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   1 الصفحة      

  

 وصف البرنامج األكاديمي

  

 

  المؤسسة التعليمية .1 جامعة ديالى  

  القسم العلمي / المركز  .2 قسم علوم الحياة   –كلية العلوم 

 اسم البرنامج االكاديمي او المهني .3 قسم علوم الحياة  

  اسم الشهادة النهائية  .4 بكالوريوس علوم حياة  

 فصلي  
 النظام الدراسي :  .5

  سنوي /مقررات /أخرى  

  برنامج االعتماد المعتمد   .6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7 اليوجد 

 1/9/2202   تاريخ إعداد الوصف  .8 

  أهداف البرنامج األكاديمي .9

نظريا   )االحياء المجهرية وعلم الحيوان وعلم النبات(علوم الحياة اعداد متخصصين ملمين بأساسيات  -

وقدارين على سد حاجة سوق العمل اضافة الى تدريس مادة علوم الحياة لطلبة باقي االقسام وعمليا 

 . والكليات االخرى

 . بعلوم الحياة المختلفة ومواكبة التطور في هذا العلماجراء البحوث العلمية المتعلقة  -

 التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خالل تقديم االستشارة والمشورة العلمية .  -

  

  مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  



 

      

   2 الصفحة      

  االهداف المعرفية   -أ

 .       علوم الحياةتمكين الطلبة من التعرف على المفاهم االساسية  - 1أ         

الحياء المجهرية وعلم علوم الحياة المختلفة )تمكين الطلبة  التعرف على أهم القوانين والعالقات تحكم -2أ

 الحيوان وعلم النبات(

تمكين الطلبة من تصنيف االحياء المجهرية بانواعها المختلفة وتصنيف النباتات والحيوانات المختلفة  -3أ

  بكفاءة ومعرفة عالية.

 .  عمل الكائنات الحية المختلفة ومعرفة وظائف اعضائها المختلفة م الطالب آليات ان يفه -4أ       

 وتاثيراتها الفسلجية  ودورها في تنظيم.   لجميع الكائنات الحيةأن يتعرف على أنواع منظمات النمو  -5أ       

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 و اعداد التقارير و المقارنة  والمناقشةتطوير مهارات  ( االلقاء  – 1ب 

 تطوير مهارات تحليل والربط  واالستنتا     - 2ب 

 تطوير مهارات استخدام االجهزة والتقنيات المتاحة.  - 3ب 

  طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلقة بالمعرفة والنظم الموضحة في :   -

 توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادر االكاديمي من خالل السبورة والسبورة الذكية و –أ       
 الكمبيوتر 

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية   -ب

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة  للحصول على معرفة اكاديمية  تتعلق بالمفردات الدراسية   -ج     

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة  اضافية للمواد   -د     
 الدراسية 

  طرائق التقييم      

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية - ●

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة   ●

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها.   ●



 

      

   3 الصفحة      

 األهداف الوجدانية والقيمية.   - 

 أن يشعر الطالب بالفخر بما تعلمه من معلومات و مهارات.  -1

 تحسين قدرة الطالب على التواصل والتفاعل االيجابي مع االخرين.   -2

 تنمية  روح المبادرة و االبتكار والمساهمة في االعمال التطوعية.   -3

 تطوير اهتمامات الطالب البيئية والنباتية  السيما االهتمام بالزهور ونباتات الزينة واألشجار.  -4
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YearFirst  

No.  

First semester Second semester 

Subject name 
Theoretical 

hours 

Practical 

hours 

Units 

number 

Subject 

name 

Theoretical 

hours 

Practical 

hours 

Units 

number 

1 Zoology 2 2 3 Botany 2 2 3 

2 
Organic 

chemistry 
2 2 3 

Analytical 

chemistry 
2 2 3 

3 Biophysics 2 2 3 Geology 2 2 3 

4 
Computer 

science 1  
2 2 3 

Computer 

science 2  
2 2 3 

5 
English 

Language 
2 - 2 

Arabic 

Language 
2 - 2 

6 Human Right 2 - 2 

Freedom 

and 

democracy 

2 - 2 

7 Mathematic 2 - 2 
Physical 

Education 
- 2 Pass 

  Score 14 8 18 Score 12 10 16 

 

 



 

      

   4 الصفحة      

Second Year 

No. 

First semester Second semester 

Subject name 
Theoretical 

hours 

Practical 

hours 

Units 

number 
Subject name 

Theoretical 

hours 

Practical 

hours 

Units 

number 

1 Invertebrates 2 2 3 Parasitology 2 2 3 

2 
Microbiology 

1 
2 2 3 

Microbiology 

2 
2 2 3 

3 
Biochemistry 

1 
2 2 3 

Biochemistry 

2 
2 2 3 

4 
Plant 

anatomy 
2 2 3 

Plant 

taxonomy 
2 2 3 

5 Entomology 2 2 3 
Insect 

taxonomy 
2 2 3 

6 Plant groups 2 2 3 Biostatics 2 - 2 

  Score 12 12 18 Score 12 10 17 

 

Third Year 

No.  

First semester semesterSecond  

Subject 

name 

Theoretical 

hours 

Practical 

hours 

Units 

number 
Subject name 

Theoretical 

hours 

Practical 

hours 

Units 

number 

1 
Cell 

Biology 
2 2 3 Genetics 2 2 3 

2 Ecology 2 2 3 Pollution 2 2 3 

3 Histology 2 2 3 
Animal 

physiology 
2 2 3 

4 
 Microbial

physiology 
2 2 3 Immunology 2 2 3 

5 
Plant 

physiology 
2 2 3 

Aquatic and 

soil 

microbiology 

2 2 3 

6 Mycology 2 2 3 Mycotaxonomy 2 2 3 



 

      

   5 الصفحة      

  Score 12 12 18 Score 12 12 18 

 

Fourth Year 

No

. 
First semester Second semester 

 
Subject name 

Theoretical 

hours 

Practical 

hours 

Units 

number 
Subject name 

Theoretical 

hours 

Practical 

hours 

Units 

number 

1 Molecular Biology 2 2 3 
Microbial 

Genetics 
2 2 3 

2 Pathogenic bacteria 2 2 3 Virology 2 2 3 

3 Food Microbiology 2 2 3 
Industrial 

Microbiology 
2 2 3 

4 Chordate 2 2 3 Antibiotics 2 2 3 

5 Biotechnology 2 2 3 
Pathological 

Analysis 
2 2 3 

6 
Graduation 

Research 
2 2 1 

Graduation 

Research 
- 2 1 

7 

SciencePhilosophy& 

Logic Scientific 

Research 

2 2 2 ----------- - - - 

  Score 12 12 18 Score 10 12 16 

 

 



 

      

   6 الصفحة      

 

 



 

      

   7 الصفحة      

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا    - 

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية   -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -

 االختبارات العملية  -

 التقارير والدراسات   -
  

  

 

  

 

21      للتطور   التخطيط الشخصي   . 

   بالجامعات متابعة      العلمي   من   خالل   االتصال     العالمية   عن      طريق   االنترنيت التطور   -

   القطر   المؤتمرات   وخار    المشاركة   في     العلمية   داخل   -

     المشاركة والندوات الورش في       العلمية   داخل   وخار    القطر   -

     المشاريع   الصناعية الزيارات   الميدانية   في   -

  

31 ماألنظ   المتعلقة   وضع (   القبول   معيار   .     المعهد )   أو     بااللتحاق   بالكلية 

   متطلبات   القبول   في     مع   بحيث   يتطابق   اخر الجامعات     التعليم   العالي   والبحث   العلمي حسب   متطلبات   وزارة و

   العراقية

  

41    ن   البرنامج   مصادر   المعلومات   ع أهم   . 

   الموقع   االلكتروني   للكلية والجامعة            -

     جامعية   متطلبات   -

   توجهات   علمية   محلية     -

   علمية متطلبات     عالمية   -



 

 

 



 

      

   9 الصفحة      

 نموذج وصف المقرر 

  

 وصف المقرر

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

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

  ؛البرنامج.

  

  

  المؤسسة التعليمية .1 كلية العلوم –جامعة ديالى 

  القسم العلمي  / المركز .2  الحياةقسم علوم    

  رمز المقرراسم /  .CHOC1202  3الكيمياء العضوية/ 

  أشكال الحضور المتاحة .4  الزامي

  الفصل / السنة .5  فصلي

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6  ساعة 60

1/9/2022   تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 

  أهداف المقرر .8

تعليم الطالب التفاعالت الكيميائية العضوية والتراكيب الكيميائية  ومعرفة البنية للمركبات العضوية  وكيفية 

توضيح ميكانيكة التفاعالت العضوية  وتطبيقاتها العملية الهادفة الى التطوير ومواكبة التطور العلمي للكيمياء 

 العضوية 

تدريس وتعليم الطلبة على كافة المعلومات الضرورية والالزمة الخاصة بمادة الكيمياء العضوية مما 

 يؤهلهم للعمل والبحث في كافة مجاالت الكيمياء العضوية 

  

  

  

  



 

      

1 الصفحة      

0 

  

 

 

 

  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

  األهداف المعرفية   -أ

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

  -3تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم  للتراكيب الكيميائية للمركبات العضوية  أ -2أ

تمكين الطلبة  -4تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم لميكانيكة التفاعالت العضوية  أ

  على المعرفة والفهم للتجارب العملية للكيمياء العضوية  من الحصول 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

  - 2التذكر  ب-مهارات المعرفة  – 1ب

مهارات    - 3مهارات التذكير والتحليل  ب 

  االستخدام والتطوير

  طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية   -

 الشرح والتوضيح   -

تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل الكيميائي   -

 العضوي  

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

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

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -
  

  طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية  -2

 التقارير والدراسات  -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا    -4

 درجات محددة بواجبات بيتية   -5
  



 

      

1 الصفحة      

1 

  

 األهداف الوجدانية والقيمية   - 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكيمياء  العضوية  -1

 تمكين الطلبة من حل المشاكل  في تحضير وتشخيص  المركبات العضوية   -2

 تمكين الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة بالكيمياء العضوية  وباللغة االنكليزية     -3
  

  

  

   

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية   -

 الشرح والتوضيح   -

تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل الكيميائي   -

 العضوي  

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

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

  اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -

  

  

  

  طرائق التقييم    

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية  -2

 التقارير والدراسات  -3

 امتحانات يومية بأسئلة حلها ذاتيا    -4

 درجات محددة بواجبات بيتية  -5

  

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

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت    -

 ي المؤتمرات العلمية داخل وخار  القطر  المشاركة ف -

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخار  القطر  -

  الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية العضوية -
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اسم الوحدة / أو   طريقة التعليم  طريقة التقييم

  الموضوع

  األسبوع  الساعات  مخرجات التعلم المطلوبة

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

باالضافة الى 

االمتحانات 

 الشهرية 
  

السبورة والداتا 

  شو 
 

 

 4   1  

 =  
 

  

 

 

4  2  

 =  

     

 4   3  

 =  

  

 

  

4  4  

 =  
 

   

 

  

4  5  

 =  

 

  

  

 

  

 4   6  

 =  

 

 

 

 4   7  

 =  

 

 

 

 4   8  

 =  
 

  

  

  

 4   9  

 =  
 

   

 

  

 4   10  

 =  

 
 

 

4  11  

  

    

    



 

 

    

 =  
 

  
 

 

  

4  12  

 =  
 

  

  

  

 4   13  

 =  

     

 4   14  

 =  

  
 

  

 4   15  

 

 
 امتحان

 

  16  

  البنية التحتية  .12

 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  

Organic chemistry, Morrison and Boyd  

(2 )Organic Chemistry, Clayden J., Creeves  

 N., Warren S and Wother P., Oxford ,2001  

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)   2

www.chemicalprocessing.com                اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

  العلمية , التقارير ....,  ) ( المجالت

www.bytoco.com   ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

....  

   

  خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

http://www.chemicalprocessing.com/
http://www.bytoco.com/


 

 

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

 االستفادة من مستجدات نتائج  البحوث العلمية في الكيمياء العضوية.  •

 تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة.    •
  

  

  

  

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دٌانىخايؼح  انًؤسسح انتؼهًٍٍح .1

 جاٍكهٍح انؼهىو / قسى ػهىو انح انقسى اندايؼً / انًزكش .2

  انهغح االَكهٍشٌح اسى / ريش انًقزر .3

 حضىر داخم اندايؼح أشكال انحضىر انًتاحح .4

 فصهً انفصم / انسُح .5

 نكم اسثىع َظزي تٍٍاػس    )انكهً(ػذد انساػاخ انذراسٍح  .6

 2116 تارٌخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًقزر .8

 -وٌهذف انًُهح انى: . يقذيح أساسٍح  اٌ هذا انًُهح االكادًًٌ هى

 .وهى تؼهى قىاػذ انهغح االَكهٍشٌح  نهذف انًطهىب يٍ انطانة نكً ٌدتاس تُداذ يتطهثاخ انًقزر هى إدراك انطانة ا .1

     
 

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

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

 البرنامج.

2022/9/1



  
 2الصفحة 

 
  

 انثٍُح انتحتٍح . 

  Head way ,beginner,(oxford) university press       انكتة انًقزرج انًطهىتح -1

 انًزاخغ انزئٍسٍح )انًصادر( -2
Progress in English through revelant 

activities(Al-shrafa radi) 
English Programm(Ian axelesson) 

 

 .خطح تطىٌز انًقزر انذراسً 

 .اإلنًاو تكم يا هى يستحذث وخذٌذ فً استزاتٍدٍاخ انتؼهٍى وانتؼهى 

  .تطثٍق تؼض استزاتٍدٍاخ انتذرٌس انحذٌثح 

 تىسٍغ يفزداخ انًُهح. 

 ادخال كتة يصذرٌح ويُهدٍح حذٌثح.  

 

 تٍُح انًقزر. 

 انساػاخ األسثىع
يخزخاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزٌقح انتقٍٍى طزٌقح انتؼهٍى

1 2   Tense simple and 

compound sentences 
دج استخذاو يا  

  انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

2 2  The verbs 
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 تحزٌزياختثار شفهً او 

3 2  Capitalization rules 
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

4 2  Sentences formally 
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

5 2  Famous arab men  
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

6 2  
Choose the correct 

words in blanks  
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

7 2  Dictation  
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

8 2  Reading   
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

9 2  composition  
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

11 2  Scieetific programme  
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

11 2  
Reproduction,growth and 

development  
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

12 2  
Cells,tissues and 

organism  
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

13 2  Risks of injury  
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

14 2  
Children and young 

people  
استخذاو يادج   

   انًُهاج 
 اختثار شفهً او تحزٌزي

15 2  Exam      



  
 1الصفحة 

 

  

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 یة العلوم جامعة دیالىكل المؤسسة التعلیمیة .1

علوم /علوم الكیمیاء /جیلوجیا النفط والمعادن/الفیزیاء علوم المركز/  علمي القسم ال .2
 علوم الحیاة/ علوم الحاسبات/الریاضیات 

 

  /101PHAL اللغة العربیة رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري ، اختیاري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي وسنوي السنة/ الفصل  .5

 )ساعة في االسبوع 2(اسبوع  30ساعة خالل  60 )الكلي(اعات الدراسیة عدد الس .6

 5/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 اللغویة والنحویة ءجعل الطلبة قادرین على التعبیر والكتابة بصورة خالیة من األخطا -اوال

 كتاباتھم  تزوید الطلبة بمجموعة من القواعد االمالئیة لضبط صحة  - ثانیا
 

 

 

 

  

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022/9/1



  
 2الصفحة 

 

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

 .تمكین الطلبة من فھم بعض قواعد اللغة عند الكتابة والتعبیر الشفوي والتحریري -1أ  
  .مساعدة الطلبة على تقویة مھارات الحفظ والتذكر واسترجاع المعلومات -2أ 
اب الطلبة القدرة على تقویم انفسھم ذاتیاً من خالل تدریبھم على اكتشاف االخطاء اكس -3أ 

  .وتصویبھا
  .من غیر تكلف وجھدصحیحاً تدریب الطلبة على استعمال االلفاظ والجمل استعماالً  -4أ
   -5أ
     -6أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 .قاء والتعبیرتدریب الطلبة على مھارات وفن االل - 1ب
 . اكساب الطلبة بعض مھارات وفنون األدب- 2ب
  .والكتابةتدریب الطلبة على اتقان الخط  - 3ب
     -4ب

  
  

 طرائق التعلیم والتعلم      

  
طریقة العصف الذھني  -2وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة،  طریقة المحاضرة -1(

  )قراءطریقة االست -3واالكتشاف واالستنتاج، 
  
  
 

 طرائق التقییم      

  
  .)االختبارات الشھریة -3االختبارات الشفویة،  - 2المشاركة الیومیة والحضور،  -1(

  
  
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  .اعداد جیل واعي ومحب لتراثھ ولغتھ العربیة -1ج
    .االدبواللغة تدریب الطلبة  على تذوق فنون  -2ج
  -3ج
    -4ج

  

 رائق التعلیم والتعلم ط    

طریقة العصف الذھني  -2طریقة المحاضرات وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة،  -1(
 )طریقة االستقراء -3واالكتشاف واالستنتاج، 
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 طرائق التقییم    

  .)االختبارات الشھریة -3االختبارات الشفویة،  - 2المشاركة الیومیة والحضور،  -1(
  
  
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و راتالمھا - د 
  -1د
  -2د
  -3د
    -4د



  
 4الصفحة 

 

  

 الفصل الدراسي االول                          بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 تقییمطریقة ال طریقة التعلیم

األسبوع 
  األول

تمكین الطلبة من فھم  ساعة 2
بعض قواعد اللغة 

عند الكتابة والتعبیر 
 .الشفوي والتحریري

مساعدة الطلبة  - 2أ 
على تقویة مھارات 

الحفظ والتذكر 
واسترجاع 
  .المعلومات

اكساب الطلبة  - 3أ 
القدرة على تقویم 
انفسھم ذاتیاً من 

خالل تدریبھم على 
 اكتشاف االخطاء

  .وتصویبھا
تدریب الطلبة  - 4أ

على استعمال االلفاظ 
والجمل استعماالً 
صحیحاً من غیر 

 .تكلف وجھد

توضیح أھمیة اللغة العربیة 
وفوائدھا بالنسبة للطالب 

  .الجامعي
حفظ وتفسیر وتحلیل  ،اللغة

أول عشرة آیات من سورة 
الكھف مع بیان فضل السور ة 

 .وسبب تسمیتھا

طریقة 
 المحاضرة

ل دور وتفعی
المناقشة 
والحوار 

 والمشاركة

التحضیر 
االمتحان (الیومي
 )الشفھي

سبوع اال
  الثاني

حفظ وتفسیر وتحلیل  ،اللغة  
ثالثة آیات من سورة 

الحجرات مع بیان فضل 
 .السور ة وسبب تسمیتھا

  

