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 1لصفحة ا

 

 ميوصف البرنامج األكادي
 

األكاديمي   البرنامج  وصف  ايجازا  يوفر  من   هذا  المتوقعة  التعلم  ومخرجات  البرنامج  خصائص  ألهم  مقتضيا  

ويصاحبه وصف لكل مقرر   المتاحة الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص  

 . ضمن البرنامج

 

 ديالى/كلية العلومعة جام المؤسسة التعليمية . 1

 قسم التقانة االحيائية  / المركز   القسم العلمي. 2

 االكاديمي  قسم التقانة االحيائيةمج  برنا او المهني  اسم البرنامج األكاديمي . 3

 بكالوريوس علوم تقانة احيائية  اسم الشهادة النهائية  . 4

   :النظام الدراسي. 5

 (سنوي /مقررات /أخرى )    
 الفصليالنظام 

 ABET المعتمد   ماد االعت برنامج. 6

 ال يوجد  المؤثرات الخارجية األخرى . 7

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد الوصف . 8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

توفير الكوادر المطلوبة من الخريجين في هذا االختصاص لرفد مؤسسات الدولة الصناعية والزراعية   .1

 دراساتهم العليا. القدرة على إكمال والطبية والقطاع الخاص، ولهم 

 يم االستشارات العلمية والفنية لقطاعات المجتمع المختلفة بما له عالقة بالمجال التقني األحيائي. تقد  .2
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   Programme Outcomesالمطلوبة  مخرجات البرنامج   .2

   االهداف المعرفية  -أ

 علم التقانة االحيائية.  وفهم مبادئ وأساسيات  على تحصيل المعرفةيكون للطالب القدرة  -1أ

 يكون للطالب القدرة على فهم مختلف المواضيع في تخصصات التقانة االحيائية. -2أ

تمكين الطالب من مواكبة التطورات المتسارعة في تخصصات التقانة االحيائية وتسخيرها في خدمة   -3أ

 المجتمع. 

ي بما يتناسق مع الجوانب النظرية لتخصصات  الجانب العملي والحقلاإلحاطة الكاملة بتمكين الطالب من  -4أ

 التقانة االحيائية. 

 تأهيل الطالب للولوج في سوق العمل المحلي والوطني من خالل برامج تدريب واعداد علمية وعملية.   -5أ

 لخاصة بالبرنامج  ا يةالمهارات األهداف -ب

 مهارات علمية وعملية  -1ب 

 تحليل مهارات تذكير و  -2ب 

 ستخدام والتطوير مهارات اال -3ب 
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 طرائق التعليم والتعلم 

 تزويد الطلبة بالمواضيع المتعلقة بالمعرفة والنظم الموضحة في: 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل التدريسي بوساطة السبورة البيضاء واستخدام برنامج عرض  (1

PowerPoint  جهاز العرض  ة فضال عن استخدامبوساطة شاشات عرض كبيرData show 

 التعليم اإللكتروني ونشر المحاضرات الفديوية على قناة اليوتيوب والصف االلكتروني. (2

 تزويد الطلبة بالمعرفة من خالل الواجبات البيتية للمواد الدراسية النظري والمختبرية. (3

الخاصة بالمفردات معلومات المطلوبة مطالبة الطلبة بزيارة مكتبة الكلية والجامعة للحصول على ال (4

 راسية قيد الدراسة. الد 

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع اإللكترونية االكاديمية للحصول على المزيد من المعلومات  (5

 الدراسية.

 تنمية عادات التفكير المفيدة لدى الطالب من خالل استخدام وسيلة العصف الذهني أثناء الدرس.  (6

 Assessmentم  التقييطرائق 

 . MCQسئلة متعددة الخيارات اختبارات يومية بأ ▪

 وضع درجات تقييم مشاركة األسئلة المنافسة الصعبة للطلبة.  ▪

 للطلبة المكلفين بها.  Homeworkوضع درجات تقييم للواجبات البيتية  ▪

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات. ▪

 والقيمية الوجدانية  األهداف -ج

 اإلطار الفكري ألسس وتطبيقات التقنيات االحيائية. بل المشاكل المرتبطة تأهيل الطلبة لح -1ج

 . تعزيز الدور القيادي لدى الطالب واكسابه الشعور بالمسؤولية تجاه االخرين -2ج

 تأهيل الطلبة لحل المشاكل المرتبطة بالجوانب الصحية والبيئية والصناعية.  -3ج

 الوراثية 

مجتمع وكيفية التعامل معها من خالل انجاز بحوث كار بحثية من واقع الد أفلبة لحل إليجا تأهيل الط -4ج

 تطبيقية ريادية. 

 طرائق التعليم والتعلم 

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل   ▪

 العلمية.

 ألكاديمي.ة من قبل الكادر احل مجموعة من االمثلة العملي ▪

 لبة خالل الدرس لحل بعض المسائل العلمية ذات الطابع النقدي. مشاركة الط ▪

 تنفيذ برنامج التدريب الصيفي للطلبة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعتمدة من قبل الوزارة. ▪

 طرائق التقييم  

 مهارات علمية. امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب  ▪

 لمية وعملية. ات يومية بأسئلة عحان امت ▪

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة للمواضيع الدراسية. ▪

 وضع درجات تقييم للواجبات البيتية. ▪

 تكليف الطلبة بعمل حلقات نقاشية علمية ومناقشتها معهم.  ▪
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 طور الشخصي(. بلية التوظيف والتالمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقاالتأهيلية المهارات العامة و -د

يل الطلبة للتفكير والتحليل النقدي للمواضيع المتعلقة باإلطار الفكري واسس وتطبيقات علم التقانة  تأه  -1د 

 االحيائية.

 تأهيل الطلبة فكريا من خالل التحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات ومعايير التدقيق االحيائي.  -2د 

لقة بمختلف المواضيع المتعلقة بالتقانة االحيائية مثل  تحليل للمواضيع المتعوالبة من التفكير تأهيل الطل -3د 

 التخمرات والهندسة الكيماوية والبيئية.

تأهيل قدرات الطالب العلمية وتمكينه من إدارة المختبرات في مؤسسات الدولة مثل وزارة الصناعة   -4د 

 والصحة والزراعة. 

 علم طرائق التعليم والت

ت نقاشية خالل المحاضرة لمناقشة مواضيع في التقنيات االحيائية  ة في حلقاات من الطلبتكوين مجموع ▪

 تتطلب التفكير والتحليل. 

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرة )ماذا؟ وكيف؟ ومتى؟ ولماذا؟( لمواضيع   ▪

 مهمة محددة.

 ذاتية بطرق سببية. لب ايجاد تفسيرات اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتط ▪

 رائق التقييم  ط

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا.  ▪

 . quizzesامتحانات سريعة  ▪

 درجات مشاركة اسئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية. ▪

 درجات محددة بواجبات بيتية. ▪

 بنية البرنامج    .3

المرحلة 

 الدراسية 
 و المساق مقرر أاسم ال رمز المقرر أو المساق

 عات المعتمدةساال

 عملي  ظري ن

 2 2 )نبات(  1علم االحياء العام  1األولى/ف

 2 2 كيمياء تحليلية  1األولى/ف

 2 2 فيزياء حياتية  1األولى/ف

 2 2 1حاسبات  1األولى/ف

 - 2 لغة انكليزية  1األولى/ف

 - 2 حقوق انسان  1األولى/ف

 2 2 )حيوان( 2امعلم االحياء الع  2األولى/ف

 2 2 يات احيائية مبادئ تقن   2األولى/ف

 2 2 كيمياء عضوية  2األولى/ف

 2 2 2حاسبات  2األولى/ف

 - 2 احصاء حياتي  2األولى/ف

 - 2 لغة عربية   2األولى/ف

 - 2 حرية وديمقراطية   2األولى/ف

 2 2 1كيمياء حياتية  1الثانية/ف

 2 2 تقنيات حياتية بيئية   1الثانية/ف

 2 2 أحياء مجهرية عام  1الثانية/ف
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 2 2 فسلجة حيوانية  1الثانية/ف

 2 2 مبادئ علم الوراثة   1الثانية/ف

 2 2 حياتية خلية  1الثانية/ف

 2 2 2كيمياء حياتية  2الثانية/ف

 2 2 أحياء مجهرية طبية  2الثانية/ف

 2 2 فسلجة أحياء مجهرية  2الثانية/ف

 2 2 الحيوانية نسجة علم األ  2الثانية/ف

 2 2 ة نباتفسلج  2الثانية/ف

السالمة الحيوية وإدارة    2الثانية/ف

 المخاطر
2 2 

 2 2 1بيولوجي جزيئي  1الثالثة/ف

 2 2 فايروسات ولقاحات   1الثالثة/ف

 2 2 أحياء مجهرية غذائية  1الثالثة/ف

 2 2 زراعة أنسجة حيوانية  1الثالثة/ف

 2 2 فطريات   1الثالثة/ف

 2 2 تقنيات جزيئية  1الثالثة/ف

 2 2 2بيولوجي جزيئي  2لثالثة/فا

 2 2 مناعة  2الثالثة/ف

 2 2 وراثة خلوية  2الثالثة/ف

 2 2 مضادات حيوية  2الثالثة/ف

 2 2 وراثة أحياء مجهرية   2الثالثة/ف

تصميم التجارب والكتابة    2الثالثة/ف

 األكاديمية 
2 2 

 2 2 ناعيةوراثة م  1الرابعة/ف

 2 2 علم األنزيمات   1ة/فالرابع

 2 2 أحياء مجهرية صناعية  1الرابعة/ف

 2 1 مشروع بحث تخرج   1الرابعة/ف

 2 2 1اختياري  1الرابعة/ف

 2 2 2اختياري  1الرابعة/ف

 2 2 زراعة أنسجة نباتية  2الرابعة/ف

 2 2 هندسة وراثية  2الرابعة/ف

 2 2 كيمياء نبات   2الرابعة/ف

 2 1 وع بحث تخرج مشر  2الرابعة/ف

 2 2 3اختياري  2ابعة/فالر

 2 2 4اختياري  2الرابعة/ف

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .4

 متابعة التطور العلمي من خالل التواصل بالجامعات العالمية واإلقليمية.  ▪

 المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق.  ▪

 خارج العراق. ات العلمية داخل والمشاركة في ورش العمل والندو ▪

 ت الميدانية للمشاريع الصناعية والزراعية ذات التخصصات في التقانة االحيائية. الزيارا ▪



  
 5الصفحة 

 
  

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع )وضمعيار القبول    .5

 )مركزي/علمي( 

 في الجامعات  خر متطلبات القبولوحسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحيث يتطابق مع ا

 ةالعراقي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج   .6

 متطلبات جامعية  ▪

 توجهات علمية محلية  ▪

 متطلبات علمية عالمية  ▪

 تغطية الكادر المتخصص محلي ▪
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 مخطط مهارات المنهج 

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

  السنة /

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر 

 أساسي

 أم اختياري 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

 األهداف المعرفية 
األهداف المهاراتية الخاصة  

 بالبرنامج
 األهداف الوجدانية والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة) المهارات األخرى  

لتوظيف  المتعلقة بقابلية ا

 شخصي( والتطور ال

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

 1علم االحياء العام  1األولى/ف

 )نبات( 

 أساسي 

 
 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  كيمياء تحليلية   1األولى/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  فيزياء حياتية  1األولى/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  1حاسبات  1األولى/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  لغة انكليزية  1األولى/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  حقوق انسان  1األولى/ف

 2علم االحياء العام  2األولى/ف

 )حيوان( 
 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي 

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  مبادئ تقنيات احيائية   2فاألولى/

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  كيمياء عضوية  2األولى/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  2حاسبات  2األولى/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  احصاء حياتي  2األولى/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  لغة عربية  2األولى/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  حرية وديمقراطية   2األولى/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  1كيمياء حياتية  1الثانية/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  ي أساس تقنيات حياتية بيئية   1الثانية/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  أحياء مجهرية عام   1ثانية/فال

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  فسلجة حيوانية   1الثانية/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  مبادئ علم الوراثة   1الثانية/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  خلية حياتية   1الثانية/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  2كيمياء حياتية  2الثانية/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  أحياء مجهرية طبية   2الثانية/ف
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 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  فسلجة أحياء مجهرية   2الثانية/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  الحيوانية علم األنسجة   2ف/الثانية

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  فسلجة نبات   2الثانية/ف

السالمة الحيوية وإدارة    2الثانية/ف

 المخاطر 
 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي 

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  1بيولوجي جزيئي  1الثالثة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  سات ولقاحات فايرو  1الثالثة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  أحياء مجهرية غذائية   1الثالثة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  زراعة أنسجة حيوانية   1الثالثة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  فطريات   1الثالثة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  تقنيات جزيئية  1ثة/فالثال

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  2بيولوجي جزيئي  2الثالثة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  مناعة  2الثالثة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  وراثة خلوية   2الثالثة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  مضادات حيوية   2الثالثة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  وراثة أحياء مجهرية   2الثالثة/ف

تصميم التجارب والكتابة    2الثالثة/ف

 األكاديمية
 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي 

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  اسي أس وراثة مناعية  1الرابعة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  علم األنزيمات  1الرابعة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  أحياء مجهرية صناعية   1الرابعة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  مشروع بحث تخرج   1الرابعة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  1رياختيا  1الرابعة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  2اختياري  1الرابعة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  زراعة أنسجة نباتية  2الرابعة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  هندسة وراثية   2الرابعة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  نباتكيمياء   2بعة/فراال

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  مشروع بحث تخرج   2الرابعة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  3اختياري  2الرابعة/ف

 √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  أساسي  4اختياري  2الرابعة/ف
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 ائية قانة احيمبادىء ت 

 رر المقوصف 
 

االحيائية  ي التقنيات  اسس  مفاهيم  تغطية  المقرر  هذا  المجهرية   1شمل  االحياء  خاليا  استغالل  تشمل    والتي 

 النزيمات , البروتينات , الهرمونات ومكوناتها في انتاج العديد من المركبات الحيوية مثل االصناعية والبيئية  

ا, , والحوامض  الحياتية  المجاالت الصناعية والبيئية والعمل على تحس   ا لعضوية واستخدامهالمضادات    ين في 

 فضالً عن ذلك تطوير استخدام   انتاجية هذه المركبات الحيوية بتطبيق كافة التقنيات الحديثة بالهندسة الوراثية

لمعالجة الحيوية  وتحسين  االنظمة  الملوثة  و  البيئات  البيئية  المخلفات  معالجة  من خالل  االسمدة الطبيعة    انتاج 

 وية والوقود الحيوي ضمن الطاقات المتجددة.يحال

 ديالى جامعة  /العلوم كلية  المؤسسة التعليمية  .1

   التقانة االحيائيةقسم    القسم الجامعي / المركز  .2

   مبادىء تقانة احيائية / Principles of Biotechnology اسم / رمز المقرر  .3

 دالنية بية و الصيالعلوم الط البرامج التي يدخل فيها  .4

 المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية أشكال الحضور المتاحة  .5

 النظام الفصلي  الفصل / السنة  .6

 ساعتان اسبوعيا  الدراسية )الكلي(عدد الساعات  .7

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 لمقررأهداف ا .9

 عالميا  توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة -أ

 عداد التفكير العلمي الصائب للطلبة لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمية في امهالمسا -ب 

 بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقية للتقنيات الحيوية ارفاد سوق العمل  -ج

 رائق التعليم والتعلم والتقييم لتعلم وطمخرجات ا .10

 المعرفة والفهم  -أ

 ياتي:   على معرفة وفهم كل مما  خريج قادريكون اليجب ان 

 المباديء واالساسيات النظرية المتعلقة بالمادة العلمية للعلوم المعرفية     -1أ 

 العلمية  أسس البحث العلمي وطرق القياس والتحليل و ايجاد الحلول للمسائل -2أ 

 لوم المختلفة  اهمية الجوانب العلمية النظرية المرتبطة بتطبيقات الع -3أ 

 ريفها للمواد العلمية المختلفة المصطلحات العلمية واللغوية وتع -4أ 

 الطرائق المتعلقة بتحليل وتصميم التجارب العلمية للمواد العلمية المختلفة  -5أ 
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 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 ية المختلفة القدرة على التعامل مع مصادر المعلومات والبحث عن المواضيع العلم - 1ب  

 والتحليل باسلوب عمل للتطبيقات العلمية في المجاالت المختلفة القدرة على الكتابة   - 2ب  

 تحديد المعوقات والمشاكل للتطبيقات وايجاد الحلول المناسبة لها  - 3ب  

 سائل العلمية    لوصفية والكمية لتحليل الماستعمال افضل الطرق ا  -4ب  

 تعلم  طرائق التعليم وال     

 رات محاضلااسلوب  -1

 PowerPoint نظام استعمال   -2

 نظام الـواجبات البيتية والحلقات الدراسية -3

 

 طرائق التعلم 

 االمتحانات السريعة اسبوعيا  -1

 المناقشة واالسئلة واالجوبة الفورية   -2

 موضوع االختصاص ة للمعلومات في الشبكة الدولي -3

 طرائق التقييم       

   ليةسبوعية والفصاالمتحانات اال -1

 تقييم اداء الطلبة من خالل الحلقات الدراسية -2

 درجات محددة بواجبات بيتية -3

 مهارات التفكير  -ج

 مشاريع بحوث طلبة الدراسات العليا -1ج 

 المشاريع البحثية الخاصة  -2ج 

 لمجتمع مشاريع خدمة ا -3ج 

 تعشيق العمل مع وزارات الدولة    -4ج   

 التعلم  طرائق التعليم و    

 رات المحاض اسلوب  -

 PowerPoint نظام  -2

 نظام الـحلقات الدراسية  -3

          

 طرائق التعلم          

 الدورات التدريبية داخل وخارج القطر  -1 

 ورش العمل  -2 

 يسية التدربرنامج تطوير المالكات   -3 

 طرائق التقييم     

 Quality standards)انظمة الجودة القياسية )

 بيتية حلها ذاتيا   ة باسئلة  يم امتحانات يو - 

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية  - 

 درجات محددة بواجبات بيتية   - 

 يف والتطور الشخصي (.ابلية التوظ المتعلقة بقالمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى  -د 

لقة باالطار الفكري ومعايير التقنيات االحيائية  عتليل للمواضيع المتمكين الطلبة من التفكير والتح -1د 

 لدولية ا

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية   -2د 

ة  بنظم ومعاقبة المسيئين باستخدام االحياء  ضيع المتعلقتحليل للمواتمكين الطلبة من التفكير وال -3د 
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 طرة . المجهرية الخ

 خدام امكانيات الحاسوب والوسائط التكنولوجية الحديثة في التواصل واالطالع على است ةالقدر -4د 

 والبحث عن المعلومات       

 يثة ولوجيا الحد تصال والتكن القدرة على كتابة التقارير وعرضها باستخدام وسائل اال  -5د 

 شفوية القدرة على توصيل االفكار سواء بصورة مكتوبة او  -6د 

 تحدثا او كتابة  –واحدة على االقل  -امل بلغة اجنبية على التع ةالقدر  -7د 

 القدرة على استخدام اساليب حل المشكالت سواء بين االفراد او في اطار مؤسسي بكفاءة   -8د 

 رة الوقت وتنظيم الذات مستخدما اداعلم الذاتي القدرة على الت  -9د 

 ادارة الفريق القدرة على العمل الجماعي و  -10د 

 ية المقرر نب .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

 ن2 1

فهم المباديء 

واالساسيات النظرية  

المتعلقة والعملية 

 بالمادة

Biotechnology: An 

Introduction 

Types of 

Biotechnology 

Applications of 

Biotechnology 

اسلوب 

المحاضرات  

 والسيمينارات 

 

امتحانات   -1

شفهية  

 وتحريرية 

حلقات    -2

 دراسية 

 ʺ ع( 2ن+2) 2

Fermentation 

Technologies: 

Solid Substrate 

Fermentation 

Liquid Fermentation 

ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2+ن2) 3

Fermentation 

Technologies: 

Batch Fermentation 

Feed-Batch Process 

Continuous 

Fermentation 

Downstream 

Processing 

ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 4

Monoclonal antibodies, 

Development of 

antibody-based 

therapeutics, 

Applications of 

monoclonal antibodies, 

Vaccine preparations 

ʺ ʺ 

5   First Exam   

 ʺ ع( 2ن+2) 6

Processes and 

equipment of industrial 

Biotechnology 

ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 7
Isolation and analysis 

of product 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Food Biotechnology ʺ ع( 2ن+2) 8

 ʺ ʺ Pharmaceutical ʺ ع( 2ن+2) 9
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Biotechnology 

 ʺ ع( 2ن+2) 10
Environmental 

Biotechnology 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 11
Biodegradation and 

Bioremediation 
ʺ ʺ 

12   Second Exam   

 البنية التحتية  .12

 Text books الكتب المقررة المطلوبة       -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -1
1-  Text books 

 الشبكة الدولية للمعلومات في موضوع المقرر  -2

التي يوصى بها  الكتب والمراجع  -أ

 المجالت العلمية, التقارير,... (  )

  Text books 

 العلميةالت المج

 واالطاريح ل ئاالرس

 الشبكة الدولية للمعلومات في موضوع المقرر  المراجع االليكترونية, مواقع االنترنت 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

موضوع   في  المحدثة  العالمية  المناهج  لدراسة  خطة  الشبكة اعداد  خالل   من  العالمية  الجامعات  في  المقرر 

 للمعلومات  الدولية
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   النبات علم 

 لمقرر وصف ا

 

 كلية العلوم /ى جامعة ديال المؤسسة التعليمية  .1

 قسم التقانة االحيائية  مركزلمي  / الم العقسال .2

 النبات علم  اسم / رمز المقرر  .3

 زاميإل أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر  .8

تاريخ إهتمام اإلنسان بتصنيف    بدءا من رى واألخ يةوجالبايل  بالعلوم وعالقته لنبات بعلم اتعريف الطالب 

وتصنيفه  النبات   بتركيب ووظيفة جسماالهتمام   الى إضافة الكائنات الحية ووضعها ضمن الممالك الحية.

 في نباتات مدى تأثير ال على أيضا. يعرف الطالب اإلنسانودراسة األنواع المهمة خصوصا ذات العالقة ب

 . ومدى انتشارها في البيئات المختلفةية األخرى ات الح نئاكذائية لللة الغالسلس

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية  -أ

الخلية   ما تعلمه  عنالب على استذكار ( تطوير قدرة الطKnowledgeالمستوى األول تطوير المعارف  )  -1أ

 . الحية

تطوير القدرة على التفسير و التنبؤ  Comprehension )يعاب )الفهمتاالس ى تو تحسين مس لثاني المستوى ا -2أ

 واالستنتاج .  

 Application )تطوير القدرات التطبيقية   )المستوى الثالث    -3أ

 Analysis حليلعلى التالقدرة الطالب   إكساب المستوى الرابع  -4أ

(   Synthesis ) مستوى التركيب مات والمعلو راألفكاعلى دمج  المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب  -5أ

 وهي عكس التحليل 

 ) تطوير قدرة الطالب على اعطاء حكم على قيمة المادة المتعلمة .  Evaluation التقويمالمستوى السادس   -6أ

 اصة بالمقرر.لخا األهداف المهاراتية  -ب 

 Observation) (المالحظة تحسين قدرة الطالب على  – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :م كيفية يتعل أن   - 2ب 

 Experimentation التجريب أن يتعلم أسلوب    - 3ب 

صف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها ر و يوف

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

 البرنامج.
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 طرائق التعليم والتعلم       

 واإللقاء. المحاضرة   واستخدام السبورة  -

 التعليمية(   واألفالمبالمخططات والصور  تعانة)االسالعروض التوضيحية  -

 اعلية  المناقشة التف -

 تي ذاالالتعليم  -

 طرائق التقييم      

 اختبارات قصيرة شفهية وتحريرية   -

 تقارير  إعداد  -

 اختبارات عملية   -

 واجبات بيتية   -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  Receiving  (بال ) التقبل/ االستالم تعليم الطالب على االستق -1ج

 Responding ةاالستجابب على  تطوير قدرة الطال -2ج

   Valuing أن يتمكن الطالب من التقييم )إعطاء قيمة (  -3ج

 Organization التنظيم القيميتحسين قدرات الطالب على   -4ج   

 .  Characterization by Valueتكامل القيمة مع سلوك الفرد ) إعطاء سمه شخصية (  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 فردية أو فرقية (. عة ) مت م منافسات علمية  إجراء -

 الطلبة . إعداد تنظيم محاضرات من  -

 تكوين جماعات عمل تطوعية .  -

 الرحالت العلمية .  -

 طرائق التقييم     

 تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات تقديرية (   -

 تلك النشاطات  طالب على مشاركاته في تخصيص جزء من تقييم ال -

الطلبة   أسماءروني  لعرض صور ونتاجات و اللكتا قععلمي أو في الموتخصيص مكان في القسم ال -

 المتميزين . 

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

 ري  التواصل الشفهي والتحري تعليم الطالب مهارات  -1د 

االنترنت والبرامج العلمية الخاصة بإعداد سوب والحا  امخد الحديثة  كاست ةالتكنولوجي دوات استخدام األ -2د 

 والعروض .  واألشكال التقارير والجداول 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل . -3د 

 الوقت ( .  إدارةى من الوقت ) تنمية قدرات الطالب على االستفادة المثل -4د 
 

 بنية المقرر  .10

 ات الساع األسبوع 
م التعلمخرجات 

 بةطلومال
 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 Optical microscope  ع( 2ن+2) 1
السبورة والداتا 

 شو

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية  

باالضافة الى  
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االمتحانات  

 الشهرية

 

 = = Prokaryotes and eukaryotes  ع( 2ن+2) 2

  ع( 2ن+2) 3
Plant cell structure: Cell wall 

and cell membrane 
= = 

 = = Cell organelles  ع( 2ن+2) 4

 = = Chemistry of plant  ع( 2ن+2) 5

 = = The plant body  ع( 2ن+2) 6

 = = Monthly exam 1  ع( 2ن+2) 7

 = = Classification of organisms  ع( 2ن+2) 8

  ع( 2ن+2) 9
Water absorption and 

transpiration 
= = 

 = = Diffusion and osmosis  ع( 2ن+2) 10

 = = Light ,fitness of light  ع( 2ن+2) 11

 = = Photosynthesis  ع( 2ن+2) 12

 = = Respiration  ع( 2ن+2) 13

 = = Cell division  ع( 2ن+2) 14

 = = Monthly exam 2  ع( 2ن+2) 15

 نية التحتية الب .11

 وبة  ـ الكتب المقررة المطل1
 Essentials of The Living World, 4th Edition, By George 

Johnso, ISBN: 0073525472 ,Copyright year: 2013. 

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

1.Anatomy of Flowering Plants. (An Introduction to 

Structure and Development). 2007. PAULA J. 

RUDALL. 

2.Princibles of Cell Biology. 1st ed. by George Plopper. 

2012. 

. تأليف األستاذ الدكتور علي حسين 1987علم تصنيف النبات .. 3

  .الموسوي

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 

Biology-Concepts and Connections. N. Campbell, J. 

Reece, L. Mitchell, & M. Taylor, 4th Edition. Benjamin 

Cummings, Menlo Park, CA 2003.  

االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

 .... 

 Plant Cell Reports . (2016).ISSN: 0721-7714 

(Print) 1432-203X (Online) 

 

 لدراسي ر امقر ال خطة تطوير .12

من أجل تنمية   نبات لل مجال اإلستخدامات التطبيقية حيث تواكب التطورات فيتطوير مفردات المنهج ب -

 بيئية مستدامة .

 اعتماد طرائق تدريس مستحدثة . -

 تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم المتراكمة .  األكثراالطالع على تجارب الدول   -

 . نبات ال علم ات متخصصة في مجالربخت م إنشاءالعمل على  -
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    الحيوان  م لع

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم  /الى جامعة دي المؤسسة التعليمية  .1

 قسم التقانة االحيائية   / المركز علمي القسم ال .2

    الحيوان علم  اسم / رمز المقرر  .3

  إلزامي أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تاريخ إهتمام اإلنسان بتصنيف  بدءا من ته بالعلوم البايلوجية األخرى ووان وعالقبعلم الحيتعريف الطالب 

بتركيب ووظيفة جسم الحيوان  وتصنيفه االهتمام   الى إضافة الكائنات الحية ووضعها ضمن الممالك الحية.

وانات في  مدى تأثير الحي  على يضاأيعرف الطالب   .اننس ودراسة األنواع المهمة خصوصا ذات العالقة باإل

 . نات الحية األخرى ومدى انتشارها في البيئات المختلفةالكائ

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 هداف المعرفية األ -أ

   لمهتع ( تطوير قدرة الطالب على استذكار ماKnowledgeالمستوى األول تطوير المعارف  )  -1أ

 .  الخلية الحية عن

تطوير القدرة على Comprehension )مستوى االستيعاب )الفهمتحسين  ني المستوى الثا  -2أ

 التفسير و التنبؤ واالستنتاج . 

 Application )تطوير القدرات التطبيقية   )المستوى الثالث    -3أ

 Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ) ى دمج االفكار والمعلومات المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب عل -5أ

 ( وهي عكس التحليل  Synthesis التركيب

) تطوير قدرة الطالب على اعطاء حكم على قيمة المادة  Evaluation التقويمالمستوى السادس   -6أ

 المتعلمة .

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

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

 .امجبرنال
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 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 Observation) (المالحظة درة الطالب على ين قتحس  – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :أن يتعلم كيفية   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن يتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 .  واإللقاءالمحاضرة   واستخدام السبورة  -

 التعليمية(   واألفالم صوروالبالمخططات  العروض التوضيحية ) االستعانة -

 علية  المناقشة التفا  -

 التعليم الذاتي  -

 طرائق التقييم       

 اختبارات قصيرة شفهية وتحريرية   -

 اعداد تقارير  -

 اختبارات عملية   -

 واجبات بيتية   -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  Receiving  م (الالستتعليم الطالب على االستقبال ) التقبل/ ا -1ج

 Responding االستجابةعلى   تطوير قدرة الطالب  -2ج

   Valuing عطاء قيمة (إ أن يتمكن الطالب من التقييم )  -3ج

 Organization التنظيم القيميتحسين قدرات الطالب على   -4ج   

 .  Characterization by Valueتكامل القيمة مع سلوك الفرد ) إعطاء سمه شخصية (  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 ت علمية  ممتعة ) فردية أو فرقية (. منافسااجراء  -

 تنظيم محاضرات من اعداد الطلبة . -

 تكوين جماعات عمل تطوعية .  -

 الرحالت العلمية .  -

 طرائق التقييم     

 تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات تقديرية (   -

 لنشاطات  تلك ا ياته فتخصيص جزء من تقييم الطالب على مشارك -

روني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  لمي أو في الموقع االلكتتخصيص مكان في القسم الع -

 المتميزين . 

