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 منوذج وصف ادلقرر

 وصف ادلقرر

تستااةة القصو  يوفر وصف ادلقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق اال
 من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.

 

 العلوم كلية جامعة ةايىل / ادلؤتسسة التعليمية .1
 قسم علوم احلياة   / ادلركز  العلميالقسم  .2
 العملي /احليوانعلم  / رمز ادلقرراتسم  .3
  كورتسات النظام الدراتسي   .4
 حضوري   اشكال احلضور ادلتاحة .5
 تساعة 30  عدة الساعات الدراتسية )الكلي(. .6
 2/10/2022 اتريخ إعداة الوصف  .7
 :اىلادلقرر  يهدف:    ادلقرر أهداف .8

  نظراي وعمليا احليواناعداة خمتصني ملمني ابتساتسيات علم 
  احليوانمعرفة الطالب ابمهية علم . 
   احليوانالتعرف على ادلااهيم االتساتسية يف علم 
 .حث الطالب على اإلبداع والتاكري يف مشاريع التخصص ومواكبة التطور احلاصل يف هذا اجملال 

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق  ادلطلوبة ادلقرر رجاتخم .9
  ادلعرفية االهداف-أ
  .احليوانيةتركيب اخللية  على التعرف من الطالب متكني  -1أ
 .احليوانيةما هي ادلكوانت احلية وغري احلية يف اخللية  الطالب افهام  -2أ
 .انواع االنقسام اخللويمعرفة   -3أ
 . اشكال اخلالاي احليوانيةمتكني الطالب التعرف على   -4أ
  الظهارية،و االنسجة العصبية.على االنسجة التعرف  من الطالب متكني  -5أ
  .الرابطة، واالنسجة العضليةالتعرف على االنسجة  من الطالب متكني  -6أ
 .تصنيف وتسمية الكائنات احلية يف الطالب مهارة تنمية  -7أ

 
  ابلربانمج اخلاصة ادلهاراتية األهداف– ب
 . احليوانيةالتعرف على االنسجة تطوير مهارة  – 1 ب
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 .ادلناقشة (–ادلقارنة -اعداة التقارير –تطوير مهارات )االلقاء   – 2 ب
 .والتحليل التذكري مهارات – 3 ب
 

 طرائق التعليم والتعلم 
 اتستخدام احملاضرة -
 االتستعانة ابدلخططات والصور واالفالم التعليمية(،والعروض التوضيحية  data show) اتستخدام التعليم االلكرتوين من خالل اتستخدام -
 ادلناقشة التااعلية -
 التعليم الذايت -

 طرائق التقييم
اىل اجراء امتحان عملي دلعرفة   تقييم عن طريق توجيه االتسئلة ادلباشرة للطلبة للوقوف على مد  اتستيعاهبم واجراء امتحان حتريري ابالضافة -

 كااءة الطلبة ابجلانب العلمي 
 اختبارات يومية ابتسئلة متعدةة اخليارات للمواة الدراتسية  -
 و التقاريرالواجبات البيتية  -
  والقيمية الوجدانية االهداف-ج
 .بث روح التنافس بني الطلبة  -1ج
 . احليوانعلم زايةة معلوماهتم حول امهية ةراتسة   -2ج
 بث روح التعاون بني الطلبة من خالل تقسيمهم اىل جمموعات وقيام كل جمموعة مبهمة معينة .  -3ج
 .ان يشعر الطالب ابلاخر مبا تعلمه من معلومات ومهارات -4ج
 ادلهارات العامة و التاهيلية ادلنقولة  -ة
 . مهارة اتستخدام اةوات التشريح 1ة
 . مهارة التشخيص 2ة
 . القدرة على العمل ادلشرتك او اجلماعي 3ة
 . القدرة على التخطيط4ة
 (ادلعهد أو ابلكلية اباللتحاق ادلتعلقة األنظمة وضع) القبول معيار .10
 .العلمي والبحث العايل التعليم وزارة من مركزي قبول
 أهم مصاةر ادلعلومات عن الربانمج .11
 . موقع الكلية 
  االلكرتوين للقسم.ادلوقع االلكرتوين والربيد 
 .توجهات علمية حملية وعادلية 
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 خمطط مهارات ادلنهج
 الربانمج اخلاضعة للتقييميرجى وضع اشارة يف ادلربعات ادلقابلة دلخرجات التعلم الفردية من 