االسبوع 
  الثالث

، حفظ وتحلیل ثالثة االدب  
عشر سطراً  من قصیدة 

سفر ایوب في الشعر الحر  
للشاعر العراقي بدر شاكر 

  .السیاب مع حیاة الشاعر

  

األسبوع 
  الرابع

، حفظ وتحلیل ثمانیة االدب  
ابیات في  الحماس للشاعر 
ابي الطیب المتنبي مع حیاة 

 .الشاعر

  

االسبوع 
  الخامس

قواعد اللغة العربیة   
  ھمیتھاوأ

االسم (معرفة اقسام الكالم
واھم )والفعل والحرف

 .عالماتھا

  

األسبوع 
  السادس

) العلم ( ، قواعد اللغة العربیة  
اسم العلم (شرح موضوع 
 .مع األمثلة) واالسم المركب

  

األسبوع 
  السابع

، قواعد اللغة العربیة  
شرح )الضمائر(

ضمائر الرفع (موضوع
 ).والنصب والجر

  

ع األسبو
  الثامن

    امتحان الشھر االول  

األسبوع 
  التاسع

، شرح قواعد اللغة العربیة  
مع ) اسماء االشارة(موضوع 

 .األمثلة وحاالت االعراب
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األسبوع 
  العاشر

، شرح قواعد اللغة العربیة  
المعرف (موضوع 
مع األمثلة ) باإلضافة

 .وحاالت االعراب

  

األسبوع 
الحادي 

  عشر

، شرح العربیةقواعد اللغة   
معرفة الحال )الحال(موضوع 

وصاحبھا وما ھي انواع الحال 
 .مع األمثلة وحاالت االعراب

  

االسبوع 
  الثاني عشر

، شرح قواعد اللغة العربیة  
معرفة تمیز )العدد(موضوع 

العدد وماھي  اقسام العدد 
 .مع األمثلة وحاالت االعراب

  

األسبوع 
  الثالث عشر

 ،ة العربیةاألمالء في اللغ  
واهمیتها في اللغة  عالمات الترقیم

 .العربیة

  

األسبوع 
  الرابع عشر

   امتحان الشھر الثاني  

االسبوع 
الخامس 

  عشر

   
االمتحان النـظــري             

  

  
  
 

     

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

  الفصل الدراسي الثاني
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع

 طریقة التقییم التعلیمطریقة 

األسبوع 
  األول

 تحلیلتفسیر ووحفظ  ،اللغة  
مع توضیح ) الضحى(سورة 

 .مدلوالت السورة الكریمة

  

سبوع اال
  الثاني

، حفظ وتحلیل ثمانیة األدب  
كن (ابیات من قصیدة 

 ً للشاعر ایلیا ابي )بلسما
 .ماضي

  

االسبوع 
  الثالث

، األمالء في اللغة العربیة  
الھمزة المتوسطة كتابة 

 .والمتطرفة

  

األسبوع 
  الرابع

، شرح قواعد اللغة العربیة  
بناء الفعل (موضوع 
مع االمثلة )  الماضي

  .وحاالت اإلعراب

  

االسبوع 
  الخامس

، شرح قواعد اللغة العربیة  
) الفعل المضارع(موضوع 

  .مع االمثلة وحاالت اإلعراب

  

األسبوع 
  السادس

، شرح بیةقواعد اللغة العر  
مع ) فعل األمر(موضوع 

 .االمثلة وحاالت اإلعراب

  

األسبوع 
  السابع

   امتحان الشهر األول  

األسبوع 
  الثامن

، شرح قواعد اللغة العربیة  
)   المبتدأ والخبر(موضوع

تقدیم وتأخیر المبتدأ والخبر ، 
 .وماھي انواع الخبر

  

األسبوع 
  التاسع

، شرح قواعد اللغة العربیة  
مع ) كان واخواتھا(موضوع 

  ..االمثلة وحاالت اإلعراب

  

  ، شرح قواعد اللغة العربیة  األسبوع 
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 البنیة التحتیة  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  محي الدین عبد الحمید/شرح ابن عقیل في النحو   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  احمد مطلوب/البالغة والتطبیق  

  بھجت عبد الواحد /اعراب القرآن  
  جمال عبد العزیز احمد/ الكافي في االمالء والترقیم 

 اهلامشي امحد/ جواهر االدب

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

    
  
  
  
 

  

مع ) إن واخواتھا(موضوع   العاشر
 ..  االمثلة وحاالت اإلعراب

األسبوع 
الحادي 

  عشر

، شرح قواعد اللغة العربیة  
مع ) الفاعل(موضوع 

 .االمثلة وحاالت اإلعراب

  

االسبوع 
  الثاني عشر

، شرح قواعد اللغة العربیة  
مع ) المفعول بھ(موضوع 

 .االمثلة وحاالت اإلعراب

  

األسبوع 
  الثالث عشر

، شرح قواعد اللغة العربیة  
مع ) نائب الفاعل(موضوع 

 .االمثلة وحاالت اإلعراب

  

األسبوع 
  الرابع عشر

   امتحان الشهر الثاني  

االسبوع 
الخامس 

  عشر

    االمتحان النـظــري  



  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم  –جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

  Computer 1  /107BIC1/ 1حاسبات  رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6
 ساعة  60

 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 الحاسبات ، البرامج ، االنترنیتالتعرف على أسس و نظم 

 

 

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022/9/1



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  .في التربة والمیاه عن االحیاء المجھریة التي تعیش 

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :التقليد واحملاكاة أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

تخصیص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -
 .المتمیزین 

  ).المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .تشجیع الطالب على العمل الجماعي ضمن فریق عمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د



 البنیة التحتیة  .12

 االنرتنيت ،  برامج السوفت وير واهلارد  وير ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
 االنرتنيت

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 

 مقدمة يف احلاسبات ، تعاريف  

 أساسية

 و المحاضرة
العروض 

  التوضیحیة
والمناقشة 

و التعلیم   التفاعلیة
 الذاتي

اختبارات شفھیة 
وتحریریة وعملیة 
یومیة وشھریة  
 وتقاریر علمیة

2 4 
لغة بيسك ، الثوابت ، املتغريات  

 ، اإلخراج
= = 

3 4 
اإلدخال ، اإلخراج ، املعادلة  

 الرياضية
= = 

4 4 
املتغريات  INPUT طريقة 

 الرقمية والرمزية
= = 

 = = الدوال املكتبية READ طريقة  4 5

 = = عبارات السيطرة  4 6

 = = الشرطية ، التطبيقات F عبارة  4 7

 = = تطبيقات  4 8

9 4 
عبارة التكرار ، الشروط ،  

 عبارات التكرار املتداخلة
= = 

10 4 

املصفوفات ، عبارة البعد ،  

البعد الواحد ، املصفوفات ذات 

 تطبيقات

= = 

11 4 
املصفوفات ذات البعدين ،  

 القراءة وأنواعها
= = 

 = = تطبيقات  4 12

 = = الربامج الفرعية والدوال الداخلية  4 13

 = = تطبيقات  4 14

15 4 
الرسم يف احلاسبة ، املبدأ ،  

 عبارات الرسم األساسية
  



مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 
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  . للحاسوبتطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیة -
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا المجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  . حاسباتالالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال  -

  
  
 

  

 



  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم  –جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
107BIC1  / 2حاسبات  /computer2 

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6
 ساعة  60

 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 على أسس و نظم الحاسبات وصیانتھا التعرف

  

 

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022/9/1



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  .والمیاه عن االحیاء المجھریة التي تعیش في التربة 

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :التقليد واحملاكاة أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

تخصیص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -
 .المتمیزین 

  ).المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .الجماعي ضمن فریق عمل تشجیع الطالب على العمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د



 البنیة التحتیة  .12

 برامج احلاسبات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
 االنرتنيتصيانة احلاسبات ، 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 

مقياس الرسم ، رسم املنحنيات ، رسم   

 املخططات

 و المحاضرة
العروض 

  التوضیحیة
والمناقشة 

و التعلیم   التفاعلیة
 الذاتي

اختبارات شفھیة 
وتحریریة وعملیة 
یومیة وشھریة  
 وتقاریر علمیة

 = = رسم الطرق واألنواع  4 2

 = = رسم ، تطبيقات على الرسم  4 3

4 4 
تطبيقات على الرسم ، رسم أفضل  

 = = مستقيم ، رسم منحين

 = = تطبيقات خمتلفة على الرسم  4 5

 = = مقدمة يف اإلحصاء  4 6

 = = تطبيقات على اإلحصاء  4 7

 = = تطبيقات عامة  4 8

 = = أنظمة تشغيل احلاسبات ، نظام  4 9

 = = األوامر األساسية يف نظام التشغيل  4 10

 = = برجمة أجهزة مجع املعلزمات  4 11

 = = تطبيقات  4 12

13 4 
إستعمال احلاسبة يف املختربات ،  

 = = أجهزة مجع وقراءة املعلومات

14 4 
مقياس الرسم ، رسم املنحنيات ، رسم  

 = = املخططات

   رسم الطرق واألنواع  4 15
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 واالنترنیتللحاسبات تطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیة  -

.  
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا المجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  .  الحاسباتالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال  -

  
  
 

  

 



  
 1الصفحة 

 

  

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 یة العلوم جامعة دیالىكل المؤسسة التعلیمیة .1

علوم /علوم الكیمیاء /جیلوجیا النفط والمعادن/الفیزیاء علوم المركز/  علمي القسم ال .2
 علوم الحیاة/ علوم الحاسبات/الریاضیات 

 

  /104PHHRP حقوق االنسان رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري ، اختیاري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي وسنوي السنة/ الفصل  .5

 )ساعة في االسبوع 2(اسبوع  30ساعة خالل  60 )الكلي(اعات الدراسیة عدد الس .6

 5/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 .بموضوع حقوق االنسان  ياعداد جیل واع - اوالً 

 .تنمیة وعي الطالب الثقافي  -ثانیاً 

والمواثیق والصكوك الدولیة في موضوعة حقوق  مواكبة الطالب على تجارب االمم واالطالع على اهم القرارات -ثالثاً 
 .االنسان

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022/9/1



  
 2الصفحة 

 

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

 .مبادئ حقوق االنسان والحریة والدیمقراطیةتمكین الطلبة من فھم  -1أ  
  .ریة والدیمقراطیة والدفاع عنھااالیمان بمبادئ حقوق االنسان والحمساعدة الطلبة على  -2أ 
    اكساب الطلبة القدرة على -3أ 
  .في المجال السیاسي واالجتماعيممارسة الحریة والدیمقراطیة تدریب الطلبة على  -4أ
   -5أ
    -6أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 .. في الحیاة الیومیةتطبیق حقوق االنسان والحریة والدیمقراطیة تدریب الطلبة على  - 1ب
 . اكساب الطلبة بعض مھارات وفنون األدب- 2ب
  .والكتابةتدریب الطلبة على اتقان الخط  - 3ب
     -4ب

  
  

 طرائق التعلیم والتعلم      

  
العصف الذھني     طریقة  -2 وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة، طریقة المحاضرة -1(
  العرض -4دراسة الحالة،  -3

  
  
 

 طرائق التقییم      

  
  .)االختبارات الشھریة -3االختبارات الشفویة،  - 2المشاركة الیومیة والحضور،  -1(

  
  
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
تكمن اهمیة مادة حقوق االنسان من خالل دراسة الطالب الهم الحقوق التي ضمنتها له الشریعة االسالمیة  -1ج

فضال عن معرفة الطالب للمواثیق الدولیة التي صدرت  2005ال سیما الدستور النافذ لسنة  والدساتیر العراقیة

  .بخصوص حقوق االنسان 

في تطبیقها في الحیاة السیاسة اطالع الطالب على التجارب الدیمقراطیة التي سبقتنا لالستفادة منها   -2ج
   .واالجتماعیة

  

 طرائق التعلیم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 

  

  

طریقة العصف  -2المحاضرات وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة، طریقة  -1(
  .الذھني واالكتشاف واالستنتاج

  
 

 طرائق التقییم    

  .)االختبارات الشھریة -3االختبارات الشفویة،  - 2المشاركة الیومیة والحضور،  -1(
  
  
 

  ).متعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ال( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  -1د
  -2د
  -3د
    -4د



  
 4الصفحة 

 

  

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

  الفصل الدراسي االول
 أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  األسبوع األول

فھم وتعریف حقوق  - 1 ساعة 2
 االنسان في اللغة

  واالصطالح
معرفة مفھوم حقوق  -2

االنسان في العصور 
 القدیمة والحدیثة

 حبقوق التعريف -: االول املبحث 

، اإلنسان حقوق تعريف ،االنسان

-  اإلنسان تعريف -قاحل تعريف

 )اإلنسان حقوق مفهوم تعريف

 طریقة المحاضرة
وتفعیل دور 

المناقشة والحوار 
 والمشاركة

التحضیر 
االمتحان (الیومي
 )الشفھي

  سبوع الثانياال

اإلنسان حقوق دراسة امهية  
 مفهوم،  االنسان حقوق خصائص

  .االنسان حقوق

  

  االسبوع الثالث

 التارخيي التطور:- الثاين املبحث  

 اإلنسان حلقوق

 وادي حضارات يف اإلنسان حقوق

 اورمنو و اوركاجينا قانون ( الرافدين

 مملكة قانون.عشتار لبت قانون .

 .)محورايب يعةشر  قانون اشنونا

  

  األسبوع الرابع

 اإلنسان حقوق -:الثالث املبحث  

 االخرى القدمية احلضارات يف

 حضارة، والصينة اهلندية احلضارة(

 ةاليوناني احلضارةو  ،الفرعونية مصر
  .)الرومانية واحلضارة

  

  االسبوع الخامس

 و  اإلسالم يف اإلنسان حقوق  
 واحلقوق واملرأة الطفل حقوق

 واالقتصادية ماعيةاالجت

  .والسياسية

  

  األسبوع السادس

 اإلنسان حقوق -:الثالث املبحث  

 الوسطى العصور يف

 الشرائع يف اإلنسان حقوق

 .السماوية

 الديانة يف و ةاليهودي الديانة يف

  .املسيحية

 مستوى على االنسان حقوق

 .احلديثة والشرعيات الثورات

  

   ألولا الشهر امتحان    األسبوع السابع

  األسبوع الثامن

 حبقوق االعرتاف -:الرابع املبحث  

 الدويل املستوى على االنسان

 حبقوق الدويل االعرتاف مراحل

  



  
 5الصفحة 

 

  

 االقليمي االعرتاف االنسان

 على االنسان حبقوق املعاصر

 املستوى و االوريب املستوى

 االفريقي واملستوى االمريكي

 . واالسالمي العريب واملستوى

  األسبوع التاسع

 املنظمات نشوء -:اخلامس املبحث  

 جمال يف ودورها احلكومية غري

 الدولية اللجنة( االنسان حقوق

 العفو منظمة االمحر، للصليب

 حقوق مراقبة منظمة الدولية،

 ملراقبة العربية املنظمة االنسان،

  .)االنسان حقوف

  

  األسبوع العاشر

 المواثیق في االنسان حقوق  

 واالقلیمیة یةالدول

 االعالن(الوطنیة والتشریعات

 االنسان، لحقوق العالمي

 العھدیین في االنسان حقوق

 .)الدولیین

  

األسبوع الحادي 
  عشر

 حقوق اجيال -:السادس املبحث  

 جيل هو االول اجليل( االنسان

 واجليل والسياسية، املدنية احلقوق

 االقتصادية احلقوق جيل هو الثاين

 واجليل والثقافية، واالجتماعية

 ).اجلديدة احلقوق جيل هو الثالث

  

االسبوع الثاني 
  عشر

 حقوق -:السابع المبحث  

 المواثیق في االنسان

 االوربیة االتفاقیة(االقلیمیة

 لعام االنسان لحقوق

 االمریكیة االتفاقیة)(1950

 لعام االنسان لحقوق

 االفریقي المیثاق)(1969

) 1981 لعام االنسان لحقوق

 لحقوق العربي المیثاق(

 ).1994 لعام االنسان

  

األسبوع الثالث 
  عشر

 التشریعات في االنسان حقوق  

 الدولة صعید على(الوطنیة

 .)العراقیة

  

األسبوع الرابع 
  عشر

   امتحان الشھر الثاني  

االسبوع الخامس 
  عشر

   
                      
  االمتحان النـظــري

  

 طریقة التقییم طریقة التعلیم  الفصل الدراسي الثانيخرجات التعلم م الساعات األسبوع



  
 6الصفحة 

 

  

 أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

  األسبوع األول

تعريف الدميقراطية، مفهوم   
الدميقراطية، التطور التارخيي 

 .للدميقراطية، مميزات الدميقراطية

  

  سبوع الثانياال

الدميقراطية -أوالَ (انواع الدميقراطية  
الدميقراطية -ملباشرة ، ثانياً ا

أ -:وتقسم إىل) النيابية(التمثيلية
 -الدميقراطية شبة املباشرة، ب

الدميقراطية غري املباشرة، واهم مميزاqا 
  .وعيوrا

  

  االسبوع الثالث

احلرية، الكرامة (ركائز الدميقراطية  
االنسانية وحقوق االنسان، املساواة 

 والعدالة، املشاركة السياسية،
التعددية السياسية، االنتخابات، حق 

االكثرية ومحاية حقوق االقلية، 
الفصل بني السلطات، الشفافية 

 )واملساءلة

  

  األسبوع الرابع

االنتخابات، اساليب االنتخابات،   
القيد  - ب–قيد الكفاءة  -أ(

  ).املايل

  

  االسبوع الخامس

اهم القواعد واملبادئ العامة   
القانون العام سيادة (للدميقراطية

الدستور، تداول السلطة سلمياً، 
سيطرة املدنيني على املؤسسة 
العسكرية، حرية االعالم مؤسسات 
اxتمع املدين، التعددية السياسية، 

  ).فصل السلطات، حكم االكثرية

  

  األسبوع السادس

االستفتاء (األليات العامة للدميقراطية  
الشعيب، االقرتاع العام، االنتخابات 

املباشرة وغري املباشرة، استطالع 
 ).الرأي العام

  