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

 حريري  تي والتعليم الطالب مهارات التواصل الشفه -1د 

الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمية الخاصة   التكنولوجيةاستخدام االدوات  -2د 

 والعروض .   واإلشكالبإعداد التقارير والجداول 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل . -3د 

 .  لوقت (ا دارة تنمية قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت ) ا -4د 
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 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة  ت الساعا األسبوع 

1 2 
تعريف الطالب بالكائنات  

 الحية وخصائصها 

Key Definitions and 

Characteristics of living 

things 

السبورة 

 والداتا شو

امتحانات  

يومية  

وواجبات  

تية باالضافة بي

الى  

ات  االمتحان

 الشهرية

 

2 2 

تعريف الطالب  بالخلية الحية 

الخلية الحيوانية بين  ةلمقارنوا

والنباتية كذلك بين بدائية 

 وحقيقية النواة

Animal and plant cells, 

Prokaryotic and eukaryotic 

cells 

= = 

3 2 
بدورة  تعريف الطالب 

 الخلية وأطوار االنقسام
Cell cycle = = 

4 2 
باألنسجة تعريف الطالب 

فها يوانية ووظائالح  

Animal tissues 

1. Epithelial Tissues, 

2. Connective Tissues 

3. Muscle Tissue 

4. Nervous Tissues 

= = 

5 2  

Animal (Including Human) 

Organ Systems : 

1. Skin (integumentary 

system) 

2. Skeletal System 

3. Muscular System 

4. Digestive System 

5. The Respiratory System 

= = 

6 2  

6. Circulatory System 

7. The Endocrine System 

8. Nervous System 

9. The Senses 10. Excretory 

System (Urinary System) 

11. Reproductive System 

= = 

7 2  First Exam = = 

8 2 

لعضيات  تعريف الطالب با

الصغيرة واهيتها في تماسك  

و تغذيتها والتفاعالت  الخلية 

اليضية لهاا  

Taxonomy and Classification 

of Animals : 

The Animal Kingdom: 

Subkingdom Protozoa 

(single-celled animals) 

= = 

9 2 

تعريف الطالب باهية بيوت  

الطاقة كونها مصدر مهم 

ى  , اضافة الATPالنتاج الـ 

ووظيفة كل  تركيبها 

 تركيب. 

Subkingdom Metazoa (multi-

cellular animals): Phylum: 

Platyhelminthes [Flatworms], 

= = 

10 2  
Phylum: Acanthocephala 

[Spiny-Headed Worms 

Phylum: Porifera [Sponges] 

= = 
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11 2  
Phylum: Mollusca 

Phylum: Arthropoda 

[Arthropods]: Class: Insecta 
  

12 2  
Phylum: Chordata [Chordates 

: Subphylum: Vertebrata 
  

13 2  
Subkingdom Metazoa (multi-

cellular animals): Phylum: 

Platyhelminthes [Flatworms], 
  

14 2  Seminar   

15 2  Second Exam   
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 ة المطلوبة  ـ الكتب المقرر1
ls of The Living World, 4th Edition, By George Essentia

SBN: 0073525472 ,Johnso, I Copyright year: 2013.  

 

 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

1.Princibles of Cell Biology. 1st ed. by George Plopper. 

2012. 

3. Integrated Principles of Zoology.2008. Hickman; 

Robert and Lerson.MCB/McGraw-Hill.  

  ا                 اـ الكتب والمراجع التي يوصى به

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

•   

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
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من أجل  للحيوان  طبيقيةدامات التت في مجال اإلستخيث تواكب التطورات المنهج بح تطوير مفردا -

 تنمية بيئية مستدامة . 

 طرائق تدريس مستحدثة .اعتماد  -

 االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم المتراكمة .  -

 . انحيوال علم العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال -
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   ضويةالكيمياءالع

 لمقرر وصف ا

 

 ة العلوم  ليك/جامعة ديالى  تعليمية المؤسسة ال .1

 قسم علوم التقانة االحيائية  زمركال / علمي الالقسم  .2

 الكيمياءالعضوية  المقرر اسم / رمز  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 ل االول فصال /فصلي الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقرر اف أهد .8

وين الجزيئات الكبيرة  كيفية ترابطها لتك واهميتها  و  العضويةت ئاجزيلل ميائيةالتراكيب الكيالب بطال ريفتع

وتطبيقاتها العملية الهادفة الى التطوير ومواكبة التطور    طرق الكشف عنها وتمييزها مختيريامعرفة و

 العضوية العلمي للكيمياء 

مما  العضوية ياء ممادة الكيوالالزمة الخاصة بة  ريلضروة المعلومات اوتعليم الطلبة على كاف تعريف

 .لعضوية فة مجاالت الكيمياءايؤهلهم للعمل والبحث في كا 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 هداف المعرفية األ -أ

  حصولن البة مين الطلتمك  -2أالعضويةتمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم للكيمياء  -1أ

 العضوية ئية للمركبات كيميايب الم  للتراك رفة والفهعلى المع

وطرق الكشف عن  العضوية ن الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم لميكانيكة التفاعالت تمكي   -3أ

  تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم للتجارب العملية للكيمياء  -4أ العضويةالمركبات 

 العضوية 

ال  فريو  هذوصف  ومخر مقرر  المقرر  خصائص  ألهم  مقتضياً  إيجازاً  من  ا  المتوقعة  التعلم  جات 

المتاحة. والبد من  التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 
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 ر.مقرلصة باالخا يةالمهاراتداف األه  - ب 

 المالحظة تحسين قدرة الطالب على  - 1ب 

 التقليد والمحاكاة أن يتعلم كيفية   - 2ب 

  التجريب أن يتعلم أسلوب   - 3ب 

 التذكر-المعرفة مهارات  -4ب 

 تحليل التذكير والمهارات   - 5ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 ح يالشرح والتوض قاء معااللرة وو خدام السب رة   واستالمحاض -

 واالفالم التعليمية(  ية ) االستعانة بالمخططات والصور يحالتوض العروض  -

 المناقشة التفاعلية   -

االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل الكيميائي   تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع    -

 عضوي ال

كير التف تتطلب ة يو ضالع واضيع الكيمياء شة ممناقلمحاضرات لتكوين مجموعات نقاشية خالل ا -

 والتحليل  

موعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  الطلب من الطلبة مج -

 لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم      

 ملية العتبارات االخ  -1

 االختبارات النظرية  -2

 دراسات ر والتقاريال -3

 يرية اختبارات قصيرة شفهية وتحر -4

 مساهمات ونشاطات أخرى  بيتية ودرجات محددة بواجبات   -5

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تعليم الطالب على االستقبال  -1ج

  االستجابةتطوير قدرة الطالب على   -2ج

   عطاء قيمة (إ ييم )التقمن  طالب مكن الأن يت  -3ج

 التنظيم  ت الطالب على قدراحسين ت  -4ج   

   عضويةين الطلبة  من فهم االكيمياء  التمك   -5ج

   عضويةتمكين الطلبة من حل المشاكل  المرتبطة  في تحليل  وتشخيص وتمييز  المركبات ال -6ج

 عضوية ال ياء لكيمر الفكري لتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطا  -7ج

 م  لتعلاوالتعليم  طرائق    

 ردية أو فرقية (. اجراء منافسات علمية  ممتعة ) ف -

 تنظيم محاضرات من اعداد الطلبة . -

 تكوين جماعات عمل تطوعية .  -

 الرحالت العلمية .  -

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية   -

 الشرح والتوضيح      -

التفكير والتحليل الكيميائي    جات بمخر المتعلقة ةوالمواضيع االضافي ت ا اسيالساب الطلبة   تزويد    -

 عضوي ال

تتطلب التفكير عضوية ال تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع الكيمياء  -

 والتحليل  
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ذا  ولما وكيف ومتىالطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا  -

 مواضيع محددة ل

 ببية ت بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سواجباطلبة ال ءااعط -

 طرائق التقييم     

 تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات تقديرية (   -

 تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات   -

لبة  و اسماء الط  اجات ونت لعرض صور االلكتروني تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع  -

 زين . يمالمت

 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  المنقولةالتأهيلية العامة و ات مهارال - د 

 تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري   -1د 

علمية الخاصة  لاامج البرالنترنت واستخدام االدوات التكنلوجية الحديثة  كاستخدام الحاسوب وا -2د 

 واالشكال والعروض .   داولوالج التقارير د بإعدا

 ع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل .تشجي -3د 

 تنمية قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( .  -4د 
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 
أو  دة / الوحاسم 

 عولموضا
 التقييم  ةقطري طريقة التعليم

1 4 

تعريف الطالب بالكيمياء  

.تعريف  هميتها في حياتناواالعضوية

الطالب, ,خواص ووظائف. 

 بالهيدروكربونات وانواعها 

مدخل للكيمياء  

 العضوية
 السبورة والداتا شو

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية  

باالضافة الى  

االمتحانات  

 ةالشهري

 

2 4 

 االلكاناتبخصائص  لبطاف التعري

 ت ا وااللكين

بالمركبات  الطالب يف تعر

تركيبها تصنيفها ميتها,  واهالعضوية

 انواعها خصائصها.

مركبات الكاربون 

 العضوية
 = السبورة والداتا شو

 = السبورة والداتا شو الحلقية وغيرالحلقية بااللكانات تعريف الطالب  4 3

4 4 
 رتحضيبطرق  تعريف الطالب  

 ات االلكان
 = شوداتا سبورة واللا كاشف كرينيادرد

 الت األلكاناتبتفاعتعريف الطالب   4 5
االحتراق 

 والتكسيرالحراري
 = السبورة والداتا شو

6 4 

خصائصهاواهميتها,  األلكينات 

 تركيبها تصنيفها انواعها

 

األلكينات المستقيمة 

 والحلقية
 = السبورة والداتا شو

 ت يناأللكاية تسم 4 7
عتيادية قة االالطري

 ةعئوالشا
 = ا شوداتوالة السبور

 = السبورة والداتا شو  الفصل االول  \لاالمتحان االو 4 8

 تحظير األلكينات  4 9
سحب جزيئة ماء من 

 الكحول
 = السبورة والداتا شو
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 تحضير األلكينات . 4 10
انتزاع جزيئة هاليد  

 االلكيل
 = شواتا السبورة والد

 نات تفاعالت األلكي  4 11
الهدرجة بوجود 

 التينبلا
 = لداتا شووا ورةسبال

 = السبورة والداتا شو ايون الكاربونيوم  ميكانيكية سحب جزيئة ماء  4 12

 = السبورة والداتا شو سحب جزيئة هالوجين هاليدات األلكيل الثنائية المتجاورة 4 13

 = شو والداتاالسبورة  دةة واحطوة بخالهدرج اختزال األلكياينات  4 14

    الول ا صلالف\ي الثان ناالمتحا 4 15

 

 البنية التحتية  -10

 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
  فهد علي حسيند.\ا لعضويةالكيمياءا

 هادي كاضم عوض د. \  عضويةالكيمياءال

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 

                  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 (   .ير ,...مية , التقارالمجالت العل) 

 

 

رونية, مواقع االنترنيت  االلكتراجع ـ الم ب 

 .... 

www.bytoco.com 
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يد في د جحدث ومست ا هواإللمام بكل موالتدريس الحديثة.  طرائق استراتيجيات تطبيق  اعتماد طرائق و -

 لم.ت التعليموالتعاستراتيجيا

 العضوية الكيمياء في  علميةالبحوث ال نتائج  دات ن مستجستفادة مالا -

 العضوية ستخدامات التطبيقية للكيمياء تطوير مفردات المنهج بحيث تواكب التطورات في مجال اال -

 راكمة . م المت خبراته من  فادةاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال واالست  -
 

http://www.bytoco.com/
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   ة التحليلي الكيمياء

 قرر وصف الم

 

 العلوم  ية كل/الى يد جامعة  تعليمية سة السمؤال .1

 قسم علوم التقانة االحيائية  لمركز/ ا  ميعلالقسم ال .2

 التحليلية  الكيمياء اسم / رمز المقرر  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 لثاني ل افصال /فصلي الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 1/ 8 الوصف هذا داد تاريخ إع .7

 ر المقرأهداف  .8

كيفية ترابطها لتكوين الجزيئات الكبيرة  واهميتها  و  تحليليةللجزيئات ال ائيةيب الكيميراك التالب بلطا ريفتع

وتطبيقاتها العملية الهادفة الى التطوير ومواكبة التطور    طرق الكشف عنها وتمييزها مختيريامعرفة و

 تحليلية الالعلمي للكيمياء 

مما يؤهلهم  لتحليليةالدة الكيمياء بما خاصةالزمة الورية والضرلومات العمعلى كافة ال  الطلبة موتعلي  تعريف

 الكيمياء التحليلية للعمل والبحث في كافة مجاالت 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

 هداف المعرفية األ -أ

ول  الحص بة من ن الطلكي مت  -2ألتحليليةالمياء ي هم للكرفة والفعلى المعتمكين الطلبة من الحصول   -1أ

 اسس الكيمياء التحليلية ة والفهم  رفعلى المع

 تجارب الكيمياء التحليلية تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم   -3أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 حظة المالتحسين قدرة الطالب على  - 1ب 

 ة التقليد والمحاكاية ف أن يتعلم كي  - 2ب 

  التجريب لوب يتعلم أسن أ  - 3ب 

 التذكر-المعرفة مهارات  -4ب 

 تحليل التذكير والمهارات   - 5ب 

و يوف المقرر  من  صف  المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  خصائص  ألهم  مقتضياً  إيجازاً  هذا  ر 

المتاحة. والبد من  التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 امج. لبرن الربط بينها وبين وصف ا
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 طرائق التعليم والتعلم 

 الشرح والتوضيح  رة   واستخدام السبورة وااللقاء معالمحاض -

   عليمية(فالم التصور واالالعروض التوضيحية ) االستعانة بالمخططات وال -

   المناقشة التفاعلية -

لمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل الكيميائي   اسيات وباالساطلبة  د التزوي   -

تتطلب التفكير العضوية  تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع الكيمياء  

 والتحليل  

ذا  تى ولماوكيف وم اذ المحاضرات مثل ما لالخكيرية ئلة التفمن االس الطلب من الطلبة مجموعة -

  ةاضيع محدد لمو

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية  -2

 تقارير والدراسات ال -3

  اختبارات قصيرة شفهية وتحريرية-4

 ات أخرى  طامساهمات ونشبيتية و  ت محددة بواجباات درج -5

 والقيمية   وجدانيةاف الاألهد  -ج

   تعليم الطالب على االستقبال  -1ج

  االستجابةتطوير قدرة الطالب على   -2ج

   عطاء قيمة (إ أن يتمكن الطالب من التقييم )  -3ج

   التنظيم تحسين قدرات الطالب على   -4ج

 م والتعلم  ق التعليطرائ    

  فرقية (.و ) فردية أ علمية  ممتعةنافسات ماجراء  -

 ت من اعداد الطلبة .رااضتنظيم مح  -

 تكوين جماعات عمل تطوعية .  -

 الرحالت العلمية .  -

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية   -

 الشرح والتوضيح      -

    يلكيميائوالتحليل ا رجات التفكيلقة بمخرية المتعتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضاف    -

 تتطلب التفكير والتحليل تحليلية ال حاضرات لمناقشة مواضيع الكيمياء لما ية خاللقاشت نمجموعا تكوين -

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا   -

 لمواضيع محددة 

 ية ب بفسيرات ذاتية بطرق ست اجبات بيتية تتطلب الطلبة واعطاء  -

 يم  التقي رائقط   

 ز ) كتب ، شهادات تقديرية (  وائص ج تخصي -

 تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات   -

تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة   -

 زين . المتمي
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 التوظيف والتطور الشخصي (. ية ابل متعلقة بقاألخرى ال ت المهارا )المنقولة التأهيلية والعامة  المهارات  - د 

 تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري   -1د 

استخدام االدوات التكنلوجية الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمية الخاصة   -2د 

 العروض .  ول واالشكال والجداو التقارير بإعداد 

 عمل .يق فر ضمنجماعي عمل الى الب علالطال تشجيع -3د 

 تنمية قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( .  -4د 

 

 بنية المقرر  -10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 ييم التق طريقة طريقة التعليم

1 4 

الكيمياء  بتعريف الطالب 

ف عري .ت  حياتنا هميتها فياوالتحليلية

 لبالطا

 السبورة والداتا شو تحليلية المدخل للكيمياء 

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية  

باالضافة الى  

االمتحانات  

 الشهرية

 

2 4 
بشروط المادة  تعريف الطالب 

 القياسية األولية

نقاوة المواد  

 تها وذوباني واستقرارها
 = وشالسبورة والداتا 

3 4 
صيغ ؤ واللتكافبا بلتعريف الطا

 ةائيلكيميا

ق التعبير عن ائطر

 كمية المذاب
 = السبورة والداتا شو

4 4 
التعبير عن بطرق تعريف الطالب  

 التراكيز

الفورمالية النورمالية 

 الموالرية
 = السبورة والداتا شو

 سحيحبعمليات التتعريف الطالب   4 5

ت التعادل  يحاتسح

وتكوين   والترسيب

 المعقدات

 = تا شوة والداروبالس

6 4 
 الحوامض والقواعد الب بف الطتعري

 
 = السبورة والداتا شو مفهوم ارينيوس 

 تعريف الطالب بالمواد األمفوتيرية 4 7
السلوك األمفوتيري  

 للماء
 = السبورة والداتا شو

 = اتا شوة والدالسبور  الثاني /الفصل الثاني االمتحان  4 8

 = ا شوالداتورة والسب فةوالضعي ويةالق يتات لوف الطالب باأللكترريعت 4 9

 الدالة الحامضية  4 10
المحاليل المتعادلة  

 والحامضية والقاعدية 
 = السبورة والداتا شو

 = والداتا شوالسبورة  تصنيف المحاليل المحاليل 4 11

 = ا شووالدات السبورة شروطه المحلول القياسي  4 12

 =   اني ثللثاني /الفصل احان اتاألم 4 13

 

  التحتيةالبنية  -11
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 لكتب المقررة المطلوبة  ا ـ1

   مؤيد قاسم العبايجيد.\ا لتحليليةلالكيمياءا

هادي د. \ التحليلية واالعضويةاساسيات النضرية للكيمياء 

 ود.جواد البدري  كاضم عوض 

 

 سية )المصادر(   الرئيراجع المـ 2

 

                   يوصى بها يلكتب والمراجع التا اـ

 (  ير ,.... مية , التقارالمجالت العل) 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

www.bytoco.com 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -11

جديد في تحدث وما هو مسم بكل ا ملاإلوالتدريس الحديثة.  طرائق تطبيق  استراتيجيات و  طرائق اعتماد  -

 لم.عالتعليموالت استراتيجيات 

 تحليلية الالكيمياء في  علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال -

 ة التحليليستخدامات التطبيقية للكيمياء تطوير مفردات المنهج بحيث تواكب التطورات في مجال اال -

 براتهم المتراكمة . ادة من خ االستفمجال ولا ااالكثر تطورا في هذ   االطالع على تجارب الدول -

 
 

http://www.bytoco.com/
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 ية النجليزاللغة ا

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم  /يالى جامعة د  لتعليمية المؤسسة ا .1

   يائيةقسم التقانة االح  كزي  / المرالعلمم قسلا .2

     English Languageاللغة االنجليزية  المقرر  اسم / رمز .3

  إلزامي أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 ر المقراف أهد .8

ل( وفروعها  اضي والمستقب)الحاضر والملرئيسية ازية واالزمنة الثالث نجلياال ةلغال بقواعد تعريف الطالب 

االربعة )البسيط والمستمر واالتام باإلضافة الى التام المستمر(.كما يهدف المقرر الى تعريف الطالب 

 . ةبطالقكيفية التكلم باللغة االنجليزية بقواعد 

 قييم لت وا رائق التعليم والتعلموطر المقر مخرجات  .9

 األهداف المعرفية  -أ

   .تطوير قدرة الطالب على استذكار ما تعلمهمن خالل ( Knowledge)  رفةالمعتطوير   -1أ

تطوير القدرة على التفسير و التنبؤ Comprehension ) تحسين مستوى االستيعاب )الفهم -2أ

 واالستنتاج .  

 Application )ة   )يقي ات التطبتطوير القدر  -3أ

  (Analysis) القدرة على التحليلالطالب اكساب  -4أ

  .( Synthesis ) مستوى التركيب الطالب على دمج االفكار والمعلومات  ير قدرةتطو -5أ

  ).  Evaluation التقويم( تطوير قدرة الطالب على اعطاء حكم على قيمة المادة المتعلمة  -6أ

 بالمقرر.تية الخاصة رااف المهااألهد   -ب 

 Observation) ( المالحظة تحسين قدرة الطالب على – 1ب          

 (Imitation) التقليد والمحاكاةكيفية  تعلم   - 2ب 

 (Experimentation) التجريب تعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها    موجزا بأهموصف  اليقدم    من خالل تحقيق خصائص المقرر ومخرجات 

 االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة.  
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 .  اءلقواإلالمحاضرة   واستخدام السبورة  -

 التعليمية(   واألفالمر والصو ت اطط) االستعانة بالمخ ضيحيةالتو روض الع -

 لتفاعلية  لمناقشة اا -

 ليم الذاتي تعال -

     

 طرائق التقييم    

 اختبارات قصيرة شفهية وتحريرية   -

 اعداد تقارير  -

 اختبارات عملية   -

 واجبات بيتية   -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 قيمية  األهداف الوجدانية وال -ج

  (Receiving)  م (االستال  /التقبل  ) لليم الطالب على االستقباعت -1ج        

  (Responding) االستجابةى  الب علرة الطوير قد تط -2ج

    أن يتمكن الطالب من التقييم )إعطاء قيمة (  -3ج

 (Organization) التنظيم القيميتحسين قدرات الطالب على   -4ج   

 لم  عتلتعليم وال طرائق ا    

 رقية (. ة أو فيد رفسات علمية  ممتعة ) مناف اجراء -

 لطلبة .ات من اعداد اتنظيم محاضر -

 طرائق التقييم     

 تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات   -

بة  تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطل -

 ن . المتميزي 

 الشخصي (. طور التوظيف والتلمتعلقة بقابلية ات األخرى االمهارولة ) ق نملامة والتأهيلية اارات العالمه -د 

  . تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري -1د 

خاصة  الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمية ال التكنولوجيةاستخدام االدوات  -2د 

 والعروض .   واإلشكالل داوالجالتقارير و بإعداد 

 ق عمل .ل الجماعي ضمن فريلى العمالطالب ع تشجيع -3د 

 ة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( . تنمي -4د 

 

 

 بنية المقرر  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 يقة التقييم رط تعليم ة الطريق

1 2 

مقدمة عامة عن المقرر 

  بقواعد كيفيةلب ف الطايرعتو

نجليزية التحدث باللغة اال

 قة.بطال

General introduction 

and the rules of how to 

speak English 

fluently? 

جهاز العرض 

 و السبورة

امتحانات  

قصيرة اسبوعية 

وواجبات بيتية  

باالضافة الى  

متحانات  اال

 هريةالش
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2 2 

بالزمن  الب  تعريف الط

ط البسي (رضاالمضارع )الح

ته. اوتطبيق  

Present simple tense 

and its applications. 
  

3 2 

تعريف الطالب  بالزمن  

 مستمرالمضارع )الحاضر( ال

 وتطبيقاته. 

Present continuous 

tense and its 

applications. 

 

  

4 2 

لزمن  تعريف الطالب  با

حاضر( التام  ع )الالمضار

بيقاته. وتط  

Present perfect tense 

and its applications. 
  

5 2 

  لزمنطالب  باتعريف ال

ضارع )الحاضر( التام  الم

 المستمر وتطبيقاته.

Present perfect 

continuous tense and 

its applications. 

 

  

   .First midterm exam االمتحان االول 2 6

7 2  
Past simple tense and 

its applications. 
  

8 2  
Past continuous tense 

and its applications 
  

9 2  
Past perfect tense and 

its applications. 
  

10 2  

Past perfect 

continuous tense and 

its applications. 

  

11 2  Second midterm exam.   

12 2  
Future simple tense 

and its applications. 
  

13 2  

Future continuous 

tense and its 

applications. 

  

14 2  
Future perfect tense 

and its applications 
  

15 2  

Future perfect 

continuous tense and 

its applications. 

  

 

 

 البنية التحتية  .11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 thMurphy, R. (2012). English grammar in use. 4

Edition Cambridge University Press.  
 

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
•   

 

 المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ـ ب 

 

  

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

  .اعتماد طرائق تدريس مستحدثة -

 ى تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم المتراكمة .االطالع عل  -
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 1حاسوب

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم  /جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .1

 االحيائية انة التق قسم علوم  الجامعي / المركز  القسم .2

 1حاسوب  م / رمز المقرر سا .3

 حضور داخل الجامعة  أشكال الحضور المتاحة  .4

 ليفص الفصل / السنة  .5

 في االسبوع  ساعتان    )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقرر أهداف .8

 تهدف هذه المادة  

ثراء حصيلتهم الفكرية والفنية في مجاالت  ة إلزموب األساسية المتقدمة والالزويد الطالب بمهارات الحاست

 علوم الحاسب اآللي وتطبيقاتها المختلفة . 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات . 10

  االهداف المعرفية -أ

  اساسيات الحاسوب تعريف -1أ

 تحديد المكونات الرئيسة للحاسوب -2أ

 امن الحاسوب وتراخيص البرامج يف تعر  -3أ

 نظم التشغيل يف تعر  -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 التذكر-المعرفة مهارات  -1ب 

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب 

      مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 ة( )العروض التقديمي المحاضرة المطورة •

 المناقشة  •

ت التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  ومخرجالمقرر  ص اصائتضياً ألهم خيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مق

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

 البرنامج.
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 العصف الذهني •

 لتعليمية )الفيديو التعليمي( ت التقنيااستخدام ا

 طرائق التقييم       

 بحوث وأوراق عمل وتقارير ( –هية ) أسئلة شف تقويم بنائي •

 ملف إنجاز الطالب ( –) االختبارات التحريرية   تقويم نهائي

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 بين الطالب  اعيخلق روح العمل الجم -1ج

 لمناقشات اليومية ل امن خال بنفسه  تعزيز ثقة الطالب -2ج

 -3ج

    -4ج

 

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. قولة ) المهارات األخرى المن التأهيليةوالمهارات  العامة  -د 

 المشاركة في المؤتمرات العالمية-1د 

 نشر البحوث -2د 

 المشاركة في الندوات -3د 

 ختصاص مواكبة التطور الحاصل في مجال اال   -4د 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم  التعليم طريقة الموضوعاسم الوحدة / أو 

1 2  

مقدمة عامة, اطوار دورة 

حياة الحاسوب, اجيال 

 الحاسوب

محاضرة 

الكترونية  

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت 

او  شفهي  اختبار

 تحريري

2 2  

كتروني,  الحاسوب االل

انات والمعلومات,  البي

مميزات الحاسوب,   

مجاالت استخدام  

 الحاسوب

محاضرة 

ونية  الكتر

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت 

اختبار شفهي او  

 تحريري

3 2  

مكونات الحاسوب, انواع  

الحواسيب, تصنيف  

الحواسيب حسب الغرض 

من االستخدام والحجم  

ءواالدا  

محاضرة 

الكترونية  

باستخدام محرر 

 ت ايكروسوفم

اختبار شفهي او  

 تحريري

4 2  

مكونات الحاسوب,  

المادية , االجزاء  االجزاء 

لبرمجيةا  

محاضرة 

الكترونية  

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت 

اختبار شفهي او  

 تحريري

5 2  

انظمة االعداد في  

الحاسوب, عوامل التي  

يجب مراعاتها عند شراء  

سوب, المميزات  الحا

الرئيسية للحاسوب 

خصي الش  

رة محاض

لكترونية  ا

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت 

اختبار شفهي او  

 تحريري
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6 2  Mid term exam   

7 2  

امان الحاسوب وتراخيص 

البرامج, اخالق العالم  

االلكتروني, امن  

الحاسوب, خصوصية  

 الحاسوب

محاضرة 

الكترونية  

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت 

تبار شفهي او  خا

 تحريري

8 2  

وني,  رتق االلكاالخترا

البرمجيات الخبيثة,  

الحماية من االختراق, 

اضرار الحاسوب على  

 الصحة 

ضرة محا

الكترونية  

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت 

اختبار شفهي او  

 تحريري

9 2  
تعريف نظم التشغيل,  

 وظائف نظام التشغيل,

محاضرة 

الكترونية  

باستخدام محرر 

 كروسوفت ماي

اختبار شفهي او  

 تحريري

10 2  
لتشغيل, نظام ااهداف 

 تصنيف نظم التشغيل

محاضرة 

الكترونية  

باستخدام محرر 

 ت مايكروسوف

اختبار شفهي او  

 تحريري

11 2  

امثلة لبعض نظم التشغيل,  

,  7نظام التشغيل ويندوز 

تثبيت النظام, مميزات  

,مكونات سطح 7ويندوز 

 المكتب 

محاضرة 

ة  الكتروني

 باستخدام محرر

 مايكروسوفت 

فهي او  اختبار ش

 حريريت

12 2  

قائمة ابدا, شريط المهام, 

منطقة االعالم, المجلدات 

االيقونات والملفات,   

محاضرة 

الكترونية  

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت 

اختبار شفهي او  

 تحريري

13 2  

النوافذ,  اجراءات عملية 

خلفيات سطح المكتب,  

ت لوحة التحكم, الحاال

واالعدادات الشائعة في  

 الحاسوب

رة اضمح

  ترونيةالك

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت 

اختبار شفهي او  

 تحريري

14 2  Mid exam2   

15 2  Project presentation   

 البنية التحتية  .12

       الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

-الجزء االول –مكتبية اساسيات الحاسوب وتطبيقاته ال   

  
 

التي يوصي بها   المراجعالكتب و -أ

  )المجالت العلمية,التقارير,...(
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  ع االنترنت...المراجع االلكترونية,مواق -ب 

 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13

 استراتيجيات التعليم والتعلم. اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في  •

 . الحديثة علميةوث الاالستفادة من مستجدات نتائج  البح •

 الحديثة. لتدريس تيجيات اتطبيق بعض استرا  •

 . توسيع مفردات المنهج •

 . ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة •

 . اد ورش عمل مستقبليةاعد  •
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 1 الكيمياء الحياتية 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم  /جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم التقانة االحيائية  / المركز علمي القسم ال .2

 1 الكيمياء الحياتية اسم / رمز المقرر  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  ل االولفصال /يلفص ة نس/ ال الفصل .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

اهميتها في بناء خاليا الكائنلت الحية وكيفية  و   للجزيئات الحياتية التراكيب الكيميائيةب الب الط ريفتع

وتطبيقاتها العملية    عنها وتمييزها مختيريا فكشال  طرقفة معرن الجزيئات الكبيرة للخاليا وتكويها لترابط

 لحياتية. الهادفة الى التطوير ومواكبة التطور العلمي للكيمياء ا

مما يؤهلهم  لحياتيةوتعليم الطلبة على كافة المعلومات الضرورية والالزمة الخاصة بمادة الكيمياء ا تعريف

 اتية. يحال ي كافة مجاالت الكيمياءبحث فوال لعملل

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات الجرمخ .9

  هداف المعرفية األ -أ

 الحياتية على المعرفة والفهم للكيمياء  تمكين الطلبة من الحصول -1أ

   الحياتية كبات على المعرفة والفهم  للتراكيب الكيميائية للمرتمكين الطلبة من الحصول  -2أ

الحياتية وطرق الكشف عن  لميكانيكة التفاعالت الفهم و معرفةعلى ال صولتمكين الطلبة من الح  -3أ

   المركبات الحياتية

 . الحياتية تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم للتجارب العملية للكيمياء  -4أ

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

المتاحة. والبد من  التعلم قصوى من فرص ادة الاالستف تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق الطالب 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 
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 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المالحظة رة الطالب على قد  سينحت - 1ب 

   د والمحاكاةيلقالت ة علم كيفييت أن  - 2ب 

  التجريب  أن يتعلم أسلوب   - 3ب 

  التذكر-المعرفة مهارات  - 4ب 

 تحليل التذكير والمهارات   - 5ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 الشرح والتوضيح  رة   واستخدام السبورة وااللقاء معالمحاض -

   (ةعليميواالفالم التية ) االستعانة بالمخططات والصور ضيحالتوالعروض  -

 المناقشة التفاعلية   -

   حياتيتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل الكيميائي  ال   -

التفكير  طلب تت  اتيةالحي تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع الكيمياء  -

 والتحليل  

التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا   ةالسئل مجموعة من ا الطلب من الطلبة -

 لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية  -2

 الدراسات و يرار تقال -3

 وتحريرية اختبارات قصيرة شفهية   -4

 مساهمات ونشاطات أخرى  بيتية وددة بواجبات  مح ت درجا -5

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تعليم الطالب على االستقبال   -1ج         

  االستجابةتطوير قدرة الطالب على   -2ج

   (عطاء قيمة إ أن يتمكن الطالب من التقييم )  -3ج

 ظيم  التنتحسين قدرات الطالب على   -4ج   

 لبة  من فهم االكيمياء  الحياتية   طلكين اتم  -5ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل  المرتبطة  في تحليل  وتشخيص وتمييز  المركبات الحياتية   -6ج

 المرتبطة باالطار الفكري للكيمياء  الحياتية تمكين الطلبة من حل المشاكل   -7ج

 التعليم والتعلم  ائق طر    

 أو فرقية (.  يةد ر) ف ةعلمية  ممتع  اجراء منافسات  -

 تنظيم محاضرات من اعداد الطلبة . -

 تكوين جماعات عمل تطوعية .  -

 الرحالت العلمية .  -

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية   -

 الشرح والتوضيح      -

   اتييحي  الليل الكيميائالمتعلقة بمخرجات التفكير والتح افيةاالضتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع    -

 تتطلب التفكير والتحليل    الحياتية تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع الكيمياء  -

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا   -

 ددة لمواضيع مح

 بية سبق بطر  ةذاتي تطلب تفسيرات اعطاء الطلبة واجبات بيتية ت -     
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 طرائق التقييم     

 تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات تقديرية (   -

 تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات   -

لبة  الط سماءتخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و ا -

 المتميزين . 

 منقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. لالية التأهيامة ولعا المهارات  -د 

 تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري   -1د 

صة  الخامية استخدام االدوات التكنلوجية الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العل -2د 

 .   شكال والعروض التقارير والجداول واال بإعداد 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل . -3د 

 تنمية قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( .  -4د 

 

 بنية المقرر  -11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم  تعليمال يقةرط

 ع( 2ن+2) 1

ياتية  حاء الالكيميلطالب بتعريف ا

.تعريف الطالب  واهميتها في حياتنا

بالجزيئات والحياة,نماذج من  

الخاليا الحية,خواص ووظائف 

اجزاء الخلية. بالهيدروكربونات  

 وانواعها

مدخل للكيمياء  

الحياتية/ الجزيئات 

 الحياتية/ الخاليا الحية 

 ا شولداتالسبورة وا

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية  

الى   باالضافة

نات  االمتحا

 الشهرية

 

 ع( 2ن+2) 2

  تعريف الطالب بخصائص الماء

والمحاليل وذوبان المركبات  

القطبية,حسابات تركيز ايون  

 الهيدروجين ومنحنى قياس التسحيح

بالكاربوهيدرات   تعريف الطالب 

واهميتها, تركيبها تصنيفها انواعها 

 ا.خصائصه

ماء والمحاليل/ لا

 الكربوهيدراتكيمياء 
 = ا شووالداتالسبورة 

 ع( 2ن+2) 3

تعريف الطالب بالسكريات االحادية 

انواعها ,تركيبها الحلقي ,فعاليتها  

 البصرية. 

الكاربوهيدرات/ 

 السكريات االحادية
 = السبورة والداتا شو

 ع( 2ن+2) 4

تعريف الطالب  بالصيغ الحلقية 

ات  للسكريات وتفاعالت السكري

دية واهم السكريات االحادية, الحاا

 تقاتها ومش

ت / الكربوهيدرا

لحلقية/  ايغ صلا

تفاعالت السكريات  

 االحادية

 = السبورة والداتا شو

 ع( 2ن+2) 5

تعريف الطالب  السكريات  

المحدودة الوحدات  

oligosaccharides  السكريات(

ية(,السكريات العديدة الوحدات الثنائ

polysaccharides . 

 /اتهيدرالكربو

السكريات المركبة  

(oligo- and 

polysaccharides 

 = ا شوتاوالد السبورة

 ع( 2ن+2) 6

واهميتها,  خصائصها الدهون

 انواعها وظائفها.تركيبها تصنيفها 

, Triglycerides الدهون البسيطة

شحوم والزيوت, االحماض ال

 الدهنية

دهون/ الدهون  ال

 البسيطة
 = السبورة والداتا شو
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 البنية التحتية    -12

 رياض رشيد سليمان   د.\ديثة  ية الحاتحيال الكيمياء ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 د. سامي المضفر \حياتية ال الكيمياء

 د. قصي الجلبي  \اتية  يحال ءالكيمياالوجيز في 

  ,Harpers Review of Biochemistry -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

2- Principle of  Bio Chemistry, Smith & White 

3- Biochemistry by Armstrong 

                 مراجع التي يوصى بها  تب والاـ الك

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

- 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

www.bytoco.com 

 

 

 ع( 2ن+2) 7

الدهون   /وسفاتيةفن الالدهو

الستيرويدية,  ولية, الدهونالسفنك

 ات نبي رتال ولالكوليستير

 

الدهون / الدهون  

المركبة/ الدهون  

 الستيرويدية والتربينية 

 = السبورة والداتا شو

 = ا شوالسبورة والدات  الفصل االول  \االمتحان االول ع( 2ن+2) 8

 ع( 2ن+2) 9

الحوامض االمينية تركيبها  

خيص وتش فصل وخواصه العامة .

 للببتيدات ض االمينيةاالحما

 = شو لداتاالسبورة وا االحماض االمينية 

 ع( 2ن+2) 10

الببتيدات تركيبها, تسلسل  

 الحوامض االمينية للببتيدات 

البروتينات تركيبها ,تصنيفها  

,بروتينات البالزما, تغير الصفات 

 ة للبروتينات. العام

 الببتيدات 

 البروتينات 
 = والداتا شوورة السب

 ع( 2ن+2) 11

تها , تركيبها  االنزيمات واهمي 

خواصها العامة /  تصنيف و

كمحفزات   لهامعات ,واالنزيم

 ؤثرة عليهاوالعوامل ال

 = السبورة والداتا شو االنزيمات 

 ع( 2ن+2) 12

 / مينتن–معادلة ميكاليس 

تنظيم عمل   /تثبيط االنزيمات

 االنزيمات, واالنزيمات المنظمة 

 = والداتا شوة ورسبال االنزيمات 

 ع( 2ن+2) 13

ها تركيبها وخواصالنكليوتيدات, 

العامة, وضائفها ,القواعد  

نيوكليوتيدات  وال .جينيةالنترو

 نووية واالحماض ال

تركيبها  \االحماض النووية 

 وخواصها العامة

/    النيوكليوتيدات

 االحماض النووية
 = سبورة والداتا شوال

 ع( 2ن+2) 14

فها تصني تركيبها   الفيتامينات اهميته

اعها خصائصها وادوارها  ونا

 يةالحيات

تركيبها تصنيفها    الهورمونات

 اهتفرز انواعها والغدد التي

 وادوارها الحياتية

الفيتامينات /  

 الهرمونات 
 = السبورة والداتا شو

    الفصل االول \االمتحان الثاني  4 15

http://www.bytoco.com/
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 طوير المقرر الدراسي خطة ت -12

مستحدث وجديد ما هو  اإللمام بكل و  لحديثة.ريس االتد  ائقطر ت تطبيق  استراتيجيااعتماد طرائق و -

 لم.والتع في استراتيجيات التعليم

 . الكيمياء الحياتيةفي  علميةة من مستجدات نتائج  البحوث الاد فتاالس  -

 ستخدامات التطبيقية للكيمياء الحياتية . اال تطوير مفردات المنهج بحيث تواكب التطورات في مجال -

 اكمة . ل واالستفادة من خبراتهم المتراالكثر تطورا في هذا المجال  دوالارب ى تجاالطالع عل  -
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 2ةحياتيالكيمياء ال

 وصف المقرر 

 

 وم لعكلية ال/جامعة ديالى  التعليمية المؤسسة  .1

 قسم علوم التقانة االحيائية     القسم العلمي  / المركز .2

 2الكيمياء الحياتية اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي /اجباري  لحضور المتاحة أشكال ا .4

 ي لثانصل افصلي/ الف الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 ت الدراسية )الكلي(لساعاعدد ا .6

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 رر أهداف المق .8

 الطالب بالتفاعالت الكيميائية للجزيئات الحياتية )عمليات االيض( واهميتها في :  فيتعر

 لخاليا بيرة لات الكجها خاليا الكائنات الحية وكيفية ترابطها لتكوين الجزيئبناء الجزيئات التي تحتا  -

 الطاقة الحياتية منها  ات الغذائية للحصول علىومعرفة طرق هدم الجزيئ  -

دم )الجزيئات الكيميائية الحياتية في الدم( وطرق الكشف عنها وتمييزها مختبريا   لاكيمياء التعريف ب -

 ة. فة الى التطوير ومواكبة التطور العلمي للكيمياء الحياتيوتطبيقاتها العملية الهاد 

 ما يؤهله ة الكيمياء الحياتية ممت الضرورية والالزمة الخاصة بماد ى كافة المعلومالطلبة عل وتعليم اس ريتد 

 الحياتية.  في كافة مجاالت الكيمياءوالبحث  للعمل

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ

 اء الحياتية لفهم للكيميفة واالمعر تمكين الطلبة من الحصول  على -1أ

لحياتية وتفاعالتها  بات اكرئية للمبة من الحصول  على المعرفة والفهم  للتراكيب الكيمياين الطلتمك  -2أ

 الحياتية 

اعالت الحياتية وطرق الكشف عن  تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم لميكانيكية التف   -3أ

 المركبات الحياتية  

 ياتية للتجارب العملية للكيمياء  الح ة والفهمعلى المعرف من الحصول  لطلبةكين امت -4أ

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

القصوى من فرص   إذا كان قد حقق االستفادة  عما  االتعمبرهناً  بينها وب حة.  لمتالم  الربط  ين وصف  والبد من 

 ج.البرنام 



 41صفحة ال
 

 

 مقرر. ة بالصاتية الخاألهداف المهارا  -ب 

 التذكر  -مهارات المعرفة  – 1ب 

 مهارات التذكير والتحليل   - 2ب 

 والتطوير  مهارات االستخدام   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 لتفاعلية  السبورة ا ستخدامضرة واطريقة المحا -

 ح  ح والتوضي الشر    -

 ي  الحياتي  خرجات التفكير والتحليل الكيميائقة بملعية المت تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضاف    -

اضيع الكيمياء  الحياتية تتطلب التفكير تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مو  -

 والتحليل  

لماذا  خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى وية االسئلة التفكير  الطلبة مجموعة من لب منالط -

 لمواضيع محددة 

 واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية طلبة لااعطاء  -

 طرائق التقييم       

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية  -2

 التقارير والدراسات  -3

 ا  لة حلها ذاتيباسئ يومية امتحانات  -4

  بواجبات بيتية درجات محددة -5

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ن فهم الكيمياء  الحياتية   م  الطلبة تمكين  -1ج

 المركبات الحياتية   تمكين الطلبة من حل المشاكل  المرتبطة  في تحليل  وتشخيص وتمييز  -2ج

 الحياتية لكيمياء  طار الفكري لة بااللمرتبطتمكين الطلبة من حل المشاكل ا  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 علية  اف ورة التطريقة المحاضرة واستخدام السب -

 الشرح والتوضيح      -

 التفكير والتحليل الكيميائي  الحياتي  تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات    -

 حليل  كير والتمياء  الحياتية تتطلب التفالكي قشة مواضيعاضرات لمناالمحخالل  نقاشيةتكوين مجموعات  -

ة خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  التفكيريسئلة العة من االطلب من الطلبة مجمو  -

 لمواضيع محددة 

 بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  اعطاء الطلبة واجبات  -

 قييم  طرائق الت   

 االختبارات العملية  -1

 ت النظرية االختبارا -2

 والدراسات التقارير  -3

 ذاتيا    امتحانات يومية باسئلة حلها -4

 درجات محددة بواجبات بيتية -5

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

 مية عن طريق االنترنيت  لجامعات العالخالل االتصال با لمي منور العمتابعة  التط -

   رطوخارج القالمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل  -

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -
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 يمياء الحياتية الزيارات الميدانية في مشاريع الك -

 

 بنية المقرر  .11

 طريقة التقييم  يقة التعليمرط أو الموضوع اسم الوحدة / المطلوبة التعلممخرجات  الساعات  األسبوع 

 ع( 2ن+2) 1

تعريف الطالب بالعملبات  

يتها  ية واهمتاائية الحيالكيمي

 تنا في حيا

 التفاعالت الكيميائية

 الطاقة الحياتية –الحياتية 
 السبورة والداتا شو

يومية امتحانات  

وواجبات بيتية  

باالضافة الى  

  االمتحانات

 يةالشهر

 

 ع( 2ن+2) 2

متصاص وا هضم

 الكاربوهيدرات

  \مصير الكلوكوز الممتص

 عملية انحالل السكر 

Glycolysis   وتكون

 روفيت الباي

ات الحياتية)االيض(/هضم يلمالع

 وامتصاص الكربوهيدرات 
 = السبورة والداتا شو

 ع( 2ن+2) 3

ت الى البايروفيتحول 

Acetyl-CoA \   دخول

Acetyl-CoA  في دورة

لطاقة  حساب ا - \كريبس

 الكلوكوز سر لتك

 = السبورة والداتا شو اتايض الكربوهيدر

 ع( 2ن+2) 4

تحول البايروفيت الى   -

 ري الكتات ودورة كو

كوز الى الكلو تحول -

كاليكوجين        

Glycogenesis 

انحالل الكاليكوجين   -

Glycogenolysis 

 = السبورة والداتا شو كربوهيدراتايض ال

 ع( 2ن+2) 5

ز  تكون الكلوكو  -

Gluconeogenesis 

فوسفات البنتوز  مسار -

pentose phosphate 

pathway , 

 دورة الكاليوكسيليت.  -

 = شو الداترة واالسبو ايض الكربوهيدرات

 ع( 2ن+2) 6

 هضم وامتصاص الدهون,  -

الدهنية   تحلل الحواض

Beta-Oxidation   وحساب

تحلل الحوامض  الطاقة ل

 الدهنية

هضم وامتصاص الدهون/ ايض  

 الدهون 
 = اتا شووالد سبورةلا

 ع( 2ن+2) 7

للحوامض  التخليق الحياتي

 Fatty acidsة الدهني

Biosynthesis 

 = السبورة والداتا شو ايض الدهون 
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 البنية التحتية  .12

 د.سامي المظفر \الكيمياءالحياتية    ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 د.قصي الجلبي  \الحياتية   كيمياءلاوجيز في لا

 د.أنيس الراوي  \االيض 

  ,Harpers Revew of Biochemistry -1 (   رئيسية )المصادرـ المراجع ال2

2- Principle of  Bio Chemistry, Smith & White 

3- Biochemistry by Armstrong 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 , التقارير ,....  ( العلمية  ) المجالت 

emicalprocessing.comwww.ch 

 www.bytoco.com واقع االنترنيت  م ونية, اللكترب ـ المراجع ا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 دث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم. حتس ل ما هو ماإللمام بك •

 لحياتية.لمية في الكيمياء انتائج  البحوث الع االستفادة من مستجدات  •

 تراتيجيات التدريس الحديثة.   بعض استطبيق  •
 

تخليق الدهون الثالثية -

 فاتية والفوس

 lالكوليستيرول    يقلخت-

 ع( 2ن+2) 8
الفصل   \االمتحان االول

 الولا
 = داتا شوالسبورة وال االمتحان االول للفصل الثاني 

 ع( 2ن+2) 9

هضم وامتصاص   \التغذية

حاالت التكسر   \البروتينات 

 مينية التاكسدي للحوامض اال

 = تا شوالسبورة والدا ايض االحماض االمينية

 ع( 2ن+2) 10

دورة اليوريا وطرح  -

 النايتروجين 

طرق طرح النايتروجين في -

 الكائنات 

لجيني النزيمات  القصور ا-

 دورة اليوريا

 مينية/حماض االايض اال

 اورياليرة دو
 = السبورة والداتا شو

 ع( 2ن+2) 11

  ليات االيض للنكليوتيداتمع-

 /نواتج ايض النكليوتيداتو

تكرار واستنساخ وترجمة  

 يةثاالورومات المعل

 = السبورة والداتا شو ايض النيوكليوتيدات 

 ع( 2ن+2) 12

ها  تركيبها تصنيف   الهورمونات

 زهاانواعها والغدد التي تفر

 وادوارها الحياتية

 = السبورة والداتا شو ات رمونالهو

 ع( 2ن+2) 13

 /  الدم مكونات

بروتينات الدم وادوارها  

 الحياتية

 = السبورة والداتا شو كيمياء الدم

 = السبورة والداتا شو ثاني اني للفصل الاالمتحان الث  ع( 2ن+2) 14

 = شو الداتاوة السبور  االمتحان الثاني للفصل الثاني  ع( 2ن+2) 15

http://www.chemicalprocessing.com/
http://www.bytoco.com/
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    احياء مجهرية عام 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم  /ديالى جامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم التقانة االحيائية   / المركز علمي القسم ال .2

   عام  ء مجهريةيااح اسم / رمز المقرر  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 لي()الكلساعات الدراسية عدد ا .6

 2019/ 1/ 8 ف تاريخ إعداد هذا الوص .7

 أهداف المقرر .8

بدءا من تاريخ اكتشافها والعلماء الذين كان لهم الفضل في ذلك. اضافة   الحياء المجهريةا ب الب الطتعريف 

ى طبية، غذائية،  ى بدائية و حقيقية، الى بكتيريا وفايروسات وفطريات، اليفها النص هتمام بتالاالى 

ايضا على   طالب النبات. يعرف ال او  الحيوان  وا النسانة ارة  لصحهوائية، الى مفيدة و ضا  صناعية،

مي لها  يزنط أذات نشاكائنات على المواد العضوية والمعدنية لكونها  المايكوبات  التحوالت التي تجريها هذه

 . البئي في المحافظة على التوازن الحيوي الدور الفعال

 م والتعلم والتقييمالتعلي وطرائق مقررمخرجات ال .9

 ية المعرفهداف ألا -أ

( تطوير قدرة الطالب على استذكار ما تعلمه   Knowledgeف  )المعارر  ويتط المستوى األول   -1أ

 .  الخلية الحية عن

التفسير  تطوير القدرة على Comprehension )مستوى االستيعاب )الفهمسين حت ي ى الثانالمستو  -2أ

 تاج .  و التنبؤ واالستن 

 Application )بيقية   )رات التطوير القد ط تالمستوى الثالث    -3أ

 Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى  )  والمعلومات االفكار  جالب على دمالمستوى الخامس تطوير قدرة الط -5أ

 حليل ( وهي عكس الت Synthesis التركيب 

ة  لب على اعطاء حكم على قيمة الماد قدرة الطا) تطوير  Evaluation التقويم  المستوى السادس -6أ

 متعلمة .ال

من الطالب تحقيقها  متوقعة  لات التعلم  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجا

إذا كان قد ح عما  القصمبرهناً  بينها وبين و  التعلموى من فرص  قق االستفادة  الربط  صف  المتاحة. والبد من 

 رنامج.الب
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 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 Observation) (المالحظة تحسين قدرة الطالب على  – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :أن يتعلم كيفية   - 2ب 

 Experimentation ب التجريأن يتعلم أسلوب    - 3ب 

 التعلم  والتعليم  طرائق     

 رة وااللقاء . لسبو المحاضرة   واستخدام ا -

 العروض التوضيحية ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعليمية(   -

   يةالتفاعل المناقشة -

 التعليم الذاتي  -

 طرائق التقييم       

 وتحريرية    اختبارات قصيرة شفهية -

 اعداد تقارير  -

 تبارات عملية  خا -

 واجبات بيتية   -

 أخرى ونشاطات مساهمات  -

 والقيمية   نيةاألهداف الوجدا -ج

  Receiving  تعليم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم ( -1ج

 Responding االستجابة  الطالب علىتطوير قدرة  -2ج

   Valuing اء قيمة (عطإ أن يتمكن الطالب من التقييم )  -3ج

 Organization يميظيم الق تنالسين قدرات الطالب على تح  -4ج   

 .  Characterization by Valueإعطاء سمه شخصية (  ع سلوك الفرد )ة م تكامل القيم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 ممتعة ) فردية أو فرقية (.  ت علمية اساجراء مناف -

 د الطلبة .تنظيم محاضرات من اعدا -

 مل تطوعية . تكوين جماعات ع -

 .  الرحالت العلمية -

 لتقييم  ائق اطر   

 شهادات تقديرية (  ، تخصيص جوائز ) كتب  -

 تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات   -

لموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  في ا وأسم العلمي تخصيص مكان في الق -

 لمتميزين . ا

 لتطور الشخصي (. وااألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  المهارات  المنقولة )التأهيلية امة ولعا المهارات  -د 

 تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري   -1د 

م الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمية الخاصة  داة  كاستخث يلوجية الحد استخدام االدوات التكن -2د 

 شكال والعروض .  عداد التقارير والجداول واالبإ

 العمل الجماعي ضمن فريق عمل .ى علالطالب تشجيع  -3د 

 لب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( . تنمية قدرات الطا -4د 

 

 بنية المقرر  .10
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 التعلم المطلوبة  ت اجمخر ساعات لا األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 ع( 2ن+2) 1

باالحياء ريف الطالب  عت

اف  خ اكتشاريوت المجهرية

جهر وعالقته  الم

 بات بالمايكرو

Microbiology; 

Introduction and 

History 

السبورة والداتا 

 شو

امتحانات  

يومية  

وواجبات بيتية  

الى   باالضافة

نات  احاالمت

 ريةالشه

 

 ع( 2ن+2) 2

بالخاليا البدائية تعريف الطالب 

  من كيبووظيفةكل ترالنواة 

 يبها الداخلية والخارجيةتراك

Prokaryotes; 

structure and 

function 

= = 

 ع( 2ن+2) 3

تعريف الطالب بالخاليا  

كل يفةووظالنواة البدائية 

تراكيبها الداخلية  يب من ترك

 والخارجية

Prokaryotes; 

structure and 

function 

= = 

 ع( 2ن+2) 4

تعريف الطالب بالخاليا  

ووظيفةكل الحقيقية النواة 

ب من تراكيبها الداخلية  تركي

 والخارجية

Euokaryotes; 

structure and 

function 

= = 

 ع( 2ن+2) 5

تعريف الطالب بالخاليا  

ةكل الحقيقية النواة ووظيف

الداخلية  بها من تراكي تركيب

 والخارجية

Euokaryotes; 

structure and 

function 

= = 

 ع( 2ن+2) 6

تعريف الطالب بتركيب  

يروسات ووظيفة كل الفا 

نها تركيب م  

Viruses; structure 

and function 
= = 

 ع( 2ن+2) 7

بالمواد  تعريف الطالب 

ية والطرق التي  االساس 

تحتاجها البكتيريا في تغذيتها  

 ونموها 

Microbial nutrition 

and growth 
= = 

 = = Mid Term Exam  ع( 2ن+2) 8

 ع( 2ن+2) 9

ية  متعريف الطالب باه

ضية التي  ات االيالفعالي

تحدث في داخل المايكروب  

البناء  واهمية الهدم و

 . ديمومة الخاليا  االيضي في

Microbial 

metabolism 
= = 

 ع( 2ن+2) 10

ريف الطالب باهمية  تع

الفعاليات االيضية التي  

ب  المايكرو تحدث في داخل

الهدم والبناء   واهمية

 . ايمومة الخال االيضي في دي

Microbial 

metabolism 
= = 

 ع( 2ن+2) 11

باهمية  تعريف الطالب 

التركيب الجيني والسيطرة  

 في نمو المايكروبات الجينية 

Microbial genetics = = 

 = = Industrialة  باهميتعريف الطالب  ع( 2ن+2) 12
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المايكروبات الصناعية  

لالنزيمات  باعتبارها مصنع 

لدهون وتينات واوالبر

 واالحماض وغيرها

microbiology 

 ع( 2ن+2) 13

المايكروبات  تعريف الطالب 

المرضية على صحة 

االنسان وخصائصها  

مراضيةاال  

Medical 

microbiology 
= = 

 ع( 2ن+2) 14

المايكروبات  تعريف الطالب 

في تعفن  الغذائية واهميتها 

الغذائيةاو تفسخ المواد    

Food microbiology = = 

15   Final exam   

 ة البنية التحتي  .11

 قررة المطلوبة  الم ب تـ الك1
1.Microbiology: A Fundamental Introduction. 

By Frank J Carr.  

 )المصادر(   الرئيسية ـ المراجع 2

1. Stanier, R.Y., Ingraham, J.L., Wheelis, M.L. 

& P.R.Painter. General Microbiology. Fifth 

Edition, MacMillan. 

  ا                 هبالتي يوصى اـ الكتب والمراجع 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

1. Pelczar, M.J, Chan, E.C.S & N. R. Krieg. 

Microbiology- Concepts and Applications 

(International Edition), McGraw- Hill Inc 

2. Prescott, L. M, Harley, J.P & D.A. Klein. 

Microbiology. Third Edition, WCB Publishers.  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

 

https://absa.org/wp-

content/uploads/2017/01/ABSAGeneralMicrobi

ologyFactSheets.pdf 

 

 المقرر الدراسي  ري طوخطة ت .12

يات من أجل  ات التطبيقية للفطرستخداممجال اإلتطوير مفردات المنهج بحيث تواكب التطورات في  -

 تنمية بيئية مستدامة . 

 اعتماد طرائق تدريس مستحدثة . -

 هم المتراكمة . من خبرات االستفادةاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال و -

 رات متخصصة في مجالعلمالفطريات. مختب ءاانشعلى مل الع -
 
 

https://absa.org/wp-content/uploads/2017/01/ABSAGeneralMicrobiologyFactSheets.pdf
https://absa.org/wp-content/uploads/2017/01/ABSAGeneralMicrobiologyFactSheets.pdf
https://absa.org/wp-content/uploads/2017/01/ABSAGeneralMicrobiologyFactSheets.pdf
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   احياء مجهرية طبية
 رر وصف المق

 

 كلية العلوم  /جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .1

 ئية  نة االحياالتقا م قس / المركز علمي م الالقس .2

 احياء مجهرية طبية  اسم / رمز المقرر  .3

 الزامي  لحضور المتاحة أشكال ا .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  30 )الكلي(ية ات الدراسعدد الساع .6

 2019/ 1/ 8  فصوال داد هذاخ إعتاري  .7

 أهداف المقرر  .8

عن طريق شرح   تم ذلك(.  ويت وفطريا وفايروسات يريا )بكت الطبية االحياء المجهرية الطالب تعريف 

 يثة.وطريقة امراضيها وكيفية تشخيصصا بالطرق التقليدية والحد الصفات الممرضةلهذه البكتيريا   وتوضيح

 ميتقيوالتعلم والوطرائق التعليم  مقررت المخرجا .9

 هداف المعرفية األ -أ

ار ما تعلمه   ى استذكتطوير قدرة الطالب عل ( Knowledgeالمستوى األول تطوير المعارف  )  -1أ

 .  الخلية الحية عن

لى تطوير القدرة عComprehension )مستوى االستيعاب )الفهمن تحسي المستوى الثاني  -2أ

 لتنبؤ واالستنتاج . ا التفسير و

 Application )التطبيقية   )تطوير القدرات   ث لاالثالمستوى   -3أ

 Analysis ليلتحالالقدرة على الطالب   المستوى الرابع اكساب  -4أ

مستوى ) فكار والمعلومات المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج اال -5أ

 التحليل ( وهي عكس  Synthesis التركيب

وير قدرة الطالب على اعطاء حكم على قيمة المادة ط ت)   Evaluation التقويمالمستوى السادس   -6أ

 المتعلمة .

تحقيقها    جات التعلم المتوقعة من الطالب قتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجازاً ميوفر وصف المقرر هذا إي

القصوى   إذا كان قد حقق االستفادة  عما  الم  تعالمن فرص  مبرهناً  بينهاالمتاحة. والبد من  وبين وصف    لربط 

 البرنامج.
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 .مقرربالالخاصة  يةالمهاراتاف األهد   -ب 

 Observation) (المالحظة تحسين قدرة الطالب على  – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :أن يتعلم كيفية   - 2 ب 

 Experimentation التجريب م أسلوب أن يتعل   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء .  -

 ططات والصور واالفالم التعليمية(  ة بالمخيحية ) االستعانالتوض  العروض  -

 المناقشة التفاعلية   -

 تعليم الذاتي ال -

 طرائق التقييم       

   هية وتحريريةاختبارات قصيرة شف -

 اعداد تقارير  -

 ملية  اختبارات ع -

 ية  ت يات ب واجب -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  Receiving  بل/ االستالم () التقعلى االستقبال  الطالب تعليم  -1ج

 Responding الستجابةاتطوير قدرة الطالب على   -2ج

   Valuing عطاء قيمة (إ أن يتمكن الطالب من التقييم )  -3ج

 Organization التنظيم القيمي ىللب عقدرات الطاتحسين   -4ج   

 .  Characterization by Valueسمه شخصية ( تكامل القيمة مع سلوك الفرد ) إعطاء  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 علمية  ممتعة ) فردية أو فرقية (.  اجراء منافسات  -

 .عداد الطلبة تنظيم محاضرات من ا -

 .  تكوين جماعات عمل تطوعية -

 مية . لعت الالرحال -

 طرائق التقييم     

 تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات تقديرية (   -

 مشاركاته في تلك النشاطات  على  ء من تقييم الطالب ص جزتخصي -

ة  في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلب تخصيص مكان في القسم العلمي أو -

 . المتميزين 

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  ) ةلمنقولاهيلية تأالالعامة و المهارات  -د 

 الشفهي والتحريري  واصل الطالب مهارات الت ليمتع -1د 

  ة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمية الخاصةاستخدام االدوات التكنلوجية الحديث  -2د 

 عروض .  ل واالشكال والارير والجداوبإعداد التق

 الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل . عيج تش -3د 

 ) ادارة الوقت ( .  الوقت فادة المثلى من االست لب علىتنمية قدرات الطا -4د 

 

 بنية المقرر  .10
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 قييم طريقة الت يمطريقة التعل اسم الوحدة / أو الموضوع ت التعلم المطلوبةمخرجا الساعات  األسبوع 

 ع( 2ن+2) 1
راضية تعريف الطالب بام

 رية ووبائيتها مجهلاحياء اال

Overview, Impact of 

microbial diseases, 

epidemiology, 

Pathogenesis 

The Parasite’s Way 

of Life 

السبورة والداتا 

 شو

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية  

باالضافة الى  

االمتحانات  

 الشهرية

 

 ع( 2ن+2) 2

تعريف الطالب بمناعةجسم 

كتسبة المة ونوعيها االنيالمضيف ب

يلولة يه الخاليا الناعية في الحمهوا

 اضصابة باالمردون اال

Host Response: 

Innate immunity and 

Acquired Immunity 

(B cells) and (T 

cells) 

= = 

 ع( 2ن+2) 3

السموم  تعريف الطالب ب

ة من قبل لمنتجالبكتيريا ا

ضية وخاصة البكتيريا المر

 المعوية منها 

Microbial Toxins ; 

Enteric Pathogens –

Choleram 

Salmonella, 

Shigella, E. coli 

= = 

 ع( 2ن+2) 4

تعريف الطالب بالسموم  

تيريا المنتجة من قبل البك

تيريا المرضية وخاصة البك

 الموجبة لصبغة كرام 

Extracellular 

pathogens – 

Staphylococcus, 

Streptococcus 

= = 

 ع( 2ن+2) 5

ريا  تعريف الطالب بالبكتي

رج  صة الخاضية وخاالمر

 منها  ةخلوي

Facultative 

intracellular 

pathogens – 

Mycobacterium and 

Obligate 

intracellular 

pathogens – 

Chlamydia, 

Rickettsia 

= = 

 ع( 2ن+2) 6

تعريف الطالب بالبكتيريا  

المرضية وخاصة الزائفة  

رية ذات االهمية الطبية نجاالز

ها المعروفة بامراضيت  

Accidental 

pathogens – 

Pseudomonas, 

Chronic pathogens – 

Helicobacter pylori 

= = 

 ع( 2ن+2) 7

تعريف الطالب بالبكتيريا  

ية التي لها عالقة  المرض

منتلقة عن طريق  باالمراض ال

 الجنس

Sexually transmitted 

diseases – 

Gonorrhea, Syphilis 

= = 

 ع( 2ن+2) 8

بكتيريا  تعريف الطالب بال

التيلها عالقة  المرضية 

ان  بين االنس ةيراض االنتقالماالب

 نوالحيوا

Zoonoses – Borrelia 

burgdorferi 

Bioterrorism - 

Anthrax 

= = 

 ع( 2ن+2) 9
الفايروسات  تعريف الطالب ب

 الطبية، امراضيتها ووبائيتها 

Biology of viruses; 

Viruses transmitted 

via air: Influenza, 

Rhinovirus, SARS 

= = 

 = = Viruses transmittedفايروسات  الالطالب بتعريف  ع( 2ن+2) 10
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ق االغذية او  ريقلة عن طتنالم

 االشربة الملوثة

via food or water: 

Rotavirus, Polio, 

Hepatitis A, 

Coxsackievirus 

 ع( 2ن+2) 11

لفايروسات  تعريف الطالب با

المرضية المنتقلة عن طريق  

 ، او الدم جنسال

Viruses transmitted 

via sex, needles, or 

blood: Hepatitis C 

and HIV 

= = 

 ع( 2ن+2) 12
ات  تعريف الطالب بالفايروس

ليةاض االنتقاذات االمر  

Emerging Viruses, 

Zoonoses 
= = 

 ع( 2ن+2) 13
تعريف الطالب بالطفيليات  

 وامراضها المختلفة
Parasitic infections = = 

 ع( 2ن+2) 14

همية الطبية  باالتعريف الطالب 

للفطريات وامراضها المتسببة  

بريجيلوسس  باالس

 مايسس كوياوالز

Fungal pathogens; 

Aspergillosis, 

Zycomysosis, 

Dimorphic fungi, .... 

