوعات في األسس النظرية التي تشمل اليهدف تدريس هذا المقرر إلى مفردات  - -2

 .واالضطرابات التي تحدث في هذه العمليات وتسبب األمراض
طرق  والتعرف على لمتغيرات البايوكيميائيةمل الفحوصات المخبرية لالمنهج العملي الذي يش - -3

والحاالت المرضية ، وكذلك معرفة الطالب بالقيم الطبيعية وغير الطبيعية )الحاالت  التحليل المختلفة 

،  يضااليهدف تدريس مفردات هذا المقرر الدراسي إلى موضوعات في األسس النظرية التي تشمل عملية 

 .األمراضفي هذه العمليات وتسبب رابات التي تحدث واالضط

ي ضية. التت المر، وكذلك تعليم الطالب الحاالالبايوكيميائيةوالمنهج العملي الذي يشمل الفحوصات المخبرية 

م جميع الد. وتمسحب الدريب وتعليم الطالب طريقة تؤدي إلى زيادة أو نقصان في هذه القيم ، باإلضافة إلى تد

 .عزل المصل من العينات المسحوبةللتجميع و في أنابيب خاصة
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المرضية( الختبارات الدم ، وكذلك تعليم الطالب الحاالت المرضية التي تؤدي إلى زيادة أو نقصان في 

 .سحب الدمريب وتعليم الطالب طريقة هذه القيم ، باإلضافة إلى تد
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رات المسارات االيضية وطرق حساب الطاقة لهذه المساالطالب فكرة موسعة وحديثه عن اعطاء  -5

 باالضافة للتغيرات التي تحدث عند االصابة باالمراض المختلفة.
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10-  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ

ي صات فلخلق بيئة مالئمة تعزز التعلم والنمو وتضفي القدرة على العمل مع مجموعات متعددة التخص 1

 المنظمات المهنية والصحية والبحثية.
ات لنتائج ذاتخالص لتوسيع وتعميق قدراتهم في أساليب البحث التحليلي والتجريبي ، وتحليل البيانات ، واس  -2

 الصلة للكتابة العلمية والعرض.
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عدد 
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 موذج وصف المقررن

 الحشرات الطبيهالمادة : 

 ا.د.احمد علي عيسى مدرس المادة: 

 :فصلي وصف المقرر

 

 كلية العلوم / جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية  .1

 علوم الحياة     / المركز علمي القسم ال .2

  الحشرات الطبيه اسم / رمز المقرر  .3

 التعليم المدمج) حضوري والكتروني(  أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/ 6/ 19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 يكون الطالب في نهاية السنة ملما بالتقنيات التالية: 

 . للحشرات الطبيه  تعريف الطالب بالمبادئ األساسية -1

لدور الحشرات في نقل  يهدف تدريس هذا المقرر إلى مفردات موضوعات في األسس النظرية - -2

 . االمراض وطرق التخلص منها

 . لتعرف على هذه الحشرات وانواعهاا  المنهج العملي الذي يشمل - -3

4-  

5- . 

دراسة الحشرات   يهدف تدريس مفردات هذا المقرر الدراسي إلى موضوعات في األسس النظرية التي تشمل

 . الطبي وعالقتها بنقل االمراض ودورة حياتها وطرق المكافحه ذات التاثير
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6-  

7-  

8-  

9-  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

   هداف المعرفية األ -أ

لخلق بيئة مالئمة تعزز التعلم والنمو وتضفي القدرة على العمل مع مجموعات متعددة التخصصات في  1أ

 المنظمات المهنية والصحية والبحثية. 
لتوسيع وتعميق قدراتهم في أساليب البحث التحليلي والتجريبي ، وتحليل البيانات ، واستخالص النتائج    -2أ

 .ذات الصلة للكتابة العلمية والعرض 

. 
 

  -4أ

 طرائق التعليم والتعلم      

 البوربوينت  -1

2- PDF 

 الورد  -3

 مختبرية تجارب اجراء  -4

 طرائق التقييم       
 

 االختبارات اليومية  -1

 االختبارات االسبوعية  -2

 االختبارات الفصلية  -3

 التقارير  -4

 الواجبات   -5

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 نتائج الرغبة المشتركة محاذاة األهداف والغايات لتحقيق   -1ج

 القضاء على العادات السيئة  -2ج

 ترحيب الفشل  -3ج

 االستفادة من تحديد الهدف اليومي   -4ج

 تجنب التسويف  -5ج    
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 طرائق التعليم والتعلم     

 البوربوينت -1
2- PDF 

 الورد  -3

 االختبارات العملية في المحاضرات العملية -4

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات اليومية -1
 االختبارات االسبوعية -2
 التقارير -3
 الواجبات  -4

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

إدخال تجارب مهمة بالتقنيات الحديثة في التشخيص المخبري إلعطاء الطالب فرصة جديدة   --1د 

 للتعرف على االختبارات النوعية 

خلق بيئة مالئمة تعزز التعلم والنمو وتضفي القدرة على العمل مع مجموعات متعددة التخصصات   -2د 

 في المنظمات المهنية والصحية والبحثية 

 تصميم نظام وظيفي وواقعي يتكون من مكونات أو عمليات متعددة من لطالب ان ي مكت .-3د 

  االمتحانات ممارسة  و  أنشطة مالحظات الزمالء   -4د 
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 11بنية المقرر  .

مخرجات التعلم   اسم الوحدة/او الموضوع  طريقة التعلم   طريقة التقييم 

 المطلوبة 
عدد 

 الساعات 

 االسبوع 

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

عالقة الحشرات بالصحه   الفصل االول 

 العامه لالنسان والحيوان 
 االول  2

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

اضرار الحشرات   الفصل الثاني

والحاالت المرضيه 

التي تنشا مباشرتا  

 بواسطة الحشرات 

 الثاني +الثالث   2

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

الحشرات كناقل  الفصل الثالث 

 للمسببات المرضيه 
 الرابع 2

المحاضرة  

 بال
بوربوينت و  

pdf 

انتشار   الفصل الرابع

العدوى 

بواسطة  

 الحشرات 

 الخامس 2

المحاضرة  

 بال
بوربوينت و  

pdf 

نماذج للحشرات  الفصل الخامس 

 : الضاره

 الصراصر

 السادس 2

المحاضرة  

 بال
بوربوينت و  

pdf 

 السابع  2 الفراش بق  الفصل السادس 

المحاضرة  

 بال
بوربوينت و  

pdf 

 الثامن  2 القمل الفصل السابع 

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

 الذباب االسود  الفصل الثامن 

 الذباب المنزلي
التاسع   2

 والعاشر 

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

 الحادي عشر  2 ذباب الرمل الفصل التاسع 



  
 5الصفحة  

 
  

 

 البنية التحتية   .11

  الحشرات مختبر 

  ومجاهر  ادوات  واجهزة مختبرية

  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   اضافة تقنيات متطورة  -

 جعل النظام نظام كورسات بدل  النظام السنوي  -
  60استيعاب الطلبة   

 

 

 
 

 pdf والتقارير 
االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

 الثاني عشر  2 البعوض  الفصل العاشر 

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

 الثالث عشر  2 ذباب الخيل الفصل الحادي عشر

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

 الرابع عشر   2 ذباب مرض النوم  الفصل الثاني عشر

االختبارات 

اليومية 

واالسبوعية 

 والتقارير 

المحاضرة 

 بال
بوربوينت و  

pdf 

 الخامس عشر   2 التدويد  الفصل الثالث عشر 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 ف الوقررًوىرج وص

 اضن الزذرَطٍ : م.د. ثالل احوذ عجذهللا العرثٍ 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انؼهٕو –خبيؼخ ركشٚذ  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 لضى ػهٕو انسٛبح     / انًشكز ؼهًٙ انمضى ان .2

 انطسبنت ٔاالسكٕٛكُبد) َظش٘ ( اصى / سيز انًمشس .3

 انكزشَٔٙ    أشكبل انسؼٕس انًزبزخ .4

 2221- 2222 –فظهٙ )كٕسصبد(  انفظم / انضُخ .5

 صبػخ 32  )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 2221-6-18 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

، ٔكًب  ثبنُضجخ نطهجخ ػهٕو انسٛبحٔاًْٛخ ْزا انًمشس  انطسبنت ٔاالسكٛكَٕبدػبيخ ػٍ  فكشحاٚظبل   -1    

نزٙ ردؼهٓى ػٍ َٕػٛخ ٔطفبد انطسبنت ٔاًْٛزٓب ٔاطُبف االسكٛكَٕبد ا انًؼهٕيبدٚزى اكضبة انطهجخ ثؼغ 

يٍ انًًكٍ اٌ ٕٚاخْٕٓب فٙ يشٕاسْى انؼهًٙ  ، يثم رظُٛف انطسبنت ٍ ثأْى انًٕاػٛغ انزٙ يهًٛ

ٔاالسكٛكَٕبد اشكبنٓب ٔؽشق ًَْٕب ٔركبثشْب ٔرٕاخذْب ٔدٔسْب فٙ انًسبفظخ ػهٗ انسٛبح ثضطر االسع 

 ٔاالصزخذايبد أ فٕائذ اصزخذايٓب .

 
  ػهٕو انسٛبح فٙ يدبل  ٙ ردؼهٓى كفٕئٍٛ كًزخظظٍٛ يٍ انًؼهٕيبد ٔانًجبدئ انز انطهجخ ثخزٍٚإػذاد  -2

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

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

 البرنامج.



  
 2الصفحخ 

 
  

 ػهى انطسبنت 
 

 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ - 9

   ْذاف انًؼشفٛخاأل -أ

 كثبفخ ًَٕٔ ْزا انُٕع يٍ انكبئُبد انسٛخ. نزسضٍٛ ٌ ٚظُف االززٛبخبد ا -1أ

جبرٙ ٔٚكٌٕ زشٚظب ػهٗ رًُٛخ ٔرشدٛغ االيٕس انزٙ زٛبرّ يب ٚالئى انغطبء انُ ٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخا -2أ

 رزْش يٍ ْكزا َٕع يٍ انكبئُبد 

 انًسٛؾ انجٛئٙ انزٙ رؤثش ػهٗ ْزِ انكبئُبد غٛش انضهًٛخ فٙ  االفؼبل اٚدبثب أٌ ُٚزمذ  -3أ
 ٔٚضدم ػاليبد خٛذح فٙ اخزجبسارّ انضُٕٚخ . أٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انزٙ دسصٓب ثذلخ -4أ
 .يغ دالالرٓب انطسهجٛخ ػهًب ثبنًظطهسبد  أٌ ٚسٛؾ   -5أ

  .ًمشسانخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 

اٌ انًسبػشاد انُظشٚخ  ركضت انطبنت انًٓبساد انفكشٚخ ٔانؼهًٛخ نزسهٛم ٔرسذٚذ ٔرشخٛض  – 1ة

 ٔرظُٛف انًدبيٛغ انطسهجٛخ زضت اصش رظُٛفٓب ٔيؼشفخ كٛفٛخ ركبثشْب ًَْٕٔب َٔشٕء اػؼبئٓب .

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .ؽشٚمخ انمبء انًسبػشاد -1

 .(Team Project ) انًدبيٛغ انطالثٛخ  -2
 نطشٚمخ انمٛبصٛخ .ا -3
4- Drawing by note pad   نزٕػٛر االشكبل ٔؽشق انزكٍٕٚ ٔانُشٕء 
 

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االيزسبَبد انشٓشٚخ . -1
 االيزسبَبد انٕٛيٛخ . -2
 نًسبػشح .االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ ا -3
  األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ) -1ج

انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ) لذساد انطبنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف 

 ؼمٕل.ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رسضٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم ي

يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد  -2ج

 زٛبح انطبنت (

( )يظطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد Critical Thankingإصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى) -3ج

 نهٕطٕل إنٗ انسم انًطهٕة)انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ ؽشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛبً 
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 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕػٕذ ٔثمخ فٙ انكالو.انمذسح   -1د

 TEAMWORK  انؼًم ثثمخ ػًٍ يدًٕػخ انؼًم اندًبػٙ -2د
 خًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٙ ٔػهًٙ نزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نًشكهخٔ انزسهٛم ٔانزسمٛك -3د

 انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسح، ٔرسذٚذ انفشص ٔٔػغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ    -4د
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 ثٌُخ الوقرر .11

 األضجىع

د
عب
طب
ال

 

 طرَقخ الزقُُن قخ الزعلُنطرَ اضن الىحذح / أو الوىضىع هخرخبد الزعلن الوطلىثخ

 Meet+PDF هقذهخ عي االركُكىًبد  هىضىع الوحبضرح اضزُعبة  2 االول

Telegram  
هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

 عذح اضئلخ عشىائُب 

 الثبًٍ
رصٌُف االرَكىًبد وهقذهخ  هىضىع الوحبضرح اضزُعبة  2

 عي الحسازَبد 
Meet+PDF

+ 
Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

 عشىائُب  عذح اضئلخ

 الثبلث
 Hepatocopsida  هىضىع الوحبضرح اضزُعبة  2

Riccia   

Meet+PDF
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

 عذح اضئلخ عشىائُب 

 الراثع
 Hepatocopsida  هىضىع الوحبضرح اضزُعبة  2

Marchantia    

Meet+PDF 
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

 عذح اضئلخ عشىائُب 

 الخبهص
 Hepatocopsida  هىضىع الوحبضرح اضزُعبة  2

peilia   

Meet+PDF 
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

 عذح اضئلخ عشىائُب 

اهزحبى الكزروًٍ او  حضىرٌ اهزحبى شهرٌ  اهزحبى شهرٌ 2 الطبدش

 حضىرٌ

 الطبثع
Anthocertaopsida  Meet+PDF هىضىع الوحبضرح اضزُعبة  2

+ 
Telegram 

ثطرذ  هٌبقشخ الطلجخ

 عذح اضئلخ عشىائُب

 الثبهي
Bryopsida  Meet+PDF هىضىع الوحبضرح اضزُعبة  2

+ 
Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

 عذح اضئلخ عشىائُب 

 الزبضع
 psilophyta شعجخ هىضىع الوحبضرح اضزُعبة  2

 