  األسبوع السابع

اجلذور (الدميقراطية يف العراق  
-):(احلضارية للدميقراطية يف العراق

وما  1958 - 1920العهد امللكي -أ
 - 1958العهد اجلمهوري  -ب-قبله

1963.( 

  

   امتحان الشهر االول    األسبوع الثامن

  األسبوع التاسع

االقرتاع العام واالقرتاع (نتخاباتاال  
املقيد، االنتخابات املباشرة وغري 

املباشرة، الشرعية الدستورية 
لالنتخابات، الدوائر االنتخابية، 

  



  
 7الصفحة 

 

  

 تحتیة البنیة ال .12

والتطبیق ، تألیف الدكتور  ظریةحقوق االنسان بین الن:المنهجیة  الكتب ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  .علي یوسف الشكري
 

  :المصادر الخارجیة   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
، محاضرات في الحریات العامة للدكتور 2005الدستور العراقي لسنة 

عات االنتخابیة في العراق للدكتور رعد ماجي التشری, صالح جواد الكاظم

 .الجدة 

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

 

  

  )الناخبون، املرشحون لالنتخابات

  األسبوع العاشر

تقیم النظام   
ایجابیات النظام (الدیمقراطي

الدیمقراطي ومحاسنھ، سلبیات 
قراطي ومساوئھ، النظام الدیم

مراحل تطبیق النظام 
الدیمقراطي في العراق، اھم 

المواد التي صدرة في الدستور 
 )2005العراقي للعام 

  

األسبوع الحادي 
  عشر

انواع الفساد (الفساد االداري  
 )االداري

  

االسبوع الثاني 
  عشر

معالجة (اسباب الفساد االداري   
 )اسباب الفساد االداري

  

لثالث األسبوع ا
  عشر

شرح بعض المصطلحات   
الدستور، الفصل (السیاسیة 

بین السلطات، النظام الرئاسي، 
النظام البرلماني، االتحاد 

الفیدرالي، االتحاد 
 .)الكونفدرالي، االمبریالیة

  

األسبوع الرابع 
  عشر

   الثاني الشھر امتحان  

االسبوع الخامس 
  عشر

    النـظــري االمتحان  



  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم  –جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
Zoology / 105/علم الحیوانBIZO 

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6
 ساعة  60

 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 الخلیة الحیوانیة والنباتیة التعرف على أسس 

 

 

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022/9/1



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  .والمیاه عن االحیاء المجھریة التي تعیش في التربة 

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :التقليد واحملاكاة أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

تخصیص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -
 .المتمیزین 

  ).المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .الجماعي ضمن فریق عمل تشجیع الطالب على العمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د



 البنیة التحتیة  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 

 و المحاضرة  علوم احلياة  
العروض 

  التوضیحیة
والمناقشة 

و التعلیم   التفاعلیة
 الذاتي

اختبارات شفھیة 
وتحریریة وعملیة 
یومیة وشھریة  
 وتقاریر علمیة

2 4 

 of life , life molecules , 
water and salts , 

charbohydrates , lipids 
and nuclic acids 

= = 

3 4    = = 

4 4 

 eukaryotic cells , the 
cell wall , crystals , 

Vacuoles cell 
membrane , Nucluse 

= = 

5 4 

 Ribosomis , 
Mitochondria , 

Endoplasmic reticulum 
. Golgi complex , 

Lysosome , 

= = 

6 4 
 Microtubules and 

microfiliments , cilia 
and flagella , centrioles 

= = 

7 4  classification of 
organsms = = 

8 4    = = 

9 4 

 active transport , 
Pinocytosis 

Phagocytosis , 
Exocytosis cell 
communication 

= = 

10 4    = = 

11 4 

 reaction , coenzymes 
cellular respiration , 

Glycosis , TCA cycle 
electron 

= = 

12 4 

 transport system , 
oxidative 

phosphorylation , 
anaerobic respiration 

= = 

13 4    = = 

14 4 
 Light reaction dark 

reaction , c-3 and c-4 
and cam plants 

= = 

15 4      



  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 
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  .مجالھذاال في الحدیثة  تطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات -
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا المجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  . علم الحیوانالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال  -

  
  
 

  

 



  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم  –جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
112BIB / علم النبات / Botany  

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6
 ساعة  60

 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 والھرمونات النباتیةعلى أسس و نظم الخلیة النباتیة   التعرف

 

 

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022/9/1



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  .تعیش في التربة والمیاه عن االحیاء المجھریة التي 

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :التقليد واحملاكاة أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

تخصیص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -
 .المتمیزین 

  ).المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .الجماعي ضمن فریق عمل تشجیع الطالب على العمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د



 البنیة التحتیة  .12

 General Botany ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
Botany 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 

    

  

 و المحاضرة
العروض 

  التوضیحیة
والمناقشة 

و التعلیم   التفاعلیة
 الذاتي

اختبارات شفھیة 
وتحریریة وعملیة 
یومیة وشھریة  
 وتقاریر علمیة

2 4  0rigin and development = = 

3 4  The nature of plant = = 

4 4  The plant cell = = 

5 4  Nucleus and plastids   = = 

6 4  Mitochondria and 
vacuole = = 

7 4  Roots forms = = 

8 4  Modification of roots = = 

9 4  stems = = 

10 4  Modification of stem = = 

11 4  Anatomy of stems = = 

12 4  Form of leaves = = 

13 4  Monocot and dicot 
leaves = = 

14 4  Simple and compound 
leaves = = 

15 4  Flowering plants   



  
  . للنباتتطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیة  -
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا المجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  .  النباتالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال  -

  
  
 

  

 



  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم  –جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

  Biophysics /114BIPE/ فیزیاء حیاتیة  رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6
 ساعة  60

 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 المقررأھداف  .8

 على أسس و نظم الفیزیاء الحیاتیة التعرف

 

 

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022/9/1



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  .التربة والمیاه عن االحیاء المجھریة التي تعیش في 

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :التقليد واحملاكاة أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

تخصیص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -
 .المتمیزین 

  ).المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .الجماعي ضمن فریق عمل تشجیع الطالب على العمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د



 البنیة التحتیة  .12

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 

احلركة الدورانية ، عزم القصور الذايت ،   

الثاين لنيوتن ، الطاقة احلركية القانون 

 للدوران

 و المحاضرة
العروض 

  التوضیحیة
والمناقشة 

و التعلیم   التفاعلیة
 الذاتي

اختبارات شفھیة 
وتحریریة وعملیة 
یومیة وشھریة  
 وتقاریر علمیة

 = = احلرارة  4 2

3 4 

حساب : نظرية الطاقة احلركية للغازات 

، الطاقة احلركية  الضغط الغازاملثايل

 واحلرارة النوعية  للغازات ،
= = 

4 4 

التسخني حتت حجم ثابت ، التسخني  

حتت ضغط ثابت ،قانون ماكسويل ، 

خلل النظام والقانون الثاين 

 للثرموداينمك ،

= = 

 = = خواص الغازات احلقيقية  4 5

6 4 

،  الضغط ، الطفوية: خواص السوائل  

قاعدة أرمخيدس ، جريان املوائع املثالية 

 ، معادلة برنويل ، أنبوبة فنتوري ،
= = 

 = = األبر الطبية ، أنبوبة بيتوت  4 7

8 4 

اللزوجة وجريان املوائع احلقيقية ،  

معامل اللزوجة ، تغري اللزوجة مع درجة 

احلرارة ، قانون برازيه ، معدل جريان 

 الدم

= = 

9 4 
ميل الضغط ، سرعة  وعالقته مع 

 = = الرتسيب

10 4 

إنتشار السوائل ، : خواص السوائل 

قانون فيك للسوائل ، النضوج ، قوانني 

 النضوج ، نقطة الغليان للمحاليل
= = 

11 4 

الشد السطحي ، : خواص السوائل 

معامل الشد السطحي ، بعض 

 التطبيقات احليايتة
= = 

12 4 

، ثابت القوة ، احلركة  احلركة اإلهتزازية 

التوافقية البسيطة ، الطاقة الكامنة 

 واحلركية يف احلركة التوافقية البسيطة
= = 

 = = التضاؤل أو اإلضمحالل ، الرنني  4 13

14 4 

احلركة املوجية ، معادلة املوجة اجليبية ،  

سرعة املوجات يف األوساط املرنة ، 

 ا_ات املستقرة ، الضربات ،
= = 

15 4 
الشدة األذن والسمع ، آلية السمع ،  

 درجة الصوت وعلوه ، البصريات
  



 الفيزياء احلركية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 الفيزياء املسلية  ، فيزياء اجلاذبية 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  
  . للفیزیاءامات التطبیقیة دتطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخ -
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا المجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  .  الفیزیاءالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال  -

  
  
 

  

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم     / المركز علمي القسم ال .2

 202BIMB1 / Microbiology 1 /1مجھریة احياء  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ( عملي 30نظري +  30ساعة )  60  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 ف تاريخ إعداد هذا الوص .7

 أهداف المقرر .8

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 ةالمعرفي االهدافأ 

 ھقدرة الطالب على استذكار ما تعلم ري)تطو Knowledgeالمعارف ) ريالمستوى األول تطو - 1أ

 . اهيفي التربة والم شيالتي تع ةھريالمج اءياالح عن

 القدرة ري) تطوComprehensionسين مستوى االستيعاب )الفھمالمستوى الثاني تح - 2أ

 و التنبؤ واالستنتاج . ريالتفس على

 ) Applicationالمستوى الثالث تطوير القدرات التطبيقية ) - 3أ

 Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحليل - 4أ

 فكار والمعلومات ) مستوىقدرة الطالب على دمج اال ريالمستوى الخامس تطو - 5أ



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 
 

 لالتحلي عكس هي) و Synthesis التركيب

 مةيقدرة الطالب على اعطاء حكم على ق ري( تطو Evaluationالمستوى السادس التقويم  - 6أ

 المتعلمة . المادة
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمھاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مھارات  – 1ب

 تحليل لاتذكير والمھارات   - 2ب

 مھارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -

 الشرح والتوضيح     -

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

 لمواضيع محددة 

 وامثلة يراد حلھا اجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببيةاعطاء الطلبة و -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلھا ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج

   االحصاء بعمل حل المسائل المتعلقة تمكين الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج

 

 

 بنية المقرر .11



  
 3الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طریقة التقييم طریقة التعليم

ذة تاریخية في مقدمة ونب  4 1

تطور علم األحياء 

 المجھریة

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

اختبارات شفھية 

وتحریریة وعملية 

یومية وشھریة وتقاریر 

 علمية

2 4 

 

 ریةھموقع األحیاء المج
عالم األحیاء وتطور  في

 اھتصنیف

= == 

3 4 

 

خصائص األحیاء 
 اھمتطلباتو  ریةھالمج

 ةالتغذوی

= 

= 

4-6 4 

 

 ، ریةھأنواع األحیاء المج
البكتیریا والفطریات ، 
الطفیلیات ،العاثبات ، 

 الطحالب

= 

= 

7 4 

 
 خصائص البروكاریوتا ، 

 مقارنة الیوكاریوتا

= 

= 

8 4 

 
مجامیع البكتیریا 

 اھوخصائص

= 

= 

9-10 4 

 
التركیب الداخلي 

 والخارجي للبكتیریا

= 

= 

 = = ذیة البكتیریاتغ  4 11

12-13 4 

 
نمو وتكاثر البكتریا 

 النمو وتقدیر 
= 

= 

14 4 

 

السیطرة على األحیاء 
 باألسالیب ریةھالمج

الفیزیاویة والكیمیاویة 
 ومضادات الحیاة

 

 

15  
 = = نهائيامتحان  



  
 4الصفحة 

 
  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بھا  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  .التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث لمنهجتطویر مفردات ا -•
 ثة.اعتماد طرائق تدریس مستحد -

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم     / المركز علمي القسم ال .2

 207BIMB2 / Microbiology 2 /2مجھریة احياء  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ( عملي 30نظري +  30ساعة )  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 ةالمعرفي هدافاالأ 

 ھقدرة الطالب على استذكار ما تعلم ري)تطو Knowledgeالمعارف ) ريالمستوى األول تطو - 1أ

 . اهيفي التربة والم شيالتي تع ةھريالمج اءياالح عن

 القدرة ري) تطوComprehensionين مستوى االستيعاب )الفھمالمستوى الثاني تحس - 2أ

 و التنبؤ واالستنتاج . ريالتفس على

 ) Applicationالمستوى الثالث تطوير القدرات التطبيقية ) - 3أ

 Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحليل - 4أ

 كار والمعلومات ) مستوىقدرة الطالب على دمج االف ريالمستوى الخامس تطو - 5أ



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 لالتحلي عكس هي) و Synthesis التركيب

 مةيقدرة الطالب على اعطاء حكم على ق ري( تطو Evaluationالمستوى السادس التقويم  - 6أ

 المتعلمة . المادة

  مقرر.الخاصة بال يةالمھاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مھارات  – 1ب

 حليل تالتذكير والمھارات   - 2ب

 مھارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -

 الشرح والتوضيح     -

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

 لمواضيع محددة 

 وامثلة يراد حلھا اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -

 

 طرائق التقييم      

 ةيريوتحر ةھيشف رةياختبارات قص -1

 رياعداد تقار -

 ةياختبارات عمل -

 ةيتيواجبات ب -

 أخرى ونشاطات هماتمسا -

 ةيميوالق ةالوجداني هدافج األ

 Receivingتقبال ) التقبل/ االستالم ( الطالب على االس ميج تعل1- 

 Respondingقدرة الطالب على االستجابة  ريج تطو2- 

 Valuing(  مةي)أعطاء ق مييالطالب من التق تمكنيج أن 3- 

 Organization مييالق ميقدرات الطالب على التنظ نيج تحس4 - 

 . Value by Characterization(  ةشخصي ھمع سلوك الفرد ) إعطاء سم مةيج تكامل الق5- 



  
 3الصفحة 

 
  

  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بھا  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طریقة التقييم طریقة التعليم

السيطرة على األحياء   4 1-2

المجھریة باألساليب 

الفيزیائية والكيمياویة 

 ومضادات الحياة

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

تفاعلیة و التعلیم ال
 الذاتي

اختبارات شفھية 

وتحریریة وعملية 

یومية وشھریة وتقاریر 

 علمية

 == = إختبار فصلي  4 3

 = = المناعة  4 4-6

 = = الوراثة في البكتیریا  4 7

8 4 

 
 ریةجهاألحیاء الم

 الممرضة

= 

= 

 = = غذائیة ریةجهحیاء ما  4 9-10

11 4 

 
   صناعیة یةجهر أحیاء م

 قنیة حیاتیةوت
= 

= 

 = = التربة في مجهریةأحیاء   4 12-13

14 4 

 
  الهواء في ریةجهأحیاء م
 والماء

= 

= 

   االمتحان النهائي  4 15



  
 4الصفحة 

 
  

  .التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث لمنهجتطویر مفردات ا -•
 ثة.اعتماد طرائق تدریس مستحد -

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم     / المركز علمي القسم ال .2

 Biostatics / 212BIBS / احصاء حیاتي   اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

  أسبوعساعتان نظري لكل  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تهاالتعرف على أسس و نظم الحاسبات وصیان

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما ) Knowledge) المستوى األول تطویر المعارف - 1ة أالمعرفی افاهدأ 
المستوى الثاني تحسین مستوى االستیعاب  - 2أ . المیاهو  التربة في تعیش التي ریةھعن االحیاء المج ھتعلم

المستوى الثالث تطویر  - 3أ . تطویر القدرة على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج )Comprehension)الفهم
 5أ Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحلیل - 4أ ) Application) القدرات التطبیقیة

 يھو ) Synthesis س تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات ) مستوى التركیبالمستوى الخام -



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة  ( Evaluation المستوى السادس التقویم - 6ل أالتحلی عكس
  المادة المتعلمة 

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -

 الشرح والتوضيح     -

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

 لمواضيع محددة 

 وامثلة يراد حلها اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج

   االحصاء بعمل حل المسائل المتعلقة تمكين الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 ريقة التقييمط طريقة التعليم

مقدمة ومصطلحات   2 1

إحصائية ، اإلحصاء ، 

 المجتمع ، العينة العشوائية

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2 2 

 

عرض البیانات ، الجدول 
التوزیع التكراري ، 

ل التكراري ، الجدو 
المجتمع ، الضلع 

 التكراري

= == 

3-4 2 

 

الماقییس ذات النزعة 
المركزیة ، المعدل 

احسابس ، الوسیط ، 
المنوال ، المعدل 

 المعدل ، ندسيھا
 يالتوافق

= 

= 

5-6 2 

 

مقاییس التباین ، المدى، 
التباین ، األنحراف 

القیاسي ، الخطأ القیاسي 
 ، معامل التباین

= 

= 

7-8 2 

 
  التوزیعات ، التوزیع ذو 

 الحدین ، التوزیع الطبیعي

= 

= 

9-10 2 

 

 :اإلختبارات اإلحصائیة

 T، إختبار ،  Z إختبار

 F إختبارX2إختبار

= 

= 

11 2 

 

تحلیل التباین ، التجربة ، 
الوحدة التجریبیة ، 

المعاملة ، المكرر ، درجة 
الحریة ، مجموع 

= 

= 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 قع االنترنيت .ب ـ المراجع االلكترونية, موا

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  .التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث لمنهجتطویر مفردات ا -•
 ثة.اعتماد طرائق تدریس مستحد -

 

 المربعات ، متوسط
 المربعات 

 = = إختبار الفروق المعنویة  2 12

13-14 2 

 
اإلنحدار ، معامل 

 اإلرتباط

= 

= 

15  
 = = نهائيامتحان  



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم     / المركز علمي القسم ال .2

فلياتط / 209BIP / Parasitology اسم / رمز المقرر .3   

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ( عملي 30نظري +  30ساعة )  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 ةالمعرفي هدافاالأ 

 ھقدرة الطالب على استذكار ما تعلم ري)تطو Knowledgeالمعارف ) ريالمستوى األول تطو - 1أ

 . اهيفي التربة والم شيالتي تع ةھريالمج اءياالح عن

 القدرة ري) تطوComprehensionالستيعاب )الفھمالمستوى الثاني تحسين مستوى ا - 2أ

 و التنبؤ واالستنتاج . ريالتفس على

 ) Applicationالمستوى الثالث تطوير القدرات التطبيقية ) - 3أ

 Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحليل - 4أ

 ومات ) مستوىقدرة الطالب على دمج االفكار والمعل ريالمستوى الخامس تطو - 5أ



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 لالتحلي عكس هي) و Synthesis التركيب