= = 

النهائي االمتحان   15  Final Exam   

 البنية التحتية  .11

  Essential Microbiology. 2005. By Stuart Hogg.1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

    )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
1. Jawetz, Melnick, & Adelberg’s. Medical 

Microbiology.26th edition. 2013 

                 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

1. Warren Levinson, MD.PhD. Review of 

Medical Microbiology and Immunology. 13th 

edition. 2014. 

2. Prescott, L. M, Harley, J.P & D.A. Klein. 

Microbiology. Third Edition, WCB Publishers.  

النترنيت  كترونية, مواقع اب ـ المراجع االل

 ... 

Manual for the Laboratory Identification and 

Antimicrobial Susceptibility Testing of Bacterial 

Pathogens of Public Health Importance in the 

Developing World. 2003. 
 

 رر الدراسي خطة تطوير المق .12

قية للفطريات من أجل  تطورات في مجال اإلستخدامات التطبيتطوير مفردات المنهج بحيث تواكب ال -

 تنمية بيئية مستدامة . 

 . ةطرائق تدريس مستحدث ماد اعت -

 ة من خبراتهم المتراكمة . اد فت االسالمجال و ااالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذ  -

 علمالفطريات. في مجالبرات متخصصة العمل على انشاء مخت  -
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 خلية    حياتية

 رر المقوصف 

 

 م  كلية العلو  /جامعة ديالى  ليمية ة التعالمؤسس .1

 قسم التقانة االحيائية   القسم العلمي  / المركز .2

 Cell Biologyخلية   تيةحيا اسم / رمز المقرر  .3

 الزامي  المتاحة  الحضورأشكال  .4

 لي صف نة الفصل / الس .5

 ساعة  60 ت الدراسية )الكلي(عاساعدد ال .6

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 مقرر ف الأهدا .8

  تاريخ اكتشافها والعلماء الذين كان لهم الفضل في ذلك. اضافة الىة بدءا من تعريف الطالب بالخلية الحي

  ان والحيوانسنلال لمهمةية افسلج ناحية كيميائية وفيزيائية ولعضيي من  تركيبها ا  ص االهتمام بها وخصائ

ة  ى المواد العضوية والمعدني عل ياالخالهذه االتي تجريه التحوالت  والنبات. يعرف الطالب ايضا على

  .المختلفة في بيئاتها ن الحيويأنزيمي ودور تلك الخاليا في المحافظة على التوازلكونها كائنات ذات نشاط 

 تقييموال تعلممخرجات المقرر وطرائق التعليم وال .9

 األهداف المعرفية  -أ

ه   قدرة الطالب على استذكار ما تعلموير ( تطKnowledge) المستوى األول تطوير المعارف   -1أ

 .  الخلية الحية عن

لى لقدرة عتطوير اComprehension )تحسين مستوى االستيعاب )الفهم المستوى الثاني  -2أ

 واالستنتاج . التفسير و التنبؤ  

 Application )ر القدرات التطبيقية   )وي تطوى الثالث  تالمس  -3أ

 Analysis القدرة على التحليلب طالال  الرابع اكساب المستوى  -4أ

) مستوى المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

 حليل كس التهي ع( و  Synthesis تركيبال

ة ة الطالب على اعطاء حكم على قيمة الماد درق  ) تطوير Evaluation التقويمالمستوى السادس   -6أ

 المتعلمة .

ها  لطالب تحقيقالتعلم المتوقعة من ا  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات 

إذا كان قد حقق االست عما  بينها وبين وصف  ا  رص ف  القصوى من  دةفامبرهناً  الربط  المتاحة. والبد من  لتعلم 

 .البرنامج
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 ية الخاصة بالمقرر.المهاراتاألهداف   -ب 

 Observation) (المالحظة الطالب على  سين قدرةتح – 1ب 

 Imitation حاكاة :د والمالتقلي أن يتعلم كيفية   - 2ب 

 Experimentation التجريبيتعلم أسلوب  أن   - 3ب 

 تعليم والتعلم  الق طرائ     

 قاء . المحاضرة   واستخدام السبورة واالل -

 ر واالفالم التعليمية(  االستعانة بالمخططات والصو توضيحية )العروض ال -

 المناقشة التفاعلية   -

 التعليم الذاتي  -

 تقييم  طرائق ال     

 وتحريرية    يرة شفهيةاختبارات قص -

 اعداد تقارير  -

 ة  اختبارات عملي -

   جبات بيتيةاو -

 اهمات ونشاطات أخرى سم -

 ة  األهداف الوجدانية والقيمي -ج

  Receiving  م (االستقبال ) التقبل/ االستال طالب علىتعليم ال -1ج

 Responding االستجابةتطوير قدرة الطالب على   -2ج

   Valuing اء قيمة (قييم )إعطن الطالب من التيتمك أن    -3ج

 Organization يم القيميظ نتلاب على لطالات اتحسين قدر  -4ج   

 .  Characterization by Value(  ه شخصية لفرد ) إعطاء سمتكامل القيمة مع سلوك ا -5ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 ية (. اجراء منافسات علمية  ممتعة ) فردية أو فرق -

 د الطلبة .ت من اعداتنظيم محاضرا -

 تكوين جماعات عمل تطوعية .  -

 .  ةت العلميحالالر -

 طرائق التقييم     

 قديرية (  تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات ت -

 ي تلك النشاطات  من تقييم الطالب على مشاركاته فجزء  تخصيص  -

الطلبة  ور ونتاجات و اسماء تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض ص -

 لمتميزين . ا

 شخصي (. ارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور المهال) نقولة الم يليةالمهارات العامة والتأه -د 

 تحريري  لب مهارات التواصل الشفهي واليم الطاتعل -1د 

لخاصة  والبرامج العلمية ا استخدام االدوات التكنلوجية الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت  -2د 

 ض .  عداد التقارير والجداول واالشكال والعروبإ

 الب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل .لطا تشجيع -3د 

 لوقت ( . لمثلى من الوقت ) ادارة ا االستفادة االطالب على رات تنمية قد  -4د 

 

 بنية المقرر  .10
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 طريقة التقييم  مالتعليطريقة  عأو الموضو /اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 

 ع( 2ن+2) 1

ية الحية خلتعريف الطالب  بال

تشاف المجهر  اكخ وتاري

 وعالقته بالخلية 

Cell biology; 

introduction and 

history 

السبورة والداتا 

 شو

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية  

باالضافة الى  

االمتحانات  

 الشهرية

 

 ع( 2ن+2) 2

ة مية جزيئطالب باهتعريف ال

مة الماء كجزيئة مهمة الدا

 الفعاليات الحياتية للخلية

Water and its 

Properties 
= = 

 ع( 2ن+2) 3

المركبات  الب بتعريف الط

يوحياتية واهميتها في الكيم

 ديمومة الخلية

Biochemistry of Cells = = 

 ع( 2ن+2) 4

تعريف الطالب بالمركبات  

ي تها فميوحياتية واهميالكي

 ديمومة الخلية

Biochemistry of Cells = = 

 ع( 2ن+2) 5

مية الغشاء تعريف الطالب باه

حد الوسائل زمي كونه االبال

ضد    للخلية الحيةة عيالدفا 

 الخارجية وثراتالم

Plasma membrane = = 

 = = First exam امتحان اول ع( 2ن+2) 6

 ع( 2ن+2) 7

تعريف الطالب بالعضيات  

اسك  ي تمالصغيرة واهيتها ف

تها والتفاعالت  ذيتغالخلية و 

 االيضية لها

Cytoskeleton, Cell 

wall, Lysosomes, 

Microbodies, 

Vacuoles 

= = 

 ع( 2ن+2) 8

عضيات  بال لبطاتعريف ال

ماسك  في ت  الصغيرة واهيتها

الخلية و تغذيتها والتفاعالت  

 هاااليضية ل

Cytoskeleton, Cell 

wall, Lysosomes, 

Microbodies, 

Vacuoles 

= = 

 ع( 2ن+2) 9

يوت  لب باهية ب تعريف الطا

م الطاقة كونها مصدر مه

, اضافة الى  ATPالنتاج الـ 

 ب. تركيبها ووظيفة كل تركي

Mitochonderia = = 

 ع( 2ن+2) 10

ت  تعريف الطالب باهية بيو

م الطاقة كونها مصدر مه

في الخلية   ATPالـ  النتاج

ية. اضافة الى تركيبها  الحيوان

 فة كل تركيب. ووظي

Mitochonderia = = 

 ع( 2ن+2) 11

ة بيوت  اهيلطالب بتعريف ا

ا مصدر مهم طاقة كونهال

في الخلية   ATPالنتاج الـ 

لى تركيبها  النباتية. اضافة ا 

 ها ي تركيب ف كلة ووظيف

Plastids = = 

 ع( 2ن+2) 12

ف الطالب باهية بيوت  ريتع

الطاقة كونها مصدر مهم 

ية  في الخل ATPالنتاج الـ 

تية. اضافة الى تركيبها  النبا

 كيب فيها ووظيفة كل تر 

Plastids = = 
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 ع( 2ن+2) 13

تعريف الطالب باهمية النواة 

كونها العقل المدبر للخلية 

الفعاليات والمسيطر على 

 تي تجري فيهاالة الحيوي

The Nucleus = = 

 ع( 2ن+2) 14

ف الطالب باهمية النواة ريتع

 كونها العقل المدبر للخلية

يطر على الفعاليات والمس

 الحيوية التي تجري فيها

The Nucleus   

   Second exam ثاني حان تام  15
 

 البنية التحتية  .11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

1.Princibles of Cell Biology. 1st ed. by George 

Plopper. 2012  

e Bruc Edition by rd3 Essential Cell Biology.2. 

. 2011Karen Hopkin ,ayennis BrD ,Alberts 

   

 الرئيسية )المصادر(   راجع ـ الم2

•  - Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. 

Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New 

York: Garland Science; 2002. The 

Mitochondrion. Available 

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK

26894/ 

                  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 

• - Cooper GM. The Cell: A Molecular 

Approach. 2nd edition. Sunderland (MA): 

Sinauer Associates; 2000. Mitochondria. 

Available 

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK

9896/ 

 

ع االنترنيت  مواق ب ـ المراجع االلكترونية,

 .... 

 

 

Review - David J Pagliarini, Jared 

Rutter Hallmarks of a new era in mitochondrial 

biochemistry. Genes Dev.: 2013, 27(24);2615-

27 PubMed 24352419 
 

 

 لمقرر الدراسي خطة تطوير ا .12

  للتطورات الخلويةلتطبيقية ات ال اإلستخدامالمنهج بحيث تواكب التطورات في مجا مفردات تطوير  -

 .من أجل تنمية بيئية مستدامة 

 دثة .تدريس مستح ئق  طرا اعتماد  -

 اكمة . تراالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم الم -

 . الخلية علم انشاء مختبرات متخصصة في مجال ىالعمل عل -
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Bruce+Alberts&search-alias=books&text=Bruce+Alberts&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Bruce+Alberts&search-alias=books&text=Bruce+Alberts&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Karen+Hopkin&search-alias=books&text=Karen+Hopkin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Dennis+Bray&search-alias=books&text=Dennis+Bray&sort=relevancerank
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 يوانية  الح سجةعلم األن

 رر المقوصف  

 

 كلية العلوم  /جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم التقانة االحيائية   ي  / المركزالقسم العلم .2

      Animal Histologyيوانية  الح  سجةألنعلم ا اسم / رمز المقرر  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 )الكلي(ساعات الدراسية العدد  .6

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ها  ة بنيانيفي تلفة وك الجسم المخ وأعضاء وأنسجةالذي يعني بدراسة خاليا  نسجة األب بعلم تعريف الطال

للحيوان ة ا لغرض الوصول إلى طبيعة عملها وتوافق وظائفها بالشكل الذي يؤمن استمرار الحيايمه وتنظ

  يئة المحيطة به.الب ل مع والتفاع

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 فيةمعرهداف الألا -أ

  ايالثالثة لبنيان  عاد إلب وباجسم تخيل م الب كون للطي  أنهو   األنسجةالغرض من دراسة علم  اوالهدف  إن

رة على استيعاب طريقه له القد  مختلفة لكي تكونالاو مكوناته  أجزاءهعضو والترابط البنياني والوظيفي بين 

ونتائجها  تلك التغيرات  وأسباب المرض  اءإثنيج في عمله وفهم التغيرات التي تحدث على العضو او النس

التي تسند عليها بقية العلوم الطبية، وعلى ذلك فان   األساسبنة الل ألنسجةامادة  من  ما يجعلوطرق معالجتها م

، ومن  لضرورية لدراسة مادة الفيزيولوجيا وعالقة البنيان بالوظيفةلعلمية االخلفية ا يهيئ جةاألنس دراسة علم 

 لتغيرات يعني باذي ال مراض اإلالسوية تعتبر تهيئة ضرورية لدراسة علم  راسة األنسجةفان د  رىخأجهة 

 . او خالياه الناتجة عن المرض  أنسجتهاو  أعضائهلوظيفية للجسم او  بنيانية واال

الب تحقيقها  الطقعة من  م المتوعلالتات  صف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجيوفر و

الم التعلم  القصوى من فرص  إذا كان قد حقق االستفادة  عما  الربتامبرهناً  بينها  حة. والبد من  وبين وصف  ط 

 البرنامج.
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 اصة بالمقرر.اتية الخاألهداف المهار  -ب 

 Observation) (المالحظة تحسين قدرة الطالب على  – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :تعلم كيفية أن ي  - 2ب 

 Experimentation بالتجري وب علم أسلأن يت  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 . المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 تعانة بالمخططات والصور واالفالم التعليمية(  ة ) االسالعروض التوضيحي -

 المناقشة التفاعلية   -

 تي م الذاعليالت -

 طرائق التقييم       

 ية  اختبارات قصيرة شفهية وتحرير -

 تقارير د اعدا -

 ملية  ع اختبارات  -

 واجبات بيتية   -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  Receiving  قبال ) التقبل/ االستالم (ى االستتعليم الطالب عل  -1ج

 Responding ابةستجاالتطوير قدرة الطالب على   -2ج

   Valuing ( أن يتمكن الطالب من التقييم )إعطاء قيمة  -3ج

 Organization التنظيم القيميقدرات الطالب على ن تحسي  -4ج   

 .  Characterization by Value(  إعطاء سمه شخصية ) تكامل القيمة مع سلوك الفرد  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 تعة ) فردية أو فرقية (. لمية  مماجراء منافسات ع -

 ة .تنظيم محاضرات من اعداد الطلب -

 .  يةعمل تطوع جماعات  ن تكوي -

 الرحالت العلمية .  -

 طرائق التقييم     

   ( تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات تقديرية -

 الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات  تقييم تخصيص جزء من  -

االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة   الموقع تخصيص مكان في القسم العلمي أو في -

 ن . المتميزي 

 . لتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (االعامة و لمهارات ا -د 

 ات التواصل الشفهي والتحريري  ب مهارتعليم الطال -1د 

م الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمية الخاصة  كاستخدااستخدام االدوات التكنلوجية الحديثة   -2د 

 لعروض .  ااالشكال وجداول ولتقارير وابإعداد ال

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل . -3د 

 لى من الوقت ) ادارة الوقت ( . ة المثلب على االستفاد طاتنمية قدرات ال -4د 

 

 بنية المقرر  .10



 58صفحة ال
 

 

 لتقييم طريقة ا طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع لمطلوبةلتعلم امخرجات ا الساعات  األسبوع 

 ع( 2ن+2) 1

  األنسجةلم عبالطالب  تعريف

يعني بدراسة خاليا  الذي

وأنسجة وأعضاء الجسم  

 المختلفة

Histology review 
السبورة والداتا 

 شو

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية  

باالضافة الى  

االمتحانات  

 الشهرية

 

 ع( 2ن+2) 2

 باألنسجةلطالب تعريف ا

 لألسطحالظهارية المكونة 

 خلية للجسم الخارجية والدا

Epithelial tissue = = 

 ع( 2ن+2) 3

 باألنسجة تعريف الطالب

الضامة والساندة من حيث 

 ركيب قع والتلشكل والموا

Connective tissue = = 

 ع( 2ن+2) 4

بالتركيب   تعريف الطالب

مة  الضا لألنسجةالنسيجي 

متخصصة ) الغضروف،  ال

 دم( العظم، ال

Cartilage, Bone, and 

Blood 
= = 

 ع( 2ن+2) 5

التركيب  تعريف الطالب ب

  لعضالتا ألنواعالنسيجي 

المسؤولة عن حركة الجسم  

ككل وحركة العديد من 

 ات العالقة االجزاء ذ

Muscles tissue = = 

 ع( 2ن+2) 6

تعريف الطالب بالتركيب  

صبية  النسيجي للخلية الع

 ووظائفها 

Nervous tissue = = 

 ع( 2ن+2) 7

كيب  تربال تعريف الطالب

جهاز الوعائي  سيجي للالن

 القلبي

Cardiovascular  

system 
= = 

 = = Midterm exam لفصل اختبار نصف ا ع( 2ن+2) 8

 ع( 2ن+2) 9

تعريف الطالب بوصف  

  ءاألعضنسيجي التركيب ال

 از التنفسيالجه

Respiratory  system = = 

 ع( 2ن+2) 10

تعريف الطالب بوصف  

  ألعضاءالتركيب النسيجي 

 . الجهاز الهضمي

Digestive  system = = 

 ع( 2ن+2) 11

تعريف الطالب بوصف  

  ألعضاءالتركيب النسيجي 

 البولي.  الجهاز

Urinary system = = 

 ع( 2ن+2) 12

تعريف الطالب بوصف  

  اءألعضالتركيب النسيجي 

 .األنثويي التناسلز هاالج

Female 

Reproductive system 
= = 

 ع( 2ن+2) 13

تعريف الطالب بوصف  

  ألعضاءب النسيجي التركي

 لذكري. الجهاز التناسلي ا

Male Reproductive 

system 
= = 

 ع( 2ن+2) 14

تعريف الطالب بوصف  

صم  للغدد اللتركيب النسيجي ا

 . ووظائفها

Endocrine system = = 

   Final Examination االمتحان نهائي  15
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 ة التحتية البني .11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 

Text book of veterinary histology by Samuelson 2012  

   

 المراجع الرئيسية )المصادر(   ـ 2

 

Text book of veterinary histology by Dellmann & Brown 

2007  

•  

             اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها      

 ة , التقارير ,....  ( الت العلمي) المج

• - Cooper GM. The Cell: A Molecular Approach. 

2nd edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 

2000. Mitochondria. Available 

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9896/ 

 

   ت النترنيا اللكترونية, مواقعب ـ المراجع ا

 

Review - David J Pagliarini, Jared Rutter Hallmarks of a 

new era in mitochondrial biochemistry. Genes Dev.: 

2013, 27(24);2615-27 PubMed 24352419 

 

 لدراسي خطة تطوير المقرر ا .12

ل تنمية  من أج ةجلألنسة قيالمنهج بحيث تواكب التطورات في مجال اإلستخدامات التطبيتطوير مفردات  - 

 ئية مستدامة .بي 

 اعتماد طرائق تدريس مستحدثة . -

 فادة من خبراتهم المتراكمة . واالست ب الدول االكثر تطورا في هذا المجال على تجاراالطالع  -

 ات. مجالعلمالفطريت متخصصة في العمل على انشاء مختبرا -
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 فسلجة نبات 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم  /جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .13

 نة قا التقسم  / المركز علمي القسم ال .14

 فسلجة نبات  رمز المقرر  / سما .15

  إلزامي أشكال الحضور المتاحة  .16

 فصلي  الفصل / السنة  .17

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .18

 2019/ 1/ 8 ا الوصف تاريخ إعداد هذ  .19

 رهداف المقرأ .20

 ة   عرالزفية اكيوتعليم الطالب عن النباتية  التجارب العملية لمادة الفسلجة   بكيفية اجراء  تعريف الطالب 

 

 موطرائق التعليم والتعلم والتقيي مقررمخرجات ال .21

 رفية المعهداف األ -أ

علمه   تذكار ما تعلى اس طوير قدرة الطالب ( تKnowledgeالمستوى األول تطوير المعارف  )  -1أ

 . الفطريات عن 

 لىع لقدرةا تطوير Comprehension )مستوى االستيعاب )الفهمتحسين  المستوى الثاني  -2أ

 التفسير و التنبؤ واالستنتاج . 

 Application )بيقية   )التطتطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

 Analysis حليلالتالقدرة على ب طالالمستوى الرابع اكساب ال -4أ

مستوى ) المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

 حليل تالس هي عكو  ( Synthesis التركيب

حكم على قيمة المادة  عطاءلى اقدرة الطالب ع  ) تطوير Evaluation التقويمالمستوى السادس   -6أ

 المتعلمة .

ً اً مقتضازيوفر وصف المقرر هذا إيج يقها  م خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحق ألهيا

إذامبرهن  عما  القصوى من فرص    اً  الربط  المتاحة. وال التعلم  كان قد حقق االستفادة  بين وصف  بينها وبد من 

 برنامج.ال
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 مقرر.الالخاصة ب يةهاراتالماألهداف   -ب 

 Observation) (المالحظة ين قدرة الطالب على تحس  – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :أن يتعلم كيفية   - 2ب 
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 اختبارات عملية   -
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   Valuing اء قيمة (عطإ ) تقييمالأن يتمكن الطالب من   -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم      

 منافسات علمية  ممتعة ) فردية أو فرقية (.  اجراء -
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 تكوين جماعات عمل تطوعية .  -

 ة . الرحالت العلمي -

 ييم  التقطرائق    

 

 تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات تقديرية (   -

 تلك النشاطات   شاركاته فيب على مء من تقييم الطالتخصيص جز -

ة  لبء الطماتخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اس -

 لمتميزين . ا

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. خرى ) المهارات األالمنقولة التأهيلية العامة و المهارات  -د 
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 بنية المقرر  .22

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم  يمعلة التيقطر اسم الوحدة / أو الموضوع

 ن 2 1
المباديء فهم 

واالساسيات النظرية  

 ة علقة بالمادوالعملية المت

Type of natural 

solution 

  اسلوب

 المحاضرات

 والسيمينارات 

 و تسجيل الفيديو 

 وبرنامج زووم

 وبوربوينت 

 

امتحانات شفهية   -1

 وتحريرية 

 ية حلقات دراس  -2

 = = Acids, bases, salts = ن 2 2

 = ن 2 3
Ions hydrogen 

concentration 
= = 

 = = Osmosis = ن 2 4

 = = Imbibition = ن 2 5

 = = Permeability = ن 2 6

 = = Photosynthesis = ن 2 7

 = = Respiration = ن 2 8

 = = Plant hormone = ن 2 9

 = = Transpiration = ن 2 10

 = = Water potential = ن 2 11

 = = Diffusion = ن 2 12

 = = Photorespiration = ن 2 13

 = = Water absorption = ن 2 14

 = = Second exam  ن 2 15

 البنية التحتية  .23

 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

.  

Plant Physiology Mineral Nutrition, Manisha 

Majumdar,Book Rix-Editon, 2011  

 

    ر()المصاد الرئيسية ـ المراجع 2

 للدكتور عبد العظيم كاظم كتاب فسلجة نبات 

 رت وبر نبات للمولف فسلجةكتاب 

 للدكتور تاروسمنقريوس تاروس  علم النبات اسس 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  قارير ,.... ت, الالمجالت العلمية ) 

Journal of plant physiology 

Russian journal of plant physiology 

يت  المراجع االلكترونية, مواقع االنترن ب ـ 

.. .. 

 

Permalink chps // m.face book.com  
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .24

من  للتجارب الفسلجية تطبيقية ال ات اإلستخدامتطوير مفردات المنهج بحيث تواكب التطورات في مجال  -

 . أجل تنمية بيئية مستدامة 

 مستحدثة .س ياعتماد طرائق تدر -

 المتراكمة . ن خبراتهم ادة مفت السهذا المجال وافي  االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا -

 علم الفسلجة  ل  العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجا -
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 طرالمخا ة وإدارةالسالمة الحيوي

 وصف المقرر 

 

 العلوم ية كل /  جامعة ديالى التعليمية المؤسسة  .1

 ائية  قسم التقانة االحي القسم العلمي  / المركز .2

 اسم / رمز المقرر  .3
 المخاطر ة وإدارةالسالمة الحيوي

  Biosafety and  risks management    

  إلزامي ر المتاحة شكال الحضوأ .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 1/ 8 لوصف تاريخ إعداد هذا ا .7

 أهداف المقرر .8

  تعريف الطالب 

 علم والتقييمقرر وطرائق التعليم والتمخرجات الم .9

 األهداف المعرفية  -أ

تطوير قدرة الطالب على استذكار ما تعلمه   (  Knowledge) رف ااألول تطوير المعالمستوى   -1أ

 .  الخلية الحية عن

تطوير القدرة على التفسير  Comprehension )فهم)اليعاب تحسين مستوى االست المستوى الثاني  -2أ

 بؤ واالستنتاج .  و التن 

 Application )تطوير القدرات التطبيقية   )لمستوى الثالث  ا  -3أ

 Analysis القدرة على التحليلالطالب ابع اكساب  لراوى تالمس -4أ

توى  مس )مات ستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلوالم -5أ

 ( وهي عكس التحليل  Synthesis التركيب 

مة المادة  حكم على قي إعطاءقدرة الطالب على  ) تطوير Evaluation التقويمتوى السادس  المس -6أ

 ة .مالمتعل

 ف المهاراتية الخاصة بالمقرر.األهدا  - ب 

 Observation) (المالحظة تحسين قدرة الطالب على  – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :ية م كيف أن يتعل   - 2ب 

 Experimentation التجريب وب  أن يتعلم أسل  - 3ب 

عة من الطالب تحقيقها  ات التعلم المتوقهم خصائص المقرر ومخرجيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً أل 

عما ا  مبرهناً  القصوى مفاد الستإذا كان قد حقق  بينها وبين وصف  ة  الربط  المتاحة. والبد من  التعلم  ن فرص 

  البرنامج.
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 ق التعليم والتعلم  طرائ     

 .  اءقإللاوستخدام السبورة المحاضرة   وا -

 التعليمية(   واألفالمالتوضيحية ) االستعانة بالمخططات والصور العروض  -

 المناقشة التفاعلية   -

 التعليم الذاتي  -

 ائق التقييم  طر     

 اختبارات قصيرة شفهية وتحريرية   -

 تقارير  د إعدا -

   اختبارات عملية -

   واجبات بيتية -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 ة  مييف الوجدانية والق األهدا -ج

  Receiving  لطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (تعليم ا -1ج

 Responding االستجابةتطوير قدرة الطالب على   -2ج

   Valuing أن يتمكن الطالب من التقييم )إعطاء قيمة (  -3ج

 Organization لتنظيم القيميات الطالب على تحسين قدرا  -4ج   

 .  Characterization by Valueمه شخصية ( ) إعطاء س رد لفا  كمل القيمة مع سلوتكا -5ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 أو فرقية (. ية ) فرد اجراء منافسات علمية  ممتعة  -

 تنظيم محاضرات من اعداد الطلبة . -

 ن جماعات عمل تطوعية . تكوي -

 ة . الرحالت العلمي -

 طرائق التقييم     

 ة (  ريقديت ز ) كتب ، شهادات تخصيص جوائ -

 جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات   تخصيص  -

الطلبة   أسماءلعرض صور ونتاجات و ي  كترون تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االل -

 المتميزين . 

 (. ي شخص لاالتوظيف والتطور ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية المنقولة لية المهارات العامة والتأهي -د 

 يم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري  تعل -1د 

نترنت والبرامج العلمية الخاصة  واال اسوب استخدام االدوات التكنلوجية الحديثة  كاستخدام الح -2د 

 .   والعروض  واألشكاللجداول بإعداد التقارير وا

 عمل .الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق  تشجيع -3د 

 الوقت ( .  إدارةاالستفادة المثلى من الوقت ) لطالب على ا رات د قتنمية  -4د 
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 البنية التحتية  .11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  

Schröder, I. (2019). Biological Safety: Principles 

and Practices. 

   ـ المراجع الرئيسية )المصادر( 2

Schröder, I. (2019). Biological Safety: Principles 

and Practices. 

Finster, D. C., & Jackson, P. (2020). 

Comprehensive Undergraduate Safety 

Instruction. Journal of Chemical Education. 