Meet+PDF
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

 عذح اضئلخ عشىائُب 

 العبشر
 lycophytaشعجخ  ىع الوحبضرحهىض اضزُعبة  2

 
Meet+PDF

+ 
Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

 عذح اضئلخ عشىائُب 

الحبدٌ 

 عشر

  sphenophytaشعجخ  هىضىع الوحبضرح اضزُعبة  2
 

Meet+PDF
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

  عذح اضئلخ عشىائُب 

الثبًٍ 

 عشر

  filicophytaشعجخ  هىضىع الوحبضرح اضزُعبة  2
Class 

primofillicopsida  
 

Meet+PDF 
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

 عذح اضئلخ عشىائُب 

الثبلث 

 عشر

  filicophytaشعجخ  هىضىع الوحبضرح اضزُعبة   2
Class 

protoleptosporangi
opsida 

Meet+PDF 
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

 عذح اضئلخ عشىائُب 

الراثع 

 عشر

  filicophytaشعجخ  ضىع الوحبضرحهى اضزُعبة   2
Class 

leptosporangiopsid

Meet+PDF 
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرذ 

 عذح اضئلخ عشىائُب 
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .11

 الرىخذ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

الكزبة الوٌهدٍ الطحبلت واالركُكىًبد ربلُف ثرهن  )انًظبدس(  نشئٛضٛخ ـ انًشاخغ ا2

 خضر 

 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 هؤلفبد د حطُي الطعذٌ ) االركُكىًبد ( وعلن الٌجبد 

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
هراخع رصٌُخ هي  ، االلكزروًُخ الوكزجخ االفزراضُخ

 االًزرًُذ

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .12

   

 

 % ضٌىَب  52

 ادساج يٕاػٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ, ٔيب رٕطم انّٛ انؼهًبء، ثشكم يضزًش .

 

 
 

      
 ثُٛخ انجشَبيح  .1

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمشس أٔ انًضبق س أٔ انًضبقسيز انًمش انًشزهخ انذساصٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2 انطسبنت ٔاالسكٛكَٕبد   انثبَٛخ

     

     

     

     

a 

الخبهص 

 عشر

 Meet+PDF اهزحبى شهرٌ اهزحبى شهرٌ 2
+ 

Telegram 

 اهزحبى الكزروًٍ 
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 7الصفحخ 

 
  

 

 

 هخطظ ههبراد الوٌهح

 للزقُُنَرخً وضع اشبرح فٍ الورثعبد الوقبثلخ لوخرخبد الزعلن الفردَخ هي الجرًبهح الخبضعخ 

 هخرخبد الزعلن الوطلىثخ هي الجرًبهح 

 أضبضٍ اضن الوقرر رهس الوقرر الطٌخ / الوطزىي

 أم اخزُبرٌ
 ُخالوهبراراألهذاف  خ ُالوعرفاألهذاف 

 جرًبهح الخبصخ ثبل

األهذاف الىخذاًُخ 

 والقُوُخ 
والزأهُلُخ براد العبهخ الوه

الوهبراد األخري  )الوٌقىلخ

زىظُف الوزعلقخ ثقبثلُخ ال

 (والزطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
  لية العلومك:  املعهد /ةالكلي   
  علوم احلياة:   القسم العلمي    
 19/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازًا 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

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ

  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 الشخصيالتخطيط للتطور  .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 وجدان ثامر شطب.داسم التدريسي : 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 حياةقسم علوم ال    / المركز علمي ال القسم .2

 نظري حياتيةدات مضا اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2021- 2020 – فصلي )كورسات( الفصل / السنة .5

 ساعة 24  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

االختصاص ، وكما يتم اكساب  المضادات الحياتية واهمية هذا المقرر لألقسام عامة عن  فكرةايصال   -1    

التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية العلمية الطلبة بعض المهارات 

 .اليومية 

 
بصورة عامة واالحياء المجهرية بصورة  علوم الحياةفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2

 في العراق. خاصة
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 

 علوم الحياة . /مجال المضادات الحياتية فيوالمعرفي  لميان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع الع -1أ

 أن ينتقد ايجابا االستعماالت غير السليمة في استخدام االدوية    -2أ

 .طبيقها في الواقعأن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وت -3أ

 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -4أ

 أن يحيط علما بالمصطلحات العلمية مع دالالتها.   -5أ

  .االدوية وتعاماالته معختياراته أفي لمية عواساسيات  ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد  -6أ
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 االبداع.بشئ من   اهرة مقاومة المضادات الحياتيةحلوال وتعليال للظالطالب  فسرأن ي - 1ب

 الناتجة عن االستخدام الخاطئ والتكيف على حل المشاكل مضاداتللالعلمي  مفهوم لمعرفة الطالب ل  - 2ب

 بأسلوب جديدبايلوجية المخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 . علمي دقيق بمنظور تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 لطريقة القياسية .ا -3
 ية.ملالمحاضرات الع -4

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية . -1
 االمتحانات اليومية . -2
 االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني. -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityمهارة التفكير بحسب قدرة الطالب ) -1ج

يعتقد الطالب بما هو ملموس ) قدرات الطالب( وفهم متى وماذا وكيف الهدف من هذه المهارة هو أن 

 يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.

مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد  -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingالناقد في التعلم)إستراتيجية التفكير  -3ج

 التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب)

 

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

 على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.القدرة   -1د

 TEAMWORK  بثقة ضمن مجموعة ا العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 األفكار والحلول المطروحةالدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع     -4د
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 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
عن مقدمة  فهم موضوع المحاضرة 2

 المضادات الحياتية 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني

عمل المضادات ية آال فهم موضوع المحاضرة 2

المضادات /الحياتية 

التي تستهدف 

  الغالف الخلوي

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث

عمل ية آال فهم موضوع المحاضرة 2

 /المضادات

المضادات التي 

تستهدف بناء 

 البروتين

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع

عمل المضادات الية آ فهم موضوع المحاضرة 2

المضادات التي /

االحماض  هدفتست

 النووية

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

تحريري او حضوري 

  شفوي

 الخامس
الحساسية  موضوع المحاضرة فهم  2

والمقاومة للمضادات 

 ية الحيات

Meet+
PDF 

متحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

 السادس
المقاومة طرق  موضوع المحاضرةفهم  2

 للمضادات الحياتية 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي 

-βمضادات موضوع المحاضرة فهم 2 السابع
lactum 

Meet+
PDF 

 اسئلة شفوية

 الثامن
+Meet لبنسليناتا فهم موضوع المحاضرة 2

PDF 
 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 التاسع
السيفالوسبورينات  فهم موضوع المحاضرة 2

Cephalospori
ns 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
+Meet شهريتحان مأ   امتحان شهري   2

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

مضادات فهم موضوع المحاضرة 2

 Carbap
enems 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

تحريري او حضوري 

  شفوي
الثاني 

 عشر

 مضادات  فهم موضوع المحاضرة 2

 Monob
actams 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثالث 

 عشر

 مضادات  المحاضرةفهم موضوع  2

Aminoglycosi
des 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الرابع 

 عشر

 مضادات  فهم موضوع المحاضرة 2

Macrolide 
Meet+

PDF 
متحان الكتروني او ا

حضوري تحريري او 

  شفوي
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 البنية التحتية .11

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

Antibiotic Basics for Clinicians 
Sherris medical microbiology 

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
اساسيات المضادات الحياتية، كتب العلوم الطبية 

 المعتمدة ، مجلة تكريت للعلوم الصرفة.

االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 

مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 % سنويا  25

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

 
 

الخامس 

 عشر

+Meet امتحان شهري امتحان شهري 2
PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت :  الجامعة    
 كلية العلوم :  / المعهدةالكلي   
 قسم علوم الحياة :    القسم العلمي    
 11/6/2021تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         قة السيد العميد مصاد                                                                                                      

 



  
 1انصفحخ 

 
  

 
      

 وصف انجشَبيح األكبدًٍَ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل 

 

  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

  / انًشكز  ؼهًٙانمضى ان .2

أ اصى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساصٙ  .5
 صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 

  انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

  انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 األكبدًٚٙ أْذاف انجشَبيح .9
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 انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيح نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    
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 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمشس أٔ انًضبق سيز انًمشس أٔ انًضبق انًشزهخ انذساصٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      
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 نهزطٕس انشخظٙانزخطٛؾ  .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14

 

 



  
 5انصفحخ 

 
  

 

 

 يخطظ يهبساد انًُهح

 اشبسح فٍ انًشثعبد انًقبثهخ نًخشخبد انزعهى انفشدَخ يٍ انجشَبيح انخبضعخ نهزقُُى َشخً وضع

 يخشخبد انزعهى انًطهىثخ يٍ انجشَبيح 

 أعبعٍ اعى انًقشس سيض انًقشس انغُخ / انًغزىي

 أو اخزُبسٌ
 ُخانًهبساراألهذاف  خ ُانًعشفاألهذاف 

 جشَبيح انخبصخ ثبن

األهذاف انىخذاَُخ 

 وانقًُُخ 
وانزأهُهُخ بساد انعبيخ انًه

انًهبساد األخشي  )انًُقىنخ

انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف 

 (وانزطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
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 ًىرج وصف انًقشسَ

 اعى انزذسَغٍ : و.و  يحًذ عبيٍ فشحبٌ 

 وصف انًقشس

 

 

 كهٛخ انؼهٕو –خبيؼخ ركشٚذ  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 انؼهٕو لضى ػهٕو     / انًشكز ؼهًٙ ان انمضى .2

 ػًهٙ /   االيشاع انُجبرٛخ  اصى / سيز انًمشس .3

 انكزشَٔٙ  -زؼٕس٘   أشكبل انسؼٕس انًزبزخ .4

 2221- 2222 – فظهٙ )كٕسصبد( انفظم / انضُخ .5

 صبػخ 32  )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 2221-6-18 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللضبو  ٔانجكزشٚب انًضججخ نأليشاع انُجبرٛخ  انفطشٚبد ػبيخ ػٍ  فكشحاٚظبل   -1    

انزٙ ردؼهٓى يهًٍٛ ثأْى  نؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٔانزشخٛظٛخ ، ٔكًب ٚزى اكضبة انطهجخ ثؼغ انًٓبساد ا االخزظبص 

ٔكٛفٛخ  كبأليشاع ٔاالطبثبد انفطشٚخ  انٕٛيٛخ ، انًٕاػٛغ انزٙ يٍ انًًكٍ اٌ ٕٚاخْٕٓب فٙ انسٛبح انؼًهٛخ 

 .انزؼبيم يغ ْكزا ايٕس

 
 فٙ انؼشاق.  ػهٕو انسٛبح  فٙ يدبلكفٕءح ٔيزخظظخ إػذاد يالكبد  -2
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ - 9

   ْذاف انًؼشفٛخاأل -أ

 .ػهٕو انسٛبح انؼًهٙ فٙ ٌ ٚظُف االززٛبخبد نزطٕٚش انٕالغ ا -1أ

  اصبصٛبد فٙ رشخٛض رهك انكبئُبد ٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخ يب رؼهًّ يٍ ا -2أ

  انؼهًٛخ االخٓزح االصزؼًبالد غٛش انضهًٛخ فٙ  اٚدبثب أٌ ُٚزمذ  -3أ
 ٔرسمٛمٓب ػًهٛب. أٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انزٙ دسصٓب ثذلخ -4أ
 أٌ ٚفك انًدٕٓل ثبنمٛبس ػهٗ انُظٛش انًؼهٕو  -5أ
 .يغ دالالرٓب انؼهًٛخ أٌ ٚسٛؾ ػهًب ثبنًظطهسبد    -6أ

  .ًمشسانخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 

 ثشئ يٍ انسذاثخ ٔاالثذاع.  نالطبثبد انفطشٚخ زهٕال ٔرؼهٛال أٌ ٚجزكش انطبنت  - 1ة

 انؼًهٛخ ٔانزكٛف ػهٗ زم انًشبكم . انفطشٚبد يؼشفخ انطبنت نًفٕٓو   - 2ة

 ثأصهٕة خذٚذ نجبٕٚنٕخٛخ ايخططب نذساصخ انًفشداد  انطبنت أٌ ٚظًى  - 3ة

 . ػهًٙ  دلٛك ثًُظٕسرًكٍٛ انطهجخ يٍ رسهٛم انٕالغ      -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .ؽشٚمخ انمبء انًسبػشاد -1

 .(Team Project ) انًدبيٛغ انطالثٛخ  -2
 انمٛبصٛخ .نطشٚمخ ا -3
 انًسبػشاد انؼًهٛخ. -4

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 االيزسبَبد انشٓشٚخ . -1
 االيزسبَبد انٕٛيٛخ . -2
 االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبػشح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انؼظف انزُْٙ. -3
  األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ) -1ج

انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ) لذساد انطبنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف 

 ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رسضٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.

) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد  يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ -2ج

 زٛبح انطبنت (

( )يظطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد Critical Thankingإصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى) -3ج

 (انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ ؽشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛبً نهٕطٕل إنٗ انسم انًطهٕة

 

  
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕػٕذ ٔثمخ فٙ انكالو.انمذسح   -1د

 TEAMWORK  انؼًم ثثمخ ػًٍ يدًٕػخ انؼًم اندًبػٙ -2د
 هًشكهخنخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٙ ٔػهًٙ نزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال ٔ انزسهٛم ٔانزسمٛك -3د

 انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسح، ٔرسذٚذ انفشص ٔٔػغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ    -4د
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 ػٍ كٛفٛخ يٕاخٓخ رهك االطبثبد انفطشٚخ ٔؽشق يؼبندزٓب ثًب ًٚزهكّ انطبنت يٍ يؼهٕيبد ػهًٛخ .
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 انًقشسثُُخ  .11

اعى انىحذح / أو  يخشخبد انزعهى انًطهىثخ انغبعبد األعجىع

 انًىضىع
طشَقخ 

 انزعهُى
 طشَقخ انزقُُى

 االول
رحضُش انششَحخ  فهى يىضىع انًحبضشح 2

واعزعًبل 

  انًبَكشوعكىة

Meet+
PDF 

ايزحبٌ انكزشوٍَ او 

حضىسٌ رحشَشٌ او 

  شفىٌ

 انثبٍَ

اطالع انطهجخ عهً اخهضح  2

خذَذح رًكُهى يٍ يخزجشَخ 

اكزغبة يهبساد ويعهىيبد 

 خذَذح

انًحبنُم انزٍ 

رغزعًم فٍ يخزجش 

   االيشاض انُجبرُخ 

Meet+
PDF 

ايزحبٌ انكزشوٍَ او 

حضىسٌ رحشَشٌ او 

  شفىٌ

 انثبنش
+Meet  االوعبط انغزائُخ  فهى يىضىع انًحبضشح 2

PDF 
ايزحبٌ انكزشوٍَ او 

حضىسٌ رحشَشٌ او 

  شفىٌ

 انشاثع
عاليبد واعشاض  يىضىع انًحبضشح فهى 2

  االيشاض انُجبرُخ 
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزشوٍَ او 

حضىسٌ رحشَشٌ او 

  شفىٌ
عضل انًغججبد  فهى يىضىع انًحبضشح 2 انخبيظ

   انًشضُخ 
 اعئهخ شفىَخ حضىسٌ

انفطشَبد وااليشاض  فهى يىضىع انًحبضشح 2 انغبدط

   انزٍ رغججهب
ايزحبٌ انكزشوٍَ او  حضىسٌ

 حضىسٌ

 انغبثع

انفطشَبد  فهى يىضىع انًحبضشح 2

انجالصيىداَفىسَخ 

وااليشاض انزٍ 

 رغججهب

ايزحبٌ انكزشوٍَ او  حضىسٌ

حضىسٌ رحشَشٌ او 

  شفىٌ

 انثبيٍ
ايزحبٌ انكزشوٍَ او  حضىسٌ ايزحبٌ شهشٌ   ايزحبٌ شهشٌ 2

حضىسٌ رحشَشٌ او 

  شفىٌ
 انزبعع

انفطشَبد انجُضُخ  فهى يىضىع انًحبضشح 2

وااليشاض انزٍ 

   رغججهب 

ايزحبٌ انكزشوٍَ او  حضىسٌ 

حضىسٌ رحشَشٌ او 

  شفىٌ

 انعبشش
انفطشَبد انضاَكىرُخ  فهى يىضىع انًحبضشح 2

وااليشاض انزٍ 

  رغججهب

ايزحبٌ انكزشوٍَ او  حضىسٌ 

حضىسٌ رحشَشٌ او 

  شفىٌ
انحبدٌ 

 عشش

كُغُخ  انفطشَبد ان فهى يىضىع انًحبضشح 2

وااليشاض انزٍ 

 رغججهب

ايزحبٌ انكزشوٍَ او  حضىسٌ 

حضىسٌ رحشَشٌ او 

  شفىٌ

انثبٍَ 

 عشش

انفطشَبد انجبصَذَخ  فهى يىضىع انًحبضشح 2

وانُبقصخ  

وااليشاض انزٍ 

 رغججهب

ايزحبٌ انكزشوٍَ او  حضىسٌ

حضىسٌ رحشَشٌ او 

  شفىٌ

انثبنش 

 عشش

انجكزشَب  فهى يىضىع انًحبضشح 2

وانفبَشوعبد 

واأليشاض انزٍ 

   رغججهب نهُجبد 

ايزحبٌ انكزشوٍَ او  حضىسٌ

حضىسٌ, رحشَشٌ او 

  شفىٌ

انشاثع 

 عشش

اطالع انطهجخ عهً اخهضح  2

يخزجشَخ خذَذح رًكُهى يٍ 

اكزغبة يهبساد ويعهىيبد 

 خذَذح

 

صَبسح يُذاَُخ 

نًخزجشاد فٍ كهُبد 

 اخشي

 اعئهخ شفىَخ حضىسٌ
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .11

 الرىخذ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

انكزت واالثحبس  انًُشىسح يٍ اندبيعبد انعشاقُخ  )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ 2

 .واندبيعبد انعبنًُخ انشصُُخ

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
  االيشاض انُجبرُخ ، كزت  عهىو انحُبح اعبعُبد 

 ،وانجكزشَب  كزبة فغهدخ انفطشَبد انعًهُخ انًعزًذح ،

 يدهخ ركشَذ نهعهىو انصشفخ.

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
يشاخع سصُُخ يٍ  ، االنكزشوَُخ انًكزجخ االفزشاضُخ

 االَزشَُذ

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .12

   

 

 % عُىَب  52

 ادساج يٕاػٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ, ٔيب رٕطم انّٛ انؼهًبء، ثشكم يضزًش .

 
 

 

 انخبيظ

 عشش 

ايزحبٌ انكزشوٍَ او  حضىسٌ ايزحبٌ شهشٌ ايزحبٌ شهشٌ 2

 حضىسٌ



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت :  الجامعة    
 كلية العلوم :  / المعهدةالكلي   
 قسم علوم الحياة :    القسم العلمي    
 11/6/2021تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         قة السيد العميد مصاد                                                                                                      
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 وصف الجرًبهح األكبدَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل 

 

  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

  / انًشكز  ؼهًٙانمضى ان .2

أ اصى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساصٙ  .5
 صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 

  انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

  انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 األكبدًٚٙ أْذاف انجشَبيح .9
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 انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيح نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    
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 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمشس أٔ انًضبق سيز انًمشس أٔ انًضبق انًشزهخ انذساصٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      
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 نهزطٕس انشخظٙانزخطٛؾ  .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14
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 هخطػ ههبراد الوٌهح

 اشبرح فٍ الورثعبد الوقبثلخ لوخرخبد الزعلن الفردَخ هي الجرًبهح الخبظعخ للزقُُنَرخً وظع 

 هخرخبد الزعلن الوطلىثخ هي الجرًبهح 

 أضبضٍ اضن الوقرر رهس الوقرر الطٌخ / الوطزىي

 أم اخزُبرٌ
 ُخالوهبراراألهذاف  خ ُالوعرفاألهذاف 

 جرًبهح الخبصخ ثبل

األهذاف الىخذاًُخ 

 والقُوُخ 
والزأهُلُخ براد العبهخ الوه

الوهبراد األخري  )الوٌقىلخ

الوزعلقخ ثقبثلُخ الزىظُف 

 (والزطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررً

 اضن الزذرَطٍ : م.م  هحوذ ضبهٍ فرحبى 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انؼهٕو –خبيؼخ ركشٚذ  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 انؼهٕو لضى ػهٕو     / انًشكز ؼهًٙ ان انمضى .2

 ػًهٙ /  انفطشٚبد انطجٛخ  اصى / سيز انًمشس .3

 انكزشَٔٙ  -زؼٕس٘   أشكبل انسؼٕس انًزبزخ .4

 2221- 2222 – فظهٙ )كٕسصبد( انفظم / انضُخ .5

 صبػخ 32  )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 2221-6-18 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

، ٔكًب ٚزى اكضبة انطهجخ  االخزظبص ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللضبو  انفطشٚبد ػبيخ ػٍ  فكشحاٚظبل   -1    

انزٙ ردؼهٓى يهًٍٛ ثأْى انًٕاػٛغ انزٙ يٍ انًًكٍ اٌ  نؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٔانزشخٛظٛخ ثؼغ انًٓبساد ا

 .ٔكٛفٛخ انزؼبيم يغ ْكزا ايٕس كبأليشاع ٔاالطبثبد انفطشٚخ  انٕٛيٛخ ، ٕٚاخْٕٓب فٙ انسٛبح انؼًهٛخ 

 
 فٙ انؼشاق.  ػهٕو انسٛبح  فٙ يدبلكفٕءح ٔيزخظظخ إػذاد يالكبد  -2
 
 
 

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

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

 البرنامج.

 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ - 9
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   ْذاف انًؼشفٛخاأل -أ

 .ػهٕو انسٛبح انؼًهٙ فٙ ٌ ٚظُف االززٛبخبد نزطٕٚش انٕالغ ا -1أ

  اصبصٛبد فٙ رشخٛض رهك انكبئُبد ٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخ يب رؼهًّ يٍ ا -2أ

  انؼهًٛخ االخٓزح االصزؼًبالد غٛش انضهًٛخ فٙ  اٚدبثب أٌ ُٚزمذ  -3أ
 ٔرسمٛمٓب ػًهٛب. أٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انزٙ دسصٓب ثذلخ -4أ
 أٌ ٚفك انًدٕٓل ثبنمٛبس ػهٗ انُظٛش انًؼهٕو  -5أ
 .يغ دالالرٓب انؼهًٛخ أٌ ٚسٛؾ ػهًب ثبنًظطهسبد    -6أ

  .ًمشسانخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 

 ثشئ يٍ انسذاثخ ٔاالثذاع.  نالطبثبد انفطشٚخ زهٕال ٔرؼهٛال أٌ ٚجزكش انطبنت  - 1ة

 انؼًهٛخ ٔانزكٛف ػهٗ زم انًشبكم . انفطشٚبد يؼشفخ انطبنت نًفٕٓو   - 2ة

 ثأصهٕة خذٚذ نجبٕٚنٕخٛخ ايخططب نذساصخ انًفشداد  انطبنت أٌ ٚظًى  - 3ة

 . ػهًٙ  دلٛك ثًُظٕسرًكٍٛ انطهجخ يٍ رسهٛم انٕالغ      -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .ؽشٚمخ انمبء انًسبػشاد -1

 .(Team Project ) انًدبيٛغ انطالثٛخ  -2
 نطشٚمخ انمٛبصٛخ .ا -3
 انًسبػشاد انؼًهٛخ. -4

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 االيزسبَبد انشٓشٚخ . -1
 االيزسبَبد انٕٛيٛخ . -2
 االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبػشح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انؼظف انزُْٙ. -3
  األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ) -1ج

ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ) لذساد انطبنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ 

 ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رسضٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.

يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد  -2ج

 زٛبح انطبنت (

( )يظطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد Critical Thankingانزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى) إصزشارٛدٛخ -3ج

 (انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ ؽشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛبً نهٕطٕل إنٗ انسم انًطهٕة

 

  
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕػٕذ ٔثمخ فٙ انكالو.انمذسح   -1د

 TEAMWORK  انؼًم ثثمخ ػًٍ يدًٕػخ انؼًم اندًبػٙ -2د
 هًشكهخنخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٙ ٔػهًٙ نزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال ٔ انزسهٛم ٔانزسمٛك -3د

 ٔٔػغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسح، ٔرسذٚذ انفشص    -4د

 ػٍ كٛفٛخ يٕاخٓخ رهك االطبثبد انفطشٚخ ٔؽشق يؼبندزٓب ثًب ًٚزهكّ انطبنت يٍ يؼهٕيبد ػهًٛخ .
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 ثٌُخ الوقرر .11

اضن الىحذح / أو  هخرخبد الزعلن الوطلىثخ الطبعبد األضجىع

 الوىظىع
غرَقخ 

 الزعلُن
 غرَقخ الزقُُن

 االول
هقذهخ عي الفطرَبد   فهن هىظىع الوحبظرح 2

 الطجُخ 
Meet+

PDF 
اهزحبى الكزروًٍ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 الثبًٍ

اغالع الطلجخ علً اخهسح  2

هخزجرَخ خذَذح روكٌهن هي 

اكزطبة ههبراد وهعلىهبد 

 خذَذح

رشخُص االصبثبد 

  الفطرَخ 
Meet+

PDF 
اهزحبى الكزروًٍ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 الثبلش
االهراض الزٍ  هىظىع الوحبظرحفهن  2

رطججهب الفطرَبد 

 الطجُخ 

Meet+
PDF 

اهزحبى الكزروًٍ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 الراثع
الوعبهالد االولُخ  فهن هىظىع الوحبظرح 2

لجعط العٌُبد 

 الورظخ 

Meet+
PDF 

اهزحبى الكزروًٍ او 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
 اضئلخ شفىَخ حعىرٌ  االوضبغ السرعُخ  فهن هىظىع الوحبظرح 2 الخبهص