 الربانمج من ادلطلوبة التعلم خمرجات
/  السنة

 ادلستوى
 رمز

 ادلقرر
 أساسي ادلقرر اسم

 أم
اختيار 
 ي

 والتأهيلية العامة ادلهارات االهداف الوجدانية والقيمية ادلهاراتية اخلاصة ابدلوضعاالهداف  االهداف ادلعرفية
 ادلنقولة

 ادلتعلقة األخرى ادلهارات) 
 والتطور التوظيف بقابلية

 (الشخصي

2أ 1أ 3أ  4أ  5أ  6أ  7أ   4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 

                                       اساسي /العملي احليوانعلم   االوىل
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 بنية ادلقرر .12
اسم الوحدة/ ادلساق او  خمرجات التعلم الساعات االتسبوع

 ادلوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اجملهر الضوئي ، اجزاء اجملهر الضوئي تعريف الطالب بـ  2 االول
 ، طريقة اتستعمال اجملهر

Light Microscope  حماضرات معروضة بشكل
PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

 Animal cell  ،احليوانيةاخللية ومكوانت ، تركيب احليوانيةاخللية  2 الثاين

animal cell 

structure 

 تسبورة و  
حماضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

  Animal cell تعريف الطالب بـ ابشكال اخلالاي احليوانية 2 الثالث

animal Cell shape. 
 تسبورة و

حماضرات معروضة بشكل 
PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

تعريف الطالب بـ ابدلكوانت احلية وغري احلية للخالاي  2 الرابع
 احليوانية

Animal cell 

Living 

Components and 

Non-living 

Components in 

animal cell 

 تسبورة و
حماضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

االنقسام اخللوي، انواع االنقسام تعريف الطالب بـ  2 اخلامس
 اخللوي.

Cell Division تسبورة و 
حماضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

    امتحان 2 الساةس

 الظهارية، االنسجة احليوانيةاالنسجة تعريف الطالب بـ  2 السابع
 .الرابطة، االنسجة 

Animal Tissues  

Epithelial tissue 
 تسبورة و

حماضرات معروضة بشكل 
PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
  شهري

 العضلية، االنسجة احليوانيةاالنسجة تعريف الطالب بـ  2 الثامن
 .العصبيةوانواعها، االنسجة 

Animal Tissues  

Connective tissue 
 تسبورة و

حماضرات معروضة بشكل 
PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

  Animal Tissues العضلية، االنسجة احليوانيةاالنسجة تعريف الطالب بـ  2 التاتسع

Muscle tissue 
حماضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري
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االنسجة  ،احليوانيةاالنسجة تعريف الطالب بـ  2 العاشر
 .العصبية

Animal Tissues  

Nervous tissue 
حماضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

احلادي 
 عشر

  Classification تعريف الطالب بـ االتسم العلمي للكائن احلي 2

Scientific Name 

and Common 

Name 

 تسبورة و
حماضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

 Classification The تعريف الطالب بـ تصنيف ادلملكة احليوانية  2 الثاين عشر

Groups of Animal 

Kingdom 

 تسبورة و
حماضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

  Classification تعريف الطالب بـ تصنيف ادلملكة احليوانية 2 الثالث عشر

The Groups of 

Animal Kingdom 

 تسبورة و
حماضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

  Classification تعريف الطالب بـ تصنيف ادلملكة احليوانية 2 الرابع عشر

The Groups of 

Animal Kingdom 

 تسبورة و
حماضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

اخلامس 
 عشر

    امتحان 2

 البنية التحتية  .13
  الكتب ادلقررة ادلطلوبة -1
 .الدراتسية للمناهج االضافية ادلصاةر على للحصول الكلية مكتبة  ادلراجع الرئيسية )ادلصادر( -2

 ادلاةة يف احلديثة ادلستجدات على لالطالع العلمية االلكرتونية ادلواقع على االطالع 
. 

  الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا )اجملالت العلمية, التقارير, ...( -3
  ادلراجع االلكرتونية ومواقع االنرتنت -4

.خطة تطوير ادلقرر الدراسي 14  
تطوير مارةات ادلنهج حبيث تواكب التطورات يف هذا اجملال . -  
اعتماة طرائق تدريس مستحدثة.-  
.ول االكثر تطورا يف هذا اجملال واالتستااةة من خرباهتم ادلرتاكمةداالطالع على جتارب ال-  



6 | P a g e  
 

 