يوصى بها )  ي التراجع اـ الكتب والم

 المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 

 

 االنترنيت ونية, مواقع اللكترب ـ المراجع ا

 

 

https://riskmanagement.nd.edu/safety/laboratory

-safety/biosafety/ 
 

 بنية المقرر  .10

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

 بةالمطلو

طريقة  طريقة التعليم لوحدة / أو الموضوعم ااس

 التقييم 

 ن 2 1

المباديء فهم 

اسيات  واالس

النظرية 

والعملية المتعلقة 

 ةبالماد

Biological safety, lab-acquired 

infections, Biosafety and Biosecurity- 

Regulations 

 المحاضرات اسلوب

 والسيمينارات 

 و تسجيل الفيديو 

 وبرنامج زووم

 وبوربوينت 

 

امتحانات   -1

شفهية 

 وتحريرية 

حلقات   -2

 ية دراس

 = = Biosafety foundation: risk assessment = ن 2 2

 = = Biosafety Program Management = ن 2 3

 = ن 2 4
Regulations, Standards, & Guidelines 

of Biological safety 
= = 

 = ن 2 5
Controls in Biosafety I: Facility 

Design & Containment Equipment 
= = 

 = ن 2 6
Work Practices and Personal 

Protective equipment 
= = 

 = ن 2 7
Documentation and emergency 

response 
= = 

 = = Midterm exam = ن 2 8
 = = Bioaerosolas and indoor air quality = ن 2 9

 = = Biological spills and decontamination = ن 2 10

 = ن 2 11
Biosecurity and Security sensitive 

biological agents (SSBA) 
= = 

 = = Human Gene Transfer = ن 2 12
 = = Animal Biosafety = ن 2 13
 = = Biosafety Level 3 & 4 Containments = ن 2 14
15   Final exam   

https://riskmanagement.nd.edu/safety/laboratory-safety/biosafety/
https://riskmanagement.nd.edu/safety/laboratory-safety/biosafety/
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 قرر الدراسي لمر اتطوي  خطة .12

أجل تنمية بيئية     قية لل امات التطبيتطورات في مجال اإلستخد تطوير مفردات المنهج بحيث تواكب ال -

 مستدامة .

 . ستحدثةم ماد طرائق تدريساعت -

 تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم المتراكمة .  األكثرعلى تجارب الدول   االطالع -

 . خصصة في مجال التقنيات البيئيةمتات ختبرم إنشاءالعمل على  -
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 حيوانية العلم الفسلجة 
 وصف المقرر 

 

 

 كلية العلوم  –جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية  .1

 قسم التقانة االحيائية   / المركز علمي ال القسم .2

    يوانيةالح لجة سعلم الف مز المقرر اسم / ر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 1/ 8 ا الوصف هذ  إعداد تاريخ  .7

 أهداف المقرر .8

  األعضاء واألجهزة الحيوية ويتضمن ئفا وظ ةدراسعلم بدراسة الذي يعني  الفسلجة م تعريف الطالب بعل

، والجزيئات الحيوية بالعمليات الكيميائية والفيزيائية  والخاليا جهزة العضوية،ذلك كيف تقوم األ

  .ات الحيةالكائن في

 

 التعليم والتعلم والتقييم وطرائق قررمات الجرمخ .9

 فيةهداف المعراأل -ب 

تكونها. الكائن الحي واألجهزة التي  سمجعضاء الهدف الرئيسي من دراسة علم وظائف األعضاء هو دراسة أ

جرى  جسم اإلنسان من خالل التجارب التي تعن وظائف أعضاء الكثير من المعلومات تُوِصل إلى الو

ً علم وظائف األع   رتبط. يالحيوانات  على ، حيث يدرس علم التشريح   بعلم التشريح ضاء ارتباطاً وثيقا

اً  عضاء واألجهزة، ونظرف األعضاء وظيفة تلك األ بينما يدرس علم وظائ لحيوية،ا  جهزةواأل ءاألعضا تركيب 

وعلم التشريح  ف األعضاء م وظائلعالفصل بين دراسة  بين التركيب والوظيفة فإنه ال يمكن لمدى التداخل

 .ولذلك فهما يشكالن جزءاً ال يتجزأ من الخطة المنهجية في دراسة الطب 

لب تحقيقها  عة من الطاوقالمت  مقرر ومخرجات التعلإيجازاً مقتضياً ألهم خصائص الموفر وصف المقرر هذا  ي

القصوى من فرص   إذا كان قد حقق االستفادة  عما  بي التعلم  مبرهناً  الربط  والمتاحة. والبد من  وصف    ينب نها 

 البرنامج.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85
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 مقرر.الخاصة بال يةتمهاراالاألهداف   -ب 

 Observation) (حظة المالتحسين قدرة الطالب على  – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :كيفية  أن يتعلم  - 2ب 

 Experimentation التجريب أسلوب  مأن يتعل   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء .  -

 االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعليمية(  )  ضيحيةالعروض التو -

 لمناقشة التفاعلية  ا -

 لتعليم الذاتي ا -

 طرائق التقييم       

 ة شفهية وتحريرية  اختبارات قصير -

 قارير اعداد ت -

 ارات عملية  اختب -

 واجبات بيتية   -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  Receiving  ستقبال ) التقبل/ االستالم (اال ب علىتعليم الطال -1ج

 Responding الستجابةار قدرة الطالب على  تطوي -2ج

   Valuing عطاء قيمة (إ يم )أن يتمكن الطالب من التقي   -3ج

 Organization التنظيم القيميتحسين قدرات الطالب على   -4ج   

 .  Characterization by Value (خصية تكامل القيمة مع سلوك الفرد ) إعطاء سمه ش -5ج

 تعلم  طرائق التعليم وال    

 ) فردية أو فرقية (. علمية  ممتعة  اجراء منافسات  -

 من اعداد الطلبة .تنظيم محاضرات  -

 تطوعية . ماعات عمل تكوين ج -

 الرحالت العلمية .  -

 طرائق التقييم     

 

 تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات تقديرية (   -

 يم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات  قيتء من تخصيص جز -

لطلبة  لكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء افي الموقع اال ن في القسم العلمي أوتخصيص مكا  -

 المتميزين . 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية امة والع مهارات ال -د 

 هارات التواصل الشفهي والتحريري  م ب الطالتعليم  -1د 

خاصة  حاسوب واالنترنت والبرامج العلمية الة  كاستخدام الات التكنلوجية الحديث استخدام االدو -2د 

 كال والعروض .  داول واالشير والجر بإعداد التقا

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل . -3د 

 لمثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( . ا ةستفاد لب على االتنمية قدرات الطا -4د 

 

 بنية المقرر  .10
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الساع  ألسبوع ا

 ات 

اسم الوحدة / أو   وبة ت التعلم المطلمخرجا

 يم ي طريقة التق لتعليم طريقة ا الموضوع 

1 

2 

المباديء واالساسيات  فهم 

النظرية والعملية المتعلقة 

 ةبالماد

Introduction 

 

السبورة والداتا 

 شو

امتحانات يومية 

ت بيتية  وواجبا

باالضافة الى  

االمتحانات  

 الشهرية

 

2 2 = 

Membranes, Cell 

structure, Water and 

Osmosis 

 

= = 

3 2 = 
Ion and water 

balance, Kidney 

Function 

= = 

4 2 = 
Kidney Function, Cell 

Signaling, Neurons 
= = 

5 2 = 
Neurons, Sensory 

Systems, Nervous 

systems 

= = 

6 2 = 
Extracellular 

Recordings of Action 

Potentials 

= = 

7 2 = 
Compound Action 

Potential of a Frog 

Sciatic 

= = 

نصف الفصل  اختبار 2 8  Midterm exam = = 

9 2 = 

Frog Neuromuscular 

Junction: Synaptic 

Fatigue & Delay, 

Isometric and Isotonic 

Muscle Contraction 

= = 

10 2 = 

Circulation : Blood: 

A Comparison 

Between Two 

Vertebrates, 

Cardiopulmonary 

Function in Humans 

= = 

11 2 = 
Circulation, 

Respiration, 
= = 

12 2 = 
Endocrine System : 

Glands ,hormones, 

Mechanoreceptors 

= = 

13 2 = 
Digestion : Properties 

of Digestive Enzymes 
= = 

14 2 = 
Metabolism 

:Absorption 

,Secretion 

= = 

نهائي  نحااالمت 2 15  Final Examination   
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 البنية التحتية  .11

 لمطلوبة  الكتب المقررة ا ـ1

 
Text book of Animal Physiology,Wesley Mills,New 

York,1989.  

  

Human physiology,2008  

  

 صادر(   م)الـ المراجع الرئيسية 2
 

• Comparative Animal Physiology,C.Ladd,4th 

Edition,1991.  

  الكتب والمراجع التي يوصى بها                  ـا

 (  التقارير ,.... لمجالت العلمية , ا) 

• - Cooper GM. The Cell: A Molecular Approach. 

2nd edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 

2000. Mitochondria. Available 

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9896/ 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

... . 

 

 

 

Review - David J Pagliarini, Jared Rutter Hallmarks of 

a new era in mitochondrial biochemistry. Genes Dev.: 

2013, 27(24);2615-27 PubMed 24352419 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

ت من أجل  ب التطورات في مجال اإلستخدامات التطبيقية للفطريااكبحيث تو المنهج ت تطوير مفردا -

 ئية مستدامة . تنمية بي

 تحدثة .يس مساعتماد طرائق تدر -

 كمة . راكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم المت ى تجارب الدول االاالطالع عل  -

 ريات. طالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجالعلمالف -
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 الحيوانية األنسجة عةزرا
 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم   /معة ديالى اج تعليمية لامؤسسة ال .1

 ائية  قسم التقانة االحي زالقسم العلمي  / المرك .2

 Animal Tissue Culture  الحيوانية نسجةة األزراع اسم / رمز المقرر  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2019/ 1/ 8 صف وهذا ال تاريخ إعداد  .7

 أهداف المقرر  .8

الكائنات عديدة  من   أداه مهمة لدراسة علوم الحياةتعتبر   لنسيجية التيتعريف الطالب بتقنية المزارع ا

يا  المختبر. هذة الخالعة الخاليا من نسيج مأخوذ من كائنات عديدة الخاليا في زرا ويتضمن ذلكيا الخال

ل حيث الهدف منها هو تطوير زراعة الخاليا من خال ةعي جذ و خاليا أأولية تعزل من الكائن الحي ، كخاليا 

       . جهريولوجي للخاليا الحية تحت المدراسة النشاط الفس

 والتعلم والتقييم ر وطرائق التعليم  مخرجات المقر .9

 : هداف المعرفيةاأل -أ

الخلية   ه  عن( تطوير قدرة الطالب على استذكار ما تعلمKnowledgeل تطوير المعارف )المستوى األو  -1أ

 .الحيوانية الحية

تطوير القدرة على التفسير و  Comprehension) ى االستيعاب )الفهمتحسين مستو  المستوى الثاني  -2أ

 التنبؤ واالستنتاج . 

 في المجاالت المختلفة للتقانة االحيائية.  Application)قية ) يتطوير القدرات التطبالمستوى الثالث    -3أ

  Analysis  القدرة على التحليلابع اكساب الطالب المستوى الر -4أ

(   Synthesis ) مستوى التركيب والمعلومات المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار  -5أ

 وهي عكس التحليل 

 . (ادة المتعلمةحكم على قيمة الم ء)تطوير قدرة الطالب على اعطا Evaluation التقويمالمستوى السادس   -6أ

ً يوفر وصف المقرر هذ  تحقيقها  لمتوقعة من الطالب  علم األهم خصائص المقرر ومخرجات الت  ا إيجازاً مقتضيا

ع الممبرهناً  التعلم  القصوى من فرص  إذا كان قد حقق االستفادة  بينها وبين وصف  ما  الربط  تاحة. والبد من 

  البرنامج.
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 المهاراتية الخاصة بالمقرر.األهداف   -ب 

 Observation) (مالحظة العلى  تحسين قدرة الطالب – 1ب 

 Imitation كاة :التقليد والمحاأن يتعلم كيفية   - 2ب 

 Experimentation التجريب أن يتعلم أسلوب    - 3ب 

 م  ئق التعليم والتعل طرا     

 ء . المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقا ▪

 (  ليميةتوضيحية ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعالعروض ال ▪

 التفاعلية  المناقشة  ▪

 التعليم الذاتي  ▪

 طرائق التقييم       

 ية وتحريرية  اختبارات قصيرة شفه ▪

 اعداد تقارير  ▪

 ت عملية  تبارااخ ▪

 ة  واجبات بيتي ▪

 ت أخرى مساهمات ونشاطا ▪

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  Receiving  طالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (تعليم ال -1ج

 Responding االستجابةالطالب على  طوير قدرة ت  -2ج

   Valuing عطاء قيمة (لطالب من التقييم )إ أن يتمكن ا  -3ج

 Organization التنظيم القيميين قدرات الطالب على تحس   -4ج   

 .  Characterization by Valueه شخصية ( د ) إعطاء سمتكامل القيمة مع سلوك الفر -5ج

 والتعلم  م لتعليطرائق ا    

 اجراء منافسات علمية  ممتعة ) فردية أو فرقية (.  ▪

 داد الطلبة .تنظيم محاضرات من اع ▪

 عية . ل تطوتكوين جماعات عم ▪

 ية . الرحالت العلم ▪

 تقييم  طرائق ال   

 ية (  تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات تقدير ▪

 جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات  تخصيص  ▪

جات و اسماء الطلبة  سم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاكان في القص متخصي ▪

 المتميزين . 

 (.  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات األخرىوالتأهيلية المنقولة عامة المهارات ال -د 

 م الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري  تعلي  -1د 

مج العلمية الخاصة  لوجية الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرادوات التكناالدام استخ -2د 

 والعروض .  شكال إعداد التقارير والجداول واالب

 الجماعي ضمن فريق عمل . الطالب على العمل تشجيع -3د 

 الستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( . لب على االطاتنمية قدرات  -4د 

 

 رر المقبنية  .10
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 لساعات ا األسبوع 

مخرجات  

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم موضوعاسم الوحدة / أو ال

 ع( 2ن+2) 1

فهم 

المباديء 

واالساسيا 

ت النظرية 

والعملية 

المتعلقة 

 ةبالماد

A brief history of tissue culture 

technique. Advantages and 

limitations. 

السبورة والداتا 

 شو

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية  

باالضافة الى  

االمتحانات  

 الشهرية

 

 = ع( 2ن+2) 2
The Biology of cell culture. Culture 

environments and cell adhesion. 
= = 

 = = .Cell proliferation and cell cycle = ع( 2ن+2) 3

 = = .Cell signaling and cell differentiation = ع( 2ن+2) 4

 = ع( 2ن+2) 5
Origin of cultured cells: Initiation, 

evaluation, senescence and 

transformation. 
= = 

 = ع( 2ن+2) 6
Tissue culture media requirements: 

Physio-chemical and biological 

properties. 
= = 

 = = .Complete and serum free medium = ع( 2ن+2) 7

 = = Midterm exam = ع( 2ن+2) 8

 = = .Primary culturing = ع( 2ن+2) 9

 = ع( 2ن+2) 10
Subculture and propagation, 

secondary culture and cell lines. 
= = 

 = ع( 2ن+2) 11
Transformation and immortalization 

(tumor cell lines). 
= = 

 = = .Contamination = ع( 2ن+2) 12

 = = .Quantitation and cytotoxicity = ع( 2ن+2) 13

 = ع( 2ن+2) 14
Culture of tumor cells and organ 

culture (3D culture). 
= = 

15   Final Exam   
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

 تية لتحالبنية ا .12

 لمطلوبة  ـ الكتب المقررة ا1

Verma, A., Verma, M., & Singh, A. (2020). 

Animal tissue culture principles and 

applications. In Animal Biotechnology (pp. 269-

293). Academic Press.  

 )المصادر(   الرئيسية  اجعالمرـ 2

Uysal, O., Sevimli, T., Sevimli, M., Gunes, S., 

& Sariboyaci, A. E. (2018). Cell and tissue 

culture: The base of biotechnology. In Omics 

Technologies and Bio-Engineering (pp. 391-

429). Academic Press. 

تي يوصى بها   )  الكتب والمراجع ال اـ

 المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 

•  
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 االلكترونية, مواقع االنترنيت  راجع ب ـ الم
https://www.ntnu.edu/studies/courses/MOL3010

/2014 

يات من أجل تنمية ية للفطربحيث تواكب التطورات في مجال اإلستخدامات التطبيق هج تطوير مفردات المن ▪

 بيئية مستدامة

 س مستحدثة .طرائق تدرياد اعتم ▪

 . المتراكمة  ل االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهمع على تجارب الدوالاالط ▪

 عمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجالعلمالفطريات. ال ▪
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 البيئية     االحيائية التقنيات

 وصف المقرر 
 

 كلية العلوم  /جامعة ديالى   التعليمية  المؤسسة .1

 قسم التقانة االحيائية   القسم العلمي  / المركز .2

   لبيئية ا االحيائية التقنيات  اسم / رمز المقرر  .3

  إلزامي الحضور المتاحة أشكال  .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  60 لساعات الدراسية )الكلي(عدد ا .6

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 بتقنيات معالجة التلوث البيئي باستعمال االنظمة الحيوية.  تعريف الطالب  .1

 لبيئية. خلفات والملوثات امتعريف الطالب بطرق الكشف البيولوجية عن ال .2

 وطريقة معالجته. ث البيئي مثل التسرب النفطي  تعريف الطالب بكيفية التعامل مع حوادث التلو .3

    ستفادة من المخلفات العضوية في انتاج الوقود الحيوي.تعريف الطالب بكيفية اال .4

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 : هداف المعرفيةاأل -أ

الخلية   استذكار ما تعلمه  عن( تطوير قدرة الطالب على Knowledgeل تطوير المعارف )المستوى األو  -1أ

 . الحية

تطوير القدرة على التفسير و  Comprehension) ى االستيعاب )الفهمتحسين مستو  المستوى الثاني  -2أ

 التنبؤ واالستنتاج . 

 Application)قية ) يتطوير القدرات التطبالمستوى الثالث    -3أ

  Analysis  لالقدرة على التحليالمستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

(   Synthesis ) مستوى التركيب والمعلومات المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار  -5أ

 وهي عكس التحليل 

 . (ادة المتعلمةحكم على قيمة الم ء)تطوير قدرة الطالب على اعطا Evaluation التقويمالمستوى السادس   -6أ

 : رر مقاألهداف المهاراتية الخاصة بال -ب 

 Observationالمالحظة تحسين قدرة الطالب على  -1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاةفية أن يتعلم كي -2ب 

 Experimentation التجريب أن يتعلم أسلوب   -3ب 

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

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

 البرنامج.
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 طرائق التعليم والتعلم       

 .  السبورة وااللقاء مالمحاضرة واستخدا  -

 االفالم التعليمية(  العروض التوضيحية ) االستعانة بالمخططات والصور و  -

 المناقشة التفاعلية   -

 التعليم الذاتي  -

 التقييم   طرائق     

 اختبارات قصيرة شفهية وتحريرية   -

 اعداد تقارير  -

 اختبارات عملية   -

 واجبات بيتية   -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

   :والقيميةدانية جاألهداف الو -ج

  Receiving  (تعليم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم  -1ج

 Responding االستجابةتطوير قدرة الطالب على   -2ج

   Valuing أن يتمكن الطالب من التقييم )إعطاء قيمة (  -3ج

 Organization التنظيم القيميتحسين قدرات الطالب على   -4ج

 .  Characterization by Valueإعطاء سمه شخصية (  ة مع سلوك الفرد )متكامل القي -5ج

 ائق التعليم والتعلم طر

   اجراء منافسات علمية  ممتعة )فردية أو فرقية(. -

 تنظيم محاضرات من اعداد الطلبة . -

 تكوين جماعات عمل تطوعية .  -

 الرحالت العلمية .  -

 طرائق التقييم  

 تقديرية (   تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات  -

 جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات  تخصيص  -

الطلبة   أسماءات و تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاج -

 المتميزين . 

 خصي(. شالمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى  -د 

 لطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري  تعليم ا -1د 

لعلمية الخاصة بإعداد االدوات التكنلوجية الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج ا استخدام -2د 

 والعروض .  واألشكال التقارير والجداول 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل . -3د 

 الوقت( .  إدارةتفادة المثلى من الوقت )ت الطالب على االساتنمية قدر -4د 
 

 ر بنية المقر .10

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع

 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ع( 2ن+2) 1

فهم المباديء 

واالساسيات  

النظرية 

والعملية 

 المتعلقة بالمادة 

Fundamental Aspects of 

Environmental Microbiology 

Environmental Significance of 

Bacteria, Fungi and Algae 

اسلوب 

المحاضرات  

 والسيمينارات 

امتحانات   -1

شفهية  

 ية وتحرير

حلقات    -2

 دراسية 
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 = ع( 2ن+2) 2

Microbial Metabolism, Growth and 

Biokinetics. 

Batch and Continuous Chemostat 

Studies. 

Determination of Biokinetic 

Parameters. 

= = 

 = ع( 2ن+2) 3

Microbial Genetics 

Recombinant DNA Technology, 

Polymerase Chain Reactions, 

Isolating and Cloning Fragments, 

Concept of Gene Probes, 

Fundamentals of Cloning. 

= = 

 = ع( 2ن+2) 4

Insertion and Expression of Foreign 

Genes, Recombinant DNA, 

Techniques in Biotechnology 

= = 

 = ع( 2ن+2) 5
Microbiology Reactions, types of 

reactors  
= = 

 = ع( 2ن+2) 6

Biofilm Processes. 

Trickling Filters and Biological 

Towers, Rotating Biological 

Contactors, Granular Media Filters, 

Fluidized-bed Reactors, Hybrid 

Biofilm Processes 

= = 

 = ع( 2ن+2) 7
Bioremediation for Soil 

Environment 
= = 

8   Midterm exam  = = 

 = ع( 2ن+2) 9
Industrial solvents and 

Microorganisms 
= = 

 = ع( 2ن+2) 10
Bioremediation for Air 

Environment 
= = 

 = ع( 2ن+2) 11
Bioremediation for Water 

Environment 
= = 

 = ع( 2ن+2) 12
Landfill Leachate Biotreatment 

Technologies. 
= = 

 = = Biotreatment of Metals = ع( 2ن+2) 13

 = ع( 2ن+2) 14
Emerging Environmental 

Biotechnologies, Phytoremediation.  
= = 

15   Final Exam   

 البنية التحتية  .11

   لوبة  لكتب المقررة المطاـ 1

   

 Singh, R. L. (Ed.). (2017). Principles and ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

applications of environmental biotechnology for 

a sustainable future. Springer Singapore . 
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  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

 ....( ,)المجالت العلمية , التقارير 

•   

Kumar, R., Sharma, A. K., & Ahluwalia, S. S. 

(Eds.). (2017). Advances in environmental 

biotechnology. Springer Singapore. 

االلكترونية, مواقع االنترنيت  ـ المراجع ب 

 .... 

 

 

 

https://www.handbook.unsw.edu.au/undergradu

ate/courses/2020/biot3081 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

أجل تنمية بيئية     التطورات في مجال اإلستخدامات التطبيقية لل تواكب تطوير مفردات المنهج بحيث  ▪

 مستدامة .

 اعتماد طرائق تدريس مستحدثة . ▪

 ا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم المتراكمة . تطور األكثرالدول   االطالع على تجارب  ▪

 . ختبرات متخصصة في مجال التقنيات البيئيةم إنشاءالعمل على  ▪
 

https://www.handbook.unsw.edu.au/undergraduate/courses/2020/biot3081
https://www.handbook.unsw.edu.au/undergraduate/courses/2020/biot3081
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Molecular Biology 1   

 وصف المقرر 
 

 

قها يلب تحقعلم المتوقعة من الطامخرجات التلمقرر والمقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص اوفر وصف ي

بد من الربط بينها وبين وصف  ة. والحالقصوى من فرص التعلم المتاذا كان قد حقق االستفادة مبرهناً عما إ

 البرنامج.

 ديالى جامعة  /العلوم ة كلي المؤسسة التعليمية  .1

   التقانة االحيائيةقسم    لمركز القسم الجامعي / ا .2

 1 يئيزجي الجلووي الب/  Molecular Biology1 رر مز المقاسم / ر .3

   سريريةالعلوم الطبية و ال تي يدخل فيها البرامج ال .4

 المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية تاحة ر المضوأشكال الح .5

 ظام الفصلي الن الفصل / السنة  .6

 ساعتان اسبوعيا  ت الدراسية )الكلي(عدد الساعا .7

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 المقررأهداف  .9

 كائنات الحية حقيقية وبدائية النواة.لللوجيا الجزيئية وت البيتغطية أساسيا -1

 فية عمل خاليا الكائنات الحية على المستوى الجزيئي .ل لكيامالفهم الك - 2

 .طفرات معرفة تطور الكائنات الحية والالجزيئي ل حديثة لعلم الحياةلية استخدام التطبيقات امكان أ - 3

 حياء المجهرية نتيجة التحوير الجيني ممكن ان تحدثها اال ة التيالمراض وعوامل الضراودراسة ا -4

 عة البروتين ووظائفه في جسم الكائن الحي  ت صنا يامعرفة ال  5-

 تقييم ئق التعليم والتعلم وال وطرا مخرجات التعلم  .10

 والفهم المعرفة  -أ

 تي:   كل مما يا فة وفهميجب ان يكون الخريج قادر على معر

 تعلقة بالمادة العلمية للعلوم المعرفية   اسيات النظرية المسء واالالمبادي  -1أ 

 ية العلمي وطرق القياس والتحليل و ايجاد الحلول للمسائل العلملبحث ا أسس -2أ 

 قات العلوم المختلفة  طة بتطبي مية النظرية المرتباهمية الجوانب العل -3أ 

 ة المختلفة ي العلم غوية وتعريفها للمواد علمية والللحات الالمصط -4أ 

 لمية المختلفة د العوالطرائق المتعلقة بتحليل وتصميم التجارب العلمية للما -5أ 
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 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 المواضيع العلمية المختلفة  لمعلومات والبحث عنعلى التعامل مع مصادر ادرة الق - 1ب  

 ت المختلفة العلمية في المجاال طبيقات تحليل باسلوب عمل للتلكتابة والة على االقدر - 2ب  

 جاد الحلول المناسبة لها ت وايقاتحديد المعوقات والمشاكل للتطبي  - 3ب  

 علمية    كمية لتحليل المسائل الوال استعمال افضل الطرق الوصفية  -4ب  

 ائق التعليم والتعلم  طر     

 ت اسلوب المحاضرا -1

   power pointظام الـ ن -2

 ت الدراسيةت البيتية والحلقاالـواجبنظام ا -3

 

 طرائق التعلم 

 يا االمتحانات السريعة اسبوع -3

 ناقشة واالسئلة واالجوبة الفورية الم  -4

 ي موضوع االختصاص ات فالشبكة الدولية للمعلوم-3

 طرائق التقييم       

 المتحانات االسبوعية والفصلية  ا -4

 الحلقات الدراسيةة من خالل ء الطلبتقييم ادا -5

 ة بواجبات بيتيةد ات محد درج -6

 مهارات التفكير  -ج

 علياالمشاريع بحوث طلبة الدراسات  -1ج 

 المشاريع البحثية الخاصة  -2ج 

 مشاريع خدمة المجتمع  -3ج 

 الدولة    تعشيق العمل مع وزارات  -4ج   

 ئق التعليم والتعلم  طرا    

  اسلوب المحاضرات  -1

   power pointام الـ نظ -2

 راسية د قات النظام الـحل -7

 و  تسجالت فيدي -8

 اتصال مباشر ببرنامج زووم  -9

          

 علمق التائطر          

 الدورات التدريبية داخل وخارج القطر  -1 

 ورش العمل  -2 

 ت التدريسية برنامج تطوير المالكا  -3 

 ائق التقييم  طر   

 Quality standards)انظمة الجودة القياسية )

 تية حلها ذاتيا   ي سئلة بامتحانات يومية با - 

 ة سيدرجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدرا - 

 درجات محددة بواجبات بيتية   - 
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 يف والتطور الشخصي (.علقة بقابلية التوظ ) المهارات األخرى المتولة المهارات  العامة والمنق -د 

لتقنيات االحيائية  الفكري ومعايير ا رباالطال للمواضيع المتعلقة ير والتحلين التفك تمكين الطلبة م  -1د 

 الدولية 

 التحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  كير وتفتمكين الطلبة من ال -2د 

اء  ئين باستخدام االحية  بنظم ومعاقبة المسيل للمواضيع المتعلقلبة من التفكير والتحليالط تمكين -3د 

 ة . هرية الخطرالمج

  والوسائط التكنولوجية الحديثة في التواصل واالطالع امكانيات الحاسوب  ماستخداالقدرة على  -4د 

 والبحث عن المعلومات       

 يثة والتكنولوجيا الحد  باستخدام وسائل االتصالضها القدرة على كتابة التقارير وعر  -5د 

 وية توبة او شفصورة مكصيل االفكار سواء بالقدرة على تو -6د 

 تحدثا او كتابة  –حدة على االقل وا -بلغة اجنبية  لالتعامالقدرة على   -7د 

 ءة ساليب حل المشكالت سواء بين االفراد او في اطار مؤسسي بكفادام اتخالقدرة على اس  -8د 

 رة الوقت وتنظيم الذات الذاتي مستخدما اداالقدرة على التعلم   -9د 

 ارة الفريق لجماعي واد العمل االقدرة على   -10د 

 مقرر بنية ال .11

 الساعات  ألسبوع ا
رجات التعلم مخ

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 وعالموض
 طريقة التقييم  ة التعليمطريق

 ع( 2ن+2) 1

فهم المباديء 

لنظرية  ات اواالساسي

قة والعملية المتعل

 بالمادة

Introduction and 

overview 

اسلوب 

المحاضرات  

 ت يميناراوالس

 الفيديو و تسجيل 

 وبرنامج زووم 

 ينت و وبورب

 

امتحانات   -1

شفهية  

 وتحريرية 

حلقات    -2

 دراسية 

 ع( 2ن+2) 2
ʺ History of use of 

molecular biology ʺ 
ʺ 

 ع( 2ن+2) 3
ʺ DNA -forms ʺ ʺ 

 ʺ ʺ RNA-forms ʺ ع( 2ن+2) 4

 ع( 2ن+2) 5
 Nucleic acid 

denaturation factors  

  

 ʺ ʺ DNA replication ʺ ع( 2+ن2) 6

 ʺ ʺ DNA transcription ʺ ع( 2ن+2) 7

 ع( 2ن+2) 8
ʺ Prosperities of nucleic 

acids 

ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Ribosomes  ʺ ع( 2ن+2) 9

 ʺ ʺ Proteins ʺ ع( 2ن+2) 10

 ʺ ʺ Central dogma ʺ ع( 2ن+2) 11
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    لوبة   الكتب المقررة المط -1

Craig, N. L., Green, R. R., Greider, C. C., 

Wolberger, C., & Storz, G. G. (2021). Molecular 

biology: principles of genome function. Oxford 

University Press, USA . 

 ادر(صة )المالمراجع الرئيسي  -2

Jain, A., Jain, R., & Jain, S. (2020). Basic 

Techniques in Biochemistry, Microbiology and 

Molecular Biology (pp. 235-242). New York, 

NY, USA:: Springer . 