 مةيقدرة الطالب على اعطاء حكم على ق ري( تطو Evaluationالمستوى السادس التقويم  - 6أ

 المتعلمة . المادة

  مقرر.الخاصة بال يةالمھاراتاألهداف   -ب 

 ) Observationقدرة الطالب على المالحظة )  نيتحس – 1ب 

 Imitationالتقليد والمحاكاة :  ةيفيك لمتعيأن  - 2 ب

 Experimentationأسلوب التجريب  تعلميأن  - 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة واستخدام السبورة وااللقاء . -

 (ةيمي) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعل ةيحيالعروض التوض -

 ةيالمناقشة التفاعل -

 تيالذا ميالتعل -
 

 

 طرائق التقييم      

 ةيريوتحر ةھيشف رةياختبارات قص -1

 رياعداد تقار -

 ةياختبارات عمل -

 ةيتيواجبات ب -

 أخرى ونشاطات هماتمسا -

 ةيميوالق ةالوجداني هدافج األ

 Receivingالطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (  ميج تعل1- 

 Respondingابة قدرة الطالب على االستج ريج تطو2- 

 Valuing(  مةي)أعطاء ق مييالطالب من التق تمكنيج أن 3- 

 Organization مييالق ميقدرات الطالب على التنظ نيج تحس4 - 

 . Value by Characterization(  ةشخصي ھمع سلوك الفرد ) إعطاء سم مةيج تكامل الق5- 



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قدمة عامة عن الطفيليات   4 1
والتطفل ، أنواع الطفيليات ، 

أنواع المضایف ، تأثبر 
 الطفيليات على المضایف

المحاضرة و العروض 
التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 
 الذاتي

اختبارات شفھية 

ة وتحريرية وعملي

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2 4 

 

 : Class صنف اللحميات

Sacrodina  أنواع
األميبات التي تصيب اإلنسان 
EntamoebaHistoly

tica , E.coli , 

Endolimax nana , 

, 

Iodamoebabutschi

li 

DientamoebaFrag

ilis , 

Entamoebagingiv

alis دبياتھصنف ال 

:Class 

CiliataBlantidium 

Coli ف السوطياتصن 

:Class Flagellata 

 Giardiaالسوطيات 

Lamblia  المعدیة
السوطيات التي تعيش في 

 والتناسلي البولي ازھالج
Trichomonas , 

Vaginalis 

= == 

3 4 

 

 )السوطيات الدمویة 

Haemodlagellates) 

Tryparosomagam

bie 

nseTryparosomar

hod esienseT.cruzi 

= 

= 

4 4 

 

LeshmaniaDonov

ani , L. Tropica , 

L. Braziliensis 

:Class  صنف البوغيات
Sporozoa 

Plasmodium 

= 

= 
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Vivax , P. 

falciparium , 

P.malariae , 

Toxoplasma 

gondii 

5 4 

 

شعبة الدیدان المسطحة 
Class: Treatoda 

Fasciolopsisbuskiال
مثغو یات المعویة 

Heterophyesheter

oph yes  الدیدان الكبدیة
 ,ل مث

Clonorchissinensis 

Fasciola hepatica 

= 

= 

6 4 

 

المغثویات الرئویة 
Paragonimuswest

erm an المشتقات 

(Schistosoma ( 

SchistosomaHaem

at obiuny 

= 

= 

7 4 

 

 : Class لدیدان الشریطية

Cestoda المميزات : 

Diphyiiobotheriu

m , latuma , 

Taenia , Taenia , 

&Solium Saginata 

Multicepsmulticep

s, Hymenolepsis 

nana 

= 

= 

8 4 

 

Echinococcusgran

ulo sus 

DiplylidiumCanin

um 

= 

= 

9 4 

 

 - شعبة الدیدان الخيطية

الصنف الثانوي الالفاسميدیا 
Trichuristrichiura 

الصنف الثانوي القاسميدیا 
Srongyloidessterc

oral is Hook 

worm 

Aucylostomaduod

erat e 

Necatoramericanu

s 

= 

= 

10 4 

 
تكملة الدیدان الخيطية 

Ascarislumbricod

es 

= = 
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Emterpbiusvermi

cular is , 

wucherariabancro

fdia ,onchocerca, 

volvulus Loa loa , 

DracunculusMedi

nesi s  اليرقات الجلدیة
 - Cutaneousة اجر ھالم

Larva migrans 

Ancylostoma , 

brazilinense  اليرقات
ة اجر ھحشویة المال

Vrsceral Larva 

migrans , 

Toxocaracanis 
11 4 

 

دیدان شائكة الرأس وبعض 
األمثلة ، العلقيات وبعض 
 األمثلة العضليات الطفيلية

= = 

12 4 

 

ب رت ، فقط الطبية ميةھاأل
 ميةھالحشرات ذات األ

ة رتبة مستقيمة األجنحة الطبي
، مثل الصراصر ورتبة غمدیة 

مثل الخنافس ، األجنحة 
ورتبة القمل الماص والبرغوث 

والذباب والبعوض والذباب 
األسود وذباب الخيل وذباب 

 تسي تسي وذباب الرمل

= = 

13 4 

 

 رتبة النصفية مثل بق الفراش

البنية التحتية . 12 13 4 =
ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
ـ المراجع الرئيسية 2

)المصادر( اـ الكتب 
 )ا ھى بوالمراجع التي یوص

 المجالت العلمية ، التقاریر

ب ـ المراجع  ( ....,
االلكترونية، مواقع االنترنيت 

خطة تطویر المقرر . 13 ....
تطویر مفردات  -الدراسي 

 تواكب بحيث جھالمن
 مجال في التطورات

 - . التطبيقية االستخامات

= = 



  
 6الصفحة 

 
  

  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بھا  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  .التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات واكبت بحیث لمنهجتطویر مفردات ا -•
 ثة.اعتماد طرائق تدریس مستحد -

 

اعتماد طرائق تدریس 
االطالع على  - . مستحدثة

طورا تجارب الدول االكثر ت
 واالستفادة المجال ذاھفي 
 - . المتراكمة مھخبرات من

العمل على انشاء مختبرات 
 والبق . متخصصة

Triatoma  ورتبة غشائية
األجنحة مثل النمل والزنابير 

 والنمل
14 4 

 

القراد والحلم )ویشمل حلم 
 (الجرب والقراد الصلب

والعناكب والطفيليات 
 والمتاعسة

= = 

 = = خيص المختلفةطرق التش   15
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم     / المركز علمي القسم ال .2

 311BIASM /علم تشريح النبات  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ( عملي 30نظري +  30ساعة )  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 داف المقررأه .8

 فة ودراسة مواقعهالي لجسم النبات عن طريق تشريح أعضائه المختلتعريف الطالب بالتركيب الداخ

المكونة لها ووظيفة كل  خاليافة ودراسة انواع اللقيام بوظائفها المختللنسجة المكونة لها وتكيفها االو

 نوع .

 morphology Internalبات نلي للمر دراسة الشكل الداخالم في واقع الويعتبر هذا الع

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 ةالمعرفي هدافاالأ 

 ھقدرة الطالب على استذكار ما تعلم ري)تطو Knowledgeالمعارف ) ريالمستوى األول تطو - 1أ

 . اهيفي التربة والم شيالتي تع ةھريالمج اءياالح عن

 القدرة ري) تطوComprehensionمستوى االستيعاب )الفھمالمستوى الثاني تحسين  - 2أ

 و التنبؤ واالستنتاج . ريالتفس على



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 ) Applicationالمستوى الثالث تطوير القدرات التطبيقية ) - 3أ

 Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحليل - 4أ

 والمعلومات ) مستوى قدرة الطالب على دمج االفكار ريالمستوى الخامس تطو - 5أ

 لالتحلي عكس هي) و Synthesis التركيب

 مةيقدرة الطالب على اعطاء حكم على ق ري( تطو Evaluationالمستوى السادس التقويم  - 6أ

 المتعلمة . المادة
  مقرر.الخاصة بال يةالمھاراتاألهداف   -ب 

 ( Observationقدرة الطالب على المالحظة )  نيتحس – 1ب 

 Imitationالتقليد والمحاكاة :  ةيفيك تعلميأن  - 2 ب

 Experimentationأسلوب التجريب  تعلميأن  - 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة واستخدام السبورة وااللقاء . -

 (ةيمي) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعل ةيحيالعروض التوض -

 ةيالمناقشة التفاعل -

 الذاتي ميالتعل -
 

 

 طرائق التقييم      

 ةيريوتحر ةھيشف رةياختبارات قص -1

 رياعداد تقار -

 ةياختبارات عمل -

 ةيتيواجبات ب -

 أخرى ونشاطات هماتمسا -

 ةيميوالق ةالوجداني هدافج األ

 Receivingالطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (  ميج تعل1- 

 Respondingقدرة الطالب على االستجابة  ريج تطو2- 

 Valuing(  مةي)أعطاء ق مييالطالب من التق تمكنيج أن 3- 

 Organization مييالق ميقدرات الطالب على التنظ نيج تحس4 - 

 . Value by Characterization(  ةشخصي ھمع سلوك الفرد ) إعطاء سم مةيج تكامل الق5- 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

علم تشريح النبات واىميتو   4 1

واىدافهوالتعرف على جسم 

النبات االبتدائي ونموه 

 والثانوي ونموه

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

اختبارات شفهية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشهرية وتقارير 

 علمية

2 4 

 
مكوناتها  -لخلیة النباتیةا

 الحیة وغیر الحیة
= == 

3 4 

 
جدار الخلیة والنقر 

 وانواعها

= 

= 

4 4 

 

نسجة المرستیمیة الا
ونظريات نشوء القمة 

 النامیة

= 

= 

5 4 

 
-نسجة المستديمةالا
 نسجة الضامةالا

= 

= 

6 4 

 

 النسیج البرنكیمي
والكولنكیمي 

 والسكلرنكیمي

= 

= 

 = = الخشب واللحاء  4 7

8 4 

 
نسیج  -الخالیا االفرازية

 الثمرة

= 

= 

9 4 

 

–المعقدات الثغرية 
انواعها وخالیاىا/ 

 الشعیرات

= 

= 

10 4 

 
التركیب الداخلي للجذر 

 والساق والورقة
= = 

11 4 

 
التغلظ الثانوي في جسم 

 النبات
= = 

 = = انواع الخشب  4 12



  
 4الصفحة 

 
  

  

 البنية التحتية  .12

 أساسیات علم تشريح النبات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بھا  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Journal of Botany INTERNATIONAL 
JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH 

Advances in Bioresearch 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  .التطبیقیة خاماتاالست مجال في التطورات تواكب بحیث لمنهجتطویر مفردات ا -•
 ثة.اعتماد طرائق تدریس مستحد -

 

 والفرروقات بین االنواع
 = = الكمبیوم الوعائي  4 13

14 4 

 

الكمبیوم  –البريدم 
بريدرم  -القلف -الفلیني
 الجروح

= = 

 = = امتحان فصلي   15



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم     / المركز علمي القسم ال .2

 311BIASM  /النبات تصنيف علم  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ( عملي 30نظري +  30ساعة )  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 هداف المقررأ .8

تعليم الطالب اساسيات تصنيف النباتات وطرق تشخيص النباتات وتسميتها) أعطاء اسم علمي( وتبويبها 
 في مراتبها التصنيفية الخاصة بها وفق نظام تصنيفي معتمد عليه يعكس عالقاتها التطورية

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 ةالمعرفي هدافاالأ 

 ھقدرة الطالب على استذكار ما تعلم ري)تطو Knowledgeالمعارف ) ريالمستوى األول تطو - 1أ

 . علم النبات وتصنيف النبات

 القدرة ري) تطوComprehensionالمستوى الثاني تحسين مستوى االستيعاب )الفھم - 2أ

 و التنبؤ واالستنتاج . ريالتفس على

 ) Applicationالتطبيقية ) المستوى الثالث تطوير القدرات - 3أ



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحليل - 4أ

 قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات ) مستوى ريالمستوى الخامس تطو - 5أ

 لالتحلي عكس هي) و Synthesis التركيب

 مةيى اعطاء حكم على ققدرة الطالب عل ري( تطو Evaluationالمستوى السادس التقويم  - 6أ

 المتعلمة . المادة
  مقرر.الخاصة بال يةالمھاراتاألهداف   -ب 

 ( Observationقدرة الطالب على المالحظة )  نيتحس – 1ب 

 Imitationالتقليد والمحاكاة :  ةيفيك تعلميأن  - 2 ب

 Experimentationأسلوب التجريب  تعلميأن  - 3 ب

 م طرائق التعليم والتعل     

 المحاضرة واستخدام السبورة وااللقاء . -

 (ةيمي) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعل ةيحيالعروض التوض -

 ةيالمناقشة التفاعل -

 الذاتي ميالتعل -
 

 

 طرائق التقييم      

 ةيريوتحر ةھيشف رةياختبارات قص -1

 رياعداد تقار -

 ةياختبارات عمل -

 ةيتيواجبات ب -

 أخرى ونشاطات هماتسام -

 ةيميوالق ةالوجداني هدافج األ

 Receivingالطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (  ميج تعل1- 

 Respondingقدرة الطالب على االستجابة  ريج تطو2- 

 Valuing(  مةي)أعطاء ق مييالطالب من التق تمكنيج أن 3- 

 Organization مييالق ميقدرات الطالب على التنظ نيج تحس4 - 

 . Value by Characterization(  ةشخصي ھمع سلوك الفرد ) إعطاء سم مةيج تكامل الق5- 



  
 3الصفحة 

 
  

 

  

 البنية التحتية  .12

النبات تصنيفعلم  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 4  

علم صنيف النبات واهميته 
 وتاريخه واهدافه

حاضرة و العروض الم
التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 
 الذاتي

اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

 == = اصطالحات نباتية عامة  4 2

3 4 

 
حقول علم التصنيف 

 واالنظمة التصنيفية

= 

= 

4 4 

 

الدراسة المظهري ة للجذور 
الدراسة المظهري ة للسيقان 

 االوراقو 

= 

= 

5 4 

 
الدراسة المظهرية للزهرة 

 واصطالحاتها

= 

= 

 = = جهاز الذكورة واالنوثة  4 6

 = = النورات الزهرية  4 7

 = = الثمار والبذرة  4 8

9 4 

 
التلقيح واهميته وانواعه 

 وواسطاته
= 

= 

10 4 

 
االهمية التطورية لألجهزة 

 التكاثرية
= = 

11 4 

 
لعينات المرتب التصنيفية وا

 الطرازية
= = 

12 4 

 
المعاشب والحدائق النباتية ، 

 الثروة النباتية العراقية
= = 

 = = التصنيف الخلوي  4 13

 = = التصنيف الكيميائي  4 14

 = = امتحان النهائي   15
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               بھا   ـ الكتب والمراجع التي يوصىا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 plant Systematic,aتصنيف النباتات الزهرية للطلبة اجلامعيني  ١

phylogenetic ٢ - approach sinaure associates 

Flowering Plants ٣ - Plant systematics ٤ 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH 

Advances in Bioresearch 

Journal of Botany 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  .التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث لمنهجتطویر مفردات ا -•
 ثة.اعتماد طرائق تدریس مستحد -

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم     / المركز علمي القسم ال .2

 / 205BIEN / Entomology  حشرات اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ( عملي 30نظري +  30ساعة )  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 ةالمعرفي هدافاالأ 

 ھقدرة الطالب على استذكار ما تعلم ري)تطو Knowledgeالمعارف ) ريالمستوى األول تطو - 1أ

 . اهيفي التربة والم شيالتي تع ةھريالمج اءياالح عن

 القدرة ري) تطوComprehensionستيعاب )الفھمالمستوى الثاني تحسين مستوى اال - 2أ

 و التنبؤ واالستنتاج . ريالتفس على

 ) Applicationالمستوى الثالث تطوير القدرات التطبيقية ) - 3أ

 Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحليل - 4أ

 ات ) مستوىقدرة الطالب على دمج االفكار والمعلوم ريالمستوى الخامس تطو - 5أ



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 لالتحلي عكس هي) و Synthesis التركيب

 مةيقدرة الطالب على اعطاء حكم على ق ري( تطو Evaluationالمستوى السادس التقويم  - 6أ

 المتعلمة . المادة

  مقرر.الخاصة بال يةالمھاراتاألهداف   -ب 

 ) Observationقدرة الطالب على المالحظة )  نيتحس – 1ب 

 Imitationالتقليد والمحاكاة :  ةيفيك تعلميأن  - 2 ب

 Experimentationأسلوب التجريب  تعلميأن  - 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة واستخدام السبورة وااللقاء . -

 (ةيمي) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعل ةيحيالعروض التوض -

 ةيالمناقشة التفاعل -

 الذاتي ميالتعل -
 

 

 طرائق التقييم      

 ةيريوتحر ةھيشف رةياختبارات قص -1

 رياعداد تقار -

 ةياختبارات عمل -

 ةيتيواجبات ب -

 أخرى ونشاطات هماتمسا -

 ةيميوالق ةالوجداني هدافج األ

 Receivingالطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (  ميج تعل1- 

 Respondingقدرة الطالب على االستجابة  ريج تطو2- 

 Valuing(  مةي)أعطاء ق مييالطالب من التق تمكنيج أن 3- 

 Organization مييالق ميقدرات الطالب على التنظ نيج تحس4 - 

 . Value by Characterization(  ةشخصي ھمع سلوك الفرد ) إعطاء سم مةيج تكامل الق5- 



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف علم الحشرات ،   4 1

موقع الحشرات في المملكة 

الحيوانية ، شعبة مفصلةية 

األرجل ، صفاتھا العامة ، 

 تصنيفھ

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2 4 

 

صنف الحشرات ، 
الصفات العامة 

 للحشرات

= == 

3 4 

 

 الحشرات میةھأ
 ، احهاونجا ھاوإنتشار

 اھتساعد التي األسباب
التركیب  ، ذلك على

 الخارجي للحشرات

= 

= 

4 4 

 

- : مناطق جسم الحشرة

 تهأ الرأس : صفا
- بهالملحقة  والتراكیب

ب الرقبة والصدر : 
تركیب الصدر ، 

جـ ـ به والتراكیب الملحقة 
واللواحق  بهاالبطن : تركی

 ابهالمرتبطة 

= 

= 

5 4 

 