اهزحبى الكزروًٍ او  حعىرٌ  الفطرَبد الدلذَخ  فهن هىظىع الوحبظرح 2 الطبدش

 حعىرٌ

 الطبثع
الزعرف علً اًىاع  فهن هىظىع الوحبظرح 2

 الفطرَبد الدلذَخ
اهزحبى الكزروًٍ او  حعىرٌ

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 الثبهي
اهزحبى الكزروًٍ او  حعىرٌ اهزحبى شهرٌ   اهزحبى شهرٌ 2

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
 الزبضع

الفطرَبد رحذ  فهن هىظىع الوحبظرح 2

  الدلذَخ 

اهزحبى الكزروًٍ او  حعىرٌ 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 العبشر
االهراض الفطرَخ  فهن هىظىع الوحبظرح 2

 الططحُخ 
اهزحبى الكزروًٍ او  حعىرٌ 

 حعىرٌ رحرَرٌ او

  شفىٌ
الحبدٌ 

 عشر

االهراض الفطرَخ  فهن هىظىع الوحبظرح 2

  الدهبزَخ 
اهزحبى الكزروًٍ او  حعىرٌ 

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
الثبًٍ 

 عشر

اهزحبى الكزروًٍ او  حعىرٌ االًسَوبد الفطرَخ  فهن هىظىع الوحبظرح 2

حعىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
الثبلش 

 عشر

اهزحبى الكزروًٍ او  حعىرٌ  الطوىم الفطرَخ  فهن هىظىع الوحبظرح 2

حعىرٌ, رحرَرٌ او 

  شفىٌ

الراثع 

 عشر

اغالع الطلجخ علً اخهسح  2

هخزجرَخ خذَذح روكٌهن هي 

اكزطبة ههبراد وهعلىهبد 

 خذَذح

 

 

زَبرح هُذاًُخ 

لوخزجراد فٍ كلُبد 

 اخري

 اضئلخ شفىَخ حعىرٌ
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .11

 الرىخذ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

الكزت واالثحبس  الوٌشىرح هي الدبهعبد العراقُخ  )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ 2

 .والدبهعبد العبلوُخ الرصٌُخ

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
العولُخ  فطرَبد الطجُخ ، كزت ال علىم الحُبح اضبضُبد 

هدلخ ركرَذ للعلىم  كزبة فطلدخ الفطرَبد، الوعزوذح ،

 الصرفخ.

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
هراخع رصٌُخ هي  ، االلكزروًُخ الوكزجخ االفزراظُخ

 االًزرًُذ

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .12

   

 

 % ضٌىَب  52

 ادساج يٕاػٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ, ٔيب رٕطم انّٛ انؼهًبء، ثشكم يضزًش .

 
 

 الخبهص

 عشر 

اهزحبى الكزروًٍ او  حعىرٌ اهزحبى شهرٌ اهزحبى شهرٌ 2

 حعىرٌ



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
   مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 رًوْرط ّصف الوقر
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 اصن الزذرٗضٖ : م.د. ثالل احوذ عجذهللا العرثٖ 

 ّصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انؼهٕو –خبيؼخ ركشٚذ  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 لضى ػهٕو انسٛبح     / انًشكز ؼهًٙ انمضى ان .2

 انزهٕس ) َظش٘ ( اصى / سيز انًمشس .3

 انكزشَٔٙ    أشكبل انسؼٕس انًزبزخ .4

 2221- 2222 –فظهٙ )كٕسصبد(  انفظم / انضُخ .5

 صبػخ 32  )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 2221-6-18 اد ْزا انٕطف ربسٚخ إػذ .7

 أْذاف انًمشس .8

، ٔكًب ٚزى اكضبة انطهجخ  ثبنُضجخ نطهجخ ػهٕو انسٛبحٔاًْٛخ ْزا انًمشس  انزهٕس ػبيخ ػٍ  فكشحاٚظبل   -1    

نزٙ ػٍ َٕػٛخ ٔيظبدسانزهٕس  ٔاًْٛزٓب ٔخطٕسح انزهٕس ػهٗ ثبٕٚنٕخٛخ انكبئٍ انسٙ  ا انًؼهٕيبدثؼغ 

يٍ انًًكٍ اٌ ٕٚاخْٕٓب فٙ يشٕاسْى انؼهًٙ ٔانسٛبرٙ   ، يثم يظبدس اػٛغ انزٙ ردؼهٓى يهًٍٛ ثأْى انًٕ

 انزهٕس ٔكٛفٛخ انزمهٛم يُٓب ٔ كٛفٛخ ردُت انزؼشع نهًهٕثبد انضبيخ ٔكٛفٛخ انزخهض يٍ انًهٕثبد  .

 
  ٛبح ػهٕو انسفٙ يدبل  يٍ انًؼهٕيبد ٔانًجبدئ انزٙ ردؼهٓى كفٕئٍٛ كًزخظظٍٛ  انطهجخ ثخزٍٚإػذاد  -2

 ػهى انجٛئخ ٔانزهٕس  
 

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

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

 نامج.البر

 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ - 9
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   ْذاف انًؼشفٛخاأل -أ

 انجٛئخ ٔانزمهٛم يٍ انزهٕس انجٛئٙ . نزسضٍٛ ٌ ٚظُف االززٛبخبد ا -1أ

شٚظب زٛبرّ يب ٚالئى انجٛئخ انًسٛطخ ثّ اٌ كبَذ يبئٛخ أ اسػٛخ  ٔٚكٌٕ ز ٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخا -2أ

 ػهٗ رًُٛخ ٔرشدٛغ االيٕس انزٙ رزْش يٍ صاليخ انجٛئخ يٍ خًٛغ إَاع انزهٕس  

 انًسٛؾ انجٛئٙ انزٙ رؤثش ػهٗ انكبئُبد  انسٛخغٛش انضهًٛخ فٙ  االفؼبل اٚدبثب أٌ ُٚزمذ  -3أ
 ٔٚضدم ػاليبد خٛذح فٙ اخزجبسارّ انضُٕٚخ . أٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انزٙ دسصٓب ثذلخ -4أ
 .يغ دالالرٓب انجٛئٛخ ٔخظٕطب انزهٕس  ٚسٛؾ ػهًب ثبنًظطهسبد أٌ    -5أ

  .ًمشسانخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 

اٌ انًسبػشاد انُظشٚخ  ركضت انطبنت انًٓبساد انفكشٚخ ٔانؼهًٛخ نزسهٛم ٔرسذٚذ ٔرشخٛض  – 1ة

 مهٛم ٔانزخهض يُٓب  .ٔرظُٛف انًهٕثبد  زضت اصش رظُٛفٓب  انكًٛٛبئٙ ٔيظبدسْب ٔيؼشفخ كٛفٛخ انز

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .ؽشٚمخ انمبء انًسبػشاد -1

 .(Team Project ) انًدبيٛغ انطالثٛخ  -2
 نطشٚمخ انمٛبصٛخ .ا -3
4- Drawing by note pad   
 

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االيزسبَبد انشٓشٚخ . -1
 االيزسبَبد انٕٛيٛخ . -2
 االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبػشح . -3
  األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ) -1ج

انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ) لذساد انطبنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف 

 ٚدت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رسضٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.

سح انزفكٛشانؼبنٛخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد يٓب -2ج

 زٛبح انطبنت (

( )يظطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد Critical Thankingإصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى) -3ج

 سم انًطهٕة)انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ ؽشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛبً نهٕطٕل إنٗ ان

 

  
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕػٕذ ٔثمخ فٙ انكالو.انمذسح   -1د

 TEAMWORK  انؼًم ثثمخ ػًٍ يدًٕػخ انؼًم اندًبػٙ -2د
 خًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٙ ٔػهًٙ نزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نًشكهخٔ انزسهٛم ٔانزسمٛك -3د

 انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسح، ٔرسذٚذ انفشص ٔٔػغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ    -4د
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 ثٌ٘خ الوقرر .11

 األصجْع

د
عب
ضب
ال

 

 لزق٘٘نطرٗقخ ا طرٗقخ الزعل٘ن اصن الْحذح / أّ الوْضْع هخرعبد الزعلن الوطلْثخ

 Meet+PDF هقذهخ عي الزلْس ّال٘ئخ  هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة  2 االّل

Telegram  
هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 عذح اصئلخ عشْائ٘ب 

 الضبًٖ
Meet+PDF الزلْس الِْائٖ ّاصٌبفَ  هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة  2

+ 
Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 عذح اصئلخ عشْائ٘ب 

 الضبلش
هصبدر ّاًْاع الولْصبد فٖ  ْضْع الوحبضرحه اصز٘عبة  2

 الِْاء 

Meet+PDF
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 عذح اصئلخ عشْائ٘ب 

 الراثع
طرق هعبلغخ الزلْس الِْائٖ  هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة  2

ّدّر الوْصضبد الحكْه٘خ 

 ّاالًضبى فٖ الوعبلغخ 

Meet+PDF 
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 خ عشْائ٘ب عذح اصئل

 الخبهش
ربص٘ر الزلْس الِْائٖ علٔ  هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة  2

 صحخ االًضبى 

Meet+PDF 
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 عذح اصئلخ عشْائ٘ب 

اهزحبى الكزرًّٖ اّ  حضْرٕ اهزحبى شِرٕ  اهزحبى شِرٕ 2 الضبدس

 حضْرٕ

 الضبثع
Meet+PDF الوبئٖ  هقذهخ عي الزلْس هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة  2

+ 
Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 عذح اصئلخ عشْائ٘ب

 الضبهي
هصبدر الزلْس الوبئٖ ّاًْاع  هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة  2

  الولْصبد الوبئ٘خ 
Meet+PDF

+ 
Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 عذح اصئلخ عشْائ٘ب 

 الزبصع
لٔ صحَ اصبر الزلْس الوبئٖ ع هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة  2

 االًضبى ّالحْ٘اى ّالٌجبد 

Meet+PDF
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 عذح اصئلخ عشْائ٘ب 

 العبشر
 طرق هعبلغخ الو٘بٍ  هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة  2

 
Meet+PDF

+ 
Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 عذح اصئلخ عشْائ٘ب 

الحبدٕ 

 عشر

بدرٍ الزلْس االرضٖ  هص هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة  2

 ّاًْاعَ ّطرق هعبلغزِب 
 

Meet+PDF
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

  عذح اصئلخ عشْائ٘ب 

الضبًٖ 

 عشر

الزلْس االشعبعٖ هصبدرٍ  هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة  2

 ّاًْاعَ   
Meet+PDF 

+ 
Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 عذح اصئلخ عشْائ٘ب 

الضبلش 

 عشر

 Meet+PDF هخبطر الزلْس االشعبعٖ  هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة   2
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 عذح اصئلخ عشْائ٘ب 

الراثع 

 عشر

 Meet+PDF الزلْس الضْضبئٖ  هْضْع الوحبضرح اصز٘عبة   2
+ 

Telegram 

هٌبقشخ الطلجخ ثطرػ 

 عذح اصئلخ عشْائ٘ب 

الخبهش 
 Meet+PDF اهزحبى شِرٕ اهزحبى شِرٕ 2

+ 
 حبى الكزرًّٖ اهز
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .11

 الرْعذ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 الكزبة الوٌِغٖ للج٘ئخ ّالزلْس ربل٘ف حض٘ي الضعذٕ )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ 2

 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 لخ الج٘ئخ ّالزٌو٘خ كزت الزلْس الج٘ئٖ ّهغ

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
هراعع رصٌ٘خ هي  ، االلكزرًّ٘خ الوكزجخ االفزراض٘خ

 االًزرً٘ذ

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .12

   

 

 % صٌْٗب  52

 ثشكم يضزًش . ادساج يٕاػٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ, ٔيب رٕطم انّٛ انؼهًبء،

 
 

      
 ثُٛخ انجشَبيح  .1

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمشس أٔ انًضبق سيز انًمشس أٔ انًضبق انًشزهخ انذساصٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2 انزهٕس   انثبنثخ

     

     

     

     

     
 
 

 Telegram عشر
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 هخطظ هِبراد الوٌِظ

 قبثلخ لوخرعبد الزعلن الفردٗخ هي الجرًبهظ الخبضعخ للزق٘٘نٗرعٔ ّضع اشبرح فٖ الورثعبد الو

 هخرعبد الزعلن الوطلْثخ هي الجرًبهظ 

 أصبصٖ اصن الوقرر رهز الوقرر الضٌخ / الوضزْٓ

 أم اخز٘برٕ
 ٘خالوِبراراألُذاف  خ ٘الوعرفاألُذاف 

 جرًبهظ الخبصخ ثبل

األُذاف الْعذاً٘خ 

 ّالق٘و٘خ 
ل٘خ ّالزأُ٘براد العبهخ الوِ

الوِبراد األخرٓ  )الوٌقْلخ

الوزعلقخ ثقبثل٘خ الزْظ٘ف 

 (ّالزطْر الشخصٖ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
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 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 :                       

 لتاريخ  :                                                       التاريخ   :                                                          ا     
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 العميد          مصادقة السيد                                                                                                        

 



 
       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها   يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازا  
 مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

  المؤسسة التعليمية  .1

  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :   .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج المطلوبة  .10

 االهداف المعرفية   -أ
         -1أ
 -2أ

  -3أ

 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 
 -  1ب 

   - 2ب 

         - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 

 

 طرائق التقييم       

 
 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 

 

 طرائق التقييم     

 
 

 

 



 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 - 4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 

 

 

 

 طرائق التقييم           

 
 
 

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     
     

 
 
 
 
 
 



 للتطور الشخصي التخطيط  .12

 

 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

 التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى
 أم اختياري 

األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية  

 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة) المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 حيدر مظهر عباس  اسم التدريسي : م. 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية العلوم  –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم الحياة     القسم العلمي  / المركز .2

 عملي  وراثة   اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني   -حضوري   أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021- 2020 –فصلي )كورسات(   الفصل / السنة  .5

 ساعة  45  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021- 6-19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

مهمة من الناحية الوراثية  الالوراثة واالمراض    أنواعلك  ذ كبصورة عامة     الوراثةايصال فكرة عن     -1    

 الالحقة  األجيالورها في ة انتقالها وظهتوجدها وكيف  وأماكن

 في العراق.   الوراثة إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال علوم الحياة وتحديدا في مجال  -2
 
 
 

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

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

 البرنامج. 