جع التي يوصى بها  لمراتب واالك -ب 

 ... (   التقارير ،)المجالت العلمية

https://qubeshub.org/community/groups/courseso

urce/courses/biochemistry-and-molecular-

biology 

 مقرر لمعلومات في موضوع الالدولية ل الشبكة مواقع االنترنت  ،المراجع االليكترونية

 رر الدراسيخطة تطوير المق -13

المناهج  ا لدراسة  خطة  المحد عداد  فيالعالمية  الشبكة   ثة  خالل   من  العالمية  الجامعات  في  المقرر  موضوع 

 لمعلومات ية لالدول
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Molecular Biology 2   

 مقرر ال وصف
 

 

ها ة من الطالب تحقيقعالمتوقلمقرر ومخرجات التعلم هم خصائص اضياً ألوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتي

من الربط بينها وبين وصف  لتعلم المتاحة. والبد فرص االقصوى من ا إذا كان قد حقق االستفادة مبرهناً عم

 البرنامج.

 ديالى جامعة  /العلوم كلية  سة التعليمية المؤس .1

   حيائيةالتقانة االقسم    القسم الجامعي / المركز  .2

 2  ئيالبايلوجي الجزي/  Molecular Biology مز المقرر اسم / ر .3

   ريةسريالعلوم الطبية و ال التي يدخل فيها  البرامج .4

 يةالمحاضرات والندوات والحلقات الدراس أشكال الحضور المتاحة  .5

 النظام الفصلي  لفصل / السنة ا .6

 ساعتان اسبوعيا  الدراسية )الكلي( عدد الساعات  .7

 2019/ 9/ 4 هذا الوصف إعداد  تاريخ .8

 رر أهداف المق .9

 فرات جميع انواع الطية طتغ -2

 . الكائنات الحية معرفة تطور الجزيئي ل لحياةحديثة لعلم اانية استخدام التطبيقات الأمك - 2

 مجهرية نتيجة التحوير الجيني الضراوة التي ممكن ان تحدثها االحياء ال عواملدراسة االمراض و -3

 حي لكائن اتين ووظائفه في جسم الناعة البرواليات صمعرفة   4-

   DNAلسل ني لتسيل الجي دراسة التحل -5

6-Bioinformatics analyses 

 يم والتعلم والتقييمت التعلم وطرائق التعلمخرجا .10

 فهم المعرفة وال -أ

 كل مما ياتي:   يجب ان يكون الخريج قادر على معرفة وفهم 

 معرفية   لعلوم اقة بالمادة العلمية للرية المتعل ات النظالمباديء واالساسي   -1أ 

 ائل العلمية للمس ي وطرق القياس والتحليل و ايجاد الحلولس البحث العلمأس -2أ 

 قات العلوم المختلفة  بتطبي ة الجوانب العلمية النظرية المرتبطة  اهمي  -3أ 

 لمختلفة ريفها للمواد العلمية المية واللغوية وتعالمصطلحات الع -4أ 

 المختلفة مواد العلمية لتجارب العلمية للاتصميم ائق المتعلقة بتحليل والطر -5أ 



 85صفحة ال
 

 

 وع  المهارات الخاصة بالموض  -ب 

 ع العلمية المختلفة مواضيامل مع مصادر المعلومات والبحث عن الالقدرة على التع - 1ب  

 المختلفة المجاالت  لمية فيوالتحليل باسلوب عمل للتطبيقات العكتابة  القدرة على ال - 2ب  

 لحلول المناسبة لها يقات وايجاد اات والمشاكل للتطبقالمعو تحديد  - 3ب  

 ليل المسائل العلمية    ق الوصفية والكمية لتحالطر استعمال افضل  -4ب  

 ليم والتعلم  التع طرائق     

 اسلوب المحاضرات  -1

   power pointام الـ نظ  -2

 لدراسيةوالحلقات البيتية  نظام الـواجبات ا -3

 

 طرائق التعلم 

 عيا انات السريعة اسبو حاالمت -5

 واالسئلة واالجوبة الفورية  المناقشة  -6

 االختصاص ة للمعلومات في موضوع لدولي الشبكة ا-3

 طرائق التقييم       

 ت االسبوعية والفصلية  تحانااالم -10

 من خالل الحلقات الدراسية تقييم اداء الطلبة -11

 بيتيةواجبات درجات محددة ب -12

 مهارات التفكير  -ج

 العليا حوث طلبة الدراسات بشاريع  م -1ج 

 المشاريع البحثية الخاصة  -2ج 

 لمجتمع دمة امشاريع خ -3ج 

 لعمل مع وزارات الدولة   تعشيق ا -4ج   

 يم والتعلم  التعلطرائق     

 اسلوب المحاضرات  -1

   power pointم الـ نظا -2

 ية نظام الـحلقات الدراس -13

 ت فيديو  تسجال -14

 ووم اتصال مباشر ببرنامج ز -15

          

 رائق التعلمط          

 الدورات التدريبية داخل وخارج القطر  -1 

 ورش العمل  -2 

 تطوير المالكات التدريسية   برنامج  -3 

 ييم  التق طرائق   

 Quality standards)انظمة الجودة القياسية )

 اتيا   حلها ذ  امتحانات يومية باسئلة بيتية - 

 اسية تعلق بالمادة الدرتنافسة درجات مشاركة السئلة م  - 

 ت محددة بواجبات بيتية  درجا - 



 86صفحة ال
 

 

 ور الشخصي (.والتطات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف مة والمنقولة ) المهارالعا  المهارات  -د 

نيات االحيائية  عايير التقفكري ومر والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار التمكين الطلبة من التفكي -1د 

 ة الدولي

 ئية  يل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيا لتفكير والتحلتمكين الطلبة من ا -2د 

ئين باستخدام االحياء  ومعاقبة المسيبنظم  لتفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة  تمكين الطلبة من ا -3د 

 رية الخطرة . المجه

 ع ي التواصل واالطال فحديثة لوسائط التكنولوجية الالحاسوب واكانيات القدرة على استخدام ام -4د 

 حث عن المعلومات والب      

 وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة   قارير وعرضها باستخدامة التالقدرة على كتاب  -5د 

 وبة او شفوية توصيل االفكار سواء بصورة مكت القدرة على  -6د 

 كتابة  تحدثا او –على االقل  واحدة -ية غة اجنب القدرة على التعامل بل  -7د 

 ؤسسي بكفاءة طار محل المشكالت سواء بين االفراد او في ا ستخدام اساليب القدرة على ا  -8د 

 ات وتنظيم الذ  الوقت رة على التعلم الذاتي مستخدما ادارة القد   -9د 

 جماعي وادارة الفريق القدرة على العمل ال  -10د 

 بنية المقرر  .11

 اعات الس بوع األس
ت التعلم مخرجا

 المطلوبة

/ المساق أو  ةالوحد اسم

 ضوعالمو
 طريقة التقييم  عليمطريقة الت

 ع( 2ن+2) 1

 باديءفهم الم

واالساسيات النظرية  

العملية المتعلقة و

 بالمادة

Introduction and 

overview 

اسلوب 

المحاضرات  

 والسيمينارات 

 و تسجيل الفيديو 

 وبرنامج زووم 

 وبوربوينت 

 

تحانات  ام -1

ية  شفه

 وتحريرية 

  حلقات  -2

 ة دراسي

 ع( 2ن+2) 2
ʺ Definition of molecular 

biology ʺ 
ʺ 

 ع( 2ن+2) 3
ʺ DNA sequences  ʺ ʺ 

 ʺ ʺ  RNA-sequences ʺ ع( 2ن+2) 4

 ع( 2ن+2) 5
 Nucleic acid 

denaturation factors  

  

 ( ع2ن+2) 6
ʺ Types of DNA 

replication 

ʺ ʺ 

 ع( 2+ن2) 7
ʺ DNA transcription & 

translation 

ʺ ʺ 

 ع( 2ن+2) 8
ʺ Prosperities of nucleic 

acids hydrophilic 

ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Ribosomes structures  ʺ ع( 2ن+2) 9

 ع( 2ن+2) 10
ʺ Proteins extraction and 

properties  

ʺ ʺ 

 ع( 2ن+2) 11
ʺ Central dogma in 

eukaryotes  

ʺ ʺ 
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 تحتية البنية ال .12

 طلوبة      مررة الالكتب المق -1

Craig, N. L., Green, R. R., Greider, C. C., 

Wolberger, C., & Storz, G. G. (2021). Molecular 

biology: principles of genome function. Oxford 

University Press, USA . 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -3

Jain, A., Jain, R., & Jain, S. (2020). Basic 

Techniques in Biochemistry, Microbiology and 

Molecular Biology (pp. 235-242). New York, 

NY, USA:: Springer . 

ى بها  ي يوص الكتب والمراجع الت -ت 

 )المجالت العلمية, التقارير,... (  

https://qubeshub.org/community/groups/courseso

urce/courses/biochemistry-and-molecular-

biology 

 نت ر النتا ع االليكترونية, مواقع المراج
 NCBIو   للمعلومات في موضوع المقرر الشبكة الدولية

database  

 وير المقرر الدراسيطة تط خ  -13

خطة  ا العداد  العالمية  المناهج  م  محدثةلدراسة  العالمية  الجامعات  في  المقرر  موضوع  الشبكة في  خالل   ن 

 الدولية للمعلومات 
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 مضادات حياتية  

 وصف المقرر 
  

 

ً ذ رر همقيوفر وصف ال لب تحقيقها ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطا ا إيجازاً مقتضيا

صف  لم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين والتع االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق  

 البرنامج.

 كلية العلوم/ جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .1

 ئية  سم التقانة االحياق   ز ركالقسم الجامعي / الم .2

   مضادات حياتية /  Antibiotics اسم / رمز المقرر  .3

 العلوم الطبية و الصيدالنية  البرامج التي يدخل فيها  .4

 دراسيةالمحاضرات والندوات والحلقات ال المتاحة  لحضورأشكال ا .5

 النظام الفصلي  الفصل / السنة  .6

 ا عي ساعتان اسبو  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2019/ 1/ 8 صف ريخ إعداد هذا الوات .8

 أهداف المقرر .9

 الحيوية.  تغطية أساسيات المضادات  -1

 ت . تجاه انواع البكتريا والفطريات والفيروساالها الفهم الكامل لكيفية عمل مضادات الحياة بكافة اشك - 2

 التعرف على انواع المضادات الحياتية.  – 3

 ات الحيوية.د لمضال التعرف على ميكانيكيات المقاومة -4

 جات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخر .10

 عرفة والفهم الم -أ

  تي:  يجب ان يكون الخريج قادر على معرفة وفهم كل مما يا

 تعلقة بالمادة العلمية للعلوم المعرفية   المباديء واالساسيات النظرية الم  -1أ 

 مسائل العلمية لل و ايجاد الحلول حليللتأسس البحث العلمي وطرق القياس وا -2أ 

 لمرتبطة بتطبيقات العلوم المختلفة  اهمية الجوانب العلمية النظرية ا -3أ 

 وتعريفها للمواد العلمية المختلفة غوية  المصطلحات العلمية والل -4أ 

 العلمية للمواد العلمية المختلفة لطرائق المتعلقة بتحليل وتصميم التجارب ا -5أ 
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 الخاصة بالموضوع   ت هارالما  -ب 

 حث عن المواضيع العلمية المختلفة القدرة على التعامل مع مصادر المعلومات والب - 1ب  

 ت المختلفة باسلوب عمل للتطبيقات العلمية في المجاال تحليلالقدرة على الكتابة وال - 2ب  

 ها شاكل للتطبيقات وايجاد الحلول المناسبة لتحديد المعوقات والم  - 3ب  

 طرق الوصفية والكمية لتحليل المسائل العلمية    استعمال افضل ال  -4ب  

 طرائق التعليم والتعلم       

 اسلوب المحاضرات  -1

   power pointنظام الـ  -2

 ت الدراسيةنظام الـواجبات البيتية والحلقا -3

 

 طرائق التعلم 

 االمتحانات السريعة اسبوعيا  -1

 رية والف  بةالمناقشة واالسئلة واالجو   -2

 لية للمعلومات في موضوع االختصاص الشبكة الدو-3

 م  طرائق التقيي      

 االمتحانات االسبوعية والفصلية   -1

 ات الدراسيةالحلقتقييم اداء الطلبة من خالل  -2

 درجات محددة بواجبات بيتية -3

 مهارات التفكير  -ج

 مشاريع بحوث طلبة الدراسات العليا -1ج 

 ة لخاصا المشاريع البحثية -2ج 

 المجتمع  مشاريع خدمة -3ج 

 تعشيق العمل مع وزارات الدولة    -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المحاضرات  -

   power pointنظام الـ  -2

 نظام الـحلقات الدراسية  -3

          

 طرائق التعلم          

 الدورات التدريبية داخل وخارج القطر  -1 

 ورش العمل  -2 

 ت التدريسية امج تطوير المالكان بر  -3 

 طرائق التقييم     

 Quality standards)سية )انظمة الجودة القيا

   اتيا امتحانات يومية باسئلة بيتية حلها ذ  - 

 المادة الدراسية مشاركة السئلة منافسة تتعلق بدرجات  - 

 درجات محددة بواجبات بيتية   - 

 علقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.هارات األخرى المتم) الة المهارات  العامة والمنقول -د 

الحيائية  التقنيات ا عاييرلطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري ومتمكين ا -1د 

 الدولية 

 الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  تمكين  -2د 

م االحياء  ل للمواضيع المتعلقة  بنظم ومعاقبة المسيئين باستخدان التفكير والتحليم لبة لطتمكين ا -3د 
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 البنية التحتية   .12

 Text books ة المطلوبة      الكتب المقرر -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -1

Walsh, C. (2003). Antibiotics: actions, origins, 

resistance. American Society for Microbiology 

(ASM) . 

 المجهرية الخطرة . 

 اصل واالطالع التكنولوجية الحديثة في التو وب والوسائطالحاس القدرة على استخدام امكانيات  -4د 

 والبحث عن المعلومات       

 والتكنولوجيا الحديثة  دام وسائل االتصالخباستا القدرة على كتابة التقارير وعرضه  -5د 

 سواء بصورة مكتوبة او شفوية  القدرة على توصيل االفكار -6د 

 تحدثا او كتابة  –واحدة على االقل  -ية القدرة على التعامل بلغة اجنب   -7د 

 لقدرة على استخدام اساليب حل المشكالت سواء بين االفراد او في اطار مؤسسي بكفاءة ا  -8د 

 الذاتي مستخدما ادارة الوقت وتنظيم الذات لقدرة على التعلم ا  -9د 

 ق رة على العمل الجماعي وادارة الفريالقد   -10د 

 بنية المقرر  .11

 اعات الس األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

ساق أو اسم الوحدة / الم

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

 ع( 2ن+2) 1

فهم المباديء 

ة  يرلنظواالساسيات ا

قة والعملية المتعل

 بالمادة

Introduction to 

Antimicrobial and  

Drug Therapy 

اسلوب 

المحاضرات  

 والسيمينارات 

 

امتحانات   -1

شفهية  

 وتحريرية 

حلقات    -2

 دراسية 

 ʺ ع( 2ن+2) 2
Sources, Mechanism of 

action of Antibiotics 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 3

Pharmacology of 

Antibiotics& 

hypersensitivity 

ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 4
Bacteriostatic vs 

Bactericidal, MIC 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 5
Antimetabolites, 

Toxicity of Antibiotics 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 6

Mechanism of 

resistance to antibiotics 

Future Antibiotics 

ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 7
Toxins-I: 

Biotoxins 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 8

Toxin-II: 

Bacterial & Fungal 

Toxins 

ʺ ʺ 
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Bhattacharjee, M. K. (2016). Chemistry of 

antibiotics and related drugs (Vol. 219). Cham: 

Springer. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   -أ

 )المجالت العلمية, التقارير,... (  

  Text books 

 علميةالمجالت ال

 الرسائل واالطاريح 

 نترنت المراجع االليكترونية, مواقع اال

https://www.futurelearn.com/subjects/healthcare-

medicine-courses/antimicrobial-and-antibiotic-

resistance 

 ر المقرر الدراسيخطة تطوي -13

ا المناهج  لدراسة  خطة  موضوع  اعداد  في  المحدثة  الشبكة لعالمية  خالل   من  العالمية  الجامعات  في  المقرر 

 معلومات للالدولية 
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   االحياء المجهرية وراثة 

 ر رف المقوص
 

 

طالب تحقيقها قرر ومخرجات التعلم المتوقعة من القتضياً ألهم خصائص المزاً مجا يوفر وصف المقرر هذا إي

بين وصف  بط بينها ومن الر فرص التعلم المتاحة. والبد تفادة القصوى من مبرهناً عما إذا كان قد حقق االس

 البرنامج.

 ديالى جامعة  /العلوم لية ك مؤسسة التعليمية لا .1

   االحيائيةقانة لتاقسم    قسم الجامعي / المركز ال .2

 ة وراثة االحياء المجهري  المقرر  اسم / رمز .3

   يةسرير الطبية و الالعلوم  لبرامج التي يدخل فيها ا .4

 والندوات والحلقات الدراسية المحاضرات  المتاحة أشكال الحضور  .5

 لنظام الفصلي ا الفصل / السنة  .6

 ا سبوعي اعتان اس الساعات الدراسية )الكلي( عدد  .7

 2019/ 1/ 8 وصف ذا التاريخ إعداد ه .8

 أهداف المقرر .9

 جميع انواع الطفرات تغطية  -2

  ماهو الجينوم والجين – 2

 الكروموسومات  -3

 ت جسم الكائن الحي وخاصة البكتريا والفايروسا لمختلفه فينظمة اعمل اال معرفة اليات   4-

 ز القافوالجين والطفرات  DNAالجيني لتسلسل دراسة التحليل  -5

 عها  وانوا البالزميدات -6

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ

   ياتي:  معرفة وفهم كل مما يجب ان يكون الخريج قادر على

 معرفية   العلمية للعلوم ال ةلمباديء واالساسيات النظرية المتعلقة بالماد ا  -1أ 

 الحلول للمسائل العلمية  ايجاد قياس والتحليل و رق العلمي وط أسس البحث ال -2أ 

 ية المرتبطة بتطبيقات العلوم المختلفة  ظراهمية الجوانب العلمية الن -3أ 

 للمواد العلمية المختلفة وتعريفها   اللغويةلمصطلحات العلمية وا -4أ 

 تلفة ية المخلتجارب العلمية للمواد العلمة بتحليل وتصميم اقلالطرائق المتع -5أ 
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 بالموضوع   لخاصةالمهارات ا   -ب 

 والبحث عن المواضيع العلمية المختلفة المعلومات القدرة على التعامل مع مصادر  - 1ب  

 مل للتطبيقات العلمية في المجاالت المختلفة ل باسلوب عوالتحليلقدرة على الكتابة  ا - 2ب  

 ناسبة لها ل المد الحلوات والمشاكل للتطبيقات وايجاتحديد المعوق - 3 ب  

 لعلمية    ال افضل الطرق الوصفية والكمية لتحليل المسائل ااستعم  -4ب  

 طرائق التعليم والتعلم       

 اضرات اسلوب المح -1

   power point نظام الـ -2

 نظام الـواجبات البيتية والحلقات الدراسية -3

 

 ائق التعلم رط

 انات السريعة اسبوعيا االمتح -3

 ة واالجوبة الفوري سئلةقشة واالالمنا  -4

 االختصاص لشبكة الدولية للمعلومات في موضوع ا-3

 تقييم  طرائق ال     

 االمتحانات االسبوعية والفصلية   -4

 يةقات الدراسل الحلاداء الطلبة من خال تقييم -5

 درجات محددة بواجبات بيتية -6

 كير فتمهارات ال -ج

 حوث طلبة الدراسات العليامشاريع ب -1ج 

 البحثية الخاصة اريع المش -2ج 

 شاريع خدمة المجتمع م -3ج 

 تعشيق العمل مع وزارات الدولة    -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 ضرات اسلوب المحا -1

   power pointنظام الـ  -2

 الـحلقات الدراسية  نظام -7

 تسجالت فيديو   -8

 ببرنامج زووم   رشاتصال مبا -9

          

 مطرائق التعل          

 ج القطر وخار ت التدريبية داخللدوراا -1 

 ورش العمل  -2 

 ية برنامج تطوير المالكات التدريس  -3 

 طرائق التقييم     

 Quality standards)) انظمة الجودة القياسية

 مية باسئلة بيتية حلها ذاتيا   متحانات يوا - 

 تعلق بالمادة الدراسية ة السئلة منافسة تكردرجات مشا - 

 واجبات بيتية  ددة برجات محد  - 
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 لية التوظيف والتطور الشخصي (.مهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابال - د 

ئية  اي تعلقة باالطار الفكري ومعايير التقنيات االحمواضيع المحليل للبة من التفكير والتتمكين الطل -1د 

 الدولية 

 االحيائية   قنيات يع المتعلقة بالتلمواض تحليل لتمكين الطلبة من التفكير وال -2د 

الحياء  ئين باستخدام اع المتعلقة  بنظم ومعاقبة المسيتمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضي -3د 

 خطرة . المجهرية ال

 ي التواصل واالطالع نولوجية الحديثة فكتة على استخدام امكانيات الحاسوب والوسائط ال القدر -4د 

 علومات ن المالبحث عو      

 وجيا الحديثة لى كتابة التقارير وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولدرة عالق  -5د 

 شفوية  اء بصورة مكتوبة او توصيل االفكار سوالقدرة على  -6د 

 تحدثا او كتابة  – لواحدة على االق -ة على التعامل بلغة اجنبية القدر  -7د 

 او في اطار مؤسسي بكفاءة فراد الت سواء بين االالمشكليب حل القدرة على استخدام اسا  -8د 

 ات تخدما ادارة الوقت وتنظيم الذ القدرة على التعلم الذاتي مس  -9د 

 الفريق وادارة على العمل الجماعي  القدرة   -10د 

 نية المقرر ب .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 مطلوبةلا
 ة التقييم طريق التعليمطريقة  / المساق أو الموضوع اسم الوحدة

 ع( 2+ن2) 1

فهم المباديء 

واالساسيات  

النظرية 

والعملية 

 ة المتعلقة بالماد

Introduction in Genetic 

microbiology 

 اسلوب

المحاضرات  

 ينارات والسيم

 فيديو و تسجيل ال

 وبرنامج زووم 

 وبوربوينت 

 

امتحانات   -1

ية  هفش

 وتحريرية 

لقات  ح  -2

 دراسية 

 ʺ ʺ Definition of genetics ʺ ع( 2ن+2) 2

 ʺ ʺ Genes types and structures ʺ ع( 2ن+2) 3

 ʺ ʺ Genome ʺ ع( 2ن+2) 4

   Genetic code  ع( 2ن+2) 5

 ʺ ʺ Genes expression ʺ ع( 2ن+2) 6

 ʺ ع( 2ن+2) 7
Regulation of gene 

transcription 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Vector ʺ ع( 2+ن2) 8

 ʺ ʺ Types of clones ʺ ع( 2ن+2) 9

 ʺ ʺ Genotypes and phenotypes ʺ ع( 2ن+2) 10

 ʺ ع( 2ن+2) 11
Regulatory mRNA 

sequences 
ʺ ʺ 

12   Second Exam   

 البنية التحتية   .12
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 Text books     المطلوبة  لمقررة الكتب ا -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
1-  Text books 

 ر قرالمولية للمعلومات في موضوع الشبكة الد  -2

ى بها  ي يوص الكتب والمراجع الت -ب 

 )المجالت العلمية, التقارير,... (  

  Text books 

 العلميةالمجالت 

 الرسائل واالطاريح 

 

 نترنت اقع االونية, موالمراجع االليكتر 
 NCBIو   كة الدولية للمعلومات في موضوع المقررالشب

database  

 مقرر الدراسيخطة تطوير ال -13

خطة   الاسلدراعداد  العالمية  المناهج  الشبكة   محدثةة  خالل   من  العالمية  الجامعات  في  المقرر  موضوع  في 

 للمعلومات  الدولية
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   ة الخلويةالوراث

 وصف المقرر 
  

 

 ن الطالب تحقيقهام ةجات التعلم المتوقعومخر وفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرري

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

 نامج.البر

 كلية العلوم/ جامعة ديالى  تعليمية ال المؤسسة .1

 قسم التقانة االحيائية     لجامعي / المركز القسم ا .2

 ة الخلوية ثا رالو \ Cytogenetics مقرر اسم / رمز ال .3

 والصيدالنية طبية العلوم ال مج التي يدخل فيها البرا .4

 المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية ور المتاحة أشكال الحض .5

 لنظام الفصلي ا ة / السن الفصل .6

 عملي(   2 \نظري   2اربع ساعات ) (عدد الساعات الدراسية )الكلي .7

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر  .9

 .حية حقيقية وبدائية النواةللكائنات الولوجيا الجزيئية غطية أساسيات البيت -1

 زيئي .لجلمستوى اة على االفهم الكامل لكيفية عمل خاليا الكائنات الحي - 2

 مختلفة. ية الثة لعلم الحياة الجزيئي لتطوير الصناعات الدوائية والطب استخدام التطبيقات الحدي أمكانية - 3
 

 والتعلم والتقييم  لم وطرائق التعليمعتمخرجات ال .10

 فة والفهم المعر -أ

 ج قادر على معرفة وفهم كل مما ياتي:   يجب ان يكون الخري

 لمعرفية   النظرية المتعلقة بالمادة العلمية للعلوم ا ات واالساسي  مباديءال  -1أ 

 علمية لاجاد الحلول للمسائل و اي أسس البحث العلمي وطرق القياس والتحليل -2أ 

 فة  رتبطة بتطبيقات العلوم المختلالجوانب العلمية النظرية الماهمية  -3أ 

 ختلفة لملعلمية االمواد المصطلحات العلمية واللغوية وتعريفها ل -4أ 

 التجارب العلمية للمواد العلمية المختلفة الطرائق المتعلقة بتحليل وتصميم  -5أ 

 اصة بالموضوع  ت الخالمهارا  -ب 

 ة عن المواضيع العلمية المختلف ل مع مصادر المعلومات والبحث على التعام القدرة - 1ب  

 ية في المجاالت المختلفة لميقات العل للتطبالقدرة على الكتابة والتحليل باسلوب عم - 2ب  

 قات والمشاكل للتطبيقات وايجاد الحلول المناسبة لها تحديد المعو - 3ب  

 ل المسائل العلمية    لكمية لتحليفية واصوتعمال افضل الطرق الاس  -4ب  
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 طرائق التعليم والتعلم       

 اسلوب المحاضرات  -1

   power pointنظام الـ  -2

 يتية والحلقات الدراسيةلبواجبات اظام الـن -3

 

 طرائق التعلم 

 حانات السريعة اسبوعيا االمت -1

 ورية المناقشة واالسئلة واالجوبة الف  -2

 ختصاص لومات في موضوع االعمالشبكة الدولية لل-3

 طرائق التقييم       

 لية  االمتحانات االسبوعية والفص -1

 ةتقييم اداء الطلبة من خالل الحلقات الدراسي -2

 جبات بيتيةوامحددة ب درجات  -3

 مهارات التفكير  -ج

 بحوث طلبة الدراسات العليا  مشاريع -1ج 

 ة المشاريع البحثية الخاص -2ج 

 ع م مشاريع خدمة المجت -3ج 

 مل مع وزارات الدولة   تعشيق الع -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 لوب المحاضرات اس -

   power pointنظام الـ  -2

 ية اسقات الدرم الـحلنظا -3

         

 طرائق التعلم          

 ورات التدريبية داخل وخارج القطر الد  -1 

 ورش العمل  -2 

 سية يرتطوير المالكات التد نامج  بر  -3 

 قييم  طرائق الت   

 Quality standardsة )) انظمة الجودة القياسي

 حانات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا   امت - 

 افسة تتعلق بالمادة الدراسية من  السئلة مشاركة درجات  - 

 ة بواجبات بيتية  درجات محدد  - 

 طور الشخصي (.بلية التوظيف والت ا قت األخرى المتعلقة بمهاراالمهارات  العامة والمنقولة ) ال -د 

ية  االحيائ اضيع المتعلقة باالطار الفكري ومعايير التقنيات لبة من التفكير والتحليل للموتمكين الط -1د 

  يةلالدو

 واضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للم -2د 

االحياء  ومعاقبة المسيئين باستخدام   يع المتعلقة  بنظمض اتفكير والتحليل للمومن التمكين الطلبة  -3د 

 المجهرية الخطرة . 

 ديثة في التواصل واالطالع لحاولوجية ط التكن القدرة على استخدام امكانيات الحاسوب والوسائ -4د 

 المعلومات والبحث عن       

 لوجيا الحديثة ون وسائل االتصال والتكخدام  القدرة على كتابة التقارير وعرضها باست  -5د 

 واء بصورة مكتوبة او شفوية القدرة على توصيل االفكار س -6د 
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 كتابة و اتحدثا  –االقل واحدة على  -القدرة على التعامل بلغة اجنبية   -7د 

 مشكالت سواء بين االفراد او في اطار مؤسسي بكفاءة القدرة على استخدام اساليب حل ال  -8د 

 ت وتنظيم الذات ستخدما ادارة الوقم ة على التعلم الذاتيالقدر  -9د 

 فريق على العمل الجماعي وادارة ال القدرة  -10د 

 

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
علم مخرجات الت

 طلوبةالم

الوحدة / المساق أو م اس

 الموضوع
 ريقة التقييم ط طريقة التعليم

 ع( 2ن+2) 1

فهم المباديء 

ية  واالساسيات النظر

لعملية المتعلقة وا

 دةامبال

Introduction to 

cytogenetics 

اسلوب 

رات  المحاض

 والسيمينارات 

 

ت  امتحانا -1

شفهية  

 وتحريرية 

حلقات    -2

 دراسية 

 ʺ ع( 2ن+2) 2

Heterochromatin, 

euchromatin, and the 

nucleosome 

ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 3

Chromosome 

replication, 

segregation, and the 

centrosome 

ʺ ʺ 

 ʺ ( ع2ن+2) 4
Numerical 

Abnormalities 
ʺ ʺ 

  ع( 2ن+2) 5

Structural 

Chromosome 

Abnormalities 

  

 ʺ ʺ First exam ʺ ع( 2ن+2) 6

 ʺ ( ع2ن+2) 7

Mechanisms of 

structural 

Abnormalities 

ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 8

Sex chromosomes, X 

chromosome 

inactivation 

ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 9
Sex chromosome 

abnormalities 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 10
Sample collection, 

culture, and harvest 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Banding Techniques ʺ ع( 2ن+2) 11

12   Second Exam   

 

 نية التحتية  بال .12
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 Text books   الكتب المقررة المطلوبة     -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -1
1-  Text books 

 قرر ومات في موضوع الملعالشبكة الدولية للم -2

صى بها  الكتب والمراجع التي يو -1

 قارير,... (  )المجالت العلمية, الت

  Text books 

 المجالت العلمية

 الطاريح سائل واالر

 الدولية للمعلومات في موضوع المقرر الشبكة  لمراجع االليكترونية, مواقع االنترنت ا

 لدراسيقرر اخطة تطوير الم -13

لد  خطة  العالماراعداد  المناهج  المقرر  سة  موضوع  في  المحدثة  خاللية  من  العالمية  الجامعات  الشبكة    في 

 الدولية للمعلومات 
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  االحياء المجهرية الغذائية
 المقرر وصف 

 

 وم  كلية العل/جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .1

 ة  قسم التقانة االحيائي / المركز  علميقسم الال .2

 االحياء المجهرية الغذائية  اسم / رمز المقرر  .3

 الزامي  تاحة أشكال الحضور الم .4

  فصلي ة لفصل / السنا .5

 ساعة  60 كلي()العدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 1/ 8 ا الوصف تاريخ إعداد هذ  .7

 أهداف المقرر  .8

صناعات الغذائية( والضارة  لغذائية المفيدة )التي تستخدم في الالمجهرية االحياء باجناس ا الطالب تعريف 

ية  لبكتريا الضارة وبالتالي حما او قتل ا ة لتثبيطلاالطرق الفع ة الى)المسببه للتلوث الغذائي وفساده( اضاف

لها تي من ختالوال ئيةوالتقانة االحياالحياة أداه مهمة لدراسة علوم ذا المقرر هعتبر ي االغذية من التلف.