التشریح الداخلي 
للحشرات ، جدار 

وعملیة  بهالجسم ، تركی
 اإلنسالخ

= 

= 

6 4 

 

 تركیب ، ضميلها جهازال
 ، ضميلها الجهاز
 ، ضملها ، التغذي
 ةالتغذی

= 

= 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بھا  ا

 ( , التقارير ,.... المجالت العلمية ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  .التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث لمنهجتطویر مفردات ا -•
 ثة.اعتماد طرائق تدریس مستحد -

 

7 4 

 
   ،تركیب الدوران جهاز

 فهووظائ زجهاال
= 

= 

8 4 

 
   ،أعضاء األبراز زجها

 فهاألبرازووضائ

= 

= 

9 4 

 
 بهتركی ، العصبي ازلجها

 فهووضائ
= 

= 

10 4 

 

 بهتركی ، التنفسي ازجهال
 في التنفس ، فهوضائ

 الحشرات المائیة

= = 

11 4 

 

 تركیب ، التناسلي ازجهال
ووظائف أعضاءه في 

 لذكر واألنثىا

= = 

12 4 

 
النمو والتكاثر في 

 الحشرات
= = 

 = = النمو الجنیني  4 13

14 4 

 
أسس مكافحة الحشرات 

 لهاوسائ 
= = 

 = = ائينهامتحان    15



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

1كيمياء حياتية  / 203BIBC1 / Biochemistry 1 اسم / رمز المقرر .3  

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 اف المقررأهد .8

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما ) Knowledge) المستوى األول تطویر المعارف - 1ة أالمعرفی افاهدأ 
تطویر القدرة على التفسیر و  )Comprehensionالمستوى الثاني تحسین مستوى االستیعاب )الفهم - 2أ .متعل

المستوى الرابع  - 4أ ) Application) المستوى الثالث تطویر القدرات التطبیقیة - 3أ . التنبؤ واالستنتاج
المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار  - 5أ Analysisاكساب الطالب القدرة على التحلیل

 ستوى السادس التقویمالم - 6ل أالتحلی عكس يھو ) Synthesis والمعلومات ) مستوى التركیب

Evaluation )  تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة المادة المتعلمة  



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 م طرائق التعليم والتعل     

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -

 الشرح والتوضيح     -

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

 لمواضيع محددة 

 وامثلة يراد حلها اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -

 

 رائق التقييم ط     

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج

   االحصاء بعمل حل المسائل المتعلقة تمكين الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة الكیمیاء الحیاتیة ،    4 1
 كیمیاء الخلیة

المحاضرة و العروض 
ة والمناقشة التوضیحی

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2-3-4 4 

 

: یدراتھالكربو
ت األحادیة ، السكریا

السكریات الثنائیة ، 
 السكریات المتعددة

= == 

5-6-7 4 

 

اللبیدات ) كیمیاء 
األحماض الشحمیة ، 
المركبات الشحمیة 

 ( األخرى

= 

= 

7-8 4 

 

األحماض النوویة ، 
التركیب الكیمیائي ، 
القواعد البریمیدیة ، 
القواعد البیورینیة ، 
النیوكلیوتیدات ، 

النیوكلیوسایدات ، 
DNA are 

RNAال 

= 

= 

9-10 4 

 
 الفیتامینات ، مساعدات 

 األنزیمات

= 

= 

11 4 

 
األنزیمات )التركیب ،  
 الفعالیة الحیویة .... (الخ

= 

= 

12 4 

 

علم الطاقة الحیوي ، 
المركبات الغنیة بالطاقة )

 ( ، الطاقة الحرة

= 

= 

13-14 4 

 
األكسدة البایولوجیة ، 

تفاعالت األكسدة ، )
= 

= 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

               الكتب والمراجع التي يوصى بها   ـا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  .التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث لمنهجتطویر مفردات ا -•
 ثة.تحداعتماد طرائق تدریس مس -

 

تفاعالت اإلختزال ، 
المایتوكوندریا والنقل 

 ( األلكتروني

 = = االمتحان  4 15

    = = 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

2كيمياء حياتية  / 208BIBC2  / Biochemistry 2 اسم / رمز المقرر .3  

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 داف المقررأه .8

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما ) Knowledge) المستوى األول تطویر المعارف - 1ة أالمعرفي افاهدأ 
 تطویر القدرة على التفسير و )Comprehensionالمستوى الثاني تحسين مستوى االستيعاب )الفهم - 2أ .متعل

المستوى الرابع  - 4أ ) Application) المستوى الثالث تطویر القدرات التطبيقية - 3أ . التنبؤ واالستنتاج
المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار  - 5أ Analysisاكساب الطالب القدرة على التحليل

 مستوى السادس التقویمال - 6ل أالتحلي عكس يھو ) Synthesis والمعلومات ) مستوى التركيب

Evaluation )  تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قيمة المادة المتعلمة  



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 لم طرائق التعليم والتع     

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -

 الشرح والتوضيح     -

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

 لمواضيع محددة 

 وامثلة يراد حلها اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج

   االحصاء بعمل حل المسائل المتعلقة لطلبة من حل المشاكل  في تمكين ا -2ج
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ت یدراھأیض الكربو  4 1
 األمتصاص ، ضملها)

 ، وائيةھ،األكسدة الال
 ( ب الطاقةحسا

رة و العروض المحاض
التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 
 الذاتي

اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2-3-4 4 

 

م ضھیض اللبيدات )ال
واألمتصاص ، األحماض 
واألمالح الصفراویة ، 
 األكسدة وحساب الطاقة

) 

= == 

5-6-7 4 

 
یض البروتينات ، التوازن 

 ي ،األزموز 

= 

= 

7-8 4 

 

 وأمتصاص ضمھ
البروتينات: التحوالت 
الكيمياویة لألحماض 
األمينية في األنسجة 

 ائيةھالحية ، النواتج الن
ك لتفك( اليوریا) ،

الحوامض األمينية في 
 األنسجة الحية

= 

= 

9-10 4 

 

العالقة المتبادلة بين أیض 
المركبات البایولوجية 

 المختلفة

= 

= 

 = = ورموناتھال  4 11

12 4 

 

التخليق الحيوي 
للسكریات ، التركيب 

الضوئي وتخليق 
 السكریات الثنائية

= 

= 

 = = االمتحان  4 13-14

15 4   = = 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  .التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث لمنهجتطویر مفردات ا -•
 ثة.اعتماد طرائق تدریس مستحد -

 

    = = 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم     / المركز علمي القسم ال .2

 الفقريات / 201BIIN / Invertebrates اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ( عملي 30نظري +  30ساعة )  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 ةالمعرفي هدافاالأ 

 ھقدرة الطالب على استذكار ما تعلم ري)تطو Knowledgeالمعارف ) ريالمستوى األول تطو - 1أ

 . علم النبات وتصنيف النبات

 القدرة ري) تطوComprehensionلفھمالمستوى الثاني تحسين مستوى االستيعاب )ا - 2أ

 و التنبؤ واالستنتاج . ريالتفس على

 ) Applicationالمستوى الثالث تطوير القدرات التطبيقية ) - 3أ

 Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحليل - 4أ

 ىقدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات ) مستو ريالمستوى الخامس تطو - 5أ



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 لالتحلي عكس هي) و Synthesis التركيب

 مةيقدرة الطالب على اعطاء حكم على ق ري( تطو Evaluationالمستوى السادس التقويم  - 6أ

 المتعلمة . المادة

  مقرر.الخاصة بال يةالمھاراتاألهداف   -ب 

 ( Observationقدرة الطالب على المالحظة )  نيتحس – 1ب 

 Imitationتقليد والمحاكاة : ال ةيفيك تعلميأن  - 2 ب

 Experimentationأسلوب التجريب  تعلميأن  - 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة واستخدام السبورة وااللقاء . -

 (ةيمي) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعل ةيحيالعروض التوض -

 ةيالمناقشة التفاعل -

 الذاتي ميالتعل -
 

 

 طرائق التقييم      

 ةيريوتحر ةھيشف رةياختبارات قص -1

 رياعداد تقار -

 ةياختبارات عمل -

 ةيتيواجبات ب -

 أخرى ونشاطات هماتمسا -

 ةيميوالق ةالوجداني هدافج األ

 Receivingالطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (  ميج تعل1- 

 Respondingقدرة الطالب على االستجابة  ريج تطو2- 

 Valuing(  مةي)أعطاء ق مييالطالب من التق تمكنيج أن 3- 

 Organization مييالق ميقدرات الطالب على التنظ نيج تحس4 - 

 . Value by Characterization(  ةشخصي ھمع سلوك الفرد ) إعطاء سم مةيج تكامل الق5- 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
وحدة / أو اسم ال

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

المجامیع الالفقرية ، لمحة   4 1
عن مبادئ علم التصنیف ، 

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 
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د الفوائ ، الالفقريات میةھأ
 واألضرار

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

 ميةعل

2 4 

 

الشعب الكبرى ، شعبة 
الحیوانتاإلبتدائیة ، الممیزات 
العامة ، التصنیف وأشكال 

 اإلبتدائیات

= == 

3 4 

 

صنف اللحمیات ، التصنیف 
، الممیزات العامة ، األمثلة 

ة المعیش الحرة مةھالم
Amoeba , Arcella . 

Difluggrax , 

Elphidium , 

Globigering 

= 

= 

4 4 

 

صنف السوطیات وصنف 
،  التصنیف ، دبیاتھال

الممیزات العامة ،األمثلة 
،  المعیشة الحرة مةھالم

 أمثلة ذهھت األبتدائیا میةھأ
ت السوطیا على

Chilomonas , 

Ceratrum , 

Noctiluca , 

Euglena , Volvox , 

Opalina  أما أمثلة
 : يھف دبیاتھال

Paramecium , 

Vorticella , 

Stylonychia , 

Actrneta , 

Eohelota 

= 

= 

5 4 

 

شعبة المسامیات ، نبذة 
مختصرة ، الممیزات العامة ، 

 ليھالتصنیف ، التشريح الدا
 ةمھالم األمثلة ،

= 

= 

6 4 

 

شعبة الالسعات ، نبذة 
مختصرة ، الممیزات العامة 

والتصنیف ، نماذج من 
ة میھالالسعات ، واأل

Obelia , Hydra , 

Gonionemus , 

Aurellia , 

Metridium 

= 

= 



  
 4الصفحة 

 
  

7 4 

 

شعبة الديدان المسطحة ، 
نبذة مختصرة ، الممیزات 

العامة ، التصنیف ، نماذج من 
الديدان المسطحة الحرة 

 المعیشة

= 

= 

8 4 

 

  الديدان الكیسیة ، شعبة

عظمى ،  .البنیة التحتیة 
الممیزات العامة ، شعبة 
الدوالبیات ، تصنیف 

ة دبیھالدوالبیات ، شعبة 
شعبة الديدان الخیطیة  البطن

 ،التصنیف والممیزات

= 

= 

9 4 

 

شعبة الديدان الحلقیة ، نبذة 
مختصرة ، الممیزات العامة ، 

التصنیف ، نماذج من 
منالدسدان الحلقیة الحرة 
المعیشة عالقات تطورية 

Polygordius , 

Nereis , Lumbrcus 

, Hirudo 

= 

= 

10 4 

 

شعبة مفصلیة األرجل ، نبذة 
، الممیزات العامة ، مختصرة 

التصنیف ، الشعبة الثانوية ، 
 الحلقیات ثالثیة الفصوص

= = 

11 4 

 

الشعبة ثنائیة الفكیات ، 
صنف القشريات ، صنف 
محیطي األقدام ، صنف 

مزدوج األقدام ، الكالبیات ، 
أمثلة حرة المعیشة 
Astacus or 

Camborus , Julus 

Limulus Bathus 

= = 

12 4 

 

م ، نبذة مختصرة شعبة النواع
،الممیزات العامة تصنیف 

النواعم ، نماذج عن النواعم ، 
 میةھعالقات تطورية ، أ

 , Neopilingم النواع

Chiton , Nomenia 

,Helix 

= = 

13 4 
 

Dentalium , 

Anodonta , Sepia , 

= = 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بھا  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  .التطبیقیة االستخامات مجال في تالتطورا تواكب بحیث لمنهجتطویر مفردات ا -•
 ثة.اعتماد طرائق تدریس مستحد -

 

Octopu , Naultilus 
14 4 

 

شعبة شوكیة الجلد ، نبذة 
مختصرة ، الممیزات العامة 

لشوكیات ، التصنیف ، ل
نماذج من شوكیة الجلد 

ة میھعالقات تطورية ، األ
StarlishAsterias , 

Ophiura or 

Ophiocoma , 

EchinusThyone 

= = 

15  

 

شعبة الحبلیات ، نبذة 
مختصرة ، الممیزات العامة 

للحبلیات ، التصنیف ، 
نماذج من الحبلیات عالقات 

ة میھتطورية واأل
Molgula 

Amphioxus 

= = 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم     / المركز علمي القسم ال .2

 جماميع نباتية  / 206BIPG / Plant Groups اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ( عملي 30نظري +  30ساعة )  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعرف على أسس و نظم تصنیف النبات و بیئات وأنواع الطحالب واألركیكونات والنباتات معراة البذور

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 ةالمعرفي هدافاالأ 

 ھاستذكار ما تعلمقدرة الطالب على  ري)تطو Knowledgeالمعارف ) ريالمستوى األول تطو - 1أ

 . علم النبات وتصنيف النبات

 القدرة ري) تطوComprehensionالمستوى الثاني تحسين مستوى االستيعاب )الفھم - 2أ

 و التنبؤ واالستنتاج . ريالتفس على

 ) Applicationالمستوى الثالث تطوير القدرات التطبيقية ) - 3أ

 Analysisالتحليل المستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على - 4أ



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات ) مستوى ريالمستوى الخامس تطو - 5أ

 لالتحلي عكس هي) و Synthesis التركيب

 مةيقدرة الطالب على اعطاء حكم على ق ري( تطو Evaluationالمستوى السادس التقويم  - 6أ

 المتعلمة . المادة
  مقرر.ة بالالخاص يةالمھاراتاألهداف   -ب 

 ( Observationقدرة الطالب على المالحظة )  نيتحس – 1ب 

 Imitationالتقليد والمحاكاة :  ةيفيك تعلميأن  - 2 ب

 Experimentationأسلوب التجريب  تعلميأن  - 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة واستخدام السبورة وااللقاء . -

 (ةيميعانة بالمخططات والصور واالفالم التعل) االست ةيحيالعروض التوض -

 ةيالمناقشة التفاعل -

 الذاتي ميالتعل -
 

 

 طرائق التقييم      

 ةيريوتحر ةھيشف رةياختبارات قص -1

 رياعداد تقار -

 ةياختبارات عمل -

 ةيتيواجبات ب -

 أخرى ونشاطات هماتمسا -

 ةيميوالق ةالوجداني هدافج األ

 Receivingالطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (  ميج تعل1- 

 Respondingقدرة الطالب على االستجابة  ريج تطو2- 

 Valuing(  مةي)أعطاء ق مييالطالب من التق تمكنيج أن 3- 

 Organization مييالق ميقدرات الطالب على التنظ نيج تحس4 - 

 . Value by Characterization(  ةشخصي ھمع سلوك الفرد ) إعطاء سم مةيج تكامل الق5- 



  
 3الصفحة 

 
  

  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 4  

امیع النباتیة مقدمة عن ا
 وأسس تصنیفها

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

 == = الطحالب الخضر المزرق  4 2

3 4 

 

الطحالب الخضر 
الصفات العامة ، تنوع 
األشكال الخضرية ، 

 التكاث

= 

= 

4 4 

 

أسس التصنیف ، 
األشكال أحادية الخلیة 

 والمستعمري

= 

= 

5 4 

 
األشكال الخیطیة 
 للطحالب الخض

= 

= 

6 4 

 
الطحالب الكارية، 
 الطحالب الیوغلیني

= 

= 

7 4 

 
الطحالب العصوية ، 

 الطحالب البیروي
= 

= 

8 4 

 
الطحالب البنیة ، أنواع 

 دورات الحیاة فیه

= 

= 

 = = رالطحالب الحم  4 9

 = = النباتات الوعائیة الواطئ  4 10

 = = ةالنباتات المفصلی  4 11

 = = یةالنباتات السرخس  4 12

 = = رعاريات البذو   4 13

 = = امتحان النهائي  4 14

15    = = 
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 البنية التحتية  .12

الطحالب  2-النباتات الالبذرية والبذرية د. علي حسین  عیسى الموسوي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 3-واآلرككوناتد.حسین علي السعدي و نضال إدريس سلیمان 

 األركیكوناتد.سمیر خلف عبد
               الكتب والمراجع التي يوصى بھا  ـ ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1- Unravelling the algae the past ,present,and 

future of algae . Edited by Juliet Brodie& 

Jane Lewis. 2- Freshwater algae identification 

and use as Bioinduction. Edward 

G.Bellhnger& David C.Sigee 
 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  .التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث لمنهجتطویر مفردات ا -•
 ثة.اعتماد طرائق تدریس مستحد -

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

 اسم / رمز المقرر .3
  311BIASM  احياء مجهرية تربة ومياه / 

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 مقررأهداف ال .8

 تعريف الطالب باالحياء ا'هرية اليت تعيش يف الرتبة من حيث تصنيفها اىل جماميع خمتلفة وامهيتها للنبات و يف التحوالت اليت جتري
 . على املواد العضوية واملعدنية ودور تلك االحياء يف احملافظة على التوازن البيئي احليوي

  املياه املاحلة والعذبة والعوامل البيئية اليت تؤثر فيها ودورها يف حتليل املخلفات العضويةتعريف الطالب باالحياء ا'هرية اليت تعيش يف
 . واملخلفات املعدنية النامجة عن النشاط البشري ومواصفات مياه الشرب وطرق معاجلتها و معاجلة مياه ا'اري

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 : ةالمعرفی افاهدأ 
عن االحیاء  ھتطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلم) Knowledge) المستوى األول تطویر المعارف - 1أ 

المستوى الثاني تحسین مستوى االستیعاب  - 2أ . والمیاه التربة في تعیش التي ریةھالمج



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

المستوى الثالث تطویر  - 3أ . تطویر القدرة على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج )Comprehension)الفهم
 5أ Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحلیل - 4أ ) Application) القدرات التطبیقیة

 يھو ) Synthesis المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات ) مستوى التركیب -
تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة  ( Evaluation یمالمستوى السادس التقو  - 6ل أالتحلی عكس

  المادة المتعلمة 

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

  .سات علمیة ممتعة ) فردیة أو فرقیة (اجراء مناف - 

  . تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة - 

  .تكوین جماعات عمل تطوعیة - 
 . الرحالت العلمیة - .