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  - 9

   األهداف المعرفية -أ
 .الوراثةان يصنف االحتياجات لتطوير الواقع العملي في  -1أ

 ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الظواهر   -2أ

  أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا. -3أ

 . المهاراتية الخاصة بالمقرر األهداف  -ب 
 

 أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال لتحضير التراكيز المختلفة الجراء التجارب  - 1ب 

 .  انتقال الصفات والجينات من جيل الى جيل اخروكيفية   الوراثةمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة القاء المحاضرات.  -1
 (. Team Projectالمجاميع الطالبية )   -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
   األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ( Let s Think about Thinking Abilityالتفكير بحسب قدرة الطالب )مهارة  -1ج

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. 

ة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد  مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهار -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم) -3ج

 التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب)

 

  



 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 
 القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.  -1د 

 TEAMWORK العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د 

 وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةالتحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي   -3د 
 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة     -4د 
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع

 الموضوع
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 األول
ة عن  مقدمة عام موضوع المحاضرة فهم  3

مختبر الوراثة 

 فيل وحشرة الدروسو

امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

 شفوي 

 الثاني 
التمييز بين الذكور   فهم موضوع المحاضرة  3

  واالناث 
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

 شفوي 

 الثالث 
دراسة النسخ  فهم موضوع المحاضرة  3

 المظهرية 
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

   شفوي

 الرابع
)   األولقانون مندل  فهم موضوع المحاضرة  3

 تجارب تطبيقية (
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

   شفوي

 الخامس
)   األولقانون مندل  فهم موضوع المحاضرة  3

  التضريب االختباري

) 

 اسئلة شفوية حضوري 

  قانون مندل الثاني  المحاضرة فهم موضوع  3 السادس 

  تجارب تطبيقية
امتحان الكتروني او   حضوري 

 حضوري 

 السابع
  قانون مندل الثاني    امتحان شهري 3

 التضريب االختباري  
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

   شفوي

 الثامن
نتائج قانون مندل   فهم موضوع المحاضرة  3

  وإعطاءالثاني 

 تمارين خارجية 

امتحان الكتروني او   حضوري 

تحريري او  حضوري 

   شفوي

 التاسع

االمتحان الفصلي   فهم موضوع المحاضرة  3

  األول
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

   شفوي

 العاشر 
دراسة الوراثة   فهم موضوع المحاضرة  3

ة بالجنس  المرتبط

 والتطبيق   األمثلةمع 

امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

   شفوي

الحادي  

 عشر

الوراثة البشرية مع   فهم موضوع المحاضرة  3

    األمثلة
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

   شفوي

الثاني  

 عشر

  –ط والعبور االرتبا فهم موضوع المحاضرة  3

  تجارب -تطبيق 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او  

حضوري تحريري او  

   شفوي

الثالث  

 عشر

تكملة االرتباط  فهم موضوع المحاضرة  3

   األمثلةوالعبور مع 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او  

حضوري, تحريري او  

   شفوي
الرابع 

 عشر
   فهم موضوع المحاضرة 3

 

االمتحان الفصلي  

 ي الثان
Meet+

PDF 
 اسئلة شفوية



 البنية التحتية   .11

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 والجامعات العالمية الرصينة. 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (  )
 المجلت االكاديمية العراقية  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
مراجع رصينة من   ، المكتبة االفتراضية االلكترونية

 االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   
 

 % سنويا  25

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

 
 

 
 

الخامس 

 عشر

الوراثة الكمية   امتحان شهري  3

دراستها والتطبيق  

 االحصائي 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او  

 حضوري 



 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 :                       

 لتاريخ  :                                                       التاريخ   :                                                          ا     
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 العميد          مصادقة السيد                                                                                                        

 



 
       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها   يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازا  
 مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

  المؤسسة التعليمية  .1

  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :   .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج المطلوبة  .10

 االهداف المعرفية   -أ
         -1أ
 -2أ

  -3أ

 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 
 -  1ب 

   - 2ب 

         - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 

 

 طرائق التقييم       

 
 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 

 

 طرائق التقييم     

 
 

 

 



 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 - 4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 

 

 

 

 طرائق التقييم           
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     
     

 
 
 
 
 
 



 للتطور الشخصي التخطيط  .12

 

 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

 التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى
 أم اختياري 

األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية  

 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة) المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 حيدر مظهر عباس  اسم التدريسي : م. 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية العلوم  –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم الحياة     القسم العلمي  / المركز .2

 بايولوجية الخلية العملي  اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني   -حضوري   أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021- 2020 –فصلي )كورسات(   الفصل / السنة  .5

 ساعة  45  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021- 6-19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

التي تعمل بها الخلية وطرق االنقسام المتخصصة  ايصال فكرة عن الخلية بصورة عامة  كذلك االليات     -1    

 لعمليات التكاثر والنمو والتجديد والتعويض للخاليا المتضررة .

 إعداد مالكات كفوءة ومتخصصة في مجال علوم الحياة وتحديدا في مجال الخلية  في العراق.  -2
 
 
 

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

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

 البرنامج. 



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  - 9

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

 ان يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه واعماله وتفسير الظواهر   -2أ

  أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة وتحقيقها عمليا. -3أ

 . المهاراتية الخاصة بالمقرر األهداف  -ب 
 

 أن يبتكر الطالب حلوال وتعليال لتحضير التراكيز المختلفة الجراء التجارب  - 1ب 

 .  وكيفية الكشف عن عضياتها  بايولوجية الخليةمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة القاء المحاضرات.  -1
 (. Team Projectالمجاميع الطالبية )   -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
   األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ( Let s Think about Thinking Abilityالتفكير بحسب قدرة الطالب )مهارة  -1ج

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. 

ة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد  مهارة التفكيرالعالية ) الهدف من هذه المهار -2ج

 حياة الطالب (

( )مصطلح يرمز ألعلى مستويات Critical Thankingإستراتيجية التفكير الناقد في التعلم) -3ج

 التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب)

 

  



 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 
 القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.  -1د 

 TEAMWORK العمل الجماعي العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د 

 وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةالتحليل والتحقيق وجمع المعلومات بشكل منهجي   -3د 
 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة     -4د 
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع

 الموضوع
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 األول
المجهر الضوئي   موضوع المحاضرة فهم  3

 المركب
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

 شفوي 

 الثاني 
التعبير عن المحاليل   فهم موضوع المحاضرة  3

   والتراكيز
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

 شفوي 

 الثالث 
عمليات فصل   فهم موضوع المحاضرة  3

مكونات عضيات  

 الخلية 

امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

   شفوي

 الرابع
الكشق عن مكونات   فهم موضوع المحاضرة  3

 جدار الخلية النباتية 
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

   شفوي
 اسئلة شفوية حضوري   الغشاء البالزمي فهم موضوع المحاضرة  3 الخامس

 السادس 
البكتريا ) الفحص   المحاضرة فهم موضوع  3

المجهري لعينة من 

   اللبن (

امتحان الكتروني او   حضوري 

 حضوري 

 السابع
امتحان الكتروني او   حضوري  اشكال الخاليا     امتحان شهري 3

حضوري تحريري او  

   شفوي

 الثامن
امتحان الكتروني او   حضوري  البلورات وانواعها  فهم موضوع المحاضرة  3

تحريري او  حضوري 

   شفوي

 التاسع

البالستيدات  فهم موضوع المحاضرة  3

 وانواعها
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

   شفوي

 العاشر 
الكشف عن  فهم موضوع المحاضرة  3

 المايتوكندريا 
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

   شفوي

الحادي  

 عشر

القتل والتثبيت   فهم موضوع المحاضرة  3

 والتصبيغ  
امتحان الكتروني او   حضوري 

حضوري تحريري او  

   شفوي

الثاني  

 عشر

+Meet النواة  فهم موضوع المحاضرة  3
PDF 

امتحان الكتروني او  

حضوري تحريري او  

   شفوي

الثالث  

 عشر

+Meet الكشف عن جسم بار  فهم موضوع المحاضرة  3
PDF 

امتحان الكتروني او  

حضوري, تحريري او  

   شفوي

الرابع 

 عشر

   فهم موضوع المحاضرة 3

 

طريقة الطالء  

والهرس لدراسة 

 االنقسام الخلوي 

Meet+
PDF 

 اسئلة شفوية
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 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 والجامعات العالمية الرصينة. 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (  )
 المجالت االكاديمية العراقية  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
مراجع رصينة من   ، المكتبة االفتراضية االلكترونية

 االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   
 

 % سنويا  25

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

 
 

 

الخامس 

 عشر
+Meet امتحان شهري  امتحان شهري  3

PDF 
امتحان الكتروني او  

 حضوري 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
   مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 رًَىرط وصف انًمر



  
 1انصفحخ 

 
  

 اضى انزذرَطٍ : و.د. ثالل احًذ ػجذهللا انؼرثٍ 

 وصف انًمرر

 

 

 كهٛخ انؼهٕو –خبيؼخ ركشٚذ  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 لضى ػهٕو انسٛبح     / انًشكز ؼهًٙ انمضى ان .2

 ) َظش٘ ( انًؼبندخ انجبٕٚنٕخٛخ اصى / سيز انًمشس .3

 انكزشَٔٙ    أشكبل انسضٕس انًزبزخ .4

 2221- 2222 –فظهٙ )كٕسصبد(  انفظم / انضُخ .5

 بػخص 32  )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 2221-6-18 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

،   ثبنُضجخ نطهجخ ػهٕو انسٛبحٔاًْٛخ ْزا انًمشس   يبْٛخ انًؼبندخ انجبٕٚنٕخٛخػبيخ ػٍ  فكشحاٚظبل   -1    

ٔ   نزذٔٚش انًٛبِ ٔاًْٛزٓب   ػٍ إَاع ٔطشق انًؼبندخ انجبٕٚنٕخٛخ  انًؼهٕيبدٔكًب ٚزى اكضبة انطهجخ ثؼض 

يٍ انًًكٍ اٌ ٕٚاخْٕٓب فٙ يشٕاسْى انؼهًٙ ٔانسٛبرٙ   ، يثم نزٙ ردؼهٓى يهًٍٛ ثأْى انًٕاضٛغ انزٙ ا

يٛبِ انفضالد ٔطشق انًؼبندخ انؼبيخ ٔكٛفٛخ رٓٛئخ انًٛبِ نهًؼبندخ انجبٕٚنٕخٛخ َٕٔػٛخ انكبئُبد انسٛخ يظبدس 

 .  بندزٓب لجم ٔثؼذ رطجٛك انًؼبندخ انًضزخذيخ نهًؼبندخ ٔيؼشفخ اْى خظبئض يٛبِ انفضالد انزٙ ٚزى يؼ

 
  ػهٕو انسٛبح فٙ يدبل  يٍ انًؼهٕيبد ٔانًجبدئ انزٙ ردؼهٓى كفٕئٍٛ كًزخظظٍٛ  انطهجخ ثخزٍٚإػذاد  -2

 طشق يؼبندخ انجبٕٚنٕخٛخ ػهى انجٛئخ ٔانزهٕس  
 

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

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

 نامج.البر



  
 2انصفحخ 

 
  

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ - 9

   ْذاف انًؼشفٛخاأل -أ

 .نجٛئخ ٔانزمهٛم يٍ انزهٕس انًبئٙ ا نزسضٍٛ ٌ ٚظُف االززٛبخبد ا -1أ

زٛبرّ يب ٚالئى انجٛئخ انًسٛطخ ثّ ٔٚكٌٕ زشٚظب ػهٗ رًُٛخ ٔرشدٛغ االيٕس  ٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسصخا -2أ

   ٔخظٕطب انزمهٛم يٍ يٛبِ انفضالد انزٙ رزْش يٍ صاليخ انجٛئخ يٍ خًٛغ إَاع انزهٕس

ٔخظٕطب  انًسٛظ انجٛئٙ انزٙ رؤثش ػهٗ انكبئُبد  انسٛخغٛش انضهًٛخ فٙ  الفؼبلا اٚدبثب أٌ ُٚزمذ  -3أ

 طشق انطشذ غٛش انضهًٛخ نًٛبِ انفضالد 
 ٔٚضدم ػاليبد خٛذح فٙ اخزجبسارّ انضُٕٚخ . أٌ ٚضزشخغ انًؼهٕيبد انزٙ دسصٓب ثذلخ -4أ
 .الرٓبيغ دالانخبطخ ثبنًؼبندخ انجبٕٚنٕخٛخ أٌ ٚسٛظ ػهًب ثبنًظطهسبد    -5أ
  .ًمشسانخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 