ة  مياويخيص هذه البكتيريا ودراسة تاثير العوامل البيئية ، فيزياوية وكييتعرف الطالب على كيفية عزل وتش

ضية الملوثة  وء على االحياء المجهرية المرالمقرر يتضمن ايضا القاء الضهذا . بات لمايكورو ا على حيوية

       . للغداء وكيفية السيطرة عليها 

 التعليم والتعلم والتقييم وطرائق  ررمقات المخرج .9

 لمعرفيةهداف ااأل -ت 

 ضارة.ة والباجناس االحياء المجهرية الغذائية المفيد  تعريف الطالب  .1

  من التلف. لضارة وبالتالي حماية االغذيةلة لتثبيط او قتل البكتريا الطرق الفعا با طالب لاتعريف  .2

الع  .3 تاثير  ودراسة  البكتيريا  هذه  وتشخيص  العزل  وفوامل  المايكوروبات  يزياوية  حيوية  على  الكيمياوية 

 لغذائية.ا

 ها. علي  ةروكيفية السيطغداء القاء الضوء على االحياء المجهرية المرضية الملوثة لل .4

 قرر.م الخاصة بال يةالمهاراتهداف األ  -ب 

 Observation) (المالحظة على  تحسين قدرة الطالب – 1ب 

 Imitation لمحاكاة :اتقليد والأن يتعلم كيفية   - 2ب 

 Experimentation لتجريب اأن يتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

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

إمبرهناً   بينها وبينالمتاحالتعلم  القصوى من فرص  دة  قد حقق االستفا  نذا كاعما  الربط  وصف    ة. والبد من 

  البرنامج.
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 قاء . ة وااللرو السب استخدام ة   والمحاضر -

 ليمية(  لمخططات والصور واالفالم التعوض التوضيحية ) االستعانة باالعر -

 المناقشة التفاعلية   -

 التعليم الذاتي  -

 م  يي ئق التقطرا     

 ارات قصيرة شفهية وتحريرية  اختب -

 رير اعداد تقا -

 اختبارات عملية   -

 واجبات بيتية   -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 ة  القيميو داف الوجدانيةاأله -ج

  Receiving  تقبل/ االستالم (م الطالب على االستقبال ) التعلي -1ج

 Responding االستجابةتطوير قدرة الطالب على   -2ج

   Valuing عطاء قيمة (إ من التقييم ) ن الطالب مك أن يت  -3ج

 Organization التنظيم القيميتحسين قدرات الطالب على   -4ج   

 .  Characterization by Valueء سمه شخصية ( لفرد ) إعطاسلوك ا عكامل القيمة م ت -5ج

 تعليم والتعلم  طرائق ال    

 . ( و فرقيةاجراء منافسات علمية  ممتعة ) فردية أ -

 محاضرات من اعداد الطلبة . تنظيم -

 عات عمل تطوعية . تكوين جما -

 الرحالت العلمية .  -

 طرائق التقييم     

 

 قديرية (  ادات تهشوائز ) كتب ، صيص ج تخ -

 ى مشاركاته في تلك النشاطات  خصيص جزء من تقييم الطالب علت -

و اسماء الطلبة  ونتاجات  ر لعرض صوتخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني   -

 المتميزين . 

 شخصي (. طور التلية التوظيف وابقابل المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة التأهيلية العامة و ارات المه -د 

 ل الشفهي والتحريري  تعليم الطالب مهارات التواص -1د 

لعلمية الخاصة  لبرامج اوانترنت دام االدوات التكنلوجية الحديثة  كاستخدام الحاسوب واال استخ -2د 

 ول واالشكال والعروض .  بإعداد التقارير والجدا

 يق عمل .من فرتشجيع الطالب على العمل الجماعي ض -3د 

 قت ) ادارة الوقت ( . على االستفادة المثلى من الولب رات الطامية قد نت -4د 

 

 المقرر بنية  .10

 طريقة التقييم  طريقة التعليم عو الموضوأ لوحدة /اسم ا مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 

1 

2 
المباديء واالساسيات  فهم 

النظرية والعملية المتعلقة 

 ةبالماد

Introduction to Food 

Microbiology  السبورة والداتا

 شو

ة امتحانات يومي

ية  يتوواجبات ب 

باالضافة الى  

المتحانات  ا
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 الشهرية

 

2 2 = 
Introduction to Food 

Microbiology 
= = 

3 2 = 
Important 

Microorganisms in 

food 

= = 

4 2 = 

Intrinsic and Extrinsic 

Parameters of Food 

Effecting on 

MicrobialGgrowth 

= = 

5 2 = 
Food Spoilage and 

Preservation  
= = 

6 2 = 
Food Preservation by 

High-Temperature  
= = 

 = = امتحان فصلي  = 2 7

8 2 = 
Preservation of Foods 

by Radiation 
= = 

9 2 == 
Preservation of Foods 

with Antimicrobials  
= = 

10 2  
Spoilage of Specific 

Food Groups: milk  
= = 

11 2 = 
Spoilage of Specific 

Food Groups: meat 
= = 

12 2 = Microbial Enzymes  = = 

13 2 = 
Enzymes in Food  

Processing 
= = 

14 2 = 
Food borne diseases 

and intoxications 
= = 

15 2 = 
Food borne diseases 

and intoxications 
  

 تية ية التحنالب .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

1. Food Microbiology. Fundamentals and 

Frontiers. M.P. Doyle, L.R. Beuchat and  

T.J. Montville, eds., ASM Press, 

Washington, DC. 1997 (or 2001). 

 

  ر(   )المصاد لمراجع الرئيسية ـ ا2

2.   Modern Food Microbiology. Seventh 

Edition. J.M. Jay. Aspen Publishers, Inc., 

Gaithersburg, Maryland 2005. 

3. Food Microbiology: An Introduction. T.J. 

Montville and K.R. Matthews (any 

edition) ASM Press, Washington, 

DC.2005  
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  صى بها                 الكتب والمراجع التي يو  اـ

 (  ,....  لتقاريراالمجالت العلمية , ) 

1. journal of food safety 

2. journal of food protection 

3. journal of food science 

-http://www.ift.org/knowledge-center/learn  المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ 

about-food-science.aspx 

https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-

1de51c7a.pdf 
 

 وير المقرر الدراسي طة تطخ .12

ة والعالجية  ة الطبييتواكب التطورات في مجال اإلستخدامات التطبيق  بحيث تطوير مفردات المنهج  -

 للمزارع الخلوية والنسيجية  .

 مستحدثة . رائق تدريساد طعتما -

  خبراتهم المتراكمة . لدول االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة منطالع على تجارب ااال -

 ة االنسجة.  زراعمتخصصة في مجال تقنياتمل على انشاء مختبرات الع -
 
 

 

 

http://www.ift.org/knowledge-center/learn-about-food-science.aspx
http://www.ift.org/knowledge-center/learn-about-food-science.aspx
https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-1de51c7a.pdf
https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-1de51c7a.pdf
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   فايروسات ولقاحات 

 قرر موصف ال

 

 كلية العلوم  /جامعة ديالى  ؤسسة التعليمية الم .1

   التقانة االحيائية قسم  / المركز مي علسم القال .2

   ت فايروسات ولقاحا ر مز المقرر اسم / .3

 الزامي  لمتاحة أشكال الحضور ا .4

 فصلي  الفصل / السنة  .5

 ساعة   60 (الكلي)عات الدراسية عدد السا .6

 2019/ 1/ 8 اد هذا الوصف تاريخ إعد  .7

 لمقررأهداف ا .8

 وره  ته وتطال ومجا  الفايروسات التعرف على تاريخ علم 

 روسات  ايالصابة بلف تي تحدد اامل الالعووماهي  لفايروسات وكذلك معرفة انواع ا

 االمراضية الفايروسية  سة وكذلك درا

 اللقاحات  اع التها والتعرف على انووتفاعوالمستضدات  والتعرف على االضداد 

   من الناحية المناعية اواهميته  احات وانواعها للقوكذلك معرفة دور 

قها  عة من الطالب تحقيوقت التعلم المتقرر ومخرجالمائص ار وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصيوف

القص إذا كان قد حقق االستفادة  عما  بينلمتاحاالتعلم  وى من فرص  مبرهناً  الربط  ها وبين وصف  ة. والبد من 

 البرنامج.

 والتقييم التعلم وطرائق التعليم و مقررات المخرج .14

  هداف المعرفية األ -أ

ما تعلمه   ذكار است تطوير قدرة الطالب على (  Knowledgeالمعارف  )  مستوى األول تطويرال  -1أ

     المجهرية التي تعيش في التربة والمياه .عن االحياء 

تفسير  على ال تطوير القدرةComprehension ) الفهم)مستوى االستيعاب تحسين   المستوى الثاني -2أ

 بؤ واالستنتاج .  تن و ال

   Application )التطبيقية   )القدرات تطوير وى الثالث  ستالم  -3أ

 Analysis  التحليلعلى القدرة اكساب الطالب  لرابعوى االمست -4أ

وى مست)   ت تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلوماالمستوى الخامس  -5أ

 تحليل عكس ال ( وهي Synthesis التركيب 

رة الطالب على اعطاء حكم على قيمة المادة  ) تطوير قد  Evaluation التقويملمستوى السادس  ا -6أ

 .لمة المتع
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 Observation) (المالحظة   على  تحسين قدرة الطالب – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :ة لم كيفيعأن يت  - 2ب 

         Experimentation التجريب لم أسلوب  تعأن ي  - 3 ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 وااللقاء .  سبورةم الالمحاضرة   واستخدا -

 فالم التعليمية(  توضيحية ) االستعانة بالمخططات والصور واالالعروض ال -

 المناقشة التفاعلية   -

 الذاتي  مالتعلي -

 طرائق التقييم       

 تحريرية  ة وقصيرة شفهيتبارات اخ -

 اعداد تقارير  -

 رات عملية  بااخت -

 بيتية   واجبات  -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 القيمية  نية وجدااألهداف الو -ج

  Receiving  تالم (تعليم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االس -1ج         

 Responding جابةاالست  ىتطوير قدرة الطالب عل -2ج

   Valuing يم )أعطاء قيمة (تقي طالب من التمكن الأن ي  -3ج

   Organization التنظيم القيميات الطالب على تحسين قدر  -4ج   

 .  Characterization by Value) إعطاء سمه شخصية ( القيمة مع سلوك الفرد كامل ت -5ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 ية (. مية  ممتعة ) فردية أو فرقفسات علااجراء من -

 من اعداد الطلبة . رات تنظيم محاض -

  اعات عمل تطوعية .جم تكوين  -

 الرحالت العلمية .  -

 طرائق التقييم     

 ة (  ) كتب ، شهادات تقديريوائز ج  تخصيص  -

 في تلك النشاطات   تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته -

لطلبة  اء ااجات و اسمصور ونتالموقع االلكتروني  لعرض أو في  يتخصيص مكان في القسم العلم -

 المتميزين . 

 (. توظيف والتطور الشخصي ية البل المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقاهيلية التأالعامة و ارات مهال -د 

 التحريري  تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي و -1د 

خاصة  ة الامج العلميت والبراستخدام الحاسوب واالنترنديثة  كحاستخدام االدوات التكنلوجية ال -2د 

 وض .  ول واالشكال والعرداباعداد التقارير والج

 ل .يق عمفرتشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن  -3د 

 الوقت ( .  لب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارةلطاتنمية قدرات ا -4د 
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 البنية التحتية  .16

ت  الفايروسا  مدخل الى علم  ة  لكتب المقررة المطلوبـ ا1  

اعة والمصولمنلم الاساسيات ع  

 بنية المقرر  .15

 طريقة التقييم  لتعليمقة اطري لموضوع/ أو ا  اسم الوحدة تعلم المطلوبةرجات الخم الساعات  األسبوع 

1 4 

المباديء واالساسيات  فهم 

النظرية والعملية المتعلقة 

 ةبالماد

History & Origin to 

Virology,Viruses 

Classification and  

Molecular 

UltraStructure 

السبورة والداتا 

 شو

امتحانات يومية 

ية  وواجبات بيت

ضافة الى  باال

االمتحانات  

 الشهرية

 

2 4 = 

Virus Replication and 

Gene Expression 

(Receptor, entry to 

progenyand virion release) 

= = 

3 4 = 

Virus Strategies and 

Mechanism of Infection 

Diagnostic methodologies 

and  Cell Culture 

= = 

4 4 = Viral Pathogenesis = = 

5 4 = 

Viral Immunology: 

Host Defense & 

Immune Response 

= = 

6 4 = 
Epidemiology of 

virus infection 
= = 

7 4 = 

Viral 

transformation and 

Oncogenesis 

= = 

8 4 = Midterm exam = = 

9 4 = 

Virus Evolution 

&Emerging of new 

viruses 

= = 

10 4 = 

Herpesviruses 

(HSV1 &2, CMV, 

VZV, EBV, HHV6-

8) 

= = 

11 4 = 
Human papilloma 

Virus 
= = 

12 4 = Hepadnaviruses = = 

13 4 = 
Retroviruses, HIV, 

Lentiviruses 
= = 

14 4 = 
Paramyxoviruses &

Orthomyxoviruses 
= = 

15 4 = 
Viral Vaccine and 

anti-viral therapy 
= = 
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 Essential virology )المصادر(   راجع الرئيسية ـ الم2

Molecular virology 

 

  ي يوصى بها                 لمراجع التاـ الكتب وا

 (  لتقارير ,.... لعلمية , امجالت اال) 

 Journal of immunology 

Journal of clinical immunology 

American journal of immunology 

European journal of virology 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 .... 

www.viro.com 

omwww.cliniimmunoviro.c 

  olabs.comirv-unowww.imm   

 

 ة تطوير المقرر الدراسي خط .17

ة االحياء المجهريه والمناعه  ناعة ومناعالمطورات في مجال لتتواكب اتطوير مفردات المنهج بحيث   

  لجزيئيةا

 رائق تدريس مستحدثة .اعتماد ط -

 ة . تراكمبراتهم المهذا مجال واالستفادة من خ  لدول االكثر تطورا فياالطالع على تجارب ا -

 .   اعيه عة السريرية والوراثة المنالمنا مختبرات متخصصة في مجال العمل على انشاء  -
 
 

http://www.viro.com/
http://www.cliniimmunoviro.com/
http://www.immuno-virolabs.com/
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   مناعة علم ال

 صف المقرر و

 

   كلية العلوم/ديالى ة جامع ية المؤسسة التعليم  .1

   ية التقانه االحيائ سم ق / المركز ي علمالقسم ال .2

 مناعة علم ال رمز المقرر  /اسم  .3

 الزامي  متاحة أشكال الحضور ال .4

 صلي ف الفصل / السنة  .5

 ساعة   60 كلي()الات الدراسية عدد الساع .6

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وتطوره  المناعة ومجاالته م اريخ علالتعرف على ت

 مناعة تي تحدد اللمناعة وماهي العوامل الانواع ا وكذلك معرفة

ع  انوا اللمفاوية وماهيرف على االعضاء ة وكيفية عمل تلك الخاليا والتعوكذلك دراسة الخاليا المناعي 

 بة المناعية  ستجا اال

 اسية ومضارها نواع تفاعالت الحسا عرف علىاعالتها والتوالتعرف على االضداد والمستضدات وتف 

 الناحية المناعية   واهميته منر معقد التطابق النسيجي  معرفة دووكذلك 

الخاليا   بعض  قبل  جه منلكيمياوية المنت ا ودور المواد االتفاعالت المناعية بين الخالي والتعرف على اهم

 المناعية 

ب تحقيقها  مقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالم خصائص اليجازاً مقتضياً ألهصف المقرر هذا إيوفر و

إذا   عما  القصوى من فكان قد حقق االستفاد مبرهناً  بينها وبين وصف  متاالتعلم  الرص  ة  الربط  حة. والبد من 

 البرنامج.

 تقييم وطرائق التعليم والتعلم وال مقررات المخرج .18

   هداف المعرفيةاأل -أ

الطالب على استذكار ما تعلمه    تطوير قدرة (   Knowledgeتطوير المعارف  )ل المستوى األو  -1أ

     تربة والمياه .حياء المجهرية التي تعيش في العن اال 

تطوير القدرة على Comprehension ) مستوى االستيعاب )الفهمتحسين   ينالثا المستوى  -2أ

 بؤ واالستنتاج . تن ير و الالتفس

  Application )التطبيقية   )طوير القدرات ت المستوى الثالث   -3أ

 Analysis  التحليللقدرة على االمستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى )  الفكار والمعلومات على دمج ا طالب س تطوير قدرة الالمستوى الخام -5أ

 يل ( وهي عكس التحل  Synthesis التركيب
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لمادة على قيمة اير قدرة الطالب على اعطاء حكم طو) ت Evaluation تقويماللمستوى السادس  ا -6أ

 المتعلمة .

  مقرر.الخاصة بال يةاراتالمهاألهداف   -ب 

 Observation) (ظة المالح  لب على تحسين قدرة الطا – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :أن يتعلم كيفية   - 2ب 

        Experimentation التجريبلم أسلوب  تعأن ي  - 3ب 

   طرائق التعليم والتعلم     

 ة   واستخدام السبورة وااللقاء . المحاضر -

 ة(  الفالم التعليميخططات والصور واروض التوضيحية ) االستعانة بالمالع -

 لتفاعلية  لمناقشة اا -

 التعليم الذاتي  -

 

 طرائق التقييم       

 وتحريرية  ة  رة شفهياختبارات قصي -

 قارير اعداد ت -

   اختبارات عملية -

 واجبات بيتية   -

 أخرى  مساهمات ونشاطات  -

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  Receiving  الستالم (بال ) التقبل/ اتعليم الطالب على االستق  -1ج         

 Responding االستجابةير قدرة الطالب على  تطو  -2ج

   Valuing ييم )أعطاء قيمة (تقب من الأن يتمكن الطال  -3ج

   Organization لقيميالتنظيم اين قدرات الطالب على حس ت  -4ج   

 .  Characterization by Valueالفرد ) إعطاء سمه شخصية ( تكامل القيمة مع سلوك   -5ج

 التعلم  التعليم و رائقط    

 اجراء منافسات علمية  ممتعة ) فردية أو فرقية (.  -

 . ت من اعداد الطلبةرايم محاضتنظ  -

 وعية . تط تكوين جماعات عمل  -

 الرحالت العلمية .  -

 قييم  طرائق الت   

 

 تقديرية (  تخصيص جوائز ) كتب ، شهادات  -

   ت شاطاكاته في تلك النالطالب على مشارتخصيص جزء من تقييم  -

الطلبة   اءت و اسمكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجاتخصيص م -

 .  المتميزين

 لشخصي (. المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ا رات األخرىالمنقولة ) المهاالتأهيلية ة وامالع المهارات  -د 

 هي والتحريري  ات التواصل الشفتعليم الطالب مهار -1د 

الخاصة  ة العلمي دوات التكنلوجية الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامجتخدام االسا -2د 

 ل والعروض .  كاقارير والجداول واالشباعداد الت
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 ة المقرر يبن .19

 تقييم طريقة ال التعليم قةطري ضوعاسم الوحدة / أو المو مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 

1 4 

ضيح تركيب  توتهدف الى 

  الجهاز المناعي وفهم

لمتبعة من قبل االليات ا

ن  جهاز المناعة للدفاع ع

الجسم ضد االجسام 

ممرضة وكيفية  الغريبة وال

خلص تغلب عليها والتال

 نها. م

دمة وتشمل تاريخ علم المق

 المناعة ومجاالته وتطوره 

السبورة والداتا 

 شو

ات يومية انامتح

بيتية  وواجبات 

باالضافة الى  

االمتحانات  

 الشهرية

 

2 4 

والتعرف على اهم التفاعالت 

المناعية بين الخاليا ودور 

د الكيمياوية المنتجه من  واالم

المناعية ابعض الخاليقبل    

ناعة  المانواع المناعة : 

الطبيعية والعوامل التحدد 

المناعة الطبيعية والية 

وتشمل   يةيعالطب المناعة

ميكانيكية  الحواجز ال

واالفرازات السطحية  

 والعوامل الكيمياوية والحيوية

= = 

3 4  

العوامل الخلوية :استجابة  

عملية البلعمة،  ، هابيةالت

ة  عسبة،المناالمكت المناعة

الفعالة  

ية المكتسبة:طبعية،صنع  

= = 

4 4  

المناعة المفنصلة  

المكتسب: طبيعية ،صنعية 

 بين نة؛ مقار ، خلوية

لة والمنفصلة :  الناعة الفاع

االعضاء والخاليا المكونة 

 لجهاز المناعة 

= = 

5 4  
االعضاء اللمفاوية الثانوية 

لمناعيا يا الجهاز، خال  
= = 

6 4  

ناعي ،  المالية الجهاز فع

نوية  االستجابة االولية الثا

 )استجابة مناعية( 

= = 

7 4  

المستضدات ) 

الممنعات،نوعية 

ات  المحددت،لمستضداا

ة مستضديلا

للبروتين،مستضدات  

 متعددة السكريات( 

= = 

8 4  

مستضدات 

الجسم)مستضدات التوافق 

  النسيجي، مستضدات رمز

امل  لعالدم،مستضدات ا

 الريسي(

= = 

 الجماعي ضمن فريق عمل . على العمل تشجيع الطالب  -3د 

 دارة الوقت ( . لى من الوقت ) الب على االستفادة المثدرات الطاتنمية ق -4د 
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9 4  

عامة  الصفات ال  د :االضدا

نضوج  لالضداد، ال

المناعي ، نظريات تكوين  

 االضداد 

= = 

10 4  

داد مع تفاعالت  االض

فة مستضدات ومعرال

قوى المشمولة في  لا

تفاعالت االضداد 

 والمستضدات

  

11 4  

انواع التفاعالت بين  

المستضد والضد ومعرفة  

عالت الترسيب  تفا

ات ه واختباراتوتطبيق

زنتفاعالت التال  

  

12 4  

:اختبار اعالت التعادل تف

تثبيت المتمم ، المتمم :  

الطريقة التقيلدية ،  

عمل  ل البديلةالطريقة 

 المتمم.

التحميل المناعية ة حال  

  

   الحساسية او االرجية   4 13

   انماط تفاعالت الحساسية   4 14

ائي امتحان نه  4 15    

 تية  تحالبنية ال  .20

   طلوبةكتب المقررة المـ ال1
المناعة   علم  مدخل الى  

ساسيات علم المناعة والمصولا  

 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
Essential immunology 

Molecular immunology 

Cellular immunology 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  .... , لعلمية , التقاريرالمجالت ا) 

 Journal of immunology 

Journal of clinical immunology 

American journal of immunology 

European journal of cellular immunology 

 راجع االلكترونية, مواقع االنترنيت المـ ب 

www.immuno.com 

omuno.cwww.cliniimm 

  www.immunolabs.com  

 

 ي اسرر الدرخطة تطوير المق .21

المناعة ومناعة االحياء المجهريه والمناعه  ت المنهج بحيث تواكب التطورات في مجال مفرداتطوير   

 الجزيئية 

 .مستحدثة  رائق تدريساعتماد ط -

 ستفادة من خبراتهم المتراكمة . هذا مجال واال ر تطورا فياالكثلى تجارب الدول  االطالع ع -

 .   والوراثة المناعيه  ريريةاعة السالمن الة في مجالعمل على انشاء مختبرات متخصص  -
 

http://www.immuno.com/
http://www.cliniimmuno.com/
http://www.immunolabs.com/
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  تحليالت مرضية
 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم   /جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .1

   التقانة االحيائيةقسم  / المركز علمي القسم ال .2

 ليالت مرضية تح ز المقرر رم /اسم  .3

 الزامي  حة احضور المتأشكال ال .4

 فصلي  لفصل / السنة ا .5

 ساعة   60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 1/ 8 وصف التاريخ إعداد هذا  .7

 قررأهداف الم .8

 المرضية   لاألساسية لالختبارات التحاليتوضيح المبادئ 

 ت  فاعالالتدخالت التي قد تحصل في الت توضيح

 نماذج المرضية بمختلف أنواعها التعامل مع ال ات وكيفيةاالختبار ت ح ميكانيكياوكذلك توضي

 تبرية  التحليالت المخات اراء اختبوكذلك معرفة األهمية السريرية والفائدة من اجر

 وكذلك معرفة تفسير النتائج وكيفية كتابة تقارير نتائج االختبارات 

 التقييم م والتعلم وتعليوطرائق ال  ررمقات المخرج .22

  لمعرفية هداف ااأل -أ

تعلمه    تطوير قدرة الطالب على استذكار ما (   Knowledgeالمعارف  )األول تطوير  المستوى   -1أ

     عيش في التربة والمياه .لمجهرية التي ت ء اياعن االح

درة على الق تطويرComprehension ) مستوى االستيعاب )الفهمتحسين   المستوى الثاني -2أ

 تاج . فسير و التنبؤ واالستن الت

  Application )التطبيقية   )تطوير القدرات الث  المستوى الث  -3أ

 Analysis  التحليللى ة عدرالقالب كساب الطالمستوى الرابع ا -4أ

مستوى )  المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

 حليل وهي عكس الت(  Synthesis كيبالتر

) تطوير قدرة الطالب على اعطاء حكم على قيمة المادة  Evaluation يموالتقادس  المستوى الس -6أ

 المتعلمة .

ا  قيقه الب تحلتعلم المتوقعة من الطر ومخرجات المقرص ايوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائ

عما القصوى من فرص    مبرهناً  بالتعلم  إذا كان قد حقق االستفادة  الربط  وصف    ينينها وب المتاحة. والبد من 

 لبرنامج.ا
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  .مقررالخاصة بال يةاتالمهار األهداف  -ب 

 Observation) (المالحظة   تحسين قدرة الطالب على  – 1ب 

 Imitation : يد والمحاكاةالتقلأن يتعلم كيفية   - 2ب 

        Experimentation التجريبأن يتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 . االلقاء المحاضرة   واستخدام السبورة و -

 عانة بالمخططات والصور واالفالم التعليمية(  وضيحية ) االست التض العرو -

 المناقشة التفاعلية   -

 التعليم الذاتي  -

 

 يم  طرائق التقي     

 صيرة شفهية وتحريرية  اختبارات ق -

 ير راعداد تقا -

 ملية  اختبارات ع -

 واجبات بيتية   -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 قيمية  األهداف الوجدانية وال -ج

  Receiving  لى االستقبال ) التقبل/ االستالم (تعليم الطالب ع -1ج          

 Responding االستجابةتطوير قدرة الطالب على   -2ج

   Valuing قيمة ( الب من التقييم )أعطاءن يتمكن الطأ  -3ج

   Organization التنظيم القيميتحسين قدرات الطالب على   -4ج   

 .  Characterization by Valueية ( إعطاء سمه شخص د )فرسلوك القيمة مع تكامل ال -5ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 فرقية (. أو  متعة ) فرديةاجراء منافسات علمية  م -

 الطلبة . نظيم محاضرات من اعداد ت -

 عمل تطوعية . تكوين جماعات   -

 الرحالت العلمية .  -

 طرائق التقييم     

 

 (   ريةديادات تقكتب ، شهتخصيص جوائز )  -

 من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات  تخصيص جزء  -

جات و اسماء الطلبة  رض صور ونتالع  ع االلكترونيتخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموق -

 متميزين . ال

 . ي (خص طور الشظيف والتالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوالتأهيلية العامة و المهارات  -د 

 طالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري  تعليم ال -1د 

مج العلمية الخاصة  ترنت والبرااالنام الحاسوب واستخدام االدوات التكنلوجية الحديثة  كاستخد  -2د 

 االشكال والعروض .  ير والجداول ور داد التقاباع

 .تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل  -3د 

 فادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( . لب على االستطاال ات مية قدرتن -4د 
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 بنية المقرر  .23

 يم يريقة التقط طريقة التعليم موضوعحدة / أو الالو اسم المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

1 

الى توضيح أهم  تهدف  4

أنواع التحليالت المرضية 

المستخدمة في التشخيصات 

 ريةالمختب

مختبريال ملدات العارشا  

والداتا  السبورة

 شو

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية  

باالضافة الى  

االمتحانات  

 الشهرية

 

2 4 

ريرية معرفة األهمية الس

من اجراء اختبارات والفائدة 

مختبرية التحليالت ال  

عام درار الفحص اال  

= = 

3 4 = 
االبراز العام والفحص  فحص 

ي البيكترولوج  
= = 

4 4 = 
حص العام لفالقشع وا فحص

عن السل والتحري   
= = 

5 4 = 
فحص سوائل الجسم وفحص  

الشوكيسائل النخاع   
= = 

لسائل المنويفحص ا = 4 6  = = 

لكاملة فحص صورة الدم ا = 4 7  = = 

سحات بانواعها فحص الم = 4 8  = = 

مرضية فحوصات االنسجة ال = 4 9  = = 

10 4 = 
كملة فحوصات االنسجة ت

 المرضية 
= = 

صات المصلية حوالف = 4 11  = = 

 = = تكملة الفحوصات المصلية  = 4 12

 = = فحوصات الكيمياء السريرية  = 4 13

14 4 = 
الكيمياء  وصات تكملة فح

 السريرية
= = 

ي  امتحان نهائ  4 15    

 البنية التحتية  .24

 الكتب المقررة المطلوبة   ـ1
ة  التحليالت المرضيمدخل إلى   

تحليالت المرضية  أساسيات ال  

 )المصادر(    الرئيسية المراجع ـ2
A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests 

8th Edition 2009 Lippincott Williams & Wilkins 

  وصى بها                 تب والمراجع التي ياـ الك

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

• Molecular diagnostics 

• Healthcare scientist 

• Laboratory automation 

• Automated analyzer 

ونية, مواقع االنترنيت  ب ـ المراجع االلكتر

 .... 

on y Accreditatiational LaboratorIntern

-http://ilac.org/signatory CCooperation. ILA

detail 

magazine nt TechnologyHealth Manageme  

https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_diagnostics
https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_scientist
https://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory_automation
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_analyser
http://ilac.org/signatory-detail/?id=76
http://ilac.org/signatory-detail/?id=76
http://www.allbusiness.com/technology/528531-1.html
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mationf Laboratory AutoJournal o 

 

 ي تطوير المقرر الدراسخطة  .25

 التحليالت المرضية المنهج بحيث تواكب التطورات في مجال ر مفردات تطوي  

 دريس مستحدثة .اعتماد طرائق ت -

 متراكمة . ل واالستفادة من خبراتهم الر تطورا في هذا مجالى تجارب الدول االكثالع عطاال -

 .   رضيه بكافة فروعها التحليالت المبرات متخصصة في مجال العمل على انشاء مخت  -
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 مياء نبات  كي

 وصف المقرر 
  

 

 قعة من الطالب تحقيقهاالمتو وفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلمي

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

 البرنامج.