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية ات محددة بواجبات درج -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  Receiving تعلیم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (-1ج 
  Responding تطویر قدرة الطالب على االستجابة -2ج 

  Valuing أن یتمكن الطالب من التقییم )أعطاء قیمة ( -3ج
  Organization م القیميتحسین قدرات الطالب على التنظی -4ج
  Value by Characterizatio ( شخصیة مهتكامل القیمة مع سلوك الفرد ) إعطاء س -5ج



  
 3الصفحة 
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 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  

 اتها ومكوناتهالتربة أهم صفا
 و مقاطعها

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

مقدمة في الحاسبات ، 

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 

الذاتي اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2 4 
 

،بكرتيا خيطية ، فطريات كرتيا ) أهم مايكروبات الرتبة
 ( ، سيانوبكرتيا

= == 

3 4 
 

مايكروبات الرتبة ودورة الكاربون حتليل املركبات 
 العضوية الكاربونية

= 
= 

4 4 
 

دورة النرتوجني ودور ميكروبات الرتبة يف حتوالت 
 النرتوجي

= 
= 

 = = النرتتة وعكس النرتتة وتثبيت النايرتوجي  4 5

بة يف حتوالت الفسفور والكربيتدور ميكروبات الرت   4 6  = = 

7 4 
 

دور مايكروبات الرتبة يف حتليل بقايا املبيدات وامللوثات 
 الكيميائية

= 
= 

 = = إمتحان الشهر األول  4 8

 = = اهتأنواع املياه وأهم مواصفا املياه بيئة مايكروبية   4 9

 = = اجلوفيةبكرتيا املياه البحرية والعذبة واملياه الساخنة و   4 10

11 4 
 

العوامل الفيزيائية والكيميائية املؤثرة يف النشاط 
 املايكرويب يف املياه

= 
= 

12 4 
 

 العالقات مابينمايكروبات املياه والنباتات واحليوانات
 المائیة

= 
= 

13 4 
 

مصادر التلوث املايكرويب للمياه و معاجلة مياه الشرب 
 واملخلفات البشرية

= 
= 

14 4 
 

بات فضالت ا'اري وطرق معاجلتها ودور ايكرو 
 املايكروبات فيه

= 
= 

 = = االمتحان  4 15

      

      



  
 4الصفحة 
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علم أحیاء  2-مقدمة في مایكروبیولوجیا التربة تألیف مارتن الكسندر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
ألحیاء ا 3-د قاسم و مظر عبد الستار محم غیاث. د ریةھالتربة المج

 سعد جابر تاج الدین .د والتربة المیاه في ریةھالمج

)        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 .. میكروبیولوجیا األراضي د . سعد علي زكي محمود وآخرون ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 

 Applied Soil Ecology ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 Soil Biology and Biochemistry 
 European Journal of Soil Science 

 Pakistan Journal of Agricultural Sciences Soil and Environment 

Soil Science Society of America Journal Journal of Soils and Water 

Conservation 
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 . ة للتربة والمیاه من أجل تنمیة بیئیة مستدامةریھالمج الحیاء التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب یثبح جھتطویر مفردات المن

 عتماد طرائق تدریس مستحدثة

 . المتراكمة مھخبرات من واالستفادة المجال ذاھاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في 

 هوالمیا للتربة ریةھجال االحیاء المجالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في م
 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

  / BIH303 / االنسجة الحیوانیة اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ج االبتدائیة ابتدا بالنسیج ريف الطالب بمفهوم علم االنسجة وعالقة هئا العلم بالعلوم االخرى مثل علم التشريح العیاني وعلم حیاة الخلیة ومن ثم التعرف غلى النسعت
 الظهاري وانتهاءا بالنسیج العصبي ومنشاها من الطبقات الجنینیة الثالث

 ودرم والوقوف على الوصف النسجي للنسج الظهارية بمختلف انواعها ,النسیج الضام وتصنیفهوالتي هي االكتودرم واالندودرم والمیز 

هاز الدوران العضالت ومواقعها وانواعها واخیرا النسیج العصبي وبالتالي يصبح الطالب عندها موهال لدراسة انسجة االعضاء ومختلف اجهزة الجسم مثل ج ,
 هاز الهضم واالبراز,الجهازالغطائي ,النسیج اللمفاوي وج

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10



  
 2الصفحة 

 
  

 

 : ةالمعرفی افاهدأ 
علم عن  ھتطوير قدرة الطالب على استذكار ما تعلم) Knowledge) المستوى األول تطوير المعارف - 1أ 

تطوير القدرة على  )Comprehensionالمستوى الثاني تحسین مستوى االستیعاب )الفهم - 2أ الحیوان 
المستوى  - 4أ ) Application) المستوى الثالث تطوير القدرات التطبیقیة - 3أ . التفسیر و التنبؤ واالستنتاج

المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج  - 5أ Analysisالرابع اكساب الطالب القدرة على التحلیل
 المستوى السادس التقويم - 6ل أالتحلی عكس يھو ) Synthesis االفكار والمعلومات ) مستوى التركیب

Evaluation )  تطوير قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة المادة المتعلمة  

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 والتطويرمهارات االستخدام    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

  .اجراء منافسات علمیة ممتعة ) فردية أو فرقیة ( - 

  . تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة - 

  .تكوين جماعات عمل تطوعیة - 
 . الرحالت العلمیة - .

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 لدراساتالتقارير وا -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  Receiving تعلیم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (-1ج 
  Responding تطوير قدرة الطالب على االستجابة -2ج 

  Valuing أن يتمكن الطالب من التقییم )أعطاء قیمة ( -3ج
  Organization تحسین قدرات الطالب على التنظیم القیمي -4ج
  Value by Characterizatio ( شخصیة مهتكامل القیمة مع سلوك الفرد ) إعطاء س -5ج

 بنية المقرر .11



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 البنية التحتية  .12

االساسیات  2-و وبابر  ولیسن لیسن تالیف, غايل اديھاملقرر يف علم االنسجة للمرتجم ا.د. حممد عبدال-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 دخال وجوان غايل اديھيف علم االنسجة احلیوانیة تالیف حممدعبدال

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم موضوعاسم الوحدة / أو ال

1 4  

 ھوانواع اريھالنسیج الظ , مدخل اىل علم النسج

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

مقدمة في الحاسبات ، 

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 

شفھية  الذاتي اختبارات

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2 4 
 

ي الغدي والتخصصات على سطوح ار ھالنسیج الظ
 ةاریھالنسج الظ

= == 

3 4 
 

عناصر النسیج الضام وانواع النسیج  ,النسیج الضام 
 الضام

= 
= 

4 4 
 

النسیج الضام املفكك والوتر ومدخل اىل النسیج الضام 
 اخلاص

= 
= 

 = = یج اهلیكلي الغضروف بانواعه والعظم بانواعهالنس  4 5

6 4 
 

العضالت اهلیكلیة  ,كوین الدم والنسیج العضلي 
 وامللساء والقلبیة

= 
= 

 = = , االلیاف العصبیة , اخلالیا العصبیة ,لنسیج العصيب   4 7

 = = إمتحان الشهر األول  4 8

9 4 
 

ضافر الشعر واال ھاجللد ومشتقات , الغطائي ازھاجل
 والغدد

= 
= 

 = = والقلب الدوراين, الشرایني واالوردة اجلهاز  4 10

 = = كملة جهاز الدوران واجلهاز اللمفاوي  4 11

 = = جلهاز اهلظمي باجزائه املختلفة  4 12

13 4 
 

الدودیة والغدد  تكملة وتضم املعي الغلیظ والزائدة
 امللحقة

= 
= 

 = = احلالباجلهاز االبرازي , الكلیة و   4 14

 = = االمتحان النهائي  4 15

      

      



  
 4الصفحة 

 
  

)        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 تالیف كواكب عبدالقادر املختار وعبداحلكیم الراوي 2وج 1علم النسج ج - -

 علم االنسجة الوصفي ترمجة د. حممد امني عبد الكرمي ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .
Atlas of human histology Aguide to microscopic structure of cells 

and organs 

 Histology Bloom and Fawcett 
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 . من أجل تنمیة بیئیة مستدامةلالنسجة الحوانیة   التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث جھتطوير مفردات المن

 تحدثةعتماد طرائق تدريس مس

 . المتراكمة مھخبرات من واالستفادة المجال ذاھاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في 

 االنسجة الحوانیةالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال االحیاء 
 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

 اسم / رمز المقرر .3
BIAP309/ polluion Ecological/ التلوث البيئي  

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 هداف المقررأ .8

 التعرف على المفاهيم االساسية في علم التلوث البيئي

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما ) Knowledge) المستوى األول تطویر المعارف - 1ة أالمعرفي افاهدأ 
المستوى الثاني تحسين مستوى االستيعاب  - 2أ . والمياه التربة في تعيش التي ریةھعن االحياء المج ھتعلم

المستوى الثالث تطویر  - 3أ . تطویر القدرة على التفسير و التنبؤ واالستنتاج )Comprehension)الفهم
 5أ Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحليل - 4أ ) Application) القدرات التطبيقية

 يھو ) Synthesis امس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات ) مستوى التركيبالمستوى الخ -



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قيمة  ( Evaluation المستوى السادس التقویم - 6ل أالتحلي عكس
  المادة المتعلمة 

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -

 الشرح والتوضيح     -

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

 لمواضيع محددة 

 وامثلة يراد حلها اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 ألهداف الوجدانية والقيمية ا -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج

  بعمل الحاسبات حل المسائل المتعلقة تمكين الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2  

المتحللة  التلوث،تعریفالتلوث،الملوثات،الملوثات 
 او بطيئة التحلل "حياتيا"، الغير متحللة حياتيا

المحاضرة و العروض 
التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 
 الذاتي

مقدمة في الحاسبات ، 

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

لية و التعليم التفاع

الذاتي اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2 2 

 

تأثير التلوث على االنسان ،الحيوان 
والنبات والممتلكات ،اعضاء 

 التلوث،مراقبة التلوث.

= == 

3 2 

 
تلوث الهواء ،مصادر تلوث الهواء،المواد 

 الهيدروكربونية ،الغبار،الغازاتالسامة،

= 

= 

4 2 

 
اكاسيدالكبریت،ا كاسيدالنيتروجين،كبریتيد 

 الفلزات.الهيدروجين، 

= 

= 

 = = الحراري،االوزون،ظاهرةالنينو  األحتباس  2 5

 = = ،ظاهرة الضبخن، االمطار الحامضية.  2 6

 = = ملوثات المياه،مصادرها  2 7

8 2 

 
البترول،المواد العضویة المستهلكة 

 لالوكسجين
= 

= 

9 2 

 
قياس التلوث للمياه بالمواد .طرق ،

 العضویة

= 

= 

 = = تلوث المياه بمساحيق الغسيل   2 10

 = = ،االسمدة،فضالت الحيوانات.  2 11

 = = التلوث بالمبيدات  2 12

 = = مخاطر التلوث باشعاعات الموبایل  2 13

14 2 

 
مخاطر التلوث باالشعاعات 

 الكهرومغناطيسية االخرى.

= 

= 

 = = متحانا  2 15

      

      



  
 4الصفحة 
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. أسس علم البيئة . ترجمة د. محمد عمار الراوي و أكرم  1990أودم ، أي . بي .  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
خير اهلل الخياط ، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــــي ،جامعة بغداد . دار 

 الحكمة
)        ع التي يوصى بهاـ الكتب والمراجا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
مطبعة  . 1-.علم البيئة المائية .  1986السعدي ، حسين علي و نجم الدهام .

 2-.علم البيئـــة . دار 1996جامعة البصرة حاتوغ ، علياء و محمد حمدان ابودیة . 
 الشروق ، عمان.

 نترنيت .ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع اال
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اعتماد طرائق  - .ج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیةھتطویر مفردات المن -•
م ھذا المجال واالستفادة من خبراتھاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في  - . تدریس مستحدثة

  - . المتراكمة
 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

الخلیة علم / اسم / رمز المقرر .3  biology cell 

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ة مثل البیض التي ترى بالعین المجردة الكبیر  الخالیا الى رھالطالب بكافة انواع الخالیا الصغیرة التي ترى بالمجتعریف 
 . ومعرفة المكونات الكیمیائیة والوضائف الحیویة للمكونات الداخلیة للخالیا

 تي تعتبر خالیا كذلكتعریف الطالب بانواع الخالیا الحیوانیة والنباتیة وكذلك البكتریا والفیروسات وال

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 : األهداف المعرفیة-أ
 ا .اخلالی من ھتطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلم knowledge املستوى االول تطویر املعارفب-1 
 لقدرة على التفسریتطویر ا comprehension ( فهماملستوى الثاين حتسنی مستوى االسیعاب )ال2- .
 application ة تطویر القدرات التطبیقی- 3 



  
 2الصفحة 

 
  

 

   analysis  املستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحلیل  4.-  
  synthesis املستوى اخلامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار -5
 املستوى السادس التقومی اعطاء حكم على قیمة املادة  -6

 : اراتیةاألهداف المه-ب 
ان یتعلم اسلوب  imitation ان یتعلم التقلید واحملاكاه observation اخلاصة باملقرر حتسنی قدرة الطالب على املالحظة 

 التجریب 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 والتطوير مهارات االستخدام   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -

 الشرح والتوضيح     -

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

 لمواضيع محددة 

 وامثلة يراد حلها بطرق سببيةاعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية  -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مع بعضها البعض في حل الواجبات العملية . التعاونتمكين الطلبة من   -1ج

 التركيز في موضوع الدرس واالنسجام والتفاعل معه .تمكين الطلبة من  -2ج

 المعلومات والمعطيات التي يتلقاها اثناء الدرس .تمكين الطلبة من تنظيم  -3ج

 لق عز وجل .طريقة تفكيره تجاه الكائنات الحية ويقدر عظمة الخا إعادةتمكين الطلبة من  -4ج
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 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  

 مهااحجا تهاصفا عهاالخلیة انوا

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

مقدمة في الحاسبات ، 

تعاريف أساسية 

لمحاضرة و العروض ا

التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 

الذاتي اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

 == = المكونات الكیمیائیة داخل الخلیة  4 2

 = = الغشاء البالزمي  4 3

 = = الشبكة االندوبازمیة  4 4

 = = كزلجي  ازھج  4 5

ندریاالمایتوك  4 6  = = 

 = = االول رھمتحان الشا  4 7

 = = االجسام الحالة  4 8

 = = النبیبات الدقیقة  4 9

 = = البالستیدة  4 10

 = = النواه  4 11

 = = لكروموسومات  4 12

 = = المادة الوراثیة  4 13

 = = االمراض الوراثیة  4 14

 = = ائيھامتحان الن  4 15

      

      



  
 4الصفحة 
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 علم اخللیة تالیف د . كواكب عبد القادر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

)        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
Seliva meader تالیف cell biology كتاب 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

  cell biology ونیة مثال جملةملواقع االلكت ا
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اعتماد طرائق  - .ج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیةھتطویر مفردات المن -•
م ھذا المجال واالستفادة من خبراتھاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في  - . تدریس مستحدثة

  - . المتراكمة
 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

 Animal physiology/ الفسلجة الحیوانیة / BIAP309 اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 عريف الطالب بمفهوم علم الفسلجة وعالقة هذا العلم بالعلوم االخرى مثل علم التشريح العیاني وعلم حیاة الخلیة ومن ثم التعرف

 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10



  
 2الصفحة 

 
  

 

 : ةالمعرفی افاهدأ 
علم عن  ھتطوير قدرة الطالب على استذكار ما تعلم) Knowledge) المستوى األول تطوير المعارف - 1أ 

تطوير القدرة على  )Comprehensionالمستوى الثاني تحسین مستوى االستیعاب )الفهم - 2أ الحیوان 
المستوى  - 4أ ) Application) المستوى الثالث تطوير القدرات التطبیقیة - 3أ . التفسیر و التنبؤ واالستنتاج

المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج  - 5أ Analysisب الطالب القدرة على التحلیلالرابع اكسا
 المستوى السادس التقويم - 6ل أالتحلی عكس يھو ) Synthesis االفكار والمعلومات ) مستوى التركیب

Evaluation )  تطوير قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة المادة المتعلمة  

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتداف األه  -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

  .اجراء منافسات علمیة ممتعة ) فردية أو فرقیة ( - 

  . تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة - 

  .ات عمل تطوعیةتكوين جماع - 
 . الرحالت العلمیة - .