اٌ انًسبضشاد انُظشٚخ  ركضت انطبنت انًٓبساد انفكشٚخ ٔانؼهًٛخ نزسهٛم ٔرسذٚذ ٔرشخٛض  – 1ة

زضت اصش  فٙ يٛبِ انفضالد ٔكٛفٛخ يؼبندزٓب ثبنطشق انجبٕٚنٕخٛخ االَضت  ٔرظُٛف انًهٕثبد 

ثبصزخذاو يخزهف االَٕاع يٍ ٛفٛخ انزمهٛم ٔانزخهض يُٓب رظُٛفٓب  انكًٛٛبئٙ ٔيظبدسْب ٔيؼشفخ ك

 . انكبئُبد انسٛخ انًدٓشٚخ 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .طشٚمخ انمبء انًسبضشاد -1

 .(Team Project ) انًدبيٛغ انطالثٛخ  -2
 نطشٚمخ انمٛبصٛخ .ا -3
4- Drawing by note pad   
 

 طشائك انزمٛٛى      

 االيزسبَبد انشٓشٚخ . -1
 يزسبَبد انٕٛيٛخ .اال -2
 االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبضشح . -3
  األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت ) -1ج

انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس ) لذساد انطبنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف 

 فكش ٔٚؼًم ػهٗ رسضٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.ٚدت أٌ ٚ

يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد  -2ج

 زٛبح انطبنت (

( )يظطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد Critical Thankingإصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى) -3ج

 انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ طشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛبً نهٕطٕل إنٗ انسم انًطهٕة)
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 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 مخ فٙ انكالو.ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕذ ٔثانمذسح   -1د

 TEAMWORK  انؼًم ثثمخ ضًٍ يدًٕػخ انؼًم اندًبػٙ -2د
 خًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٙ ٔػهًٙ نزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نًشكهخٔ انزسهٛم ٔانزسمٛك -3د

 انذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسح، ٔرسذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ    -4د
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 ثُُخ انًمرر .11

 األضجىع

د
ػب
طب
ان

 

 طرَمخ انزمُُى طرَمخ انزؼهُى اضى انىحذح / أو انًىضىع يخرعبد انزؼهى انًطهىثخ

طجُؼخ انًهىصبد ويكىَبد  يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة  2 االول

 يُبِ انفضالد 
Meet+PDF 

Telegram  
يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب 

 انضبٍَ
بئص وانًظهر انؼبو خص يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة  2

 نًُبِ انفضالد 
Meet+PDF

+ 
Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب 

 انضبنش
ثبَىنىعُخ االحُبء انذلُمخ فٍ  يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة  2

 يحطبد انًؼبنغخ

Meet+PDF
+ 

Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب 

 انراثغ
انًؼبنغخ انزحضُرَخ  رحيىضىع انًحبض اضزُؼبة  2

 ويراحههب 

Meet+PDF 
+ 

Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب 

 انخبيص
خساَبد انزرضُت اشكبل  يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة  2

 واَىاع 

Meet+PDF 
+ 

Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب 

بٌ انكزروٍَ او ايزح حضىرٌ ايزحبٌ شهرٌ  ايزحبٌ شهرٌ 2 انطبدش

 حضىرٌ

 انطبثغ
اَظًخ انىضظ انؼبنك َظبو  يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة  2

 انحًبح انًُشطخ 
Meet+PDF

+ 
Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب

 انضبيٍ
يصبدر انزهىس انًبئٍ واَىاع  يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة  2

احىاض انزاليص انًهىصبد 

   انجبَىنىعٍ 

Meet+PDF
+ 

Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب 

 انزبضغ
انًاليطبد انجبَىنىعُخ  يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة  2

 انذوارح

Meet+PDF
+ 

Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب 

 انؼبشر
انهضى انهىائٍ  وانهضى  يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة  2

 انالهىائٍ 

 

Meet+PDF
+ 

Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب 

انحبدٌ 

 ػشر

ازانخ انًُبِ يٍ انحًبِ  يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة  2

 ورغفُفهب 
 

Meet+PDF
+ 

Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

  ػذح اضئهخ ػشىائُب 

انضبٍَ 

 ػشر

فحىصبد يرالجخ كفبءح َظى  يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة  2

رطهُر انًُبِ  –انًؼبنغخ 

 انًؼبنغخ 

Meet+PDF 
+ 

Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب 

انضبنش 

 ػشر

يصُر انًًرضبد وانًخبطر  يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة   2

 انجبَىنىعُخ
Meet+PDF 

+ 
Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب 

انراثغ 

 ػشر

طبر طرق انىلبَخ يٍ اخ يىضىع انًحبضرح اضزُؼبة   2

 انؼىايم انًًرضخ 
Meet+PDF 

+ 
Telegram 

يُبلشخ انطهجخ ثطرػ 

 ػذح اضئهخ ػشىائُب 

انخبيص 
 Meet+PDF ايزحبٌ شهرٌ ايزحبٌ شهرٌ 2

+ 
 ايزحبٌ انكزروٍَ 
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .11

 الرىعذ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 نغخ يُبِ انًغبرٌ يصذر ػٍ  اضص يؼب )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ 2

 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
Wastewater biological  treatment. 

Books and studies  

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
يراعغ رصُُخ يٍ  ، االنكزروَُخ انًكزجخ االفزراضُخ

 َزرَُذاال

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .12

   

 

 % ضُىَب  52

 ادساج يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ, ٔيب رٕطم انّٛ انؼهًبء، ثشكم يضزًش .

 
 

      
 ثُٛخ انجشَبيح  .1

 نًؼزًذحانضبػبد ا           اصى انًمشس أٔ انًضبق سيز انًمشس أٔ انًضبق انًشزهخ انذساصٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2  انًؼبندخ انجبٕٚنٕخٛخ   انثبنثخ

     

     

     

     

     
 
 

 Telegram ػشر
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 يخطظ يهبراد انًُهظ

 َرعً وضغ اشبرح فٍ انًرثؼبد انًمبثهخ نًخرعبد انزؼهى انفردَخ يٍ انجرَبيظ انخبضؼخ نهزمُُى

 يخرعبد انزؼهى انًطهىثخ يٍ انجرَبيظ 

 أضبضٍ اضى انًمرر ريس انًمرر انًطزىيانطُخ / 

 أو اخزُبرٌ
 ُخانًهبراراألهذاف  خ ُانًؼرفاألهذاف 

 جرَبيظ انخبصخ ثبن

األهذاف انىعذاَُخ 

 وانمًُُخ 
وانزأهُهُخ براد انؼبيخ انًه

انًهبراد األخري  )انًُمىنخ

انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف 

 (وانزطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 كلية العلوم:  / ادلعهدةالكلي   
 قسم علوم احلياة:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء ادللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    يعالتوق    
                    : ادلعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق ادللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 امعي:واألداء اجلضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         السيد العميد مصادقة                                                                                                       
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      د. يهُذ حطٍ يحًىداضى انزذرَطٍ : و. 

 وصف انجرَبيح األكبدًٍَ        

 

يهدف تدريس مفردات هذا ادلقرر الدراسي اىل توضيح االسس النظرية لكل احلاالت ادلرضية وكل ما يتعلق بتفاصيلها من 
  اليت تتعامل مع كل ذلك وعرض التقنيات احلديثة امراضية واعراض وتشخيص ومضاعفات

 

 عبيؼخ ركشٚذكهٛخ انؼهٕو/ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 قطى عهىو انحُبح / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 رؾهٛالد يشظٛخ ) َظش٘(

 ثكبنٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 فصهٙ

 انكزت انًُٓغٛخ انًؼزًذ   بدثشَبيظ االػزً .6

  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 81/6/0208 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 انزبنٛخ: اليٕسٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انغُخ يهًب ثب
 رؼشٚف انطبنت ثبنًجبدئ األعبعٛخ انًزؼهمخ ثبنزؾهٛالد انًشظٛخ -1

آنٛبد يٕظٕػبد فٙ األعظ انُظشٚخ انزٙ رشًم ػًهٛخ ٚٓذف رذسٚظ ْزا انًمشس إنٗ يفشداد  - -2

 ٔاالظطشاثبد انزٙ رؾذس ٔاأليشاض انُبرغخ ػٍ ْزِ االظطشاثبد. ؽذٔس انؾبالد انًشظٛخ
ػهٗ األشكبل انطجٛؼٛخ ٔانؾبالد انًشظٛخ ، ٔكزنك يؼشفخ انطبنت ثبنمٛى انطجٛؼٛخ ٔغٛش  رؼشف انطبنت– 3

رؼهٛى انطبنت انؾبالد انًشظٛخ انزٙ رؤد٘ إنٗ صٚبدح أٔ َمصبٌ فٙ ْزِ انطجٛؼٛخ )انؾبالد انًشظٛخ( ، ٔكزنك 

 انمٛى.
ٔانًذٚبد انطجٛؼّٛ ٔغٛش انطجٛؼّٛ  انزؾهٛالد انًشظٛخاػطبء انطبنت فكشح يٕعؼخ ٔؽذٚضّ ػٍ ػهى  -4

 ثبالظبفخ نهزغٛشاد انزٙ رؾذس ػُذ االصبثخ ثباليشاض انًخزهفخ.
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 نًطهٕثخ ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىا جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
ثٛئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرعفٙ انمذسح ػهٗ انؼًم يغ يغًٕػبد يزؼذدح  نصُغ     -1أ

    انزخصصبد فٙ انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانصؾٛخ ٔانجؾضٛخ

ٔرؾهٛم انجٛبَبد ، ٔاعزخالص  نزٕعٛغ ٔرؼًٛك لذسارٓى فٙ أعبنٛت انجؾش انزؾهٛهٙ ٔانزغشٚجٙ ، -2أ

 انُزبئظ راد انصهخ نهكزبثخ انؼهًٛخ ٔانؼشض.

 ثؼهى انزؾهٛالد انًشظٛخ ٔكم يب ٚزؼهك ثٓبرؼشٚف انطبنت ثبنًجبدئ األعبعٛخ انًزؼهمخ  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 رؼهى انمذسح ػهٗ انفٓى ٔاالعزٛؼبة– 1ة 

 انززكش ى انمذسح ػهٗرؼه - 2ة 

     انشثػ ٔاالعزُزبط رؼهى انمذسح ػهٗ   - 3ة 

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انجٕسثُٕٚذ-1
2- PDF 
 سدٔانٕ -3
 انفذٕٚاد انزؼهًٛٛخ-4

 

 
 غشائك انزمٛٛى      

 

 االخزجبساد انٕٛيٛخ-1

 االخزجبساد االعجٕػٛخ-2
 انزمبسٚش-3
 انٕاعجبد -4
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 ٔانمًٛٛخ .انٕعذاَٛخ  األْذاف -ط

 يؾبراح األْذاف ٔانغبٚبد نزؾمٛك َزبئظ انشغجخ انًشزشكخ -1ط        

 انمعبء ػهٗ انؼبداد انغٛئخ -2ط        

 انفشم يؼبنغخ -3ط        

 االعزفبدح يٍ رؾذٚذ انٓذف انٕٛيٙ  -4ط        

 رغُت انزغٕٚف -5ط   
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انجٕسثُٕٚذ-1
2- PDF 
 انٕٔسد -3
 انفذٕٚاد انزؼهًٛٛخ-4
 
 

 

 
 غشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انٕٛيٛخ-1
 االخزجبساد االعجٕػٛخ-2
 انزمبسٚش-3
 انٕاعجبد -4
 
 

 
 

 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

إلػطبء انطبنت فشصخ عذٚذح  انزؾهٛالد انًشظٛخانؾذٚضخ فٙ  يًٓخ ثبنزمُٛبد يؼبسفإدخبل   --1د

 نهزؼشف ػهٗ االخزجبساد انُٕػٛخ

ثٛئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرعفٙ انمذسح ػهٗ انؼًم يغ يغًٕػبد يزؼذدح انزخصصبد  صُغ  -2د

 فٙ انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانصؾٛخ ٔانجؾضٛخ

 ٚزكٌٕ يٍ يكَٕبد أٔ ػًهٛبد يزؼذدح رصًٛى َظبو ٔظٛفٙ ٔٔالؼٙ يٍ نطبنتاٍ ًٛكر .-3د

 يًبسعخ االيزؾبَبد ٔ  أَشطخ يالؽظبد انضيالء   -4د  
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          
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 غشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشؽهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

انشاثؼخ   

 يغٓشٚخ
رؾهٛالد يشظٛخ  

 )َظش٘(
2  
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 انزخطٛػ نهزطٕس انشخصٙ .12

 استخدام تقنيات احدث وتكنلوجيا اكثر تطورا

 11بنية ادلقرر .