 ديالى  جامعة /لوم العلية ك ة المؤسسة التعليمي .1

   التقانة االحيائيةقسم    القسم الجامعي / المركز  .2

   Plant Chemistry تكيمياء نبا اسم / رمز المقرر  .3

 علوم الطبية و الصيدالنية ال التي يدخل فيها  البرامج .4

 لدراسيةالمحاضرات والندوات والحلقات ا أشكال الحضور المتاحة  .5

 لي صفلالنظام ا ل / السنة الفص .6

 ساعتان اسبوعيا  لدراسية )الكلي(الساعات ا عدد  .7

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 قيقية وبدائية النواة.للكائنات الحية ح ة جيا الجزيئيات البيولوأساسي تغطية -3

 ي .لمستوى الجزيئ الفهم الكامل لكيفية عمل خاليا الكائنات الحية على ا - 2

 يثة لعلم الحياة الجزيئي لتطوير الصناعات الدوائية والطبية المختلفة. بيقات الحد ام التطد ختأمكانية اس - 3

 ييم والتق لتعلم التعليم وارائق طمخرجات التعلم و .10

 لفهم المعرفة وا -أ

 ادر على معرفة وفهم كل مما ياتي:   يجب ان يكون الخريج ق

 المعرفية   ية للعلوم ة العلمد امنظرية المتعلقة بالواالساسيات الالمباديء   -1أ 

 ة أسس البحث العلمي وطرق القياس والتحليل و ايجاد الحلول للمسائل العلمي -2أ 

 بتطبيقات العلوم المختلفة    ة النظرية المرتبطةوانب العلمياهمية الج -3أ 

 فة لعلمية المختلالمصطلحات العلمية واللغوية وتعريفها للمواد ا -4أ 

 التجارب العلمية للمواد العلمية المختلفة  ليل وتصميملقة بتحعتمالطرائق ال -5أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 لمواضيع العلمية المختلفة علومات والبحث عن اع مصادر المالتعامل م  ة علىرالقد  - 1ب  

 ة ففي المجاالت المختليقات العلمية القدرة على الكتابة والتحليل باسلوب عمل للتطب - 2ب  

 اسبة لها وقات والمشاكل للتطبيقات وايجاد الحلول المنتحديد المع - 3ب  

 مية    لمسائل العلة لتحليل االكمي واستعمال افضل الطرق الوصفية   -4ب  
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 ق التعليم والتعلم  طرائ     

 وب المحاضرات اسل -1

   power pointنظام الـ  -2

 ةة والحلقات الدراسيواجبات البيتينظام الـ -3

 

 لتعلم طرائق ا

 تحانات السريعة اسبوعيا االم -5

 المناقشة واالسئلة واالجوبة الفورية   -6

 صاص وضوع االختفي م  ت الشبكة الدولية للمعلوما-3

 رائق التقييم  ط     

   متحانات االسبوعية والفصليةاال -10

 تقييم اداء الطلبة من خالل الحلقات الدراسية -11

 ت بيتيةمحددة بواجبا درجات  -12

 تفكير لا مهارات  -ج

 الدراسات العليابحوث طلبة   مشاريع -1ج 

 المشاريع البحثية الخاصة  -2ج 

 مشاريع خدمة المجتمع  -3ج 

 لدولة   مع وزارات اشيق العمل تع  -4ج   

 التعليم والتعلم   طرائق    

 المحاضرات  اسلوب  -

   power pointنظام الـ  -2

 قات الدراسية نظام الـحل -3

          

 علمائق الترط          

 دورات التدريبية داخل وخارج القطر ال -1 

 ورش العمل  -2 

 برنامج تطوير المالكات التدريسية   -3 

 م  ائق التقييطر   

 Quality standards)لجودة القياسية )انظمة ا

 ات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا   امتحان  - 

 سية ارد ة تتعلق بالمادة الالسئلة منافس درجات مشاركة - 

 دة بواجبات بيتية  درجات محد  - 

 الشخصي (. يف والتطور التوظ  المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية -د 

ية  نيات االحيائ ع المتعلقة باالطار الفكري ومعايير التقن التفكير والتحليل للمواضيتمكين الطلبة م  -1د 

 الدولية 

 مواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  التحليل للتفكير ولا تمكين الطلبة من -2د 

اء  ئين باستخدام االحيعاقبة المسية  بنظم وممتعلقلتمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع ا -3د 

 المجهرية الخطرة . 

  عال ة في التواصل واالطولوجية الحديث القدرة على استخدام امكانيات الحاسوب والوسائط التكن  -4د 

 المعلومات  والبحث عن      

 يثة الحد  اقارير وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيالقدرة على كتابة الت  -5د 

 صورة مكتوبة او شفوية صيل االفكار سواء بقدرة على توال -6د 
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 بة تحدثا او كتا  –واحدة على االقل  -القدرة على التعامل بلغة اجنبية   -7د 

 ؤسسي بكفاءة لمشكالت سواء بين االفراد او في اطار مساليب حل اتخدام اسا القدرة على  -8د 

 تنظيم الذات رة الوقت وا ادامالقدرة على التعلم الذاتي مستخد   -9د 

 ق العمل الجماعي وادارة الفريالقدرة على   -10د 
 

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 مطلوبةال
 طريقة التقييم  طريقة التعليم ضوعموالو وحدة / المساق أاسم ال

 ع( 2ن+2) 1

المباديء فهم 

واالساسيات النظرية  

والعملية المتعلقة 

 ةبالماد

Introduction and overview 

سلوب ا

المحاضرات  

 سيمينارات وال

 

امتحانات   -1

 ية وتحريريةشفه

حلقات    -2

 دراسية 

 ʺ ع( 2ن+2) 2
History of use of plants to 

cure diseases 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 3
History of use of plants to 

cure diseases 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Therapeutic uses of plants ʺ ع( 2ن+2) 4

  ع( 2ن+2) 5

Pharmacognosy, 

ethnopharmacology, and 

chemistry of medicinal 

plants 

  

 ʺ ʺ Psychoactive plants ʺ ع( 2ن+2) 6

 ʺ ( ع2ن+2) 7

Ailments caused by some 

plants to humans and 

animals 

ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 8
Beneficial effects of some 

food plants 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 9

Contribution of medicinal 

plants to alternative and 

modern medicine 

ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 10

Medicinal Plants of the 

American and Mexican 

West 

ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Future of medicinal plants ʺ ع( 2+ن2) 11

12   Second Exam   

 

 البنية التحتية  .12

      بة  لوالكتب المقررة المط -1

Medicinal Plants: Chemistry and Properties 1st 

Edition 

M Daniel by 

 المراجع الرئيسية )المصادر(

1-  Text books 

الدولية  ا  -2   للمعلومات في موضوع لشبكة 

, 2011 ChemistryTextbook of Plant  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=M+Daniel&text=M+Daniel&sort=relevancerank&search-alias=books
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 المقرر

الكتب والمراجع التي يوصى بها   -ت 

 (  , التقارير,... مجالت العلمية)ال

  Text books 

 العلمية المجالت 

 الرسائل واالطاريح 

 ع المقرر ات في موضو لوممعالشبكة الدولية لل المراجع االليكترونية, مواقع االنترنت 

 لدراسي اخطة تطوير المقرر  -13

ا لدراسة  خطة  الجامعااعداد  في  المقرر  موضوع  في  المحدثة  العالمية  منلمناهج  العالمية  الشبكة   ت  خالل  

 علومات للم يةوللد ا
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   هندسة الوراثيةال

 وصف المقرر 
  

 

 قعة من الطالب تحقيقهاالمتوومخرجات التعلم  وفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرري

وصف  ن  من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبي القصوىرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة مب

 البرنامج.

 ديالى جامعة  /لوم العة ليك ة سسة التعليميالمؤ .13

   التقانة االحيائيةقسم    القسم الجامعي / المركز  .14

 الهندسة الوراثية  مقرر اسم / رمز ال .15

 العلوم الطبية و الصيدالنية  التي يدخل فيها  البرامج .16

 لدراسيةالمحاضرات والندوات والحلقات ا أشكال الحضور المتاحة  .17

 لي صفلالنظام ا لفصل / السنة ا .18

 ساعتان اسبوعيا  ت الدراسية )الكلي(الساعا عدد  .19

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .20

 أهداف المقرر  .21

 . قيقية وبدائية النواةالهندسة الوراثية للكائنات الحية ح ات أساسيطية تغ -4

 . ة الوراثيةتحوير الماد الفهم الكامل لكيفية  - 2

 .ية في التطبيقات المختلفة مثل التحسين النباتيالهندسة الوراثلم بيقات الحديثة لعالتط امد ختأمكانية اس - 3

 ييم والتق  لتعلمالتعليم وارائق مخرجات التعلم وط .22

 المعرفة والفهم  -أ

 ادر على معرفة وفهم كل مما ياتي:   ريج قيجب ان يكون الخ

 رفية   ية للعلوم المعة العلمد امواالساسيات النظرية المتعلقة بالالمباديء   -1أ 

 البحث العلمي وطرق القياس والتحليل و ايجاد الحلول للمسائل العلمية أسس  -2أ 

 تلفة  ة النظرية المرتبطة بتطبيقات العلوم المخالعلميوانب اهمية الج -3أ 

 لعلمية المختلفة المصطلحات العلمية واللغوية وتعريفها للمواد ا -4أ 

 اد العلمية المختلفة جارب العلمية للموليل وتصميم الت لقة بتحعتمالطرائق ال -5أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 لفة علومات والبحث عن المواضيع العلمية المختدر المع مصاالتعامل م  ة علىالقدر - 1ب  

 ة فيقات العلمية في المجاالت المختلالقدرة على الكتابة والتحليل باسلوب عمل للتطب - 2ب  

 اسبة لها ات وايجاد الحلول المنوالمشاكل للتطبيق تحديد المعوقات  - 3ب  

 مية    ل العللمسائة لتحليل االكمي استعمال افضل الطرق الوصفية و  -4ب  
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 طرائق التعليم والتعلم       

 وب المحاضرات اسل -1

   power pointنظام الـ  -2

 ةواجبات البيتية والحلقات الدراسينظام الـ -3

 

 لتعلم طرائق ا

 ا ات السريعة اسبوعياالمتحان -7

 المناقشة واالسئلة واالجوبة الفورية   -8

 صاص وضوع االختفي م  الشبكة الدولية للمعلومات -3

 رائق التقييم  ط     

   فصليةاالمتحانات االسبوعية وال -13

 تقييم اداء الطلبة من خالل الحلقات الدراسية -14

 محددة بواجبات بيتية درجات  -15

 تفكير لا مهارات  -ج

 لعلياالدراسات اث طلبة مشاريع بحو -1ج 

 المشاريع البحثية الخاصة  -2ج 

 مشاريع خدمة المجتمع  -3ج 

 لدولة   ارات امع وزشيق العمل تع  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات  اسلوب  -

   power pointنظام الـ  -2

 قات الدراسية نظام الـحل -3

          

 علمائق الترط          

 وخارج القطر ت التدريبية داخل الدورا -1 

 ورش العمل  -2 

 برنامج تطوير المالكات التدريسية   -3 

 م  ائق التقييطر   

 Quality standards)لجودة القياسية )نظمة اا

 ات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا   متحان ا - 

 سية ارد السئلة منافسة تتعلق بالمادة ال درجات مشاركة - 

 واجبات بيتية  درجات محددة ب - 

 صي (.الشخ يف والتطور التوظ المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية  -د 

ية  نيات االحيائ ع المتعلقة باالطار الفكري ومعايير التقمواضيتمكين الطلبة من التفكير والتحليل لل -1د 

 الدولية 

 نيات االحيائية  يع المتعلقة بالتق التحليل للمواض تفكير ولا تمكين الطلبة من -2د 

ئين باستخدام االحياء  المسي عاقبةة  بنظم وممتعلقتمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع ال -3د 

 المجهرية الخطرة . 

  عال ولوجية الحديثة في التواصل واالطالقدرة على استخدام امكانيات الحاسوب والوسائط التكن  -4د 

 علومات والبحث عن الم      

 يثة الحد  قارير وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيارة على كتابة التالقد   -5د 

 صيل االفكار سواء بصورة مكتوبة او شفوية على توقدرة ال -6د 
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 تحدثا او كتابة  –واحدة على االقل  -القدرة على التعامل بلغة اجنبية   -7د 

 ؤسسي بكفاءة راد او في اطار مالت سواء بين االفساليب حل المشكتخدام اسا القدرة على  -8د 

 الذات  تنظيمرة الوقت وا اداالقدرة على التعلم الذاتي مستخدم  -9د 

 ق الفريالقدرة على العمل الجماعي وادارة   -10د 
 

 بنية المقرر  .23

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 مطلوبةال
 قة التقييم طري طريقة التعليم ضوعموالو اسم الوحدة / المساق أ

 ع( 2+ن2) 1

المباديء فهم 

واالساسيات النظرية  

والعملية المتعلقة 

 ةبالماد

Introduction to genetic 

engineering 

سلوب ا

المحاضرات  

 والسيمينارات 

 

امتحانات   -1

 ية وتحريريةشفه

حلقات    -2

 دراسية 

 ʺ ʺ Cloning ʺ ع( 2ن+2) 2

 ʺ ع( 2ن+2) 3
Isolation of Plasmid and 

chromosomal DNA 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Restriction enzymes ʺ ع( 2ن+2) 4

5   First Exam   

  ع( 2ن+2) 6
Types of Restriction 

enzymes 
  

 ʺ ع( 2ن+2) 7
Factor affecting on 

restriction enzymes 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Cloning vectors ʺ ع( 2ن+2) 8

 ʺ ʺ Types of cloning vectors ʺ ع( 2ن+2) 9

 ʺ ʺ Plasmids, Phages, cosmids ʺ ع( 2ن+2) 10

 ʺ ʺ expression vectors ʺ ع( 2ن+2) 11

 ʺ ع( 2+ن2) 12

Application of cloning 

vectors in genetic 

engineering 

ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2+ن2) 13
Applications of genetic 

engineering in medicine 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2+ن2) 14
Applications of genetic 

engineering in agriculture 
ʺ ʺ 

14   Second Exam   

 

 البنية التحتية  .24

      لوبة  الكتب المقررة المط -1

Nicholl, D. S. (2008). An introduction to genetic 

engineering. Cambridge University Press. 

Jamal, F. (Ed.). (2020). Genetic Engineering: A 

Glimpse of Techniques and Applications. BoD–

Books on Demand . 
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 المراجع الرئيسية )المصادر(

1-  Text books 

الدولية  ا  -2 معلومات في موضوع  لللشبكة 

 المقرر

Spicer, A., & Purton, S. (2017). Genetic 

Engineering of Microalgae Current Status and 

Future Prospects. In Microalgal Production (pp. 

139-163). CRC Press. 

مجالت الكتب والمراجع التي يوصى بها )ال

 (  ... العلمية, التقارير

  Text books 

 لمجالت العلميةا

 الرسائل واالطاريح 

 https://www.edx.org/learn/genetic-engineering مواقع االنترنت  ،ليكترونيةالمراجع اال

 الدراسي مقرر خطة تطوير ال -13

خ لدراعداد  اطة  الجامعا  لمناهج اسة  في  المقرر  موضوع  في  المحدثة  الشبكة العالمية  خالل   من  العالمية  ت 

 .ومات علللم يةوللد ا
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   االحياء المجهرية الصناعية

 قرر وصف الم
  

 

 الطالب تحقيقهاقعة من المتووفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ي

 ً وصف  من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين   القصوىحقق االستفادة  عما إذا كان قد مبرهنا

 البرنامج.

 ديالى جامعة  /لوم العلية ك ة سسة التعليميالمؤ .25

   التقانة االحيائيةقسم    القسم الجامعي / المركز  .26

 ية االحياء المجهرية الصناع اسم / رمز المقرر  .27

 ية و الصيدالنية العلوم الطب فيها  التي يدخل البرامج .28

 لدراسيةالمحاضرات والندوات والحلقات ا أشكال الحضور المتاحة  .29

 لي صفلالنظام ا السنة الفصل /  .30

 ساعتان اسبوعيا  كلي(الساعات الدراسية )ال عدد  .31

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .32

 أهداف المقرر  .33

 . المجهرية الصناعية االحياءات أساسيتغطية  -5

 .  تطبيقات االحياء المجهرية الصناعية في التقانة االحيائيةلالفهم الكامل  - 2

 . صناعيةهرية اللالحياء المجفي التطبيقات المختلفة ات الحديثة بيقام التطد ختأمكانية اس - 3

 ييم والتق لتعلم التعليم وارائق مخرجات التعلم وط .34

 المعرفة والفهم  -أ

 ا ياتي:   معرفة وفهم كل مم ادر علىيكون الخريج ق يجب ان

 ة   رفيية للعلوم المعة العلمد امواالساسيات النظرية المتعلقة بالالمباديء   -1أ 

 يل و ايجاد الحلول للمسائل العلمية أسس البحث العلمي وطرق القياس والتحل -2أ 

 علوم المختلفة  ة النظرية المرتبطة بتطبيقات الوانب العلمياهمية الج -3أ 

 لعلمية المختلفة واللغوية وتعريفها للمواد المصطلحات العلمية ا -4أ 

 ب العلمية للمواد العلمية المختلفة جارليل وتصميم الت لقة بتحعتمالطرائق ال -5أ 

 رات الخاصة بالموضوع  المها  -ب 

 مية المختلفة علومات والبحث عن المواضيع العلع مصادر المالتعامل م  ة علىالقدر - 1ب  

 ة فيقات العلمية في المجاالت المختلوالتحليل باسلوب عمل للتطب  لقدرة على الكتابةا - 2ب  

 اسبة لها لمشاكل للتطبيقات وايجاد الحلول المنوا تحديد المعوقات  - 3ب  

 مية    لمسائل العلة لتحليل االكمي استعمال افضل الطرق الوصفية و  -4ب  



 128صفحة ال
 

 

 لتعلم  طرائق التعليم وا     

 اضرات وب المحاسل -1

   power pointـ نظام ال -2

 ةواجبات البيتية والحلقات الدراسينظام الـ -3

 

 لتعلم طرائق ا

 السريعة اسبوعيا ات االمتحان -9

 لفورية المناقشة واالسئلة واالجوبة ا  -10

 صاص وضوع االختفي م  الشبكة الدولية للمعلومات -3

 رائق التقييم  ط     

   بوعية والفصليةاالمتحانات االس  -16

 الل الحلقات الدراسيةاداء الطلبة من خ تقييم -17

 محددة بواجبات بيتية درجات  -18

 تفكير لا مهارات  -ج

 الدراسات العليالبة ث طمشاريع بحو -1ج 

 اصة المشاريع البحثية الخ -2ج 

 مشاريع خدمة المجتمع  -3ج 

 لدولة   مع وزارات اشيق العمل تع  -4ج   

 تعلم  طرائق التعليم وال     

 رات المحاض اسلوب  -

   power pointنظام الـ  -2

 قات الدراسية نظام الـحل -3

          

 علمائق الترط          

 لتدريبية داخل وخارج القطر ت االدورا -1 

 ورش العمل  -2 

 برنامج تطوير المالكات التدريسية   -3 

 م  ائق التقييطر   

 Quality standards)لجودة القياسية )انظمة ا

 ها ذاتيا   ة باسئلة بيتية حلات يوميامتحان  - 

 سية ارد السئلة منافسة تتعلق بالمادة ال درجات مشاركة - 

 بات بيتية  واجدرجات محددة ب - 

 الشخصي (. يف والتطور التوظ المهارات األخرى المتعلقة بقابلية المهارات  العامة والمنقولة )  -د 

ية  نيات االحيائ ي ومعايير التقلقة باالطار الفكر ع المتعلتحليل للمواضيتمكين الطلبة من التفكير وا -1د 

 الدولية 

 المتعلقة بالتقنيات االحيائية  يع التحليل للمواض تفكير ولا تمكين الطلبة من -2د 

ئين باستخدام االحياء  عاقبة المسية  بنظم وممتعلقة من التفكير والتحليل للمواضيع التمكين الطلب -3د 

 الخطرة . المجهرية 

  عال ولوجية الحديثة في التواصل واالطيات الحاسوب والوسائط التكن على استخدام امكانالقدرة  -4د 

 مات علووالبحث عن الم      

 يثة الحد  ستخدام وسائل االتصال والتكنولوجياقارير وعرضها باالقدرة على كتابة الت  -5د 

 او شفوية صيل االفكار سواء بصورة مكتوبة قدرة على توال -6د 
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 تحدثا او كتابة  –واحدة على االقل  -اجنبية على التعامل بلغة القدرة   -7د 

 ؤسسي بكفاءة سواء بين االفراد او في اطار م الت ساليب حل المشكتخدام اسا القدرة على  -8د 

 تنظيم الذات رة الوقت وا اداالقدرة على التعلم الذاتي مستخدم  -9د 

 ق ي وادارة الفريالقدرة على العمل الجماع  -10د 
 

 ية المقرر بن .35

 الساعات  ع األسبو
مخرجات التعلم 

 مطلوبةال
 التقييم قة طري طريقة التعليم ضوعموالو اسم الوحدة / المساق أ

 ع( 2ن+2) 1

المباديء فهم 

نظرية  واالساسيات ال

والعملية المتعلقة 

 ةبالماد

Introduction to industrial 

microbiology 

سلوب ا

المحاضرات  

 السيمينارات و

 

نات  امتحا -1

 ةية وتحريريشفه

حلقات    -2

 دراسية 

 ʺ ʺ Bioprocess technology ʺ ع( 2ن+2) 2

 ʺ ع( 2ن+2) 3
Improvement of industrial 

strains 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 4
Production of microbial 

metabolites 
ʺ ʺ 

5   First Exam   

   Production of Ethanol  ع( 2ن+2) 6

 ʺ ʺ Enzyme technology ʺ ع( 2ن+2) 7

 ʺ ʺ Production of antibiotics ʺ ع( 2ن+2) 8

 ʺ ع( 2ن+2) 9
Microbial biomass 

production 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Production of amino acids ʺ ع( 2ن+2) 10

 ʺ ع( 2ن+2) 11
Production of organic 

acids 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2+ن2) 12
Isolation of industrial 

microorganisms 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ single cell protein ʺ ع( 2+ن2) 13

 ʺ ʺ ethanol (biofuel) ʺ ع( 2+ن2) 14

15   Second Exam   

 

 ية البنية التحت .36

      لوبة  الكتب المقررة المط -1

Reddy, S. M., Girisham, S., & Babu, G. N. 

(2017). Applied Microbiology (agriculture, 

environmental, food and industrial 

microbiology). Scientific Publishers . 

 المراجع الرئيسية )المصادر(

1-  Text books 

الدولية  ا  -2 لمعلومات في موضوع  للشبكة 

 المقرر

Waites, M. J., Morgan, N. L., Rockey, J. S., & 

Higton, G. (2009). Industrial microbiology: an 

introduction. John Wiley & Sons . 
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مجالت يوصى بها )ال كتب والمراجع التيال

 (  ... العلمية, التقارير

  Text books 

 المجالت العلمية

 طاريح الرسائل واال

 https://www.edx.org/learn/genetic-engineering مواقع االنترنت  ،المراجع االليكترونية

 الدراسي خطة تطوير المقرر  -13

خ لدراعداد  اطة  العالمية  اسة  موضوع  لمناهج  في  الجامعاالمحدثة  في  الشبكة المقرر  خالل   من  العالمية  ت 

 .علومات للم يةوللد ا
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   اتية زراعة االنسجة النب

 وصف المقرر 
  

 

 اهيم:( زراعة االنسجة النباتية) ويتضمن التعامل مع تقنية زراعة انسجة النباتات يشمل هذا المقرر تغطية مف

أو السوق   استخدام الخاليا المفردة أو أجزاء من األوراقإعطاء نبات كامل (خاليا جنينية). يمكن  المختلفة الجل

لمطلوبة .الغرض من هذه  ا   وسط زراعة يوفر المغذيات والهرمونات النباتيةأو الجذور إلنتاج نبات جديد على  

لتخليق نبات كامل ابتداًء    البذور او  باتات في غياب الدراسة هو إنتاج النباتات الناضجة بشكل سريع وإكثار الن

 خالياه وكذلك الستبعاد اإلصابات الفيروسية أو اإلصابات الممرضة األخرى.  من

 ديالى جامعة  /لوم العلية ك ة يميسسة التعلالمؤ .37

   التقانة االحيائيةقسم    المركز  /القسم الجامعي  .38

 زراعة االنسجة النباتية  اسم / رمز المقرر  .39

 العلوم الطبية و الصيدالنية  فيها  يدخلالتي  البرامج .40

 لدراسيةالمحاضرات والندوات والحلقات ا أشكال الحضور المتاحة  .41

 لي صفلالنظام ا الفصل / السنة  .42

 يا ساعتان اسبوع الساعات الدراسية )الكلي( عدد  .43

 2019/ 1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .44

 أهداف المقرر  .45

 .زراعة االنسجة النباتيةات أساسيتغطية  -6

 . في التقانة االحيائية ة النباتيةزراعة االنسجلتطبيقات الفهم الكامل  - 2

 .لزراعة االنسجة النباتيةالمختلفة  في التطبيقات بيقات الحديثة ام التطد ختأمكانية اس - 3

 ييم والتق لتعلم التعليم وارائق لتعلم وطمخرجات ا .46

 المعرفة والفهم  -أ

 فة وفهم كل مما ياتي:   معر ادر علىيجب ان يكون الخريج ق

 رفية   ية للعلوم المعة العلمد امواالساسيات النظرية المتعلقة بال المباديء  -1أ 

 العلمية  ي وطرق القياس والتحليل و ايجاد الحلول للمسائلأسس البحث العلم -2أ 

 ة النظرية المرتبطة بتطبيقات العلوم المختلفة  وانب العلمياهمية الج -3أ 

 لعلمية المختلفة الحات العلمية واللغوية وتعريفها للمواد لمصطا -4أ 

 المختلفة جارب العلمية للمواد العلمية ليل وتصميم الت لقة بتحعتمالطرائق ال -5أ 
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 المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 علومات والبحث عن المواضيع العلمية المختلفة ع مصادر المالتعامل م  ة علىالقدر - 1ب  

 ة فيقات العلمية في المجاالت المختلبة على الكتابة والتحليل باسلوب عمل للتط لقدرا - 2ب  

 اسبة لها لحلول المنوالمشاكل للتطبيقات وايجاد ا تحديد المعوقات  - 3ب  

 مية    لمسائل العلة لتحليل االكمي لوصفية واستعمال افضل الطرق ا  -4ب  

 طرائق التعليم والتعلم       

 ت اضراوب المحاسل -1

   power pointنظام الـ  -2

 ةواجبات البيتية والحلقات الدراسيـنظام ال -3

 

 لتعلم طرائق ا

 ات السريعة اسبوعيا االمتحان -11

 واالسئلة واالجوبة الفورية  المناقشة  -12

 صاص وضوع االختفي م  لمعلومات الشبكة الدولية ل-3

 رائق التقييم  ط     

   االمتحانات االسبوعية والفصلية -19

 ء الطلبة من خالل الحلقات الدراسيةادا تقييم -20

 محددة بواجبات بيتية ت درجا -21

 تفكير لا مهارات  -ج

 الدراسات العلياث طلبة مشاريع بحو -1ج 

 المشاريع البحثية الخاصة  -2ج 

 تمع مشاريع خدمة المج -3ج 

 لدولة   مع وزارات اشيق العمل تع  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 رات المحاض اسلوب  -

   power pointنظام الـ  -2

 قات الدراسية لنظام الـح -3

          

 علمائق الترط          

 ت التدريبية داخل وخارج القطر الدورا -1 

 ورش العمل  -2 

 دريسية برنامج تطوير المالكات الت  -3 

 م  ائق التقييطر   

 Quality standards)لجودة القياسية )انظمة ا

 سئلة بيتية حلها ذاتيا   ة باات يوميامتحان  - 

 سية ارد السئلة منافسة تتعلق بالمادة ال ةدرجات مشارك - 

 واجبات بيتية  درجات محددة ب - 

 الشخصي (. يف والتطور التوظ بقابلية العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة   المهارات  -د 

ية  ئ نيات االحياباالطار الفكري ومعايير التقلقة ع المتعتمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضي -1د 

 الدولية 

 ئية  يع المتعلقة بالتقنيات االحيا التحليل للمواض تفكير ولا تمكين الطلبة من -2د 

ئين باستخدام االحياء  عاقبة المسية  بنظم وممتعلقواضيع التمكين الطلبة من التفكير والتحليل للم -3د 
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 المجهرية الخطرة . 

  عال ولوجية الحديثة في التواصل واالطن استخدام امكانيات الحاسوب والوسائط التكعلى القدرة  -4د 

 علومات والبحث عن الم      

 يثة الحد  كنولوجياقارير وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتة التالقدرة على كتاب  -5د 

 صيل االفكار سواء بصورة مكتوبة او شفوية قدرة على توال -6د 

 تحدثا او كتابة  –واحدة على االقل  -التعامل بلغة اجنبية على القدرة   -7د 

 ؤسسي بكفاءة طار مالت سواء بين االفراد او في اساليب حل المشكتخدام اسا القدرة على  -8د 

 تنظيم الذات رة الوقت وا اداي مستخدمالقدرة على التعلم الذات  -9د 

 ق القدرة على العمل الجماعي وادارة الفري  -10د 
 

 لمقرر ية ابن .47

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 مطلوبةلا
 قة التقييم طري طريقة التعليم ضوعموالو اسم الوحدة / المساق أ

 ع( 2ن+2) 1

مباديء الفهم 

واالساسيات النظرية  

والعملية المتعلقة 

 ةالمادب

Introduction in plant 

tissue culture 

سلوب ا

المحاضرات  

 والسيمينارات 

 

نات  امتحا -1

 ية وتحريريةشفه

حلقات    -2

 دراسية 

 ʺ ( ع2ن+2) 2
History and development 

of plant tissue culture 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2ن+2) 3
cell cycle, growth 

patterns, differentiation 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ plant growth regulators ʺ ع( 2ن+2) 4

5  ʺ 
factors affecting plant 

tissue culture 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ environmental effects ʺ ع( 2ن+2) 6

 ʺ ( ع2ن+2) 7
Organogenesis/somatic 

embryogenesis 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ First Exam ʺ ع( 2ن+2) 8

 ʺ ع( 2ن+2) 9
Plane Cell Cultures for 

Plant Transformation 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ micropropagation ʺ ع( 2ن+2) 10

 ʺ ع( 2ن+2) 11
Protoplast Culture and  

Somatic Hybridization 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2+ن2) 12
Direct and Indirect 

Organogenesis 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2+ن2) 13
Anther Culture, Haploidy 

and Embryo Rescue 
ʺ ʺ 

 ʺ ع( 2+ن2) 14
Culture Types and 

Applications 
ʺ ʺ 

15   Second Exam   

 

 البنية التحتية  .48
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      لوبة  الكتب المقررة المط -1

Loyola-Vargas, V. M., & Ochoa-Alejo, N. 

(2018). An introduction to plant tissue culture: 

advances and perspectives. Plant cell culture 

protocols, 3-13. 

 ادر(المراجع الرئيسية )المص

1-  Text books 

الدولية  ا  -2 للمعلومات في موضوع  لشبكة 

 المقرر

Abdin, M. Z., Kiran, U., & Ali, A. (Eds.). (2017). 

Plant biotechnology: principles and applications. 

Singapore: Springer. 

مجالت بها )ال كتب والمراجع التي يوصىال

 (  ... العلمية, التقارير

  Text books 

 المجالت العلمية

 الرسائل واالطاريح 

 مواقع االنترنت  ،المراجع االليكترونية
https://www.jove.com/science-

education/11112/plant-tissue-culture 

 الدراسي خطة تطوير المقرر  -13

خ لدراعداد  العالمية  ااسة  طة  الجامعااللمناهج  في  المقرر  موضوع  في  منمحدثة  العالمية  الشبكة   ت  خالل  

 .علومات للم يةوللد ا
 