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  Receiving ل ) التقبل/ االستالم (تعلیم الطالب على االستقبا-1ج 
  Responding تطوير قدرة الطالب على االستجابة -2ج 

  Valuing أن يتمكن الطالب من التقییم )أعطاء قیمة ( -3ج
  Organization تحسین قدرات الطالب على التنظیم القیمي -4ج
  Value by Characterizatio ( شخصیة مهتكامل القیمة مع سلوك الفرد ) إعطاء س -5ج

 بنية المقرر .11



  
 3الصفحة 
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عبدالقادر املختار و د. عبد احلكیم الراوي االساسیات يف علم االنسجة  1-علم النسج للمؤلفنی د. كواكب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 3-مروان فسیولوجیا احلیوان للمرتمجنی د  .د خال جوان و غايل اديھفنی د. حممد عبدالللمؤل 2-احلیوانیة 

  عبدالرحیم یاس ود. یوسف عرب

)        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 ..تالیف كواكب عبدالقادر المختار وعبدالحكیم الراوي 2وج 1علم النسج ج - -

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  

مدخل اىل علم الفسلجة وعالقته بالعلوم االخرى 
 ,وفسلجة االعصاب

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

في الحاسبات ،  مقدمة

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 

الذاتي اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

 == = احلوادث الكهربائیة وزوال االستقطاب  4 2

 = = املشابك العصبیة وانتقال االیعاز العصب  4 3

 = = ة العضالت بانواعها املختلفة وتركیبها الدقیقفسلج  4 4

 = = تفسري میكانیكیة التقلص العضلي  4 5

 = = فسلجة جهاز الدوران القلب وانتقال موجة التهیج فیه  4 6

 = = احلوادث الكهربائیة للقلب وتسجیلها وختثر الدم  4 7

 = = امتخان اول  4 8

 = = فسلجة اهلظم للمعدة واالمعاء  4 9

 = = السیطرة على اهلظم املعوي ويف املعدة  4 10

 = = التوازن املائي والعوامل املؤثرة فیه  4 11

12 4 
 

فسري التوازن بنی السوائل اجلسمیة وضغط الرتشیح 
 الفعال

= 
= 

 = = سلجة الغدد الصم ومیكانیكیة عمل اهلرمونات  4 13

 = = املختلفةوظائف اهلرمونات املختلفة بانواعها   4 14

 = = التوازن احلراري للجسم واملراكز احلراریة وما حتت املهاد  4 15

      

      



  
 4الصفحة 

 
  

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .
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 . من أجل تنمیة بیئیة مستدامةلالنسجة الحوانیة   التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث جھتطوير مفردات المن

 عتماد طرائق تدريس مستحدثة

 . المتراكمة مھخبرات من واالستفادة المجال ذاھي االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا ف

 االنسجة الحوانیةالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال االحیاء 
 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

 علم المناعة اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 املناعة وجماالته وتطوره التعرف على تاريخ علم
 وكذلك معرفة انواع املناعة وماهي العوامل اليت حتدد املناعة

 وكذلك دراسة اخلاليا املناعية وكيفية عمل تلك اخلاليا والتعرف على االعضاء اللمفاوية وماهي انواع االستجابة املناعية
 ع تفاعالت احلساسية ومضارهاا والتعرف على انوا 7والتعرف على االضداد واملستضدات وتفاعال

 وكذلك معرفة دور معقد التطابق النسيجي وامهيته من الناحية املناعية
 والتعرف على اهم التفاعالت املناعية بني اخلاليا ودور املواد الكيمياوية املنتجه من قبل بعض اخلاليا املناعية

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 : األهداف المعرفية-أ
 ا .اخلالي من ھتطوير قدرة الطالب على استذكار ما تعلم knowledge املستوى االول تطوير املعارفب-1 
 تطوير القدرة على التفسری comprehension ( فهماملستوى الثاين حتسني مستوى االسيعاب )ال2- .



  
 2الصفحة 

 
  

 

 application ة تطوير القدرات التطبيقي- 3 
   analysis  ى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحليلاملستو   4.-  

  synthesis املستوى اخلامس تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار -5
 املستوى السادس التقومی اعطاء حكم على قيمة املادة  -6

 : األهداف المهاراتية-ب 
ان يتعلم اسلوب  imitation تعلم التقليد واحملاكاهان ي observation اخلاصة باملقرر حتسني قدرة الطالب على املالحظة 

 التجريب 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ة التفاعلية طريقة المحاضرة واستخدام السبور -

 الشرح والتوضيح     -

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

 لمواضيع محددة 

 وامثلة يراد حلها اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التعاون مع بعضها البعض في حل الواجبات العملية .تمكين الطلبة من   -1ج

 س واالنسجام والتفاعل معه .التركيز في موضوع الدرتمكين الطلبة من  -2ج

 المعلومات والمعطيات التي يتلقاها اثناء الدرس .تمكين الطلبة من تنظيم  -3ج

 طريقة تفكيره تجاه الكائنات الحية ويقدر عظمة الخالق عز وجل . إعادةتمكين الطلبة من  -4ج

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع



  
 3الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

المناعة اساسيات علم المناعة والمصول مدخل الى علم ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  

1 4  

 قدمة وتشمل تاريخ علم المناعة ومجاالته وتطورهم

المحاضرة و العروض 
التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 
 الذاتي

مقدمة في الحاسبات ، 

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

رية وتحري التفاعلية

وعملية يومية وشھرية 

 وتقارير علمية

2 4 

 

انواع المناعة : المناعة الطبيعية والعوامل التحدد 
المناعة الطبيعية والية المناعة الطبيعية وتشمل 

الحواجز الميكانيكية واالفرازات السطحية والعوامل 
 الكيمياوية والحيوية

= == 

3 4 

 

ية البلعمة، لعوامل الخلوية :استجابة التهابية ، عمل
المناعة المكتسبة،المناعة الفعالة المكتسبة: 

 طبعية،صنعية

= 

= 

4 4 

 

طبيعية ،صنعية ،  :المناعة المفنصلة المكتسب
خلوية ؛ مقارنة بين الناعة الفاعلة والمنفصلة : 

 االعضاء والخاليا المكونة لجهاز المناعة

= 

= 

 = = المناعياالعضاء اللمفاوية الثانوية ، خاليا الجهاز   4 5

6 4 
 

فعالية الجهاز المناعي ، االستجابة االولية الثانوية 
 ( استجابة مناعية)

= 
= 

7 4 

 

المستضدات ) الممنعات،نوعية 
المستضدات،المحددات المستضدية 
 ( للبروتين،مستضدات متعددة السكريات

= 

= 

8 4 
 

مستضدات الجسم)مستضدات التوافق النسيجي، 
تضدات العامل الريسيمستضدات رمز الدم،مس  ) 

= 
= 

9 4 
 

االضداد : الصفات العامة لالضداد، النضوج 
 المناعي ، نظريات تكوين االضداد

= 
= 

10 4 
 

تفاعالت االضداد مع المستضدات ومعرفة القوى 
 المشمولة في تفاعالت االضداد والمستضدات

= 
= 

11 4 

 

انواع التفاعالت بين المستضد والضد ومعرفة 
لترسيب وتطبيقاته واختبارات تفاعالت تفاعالت ا

 التالزن

= 

= 

12 4 

 

 : تفاعالت التعادل :اختبار تثبيت المتمم ، المتمم

 . الطريقة التقيلدية ، الطريقة البديلة لعمل المتمم

 حالة التحميل المناعية

= 

= 

 = = الحساسية او االرجية  4 13

 = = انماط تفاعالت الحساسية  4 14

 = = ان االمتح  4 15



  
 4الصفحة 

 
  

)        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
menology Essential 

 Molecular immunology 

 Cellular immunology 

 Journal of immunology اللكترونية, مواقع االنترنيت .ب ـ المراجع ا

 Journal of clinical immunology 

 American journal of immunology 

 European journal of cellular immunology 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

اعتماد طرائق  - .ةج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیھتطویر مفردات المن -•
م ھذا المجال واالستفادة من خبراتھاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في  - . تدریس مستحدثة

  - . المتراكمة
 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

  BIGE307 / genetics/  علم الوراثة اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ة مثل البیض التي ترى بالعین المجردة الكبیر  الخالیا الى رھتعریف الطالب بكافة انواع الخالیا الصغیرة التي ترى بالمج
 . ومعرفة المكونات الكیمیائیة والوضائف الحیویة للمكونات الداخلیة للخالیا

 وسات والتي تعتبر خالیا كذلكتعریف الطالب بانواع الخالیا الحیوانیة والنباتیة وكذلك البكتریا والفیر 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 : األهداف المعرفیة-أ
 ا .اخلالی من ھتطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلم knowledge املستوى االول تطویر املعارفب-1 
 تطویر القدرة على التفسری comprehension ( فهماملستوى الثاين حتسنی مستوى االسیعاب )ال2- .
 application ة تطویر القدرات التطبیقی- 3 



  
 2الصفحة 

 
  

 

   analysis  املستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحلیل  4.-  
  synthesis املستوى اخلامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار -5
 املستوى السادس التقومی اعطاء حكم على قیمة املادة  -6

 : داف المهاراتیةاأله-ب 
ان یتعلم اسلوب  imitation ان یتعلم التقلید واحملاكاه observation اخلاصة باملقرر حتسنی قدرة الطالب على املالحظة 

 التجریب 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 الستخدام والتطويرمهارات ا   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -

 الشرح والتوضيح     -

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

 لمواضيع محددة 

 وامثلة يراد حلها ت ذاتية بطرق سببيةاعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرا -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مع بعضها البعض في حل الواجبات العملية . التعاونتمكين الطلبة من   -1ج

 التركيز في موضوع الدرس واالنسجام والتفاعل معه .تمكين الطلبة من  -2ج

 المعلومات والمعطيات التي يتلقاها اثناء الدرس .تمكين الطلبة من تنظيم  -3ج

 لق عز وجل .طريقة تفكيره تجاه الكائنات الحية ويقدر عظمة الخا إعادةتمكين الطلبة من  -4ج

 

 

 بنية المقرر .11



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  

 علم الوراثة

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

مقدمة في الحاسبات ، 

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

لتوضيحية والمناقشة ا

التفاعلية و التعليم 

الذاتي اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

 == = دراسة قوانین مندل حول البازالء  4 2

 = = قوانین مندل االمندلیة  4 3

 = = الصفات المرتبطة بالجنس  4 4

 = = الوراثة الكمیة  4 5

6 4  EXAM = = 

 = = الوراثة السایتوبالومیة  4 7

 = = الوراثة السكانیة  4 8

 = = الوراثة الكروموسومیة  4 9

 = = االمراض الوراثیة  4 10

 = = الوراثة والجنس  4 11

 = = الوراثة الجینیة  4 12

13 4  EXAM = = 

14 4   = = 

15 4   = = 

      

      



  
 4الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 علم الخلیة تالیف د . كواكب عبد القادر لمقررة المطلوبة ـ الكتب ا1

)        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
Seliva meader تالیف cell biology كتاب 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

  cell biology لمواقع االلكترونیة مثال مجلةا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

اعتماد طرائق  - .ج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیةھتطویر مفردات المن -•
م ھذا المجال واالستفادة من خبراتھاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في  - . تدریس مستحدثة

  - . المتراكمة
 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

 311BIASMتصنیف الفطریات /  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تصنيف ودورهالطالب بعلم التصنيف للكائنات احلية وتاريخ االهتمام بالتصنيف وعلماء التصنيف وأنظمة التقسيم اخلاصة بالفطريات وكيفية تطور علم التعريف 
 تعريف الطالب بالتصنيف الكالسيكي للفطريات والتطورات التقنية اليت جتري على هذا العلم مثل الطرق الكيميائية واجلزيئية

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 : ةالمعرفی افاهدأ 
الفطریات عن  ھتطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلم) Knowledge) المستوى األول تطویر المعارف - 1أ 
لتفسیر و التنبؤ تطویر القدرة على ا )Comprehensionالمستوى الثاني تحسین مستوى االستیعاب )الفهم - 2أ



  
 2الصفحة 

 
  

 

  واالستنتاج

   ) Application) المستوى الثالث تطویر القدرات التطبیقیة - 3أ .
  Analysis المستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحلیل - 4أ

 هيو ) Synthesis المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات ) مستوى التركیب - 5
 لحلیالت عكس

  تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة المادة المتعلمة  ( Evaluation المستوى السادس التقویم - 6أ 

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 التعليم والتعلم طرائق      

  .اجراء منافسات علمیة ممتعة ) فردیة أو فرقیة ( - 

  . تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة - 

  .تكوین جماعات عمل تطوعیة - 
 . الرحالت العلمیة - .

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 ومية باسئلة حلها ذاتيا  امتحانات ي -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  Receiving تعلیم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (-1ج 
  Responding تطویر قدرة الطالب على االستجابة -2ج 

  Valuing أن یتمكن الطالب من التقییم )أعطاء قیمة ( -3ج
  Organization تحسین قدرات الطالب على التنظیم القیمي -4ج
  Value by Characterizatio ( شخصیة مهتكامل القیمة مع سلوك الفرد ) إعطاء س -5ج

 بنية المقرر .11



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 .Introductory mycology 3 rd ed. Editor :Alexopoulos and Mims 2.1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Introduction to fungi 3rd ed. Editor: Webster and Weber 

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  

Classification of fungi 

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

مقدمة في الحاسبات ، 

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 

الذاتي اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2 4  Taxonomic systems of fungi = == 

3 4  
Division mycota sub division1: 

Myxomycotina 
= = 

4 4  
sub division 2: Eumycotina : 

Class: Chytridiomycetes 
= = 

5 4  Class: Plasmodiophoromycetes = = 

6 4  
Class: Oomycetes, order 

:Saprolegniales 
= = 

7 4  
Class: Oomycetes, order : 

Peronosporales 
= = 

8 4  Class: zygomycetes = = 

9 4  
Class: Ascomycetes Sub class: 

Hemiascomycetidae 
= = 

10 4 
 

Class: Ascomycetes Sub class: 

Euascomycetidae Series1: 

Plectomycetes 

= 
= 

11 4 
 

Class: Ascomycetes Sub class: 

Euascomycetidae Series2: 

Hymenoascomycetes 

= 
= 

12 4 
 

Class: Ascomycetes Sub class: 

Euascomycetidae Series3: 

Discomycetes 
= 

= 

13 4  
Class: Basidiomycetes sub 

class1:heterobasidiomyceti dae 
= = 

14 4  
Class :Basidiomycetes 

subclass2:homobasidiomyc etidae 
= = 

15 4  Class: Deutromycetes = = 

      

      



  
 4الصفحة 

 
  

)        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 Fungi.1 th ed. Editor: Vashishta 2.Illustrated genera of imperfect 13 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 

fungi Editor:Barnett and Hunter 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .
1. IMA Fungus T h e G l o b a l M y c 

o l o g i c a l J o u r n a l 
2.  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 . من أجل تنمیة بیئیة مستدامة فطریاتاللتصنیف  التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث جھالمن تطویر مفردات

 عتماد طرائق تدریس مستحدثة

 . المتراكمة مھخبرات من واالستفادة المجال ذاھاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في 

 لفطریاتاالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال 
 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

 اسم / رمز المقرر .3
  /Ecology / BIEC302علم البيئة 

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 البيئة لتعرف على المفاهيم االساسية في علم ا

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما ) Knowledge) المستوى األول تطویر المعارف - 1ة أالمعرفي افاهدأ 
توى الثاني تحسين مستوى االستيعاب المس - 2أ . والمياه التربة في تعيش التي ریةھعن االحياء المج ھتعلم

المستوى الثالث تطویر  - 3أ . تطویر القدرة على التفسير و التنبؤ واالستنتاج )Comprehension)الفهم
 5أ Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحليل - 4أ ) Application) القدرات التطبيقية

 يھو ) Synthesis ب على دمج االفكار والمعلومات ) مستوى التركيبالمستوى الخامس تطویر قدرة الطال -



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قيمة  ( Evaluation المستوى السادس التقویم - 6ل أالتحلي عكس
  المادة المتعلمة 

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والات مهار  - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -

 الشرح والتوضيح     -

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

 لمواضيع محددة 

 وامثلة يراد حلها عطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببيةا -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 قيمية األهداف الوجدانية وال -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج

  بعمل الحاسبات حل المسائل المتعلقة تمكين الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  

 النظرية مادةال

المحاضرة و العروض 
التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 
 الذاتي

مقدمة في الحاسبات ، 

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 

الذاتي اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2 4 

 

 مختصرة لمحة البيئة، علم البيئة،تعريف
 البيئة علم ، البيئة علم تاريخ عن

 علم فروع ، االخرى بالعلوم وعالقته
 الدراسات في الحديثة االتجاهات البيئة،

 البيئية.

= == 

3 4 

 

 البيئي النظام مكونات ، البيئي النظام
 غير البيئية النظم ، الحية وغير الحية

 ةالبيئ علم في النظم تحليل الكاملة،
 البيئي النظام وتطور.

= 

= 

4 4  
 الدورات ، البيئية ،المراكز المواطن

 الكيميائية االرضية الحياتية.
= = 

5 4  
 البيئية، باالنظمة وعالقتها الطاقة

 الغذائية والشبكات الغذائية السالسل
= = 

6 4  
 النظام تعقد على االنسان تأثير

 وثباته البيئي.
= = 

7 4  
 ، البيئية االهرامات ، الغذائي التركيب

 قياسها وطرق االنتاجية
= = 

 = = امتحان  4 8

9 4 
 

 للحد ليبج قانون ، المحددة العوامل
 ، والتحمل شلفورد وقانون االدنى

 الدليلة الكائنات.

= 
= 

10 4  
 الكيمياوية ، الحياتية غير العوامل

 والفيزياوية.
= = 

11 4 

 

 فرادا بين العالقة ، الحياتية العوامل
 ، السكان خواص ، الواحد النوع

 المواليد الوفرة،معدل ، التركيب
 العمر ،توزيع االنتشار ، والوفيات

 والجنس .

= 

= 

12 4 

 

 التكاثر ، المختلفة االنواع بين العالقات
 ، التعايش ، االفتراس التطفل، ،

 تبادل ، االعتيادي التعاون ، الممانعة
 التكافل ، المنفعة.

= 

= 

13 4 

 

 ا c ا مبدأ ، تمعات c الحياتي ع
 ا ،تصنيف c ، السيادة مبدأ ، تمعات
 ا تحليل c ا ،تناظر تمع c ،نمو تمعات

 السكان.

= 

= 

14 4 
 

 العوامل ، التنوع قياس ، االنواع تباين
 التعلقب ، االنواع تباين على المؤثرة

 البيئي.

= 
= 

 = = البحر ،بيئة العذب الماء بيئة ، المواطن  4 15

      



  
 4الصفحة 
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. أسس علم البيئة . ترجمة د. محمد عمار الراوي و أكرم  1990أودم ، أي . بي .  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
خير اهلل الخياط ، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــــي ،جامعة بغداد . دار 

 الحكمة
)        بها ـ الكتب والمراجع التي يوصىا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
مطبعة  . 1-.علم البيئة المائية .  1986السعدي ، حسين علي و نجم الدهام .

 2-.علم البيئـــة . دار 1996جامعة البصرة حاتوغ ، علياء و محمد حمدان ابودیة . 
 الشروق ، عمان.