 االسبوع عدد الساعات خمرجات التعلم ادلطلوبة اسم الوحدة/او ادلوضوع طريقة التعلم  طريقة التقييم

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

Pdf ppt Introduction of Pathologic 
analysis    The inner 
environment and its 

disorders   

 مقدمة عامة عن التحليالت ادلرضية
 البيئة الداخلية واختالالهتا

 االول 2

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

The cell 
Inflammation 

 
 اهتا اخللية و آف -

 االلتهاب -

 الثاين +الثالث  2

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Infection and transmitted 
diseases 

 الرابع 2 العدوى واالمراض ادلعدية

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Infection and immunity اخلامس 2 وادلناعة العدوى 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Tumours السادس 2 االورام 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Blood and lymph nodes 
diseases 

 لسابعا 2 امراض الدم والعقد اللمفاوية

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Disorders of blood flow الثامن 2 اضطراابت جراين الدم 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

-Cardiovascular diseases 
-Thermoregulation 

 وعية الدمويةامراض القلب واال-
 التنظيم احلراري-

 التاسع والعاشر 2

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Respiratory diseases احلادي عشر 2 امراض اجلهاز التنفسي 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Urinary system الثاين عشر 2 اجلهاز البويل 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Bones and joints الثالث عشر 2 العظام وادلفاصل 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Digestive system الرابع عشر  2 اجلهاز اذلضمي 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Liver gall bladder and 
pancreases diseases 

 اخلامس عشر  2 امراض الكبد وادلرارة والبنكرايس
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 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔظيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 ادلواقع االلكتونية العلمية من االنرتنيت الكتب ادلنهجية 
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 يخطظ يهبراد انًُهح

 َرخً وضع اشبرح فٍ انًرثعبد انًقبثهخ نًخرخبد انزعهى انفردَخ يٍ انجرَبيح انخبضعخ نهزقُُى

 يخرخبد انزعهى انًطهىثخ يٍ انجرَبيح 

 أضبضٍ اضى انًقرر ريس انًقرر انطُخ / انًطزىي

 أو اخزُبرٌ
 ُخانًهبراراألهذاف  خ ُانًعرفاألهذاف 

 جرَبيح انخبصخ ثبن

األهذاف انىخذاَُخ 

 وانقًُُخ 
وانزأهُهُخ براد انعبيخ انًه

انًهبراد األخري  )انًُقىنخ

انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف 

 (انزطىر انشخصٍو

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
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 ًىرج وصف انًقررَ

 اضى انزذرَطٍ : و. ايدذ حطٍُ خبضى

 وصف انًقرر

 

 

 كهٛخ انؼهٕو –عبيؼخ ركشٚذ  غخ انزؼهًٛٛخانًؤع .1

 لغى ػهٕو انكًٛٛبء     / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 / ف عانفٛضٚبء انؼًهٛخ  اعى / سيض انًمشس .3

 انكزشَٔٙ  -ؽعٕس٘   أشكبل انؾعٕس انًزبؽخ .4

 2221- 2222 – فصهٙ )كٕسعبد( انفصم / انغُخ .5

 عبػخ 45  )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2221-6-16 ػذاد ْزا انٕصف ربسٚخ إ .7

 أْذاف انًمشس .8

انفٛضٚبء انؼًهٛخ ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللغبو غٛش االخزصبص ، ٔكًب ٚزى اكغبة ػبيخ ػٍ  فكشحاٚصبل   -1    

انطهجخ ثؼط انًٓبساد االنكزشَٔٛخ ٔانكٓشثبئٛخ ٔانًٛكبَٛكخ ٔانجصشٚخ انزٙ رغؼهٓى يهًٍٛ ثأْى انًٕاظٛغ انزٙ 

الٚب انشًغٛخ ٔكٛفٛخ انزؼبيم يغ انٕٛيٛخ ، كبنزٛبس ٔانفٕنزٛخ ٔانخٕٚاعْٕٓب فٙ انؾٛبح انؼًهٛخ يٍ انًًكٍ اٌ 

 .ْكزا ايٕس

 
 فٙ انؼشاق.  انفٛضٚبءفٙ يغبل كفٕءح ٔيزخصصخ إػذاد يالكبد  -2
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع - 9

   ْذاف انًؼشفٛخاأل -أ

 انؼًهٙ فٙ انفٛضٚبء.ؽزٛبعبد نزطٕٚش انٕالغ ٌ ٚصُف االا -1أ

 ٔاػًبنّ ٔرفغٛش انظٕاْش ٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسعخ يب رؼهًّ يٍ لٕاػذ فٙ كاليّ ا -2أ

 االعٓضح راد االصٕل انفٛضٚبٔٚخ االعزؼًبالد غٛش انغهًٛخ فٙ  اٚغبثب أٌ ُٚزمذ  -3أ
 ٔرؾمٛمٓب ػًهٛب. أٌ ٚغزشعغ انًؼهٕيبد انزٙ دسعٓب ثذلخ -4أ
 أٌ ٚفك انًغٕٓل ثبنمٛبط ػهٗ انُظٛش انًؼهٕو  -5أ
 .يغ دالالرٓب انفٛضٚبٔٚخأٌ ٚؾٛػ ػهًب ثبنًصطهؾبد    -6أ

  .ًمشسانخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 

 ؽهٕال ٔرؼهٛال نهظٕاْش انفٛضٚبٔٚخ  ثشئ يٍ انؾذاصخ ٔاالثذاع.أٌ ٚجزكش انطبنت  - 1ة

 نؼًهٛخ ٔانزكٛف ػهٗ ؽم انًشبكم .انفٛضٚبء ايؼشفخ انطبنت نًفٕٓو   - 2ة

 ثأعهٕة عذٚذ انفٛضٚبٔٚخيخططب نذساعخ انًفشداد  انطبنت أٌ ٚصًى  - 3ة

 ثًُظٕس فٛضٚبٔ٘ .رًكٍٛ انطهجخ يٍ رؾهٛم انٕالغ      -4ة

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .غشٚمخ انمبء انًؾبظشاد -1

 .(Team Project ) انًغبيٛغ انطالثٛخ  -2
 خ .نطشٚمخ انمٛبعٛا -3
 انًؾبظشاد انؼًهٛخ. -4

 
 غشائك انزمٛٛى      

 االيزؾبَبد انشٓشٚخ . -1
 االيزؾبَبد انٕٛيٛخ . -2
 االعئهخ انشفٓٛخ اصُبء ٔلذ انًؾبظشح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انؼصف انزُْٙ. -3
  األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٛش ثؾغت لذسح انطبنت ) -1ط

انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕط ) لذساد انطبنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف 

 ٚغت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رؾغٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.

يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش عٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚؾذد  -2ط

 (ؽٛبح انطبنت 

( )يصطهؼ ٚشيض ألػهٗ يغزٕٚبد Critical Thankingإعزشارٛغٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى) -3ط

 انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ غشػ يشكهخ يب صى رؾهٛهٓب يُطمٛبً نهٕصٕل إنٗ انؾم انًطهٕة)

 

  
 نزطٕس انشخصٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔاانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕظٕػ ٔصمخ فٙ انكالو.انمذسح   -1د

 TEAMWORK  انؼًم ثضمخ ظًٍ يغًٕػخ انؼًم انغًبػٙ -2د
 عًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓغٙ ٔػهًٙ نزأعٛظ انؾمبئك ٔانًجبدئ ؽال نًشكهخٔ انزؾهٛم ٔانزؾمٛك -3د

 ح، ٔرؾذٚذ انفشص ٔٔظغ األفكبس ٔانؾهٕل انًطشٔؽخانذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدس    -4د
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 ثُُخ انًقرر .11

اضى انىحذح / أو  يخرخبد انزعهى انًطهىثخ انطبعبد األضجىع

 انًىضىع
طرَقخ 

 انزعهُى
 طرَقخ انزقُُى

 االول
+Meet ردرثخ قبَىٌ اوو فهى يىضىع انًحبضرح 3

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انثبٍَ
+Meet ردرثخ طبونخ انقىي  فهى يىضىع انًحبضرح 3

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انثبنش
ردرثخ انجُذول  فهى يىضىع انًحبضرح 3

 انجطُظ
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انراثع
ردرثخ انقشظ  فهى يىضىع انًحبضرح 3

 انكًُُبئٍ
Meet+

PDF 
نكزروٍَ او ايزحبٌ ا

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انخبيص

اطالع انطهجخ عهً اخهسح  3

يخزجرَخ خذَذح رًكُهى يٍ 

اكزطبة يهبراد ويعهىيبد 

 خذَذح

زَبرح يُذاَُخ 

نًخزجراد فٍ كهُبد 

 اخري 

 اضئهخ شفىَخ حضىرٌ

ايزحبٌ انكزروٍَ او  حضىرٌ ايزحبٌ شهرٌ  ايزحبٌ شهرٌ 3 انطبدش

 حضىرٌ

 انطبثع
+Meet ردرثخ قبَىٌ هىك ىضىع انًحبضرحفهى ي 3

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انثبيٍ
ردرثخ اَدبد كثبفخ  فهى يىضىع انًحبضرح 3

 انًىاد انصهجخ
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
 انزبضع

+Meet ردرثخ انزطعُى  فهى يىضىع انًحبضرح 3
PDF 

وٍَ او ايزحبٌ انكزر

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انعبشر
ردرثخ اَدبد يعبيم  فهى يىضىع انًحبضرح 3

 االحزكبك
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
انحبدٌ 

 عشر

ردرثخ انزىصالد  فهى يىضىع انًحبضرح 3

 االويُخ 
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
انثبٍَ 

 عشر

ردرثخ يعبيم  فهى يىضىع انًحبضرح 3

 انهسوخخ
ايزحبٌ انكزروٍَ او  حضىرٌ

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
انثبنش 

 عشر

ردرثخ اَدبد انزعدُم  فهى يىضىع انًحبضرح 3

االرضٍ ثىضبطخ 

 انُبثض انحهسوٍَ 

ايزحبٌ انكزروٍَ او  حضىرٌ

حضىرٌ, رحرَرٌ او 

  شفىٌ

انراثع 

 عشر

اطالع انطهجخ عهً اخهسح  3

خزجرَخ خذَذح رًكُهى يٍ ي

اكزطبة يهبراد ويعهىيبد 

 خذَذح

 

 

زَبرح يُذاَُخ 

نًخزجراد فٍ كهُبد 

 اخري

 اضئهخ شفىَخ حضىرٌ
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .11

 الرىخذ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

انكزت واالثحبس  انًُشىرح يٍ اندبيعبد انعراقُخ  صبدس(  )انًـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 .واندبيعبد انعبنًُخ انرصُُخ

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ،.... ) 
, كزت انفُسَبء انعًهُخ انًعزًذح , اضبضُبد انفُسَبء 

 يدهخ ركرَذ نهعهىو انصرفخ.

عغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ ة ـ انًشا

.... 
يراخع رصُُخ يٍ  ، االنكزروَُخ انًكزجخ االفزراضُخ

 االَزرَُذ

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .12

   

 

 % ضُىَب  52

 ادساط يٕاظٛغ رزًبشٗ يغ انؾذاصخ ٔيزطهجبد انؾٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ، ٔيب رٕصم انّٛ انؼهًبء، ثشكم يغزًش .

 
 

انخبيص 

 عشر

ايزحبٌ انكزروٍَ او  حضىرٌ ايزحبٌ شهرٌ ايزحبٌ شهرٌ 3

 حضىرٌ



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 كلية العلوم:  / ادلعهدةالكلي   
 قسم علوم احلياة:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء ادللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    يعالتوق    
                    : ادلعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق ادللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 امعي:واألداء اجلضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         السيد العميد مصادقة                                                                                                       
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      د. يهُذ حطٍ يحًىداضى انزذرَطٍ : و. 

 وصف انجرَبيح األكبدًٍَ        

 

كوانت ممن  اجلهاز ادلناعي ما يتعلق بتفاصيليهدف تدريس مفردات هذا ادلقرر الدراسي اىل توضيح االسس النظرية لكل 
  اليت تتعامل مع كل ذلك وعرض التقنيات احلديثة وتفاعالت وحاالت 

 

 عبيؼخ ركشٚذكهٛخ انؼهٕو/ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 قطى عهىو انحُبح / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 ) َظش٘( نًُبػخ ا

 ثكبنٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 فصهٙ

 انكزت انًُٓغٛخ انًؼزًذ   بدثشَبيظ االػزً .6

  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 81/6/0208 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 انزبنٛخ: اليٕسٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انغُخ يهًب ثب
 ؼهى انًُبػخثرؼشٚف انطبنت ثبنًجبدئ األعبعٛخ انًزؼهمخ  -1

آنٛبد يٕظٕػبد فٙ األعظ انُظشٚخ انزٙ رشًم ػًهٛخ ٚٓذف رذسٚظ ْزا انًمشس إنٗ يفشداد  - -2

 اظّغشٚمخ ػًهّ ٔيكَٕبرّ ٔؽبالرّ ٔايشٔانغٓبص انًُبػٙ 
ػهٗ األشكبل انطجٛؼٛخ ٔانؾبالد انًشظٛخ ، ٔكزنك يؼشفخ انطبنت ثبنمٛى انطجٛؼٛخ ٔغٛش  رؼشف انطبنت– 3

رؼهٛى انطبنت انؾبالد انًشظٛخ انزٙ رؤد٘ إنٗ صٚبدح أٔ ، ٔكزنك  نهغٓبص انًُبػٙ انطجٛؼٛخ )انؾبالد انًشظٛخ(

 َمصبٌ فٙ ْزِ انمٛى.
ٔانًذٚبد انطجٛؼّٛ ٔغٛش انطجٛؼّٛ ثبالظبفخ  نًُبػخ ااػطبء انطبنت فكشح يٕعؼخ ٔؽذٚضّ ػٍ ػهى  -4

 ػُذ االصبثخ ثباليشاض انًخزهفخ.ص انًُبػٙ بٓنهغنهزغٛشاد انزٙ رؾذس 
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 نًطهٕثخ ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىا جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
ثٛئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرعفٙ انمذسح ػهٗ انؼًم يغ يغًٕػبد يزؼذدح  نصُغ     -1أ

    انزخصصبد فٙ انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانصؾٛخ ٔانجؾضٛخ

ٔرؾهٛم انجٛبَبد ، ٔاعزخالص  نزٕعٛغ ٔرؼًٛك لذسارٓى فٙ أعبنٛت انجؾش انزؾهٛهٙ ٔانزغشٚجٙ ، -2أ

 انُزبئظ راد انصهخ نهكزبثخ انؼهًٛخ ٔانؼشض.

 ٔكم يب ٚزؼهك ثٓب نًُبػخ اثؼهى رؼشٚف انطبنت ثبنًجبدئ األعبعٛخ انًزؼهمخ  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 رؼهى انمذسح ػهٗ انفٓى ٔاالعزٛؼبة– 1ة 

 انززكش ى انمذسح ػهٗرؼه - 2ة 

     انشثػ ٔاالعزُزبط رؼهى انمذسح ػهٗ   - 3ة 

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انجٕسثُٕٚذ-1
2- PDF 
 سدٔانٕ -3
 انفذٕٚاد انزؼهًٛٛخ-4

 

 
 غشائك انزمٛٛى      

 

 االخزجبساد انٕٛيٛخ-1

 االخزجبساد االعجٕػٛخ-2
 انزمبسٚش-3
 انٕاعجبد -4
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 ٔانمًٛٛخ .انٕعذاَٛخ  األْذاف -ط

 يؾبراح األْذاف ٔانغبٚبد نزؾمٛك َزبئظ انشغجخ انًشزشكخ -1ط        

 انمعبء ػهٗ انؼبداد انغٛئخ -2ط        

 انفشم يؼبنغخ -3ط        

 االعزفبدح يٍ رؾذٚذ انٓذف انٕٛيٙ  -4ط        

 رغُت انزغٕٚف -5ط   
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انجٕسثُٕٚذ-1
2- PDF 
 انٕٔسد -3
 انفذٕٚاد انزؼهًٛٛخ-4
 
 

 

 
 غشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انٕٛيٛخ-1
 االخزجبساد االعجٕػٛخ-2
 انزمبسٚش-3
 انٕاعجبد -4
 
 

 
 

 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

إلػطبء انطبنت فشصخ عذٚذح  انزؾهٛالد انًشظٛخانؾذٚضخ فٙ  يًٓخ ثبنزمُٛبد يؼبسفإدخبل   --1د

 نهزؼشف ػهٗ االخزجبساد انُٕػٛخ

ثٛئخ يالئًخ رؼضص انزؼهى ٔانًُٕ ٔرعفٙ انمذسح ػهٗ انؼًم يغ يغًٕػبد يزؼذدح انزخصصبد  صُغ  -2د

 فٙ انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانصؾٛخ ٔانجؾضٛخ

 ٚزكٌٕ يٍ يكَٕبد أٔ ػًهٛبد يزؼذدح رصًٛى َظبو ٔظٛفٙ ٔٔالؼٙ يٍ نطبنتاٍ ًٛكر .-3د

 يًبسعخ االيزؾبَبد ٔ  أَشطخ يالؽظبد انضيالء   -4د  
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          
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 غشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشؽهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

انشاثؼخ   

 ؽٛبء انؼبوالا
  2 )َظش٘( نًُبػخ ا 
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 انزخطٛػ نهزطٕس انشخصٙ .12

 استخدام تقنيات احدث وتكنلوجيا اكثر تطورا

 11بنية املقرر .

 االسبوع عدد الساعات خمرجات التعلم املطلوبة اسم الوحدة/او املوضوع طريقة التعلم  طريقة التقييم

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

Pdf ppt Introduction of Immunology 
and its branches   

لم ادلناعة عمقدمة عامة عن 
 وفروعه

 االول 2

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

-Innate immunity 
-Inflammatory response 

 
  صلةأادلتدلناعة ا -

 يةااللتهاباالستجابة  -

 الثاين +الثالث  2

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Immune system organs الرابع 2 اجلهاز ادلناعيعضاء ا 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Immune system cells اخلامس 2 اجلهاز ادلناعي الايخ 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Specific immunity السادس 2 ادلتخصصة    دلناعةا 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Antibodies and antigens لسابعا 2 دلستضداتاو  االضداد 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Surface markers الثامن 2 السطحيةلوامسات ا 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

-Major histocompatibility 
complex 

-Epitopes 

 عقد التطابق النسيجيم-
 حملددات ادلستضديةا-

 التاسع والعاشر 2

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Complement system احلادي عشر 2 ادلتمم هازج 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Immune tolerance الثاين عشر 2 ادلناعيلتحمل ا 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Autoimmunity  الثالث عشر 2 الذاتيةادلناعة 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Hypersensitivity الرابع عشر  2 التحسسرط ف 

االختبارات اليومية واالسبوعية 
 والتقارير

بوربوينت  احملاضرة ابل
 pdfو 

Cytokines اخلامس عشر  2 اخللويةحلركيات ا 
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 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔظيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 املواقع االلكتونية العلمية من االنرتنيت الكتب املنهجية 
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 يخطظ يهبراد انًُهح

 َرخً وضع اشبرح فٍ انًرثعبد انًقبثهخ نًخرخبد انزعهى انفردَخ يٍ انجرَبيح انخبضعخ نهزقُُى

 يخرخبد انزعهى انًطهىثخ يٍ انجرَبيح 

 أضبضٍ اضى انًقرر ريس انًقرر انطُخ / انًطزىي

 أو اخزُبرٌ
 ُخانًهبراراألهذاف  خ ُانًعرفاألهذاف 

 جرَبيح انخبصخ ثبن

األهذاف انىخذاَُخ 

 وانقًُُخ 
وانزأهُهُخ براد انعبيخ انًه

انًهبراد األخري  )انًُقىنخ

انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف 

 (انزطىر انشخصٍو

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
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 ًىرج وصف انًقررَ

 اضى انزذرَطٍ : و. ايدذ حطٍُ خبضى

 وصف انًقرر

 

 

 كهٛخ انؼهٕو –عبيؼخ ركشٚذ  غخ انزؼهًٛٛخانًؤع .1

 لغى ػهٕو انكًٛٛبء     / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 / ف عانفٛضٚبء انؼًهٛخ  اعى / سيض انًمشس .3

 انكزشَٔٙ  -ؽعٕس٘   أشكبل انؾعٕس انًزبؽخ .4

 2221- 2222 – فصهٙ )كٕسعبد( انفصم / انغُخ .5

 عبػخ 45  )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2221-6-16 ػذاد ْزا انٕصف ربسٚخ إ .7

 أْذاف انًمشس .8

انفٛضٚبء انؼًهٛخ ٔاًْٛخ ْزا انًمشس نأللغبو غٛش االخزصبص ، ٔكًب ٚزى اكغبة ػبيخ ػٍ  فكشحاٚصبل   -1    

انطهجخ ثؼط انًٓبساد االنكزشَٔٛخ ٔانكٓشثبئٛخ ٔانًٛكبَٛكخ ٔانجصشٚخ انزٙ رغؼهٓى يهًٍٛ ثأْى انًٕاظٛغ انزٙ 

الٚب انشًغٛخ ٔكٛفٛخ انزؼبيم يغ انٕٛيٛخ ، كبنزٛبس ٔانفٕنزٛخ ٔانخٕٚاعْٕٓب فٙ انؾٛبح انؼًهٛخ يٍ انًًكٍ اٌ 

 .ْكزا ايٕس

 
 فٙ انؼشاق.  انفٛضٚبءفٙ يغبل كفٕءح ٔيزخصصخ إػذاد يالكبد  -2
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع - 9

   ْذاف انًؼشفٛخاأل -أ

 انؼًهٙ فٙ انفٛضٚبء.ؽزٛبعبد نزطٕٚش انٕالغ ٌ ٚصُف االا -1أ

 ٔاػًبنّ ٔرفغٛش انظٕاْش ٌ ٚؼزبد ػهٗ يًبسعخ يب رؼهًّ يٍ لٕاػذ فٙ كاليّ ا -2أ

 االعٓضح راد االصٕل انفٛضٚبٔٚخ االعزؼًبالد غٛش انغهًٛخ فٙ  اٚغبثب أٌ ُٚزمذ  -3أ
 ٔرؾمٛمٓب ػًهٛب. أٌ ٚغزشعغ انًؼهٕيبد انزٙ دسعٓب ثذلخ -4أ
 أٌ ٚفك انًغٕٓل ثبنمٛبط ػهٗ انُظٛش انًؼهٕو  -5أ
 .يغ دالالرٓب انفٛضٚبٔٚخأٌ ٚؾٛػ ػهًب ثبنًصطهؾبد    -6أ

  .ًمشسانخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 

 ؽهٕال ٔرؼهٛال نهظٕاْش انفٛضٚبٔٚخ  ثشئ يٍ انؾذاصخ ٔاالثذاع.أٌ ٚجزكش انطبنت  - 1ة

 نؼًهٛخ ٔانزكٛف ػهٗ ؽم انًشبكم .انفٛضٚبء ايؼشفخ انطبنت نًفٕٓو   - 2ة

 ثأعهٕة عذٚذ انفٛضٚبٔٚخيخططب نذساعخ انًفشداد  انطبنت أٌ ٚصًى  - 3ة

 ثًُظٕس فٛضٚبٔ٘ .رًكٍٛ انطهجخ يٍ رؾهٛم انٕالغ      -4ة

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .غشٚمخ انمبء انًؾبظشاد -1

 .(Team Project ) انًغبيٛغ انطالثٛخ  -2
 خ .نطشٚمخ انمٛبعٛا -3
 انًؾبظشاد انؼًهٛخ. -4

 
 غشائك انزمٛٛى      

 االيزؾبَبد انشٓشٚخ . -1
 االيزؾبَبد انٕٛيٛخ . -2
 االعئهخ انشفٓٛخ اصُبء ٔلذ انًؾبظشح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انؼصف انزُْٙ. -3
  األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 (Let s Think about Thinking Abilityيٓبسح انزفكٛش ثؾغت لذسح انطبنت ) -1ط

انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ أٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕط ) لذساد انطبنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف 

 ٚغت أٌ ٚفكش ٔٚؼًم ػهٗ رؾغٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل.

يٓبسح انزفكٛشانؼبنٛخ ) انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش عٛذا لجم ٚزخز انمشاس انز٘ ٚؾذد  -2ط

 (ؽٛبح انطبنت 

( )يصطهؼ ٚشيض ألػهٗ يغزٕٚبد Critical Thankingإعزشارٛغٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى) -3ط

 انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف إنٗ غشػ يشكهخ يب صى رؾهٛهٓب يُطمٛبً نهٕصٕل إنٗ انؾم انًطهٕة)

 

  
 نزطٕس انشخصٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔاانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕظٕػ ٔصمخ فٙ انكالو.انمذسح   -1د

 TEAMWORK  انؼًم ثضمخ ظًٍ يغًٕػخ انؼًم انغًبػٙ -2د
 عًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓغٙ ٔػهًٙ نزأعٛظ انؾمبئك ٔانًجبدئ ؽال نًشكهخٔ انزؾهٛم ٔانزؾمٛك -3د

 ح، ٔرؾذٚذ انفشص ٔٔظغ األفكبس ٔانؾهٕل انًطشٔؽخانذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدس    -4د



  
 11انصفحخ 

 
  

 



  
 11انصفحخ 

 
  

 ثُُخ انًقرر .11

اضى انىحذح / أو  يخرخبد انزعهى انًطهىثخ انطبعبد األضجىع

 انًىضىع
طرَقخ 

 انزعهُى
 طرَقخ انزقُُى

 االول
+Meet ردرثخ قبَىٌ اوو فهى يىضىع انًحبضرح 3

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انثبٍَ
+Meet ردرثخ طبونخ انقىي  فهى يىضىع انًحبضرح 3

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انثبنش
ردرثخ انجُذول  فهى يىضىع انًحبضرح 3

 انجطُظ
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انراثع
ردرثخ انقشظ  فهى يىضىع انًحبضرح 3

 انكًُُبئٍ
Meet+

PDF 
نكزروٍَ او ايزحبٌ ا

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انخبيص

اطالع انطهجخ عهً اخهسح  3

يخزجرَخ خذَذح رًكُهى يٍ 

اكزطبة يهبراد ويعهىيبد 

 خذَذح

زَبرح يُذاَُخ 

نًخزجراد فٍ كهُبد 

 اخري 

 اضئهخ شفىَخ حضىرٌ

ايزحبٌ انكزروٍَ او  حضىرٌ ايزحبٌ شهرٌ  ايزحبٌ شهرٌ 3 انطبدش

 حضىرٌ

 انطبثع
+Meet ردرثخ قبَىٌ هىك ىضىع انًحبضرحفهى ي 3

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انثبيٍ
ردرثخ اَدبد كثبفخ  فهى يىضىع انًحبضرح 3

 انًىاد انصهجخ
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
 انزبضع

+Meet ردرثخ انزطعُى  فهى يىضىع انًحبضرح 3
PDF 

وٍَ او ايزحبٌ انكزر

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ

 انعبشر
ردرثخ اَدبد يعبيم  فهى يىضىع انًحبضرح 3

 االحزكبك
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
انحبدٌ 

 عشر

ردرثخ انزىصالد  فهى يىضىع انًحبضرح 3

 االويُخ 
Meet+

PDF 
ايزحبٌ انكزروٍَ او 

حضىرٌ رحرَرٌ او 

  شفىٌ
انثبٍَ 

 عشر

ردرثخ يعبيم  فهى يىضىع انًحبضرح 3
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