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .
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اعتماد طرائق  - .ج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیةھتطویر مفردات المن -•
م ھذا المجال واالستفادة من خبراتھاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في  - . تدریس مستحدثة

  - . المتراكمة
 

      



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

  311BIASM/  علم الفطريات  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

العضوية واملعدنية لكوهنا   الطالب بالفطريات من حيث تاريخ ااهلتمام هبا وخصائصهاوطرق تشخيصها وامهيتها اللنسان واحليوان ويف التحوالت اليت جرتيها على املوادتعريف 
 .من الكائنات احليه األكثر انتشارا بعد احلشراتكائنات ذات نشاط أنزميي ودور تلك ااحلياء يف امحالفظة على التوازن البيئي احليوي كوهنا حتتل املرتبة الثانية 

 البيولوجية تعريف الطالب بالفطريات املمرضة وكيفيه الشفاء منها والوقاية كذلك الفطريات اليت تنتج السموم وتلك اليت تدخل يف الصناعة واملقاومة

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10



  
 2الصفحة 

 
  

 : ةلمعرفیا افاهدأ 
الفطريات عن  ھتطوير قدرة الطالب على استذكار ما تعلم) Knowledge) المستوى األول تطوير المعارف - 1أ 
تطوير القدرة على التفسیر و التنبؤ  )Comprehensionالمستوى الثاني تحسین مستوى االستیعاب )الفهم - 2أ

  واالستنتاج

   ) Application) بیقیةالمستوى الثالث تطوير القدرات التط - 3أ .
  Analysis المستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحلیل - 4أ

 هيو ) Synthesis المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات ) مستوى التركیب - 5
 لالتحلی عكس

  اعطاء حكم على قیمة المادة المتعلمة  تطوير قدرة الطالب على ( Evaluation المستوى السادس التقويم - 6أ 

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

  .اجراء منافسات علمیة ممتعة ) فردية أو فرقیة ( - 

  . تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة - 

  .تكوين جماعات عمل تطوعیة - 
 . الرحالت العلمیة - .

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 الوجدانية والقيمية األهداف  -ج

  Receiving تعلیم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (-1ج 
  Responding تطوير قدرة الطالب على االستجابة -2ج 

  Valuing أن يتمكن الطالب من التقییم )أعطاء قیمة ( -3ج
  Organization تحسین قدرات الطالب على التنظیم القیمي -4ج
  Value by Characterizatio ( شخصیة مهتكامل القیمة مع سلوك الفرد ) إعطاء س -5ج



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 .mycology Introductory.1 rd ed. Editor :Alexopoulos and Mims 2 3 ررة المطلوبة ـ الكتب المق1

Introduction to fungi 3rd ed. Editor: Webster and Weber 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  

Mycology difinition and general 

characteristics of fungi 

عروض المحاضرة و ال
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

مقدمة في الحاسبات ، 

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 

الذاتي اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2 4  History of fungi = == 

3 4  
Relationship among fungi and 

other organisms 
= = 

4 4  Morphology of fungi : molds = = 

5 4  Yeasts = = 

6 4  
Fungal cell Structure and 

Function 
= = 

7 4  Fungal ecology = = 

8 4  
Principles of living fungi : Living 

mode of fungi 
= = 

9 4  Nutrition of fungi = = 

10 4  
Reproduction of fungi :sexual 

reproduction 
= = 

11 4  asexual reproduction = = 

12 4  Pathogenic fungi = = 

13 4  Mycotoxins = = 

14 4  Fungi used in biological control = = 

15 4  Fungi used in industry = = 

      

      



  
 4الصفحة 

 
  

)        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
. 13 Fungi.1 th ed.Editor:Vashishta 2.The fungi 2nd ed. Editor: 

Carlile,M; Watkinson,S. and Gooday,G. 3.Description of medical 

fungi 2 nd ed. Editor:Elliset al. 4.mycotoxins , Editor:Council for 

Agricultural Science and Technology Ames, Iowa, USA. 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .
1.IMA Fungus T h e G l o b a l M y c o l o g i c a l J o u r n a l 2. 

CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 
http://www.countrysideinfo.co.uk/fungi/imp ortce.htm 
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 . جل تنمیة بیئیة مستدامةمن أ للفطريات التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث جھتطوير مفردات المن

 عتماد طرائق تدريس مستحدثة

 . المتراكمة مھخبرات من واالستفادة المجال ذاھاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في 

 الفطرياتالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال 
 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

  BIMP304 / Microbalpgysiology / ریةجهفسلجة احیاء م اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 هريةجملاالساسية يف علم فسلجة االحياء االتعرف على املفاهيم 

 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10



  
 2الصفحة 

 
  

 

 : ةالمعرفی افاهدأ 
اء عن االحی ھتطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلم) Knowledge) المستوى األول تطویر المعارف - 1أ 

المستوى الثاني تحسین مستوى االستیعاب  - 2أ . والمیاه التربة في تعیش التي ریةھالمج
المستوى الثالث تطویر  - 3أ . تطویر القدرة على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج )Comprehension)الفهم

 5أ Analysisلتحلیلالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على ا - 4أ ) Application) القدرات التطبیقیة
 يھو ) Synthesis المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات ) مستوى التركیب -

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة  ( Evaluation المستوى السادس التقویم - 6ل أالتحلی عكس
  المادة المتعلمة 

 
  مقرر.بال الخاصة يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

  .اجراء منافسات علمیة ممتعة ) فردیة أو فرقیة ( - 

  . تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة - 

  .تكوین جماعات عمل تطوعیة - 
 . لرحالت العلمیةا - .

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  Receiving تعلیم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (-1ج 
  Responding تطویر قدرة الطالب على االستجابة -2ج 

  Valuing أن یتمكن الطالب من التقییم )أعطاء قیمة ( -3ج
  Organization تحسین قدرات الطالب على التنظیم القیمي -4ج
  Value by Characterizatio ( شخصیة مهس تكامل القیمة مع سلوك الفرد ) إعطاء -5ج



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  

 مقدمة

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

مقدمة في الحاسبات ، 

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 

الذاتي اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

 == = هريةاجملاملقدمة واهلدف من دراسة فسلجة االحياء   4 2

 = = االنزميات البكتريي  4 3

 = =  يةذمتطلبات التغ  4 4

 = = مة للنمو واالوساط الزرعيةالعوامل املنض  4 5

 = = النمو واطوار النمو وطرق قياس النمو  4 6

 = = امتحان  4 7

هرية�اساليب السيطرة على االحياء ا  4 8  = = 

9 4 
 

انتاج الطاقة ىف الكائنات احلية تفاعالت االكسدة 
 واالختزال والتخمر

= 
= 

 = = واالهوائى اهلوائىس والتنف  4 10

11 4   = = 

12 4   = = 

13 4   = = 

14 4   = = 

15 4   = = 

      

      



  
 4الصفحة 

 
  

هرية السريري ,وكتاب مايكرو �هرية جامعة املوصل,كتاجباويتس , وكتاب االحياء ا�فسجلة االحياء ا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 بايلوجي

)        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 ( لمجالت العلمية , التقارير ,.... ا
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .
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 . ة للتربة والمیاه من أجل تنمیة بیئیة مستدامةریھالمج الحیاء التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث جھتطویر مفردات المن

 س مستحدثةعتماد طرائق تدری

 . المتراكمة مھخبرات من واالستفادة المجال ذاھاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في 

 هوالمیا للتربة ریةھالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال االحیاء المج
 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم–عة ديالى جام المؤسسة التعليمية .1

 الحياةقسم علوم  / المركز علمي القسم ال .2

 305BIPPنباتفسلجة  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ةاملائی ودراسةالعالقات للنبات بالنسبة املاء میةھالتعرف على أ1-
 . املاء وإمتصاصوإنتقال حركة ونظریات ھومكونات املائي دھالتعرف اجل 2-
 . دراسة البناء الضوئي والتعرف على تفاعالت الضوء وتفاعالت الظالم يف النباتات ثالثیة الكاربون ورباعیة الكاربون والنباتات العصاریة 3-
 . اسة التنفس يف النبات والتعرف على أنواع التنفس ومعامل التنفس وآلیة التنفسدر  4-
 . رموناتھال تلك میةھت وحامض األبسیسك واإلثلنی ، وأاألوكسیناتواجلربلیناتوالسایتوكاینینا اھأنوع النباتیة رموناتھالتعرف على ال 5-

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ييموطرائق التعليم والتعلم والتق مقررات المخرج .10

 : ةالمعرفی افاهدأ 
تعلمه عن علنم تطویر قدرة الطالب على استذكار ما ) Knowledge) المستوى األول تطویر المعارف - 1أ 

تطویر القدرة على التفسیر  )Comprehensionالمستوى الثاني تحسین مستوى االستیعاب )الفهم - 2أالنبات 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

المستوى الرابع  - 4أ ) Application) ویر القدرات التطبیقیةالمستوى الثالث تط - 3أ . و التنبؤ واالستنتاج
المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار  - 5أ Analysisاكساب الطالب القدرة على التحلیل

 المستوى السادس التقویم - 6ل أالتحلی عكس يھو ) Synthesis والمعلومات ) مستوى التركیب

Evaluation )  ة الطالب على اعطاء حكم على قیمة المادة المتعلمة تطویر قدر  

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

  .و فرقیة (اجراء منافسات علمیة ممتعة ) فردیة أ - 

  . تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة - 

  .تكوین جماعات عمل تطوعیة - 
 . الرحالت العلمیة - .

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  Receiving تعلیم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (-1ج 
  Responding تطویر قدرة الطالب على االستجابة -2ج 

  Valuing أن یتمكن الطالب من التقییم )أعطاء قیمة ( -3ج
  Organization تحسین قدرات الطالب على التنظیم القیمي -4ج
  Value by Characterizatio ( شخصیة مهتكامل القیمة مع سلوك الفرد ) إعطاء س -5ج



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  

الرتكیب الكیمیائي للماء ، اخلصائص الفیزیائیة للماء ، 
 . ة للماء ، اإلنتشارالفسیولوجی میةھاأل

المحاضرة و العروض 
التوضیحیة والمناقشة 

التفاعلیة و التعلیم 
 الذاتي

مقدمة في الحاسبات ، 

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 

الذاتي اختبارات شفھية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشھرية وتقارير 

 علمية

2 4 
 

التنافذ ، طرق قیاس الضغط التنافذي ، العوامل املؤثرة 
 يف الضغط التنافذي، التشرب

= == 

 = = إمتصاص املاء ، إمتصاص املاء ، نظریات  4 3

 = = . لعوامل املؤثرة يف إمتصاص املاء ، إنتقال املاء  4 4

5 4 
 

البناء الضوئي ، البالستیدات اخلضر ، تركیب الضوء ، 
 ناء الضوئي ،صبغات الب

= 
= 

6 4 
 

تفاعالت الضوء ، تثبیت ثاين أوكسید الكاربون يف 
 نباتات ثالثیة الكاربون

= 
= 

 = = األول رھإمتحان الش  4 7

 = = تثبیت ثاين أوكسید الكاربون يف رباعیة الكاربون  4 8

9 4 
 

تثبیت الكاربون يف النباتات العصاریة ، التنفس الضوئي 
 يف البناء الضوئي ، العوامل املؤثرة

= 
= 

10 4 
 

التنفس ، معامل التنفس ، آلیة التنفس ،التحلل 
 السكري ، دورة كریبس

= 
= 

 = = . املؤثرة يف التنفس نظام نقل الطاقة، العوامل  4 11

 = = الثاين رھإمتحان الش  4 12

13 4 

 

، منظمات النمو ، الرتكیز  النباتیة رموناتھال
احلیوي ، منشطات النمو ،  الفسیولوجي ، اإلختبار

 األوكسینات

= 

= 

 = = السایتوكاینینات ،،  اجلربلینات  4 14

 = = . األبسیسك ، اإلثلنی مثبطات النمو ، حامض  4 15

      

      



  
 4الصفحة 

 
  

د شوقي ، عباس أبو طبیخ ، أمح ، اللطیف عبد میةھعلم فسیولوجیا النبات عبد القادر ، فیصل ، ف - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
ة العراقیة . وزارة التعلیم العايل والبحث العلمي . دار الكتب للطباعة وریھ. . اجلم 1982غسان اخلطیب .

 علم فسلجة النبات د. عبد العظیم كاظم حممد 2- .والنشر

)        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 2001كلیة العلوم جامعة قطر . .. 2001أساسیات فسیولوجیا النبات . یاسنی ، بسام عبد القادر . 1-

2- Taiz ,L. and E. Zeiger.2002. Plant Physiology, 3rd ed.Sinauer 

Associates 

 . سیولوجیا وبیولوجیا النبات اجلزیئیة اثناء االجهاد املائي . د. جابر خمتار ابو جاد اهلل

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .
Journal of Plant Physiology 

 Plant Physiology 

 Indian Journal of Plant Physiology 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 . مستدامةمن أجل تنمیة بیئیة  لفسلجة النبات التطبیقیة االستخامات مجال في التطورات تواكب بحیث جھتطویر مفردات المن

 عتماد طرائق تدریس مستحدثة

 . المتراكمة مھخبرات من واالستفادة المجال ذاھاالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في 

 فسلجة النباتالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال 
 

 



  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

  كلیة العلوم  –جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
404BIFM  / احیاء مجھریة غذائیة /food microbal 

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6
 ساعة  60

 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 احياء جمهرية الغذاءاملفاهيم االساسية يف علم  التعرف على 

 

 

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  .المجھریة التي تعیش في التربة والمیاه عن االحیاء 

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :التقليد واحملاكاة أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

تخصیص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -
 .المتمیزین 

  ).المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .تشجیع الطالب على العمل الجماعي ضمن فریق عمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د



 البنیة التحتیة  .12

علم اإلحياء ا!هرية الغذائية -بكرتيا الغذاء  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  

  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
ا!هرية الغذائيةعلم اإلحياء  -بكرتيا الغذاء   

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 
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  احیاء مجھریة الغذاءتطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات في مجال  -
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

ا!هرية الغذائيةاإلحياء  –نبذة تارخيية    4 1    

   مصادر تلوث األغذية  4 2

3 4 
األسس العامة يف حفظ األغذية  

 والعوامل املؤثرة على األحياء ا!هرية
  

4 4 
طرق حفظ األغذية  وتشمل درجات  

 احلرارة الواطئة والعالية
  

املواد احلافظة –التجفيف   4 5    

التسخني –التشعيع   4 6    

جمهرية احلليب ومنتجاتهأحياء   4 7    

   أحياء جمهرية اللحوم ومنتجاKا  4 8

   أحياء جمهرية الفواكه واخلضر منتجاKا  4 9

   أحياء جمهرية احلبوب  4 10

11 4 
أحياء جمهرية الفواكه واخلضروات  

 ومنتجاKا
  

12 4 
 –أحياء جمهرية األغذية التفرقة السكر  

األغذية ا!ففة –الدهون   
  

   التسمم والتلوث الغذائي  4 13

   املواصفات القياسية واحلدود امليكروبية  4 14

   امتحان  4 15



  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا مجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  . علم احیاء مجھریة الغذاء العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال -

  
  
 

  

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دَبنًخبيؼخ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 حبُكهُخ انؼهىو / قسى ػهىو انح انقسى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 انزقُُبد انحُىَخ    اسى / سيض انًقشس .3

 حعىس داخم اندبيؼخ أشكبل انحعىس انًزبحخ .4

 فصهٍ انفصم / انسُخ .5

 نكم اسجىع َظشٌ سبػزٍُ    )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 2116 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

نًؼشفخ اهًُخ انكبئُبد سىاء كبئُبد يدهشَخ او كبئُبد ساقُخ فٍ اَزبج يىاد يهًخ ينٍ  يقذيخ أسبسُخ  اٌ هزا انًُهح االكبدًٍَ هى

 -وَهذف انًُهح انً: .انُبحُخ انزدبسَخ وانصُبػُخ وانطجُخ وانصُذالَُخ

 انحُىَخ انكالسُكُخ وانًزطىسح  نهذف انًطهىة يٍ انطبنت نكٍ َدزبص ثُدبذ يزطهجبد انًقشس هى إدساك انطبنت نزقُُبد ا .1

     

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

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

 البرنامج.

 وغشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى انًقشسيخشخبد .11

2022/9/1



  
 2الصفحة 

 
  

 

  االهذاف انًؼشفُخ 
 انزقبَخ انحُىَخ يؼشفخ انطبنت فٍ يدبل ا-1 

 واالخهضح انًزطىسح انًسزخذيخ فٍ هزا انًدبليؼشفخ غشائق -2 

    

 غشائق انزؼهُى وانزؼهى      

  غشَقخ انًحبظشح  -انششذ ثبسزخذاو ادواد انؼشض انحذَثخ انًخزهفخ -

  رضوَذ انطهجخ  ثبالسبسُبد وانًىاظُغ االظبفُخ انًزؼهقخ    -

  

 غشائق انزقُُى      

 االخزجبساد انؼًهُخ -1

 االخزجبساد انُظشَخ -2

 انزقبسَش وانذساسبد -3

 ايزحبَبد َىيُخ ثبسئهخ حههب رارُب   -4

 ثُزُخدسخبد يحذدح ثىاخجبد  - 5
 انًُقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزبهُهُخ انًهبساد  انؼبيخ و - 

 يزبثؼخ  انزطىس انؼهًٍ يٍ خالل االرصبل ثبندبيؼبد انؼبنًُخ ػٍ غشَق االَزشَُذ   -1 

 نًشبسكخ فٍ انًؤرًشاد انؼهًُخ داخم وخبسج انقطش ا -2 

 انًشبسكخ فٍ انىسش وانُذواد انؼهًُخ داخم وخبسج انقطش -3 

 بع انخبص.و يؤسسبد انذونخ وششكبد انقطانضَبساد انًُذاَُخ فٍ انًشبسَغ انصُبػُخ  -4 



  
 3الصفحة 

 
  

 انجُُخ انزحزُخ .12

      انكزت انًقشسح انًطهىثخ -1
  

  انًشاخغ انشئُسُخ )انًصبدس( -2

انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصٍ ثهب  - أ

   )انًدالد انؼهًُخ,انزقبسَش,...(

انًشاخغ االنكزشوَُخ,يىاقغ  - ة

   االَزشَذ...

 

 انًقشس انذساسٍ .خطخ رطىَش13

 ثُُخ انًقشس.11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىظىع
 غشَقخ انزقُُى غشَقخ انزؼهُى

1 2  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

2 2  
مقارنة بين الكائنات المجهرية  

 والكائنات الراقية
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

عملوةذالتخمرواالجزاءذالرئودوةذهلاذ  2 3  
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

تقنواتذزراعةذاالندجةذالنباتوةذ  2 4  
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

تقنواتذزراعةذاالندجةذاحلووانوةذ  2 5  
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

6 2  

االنزمياتذتقنواتذ 

)انتاجها,استخالصها,تنقوتها,استخد

   (اماتهاذالتطبوقوة

يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

 PCRاستخدامذالتقنواتذاحلدوثةذ    2 7
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

ذبواسطةذاهلالمالرتحولذالكهربائيذ   2 8
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

9 2  
تقنواتذاستخدامذالبالزموداتذكنواقلذذ

 كلونة

يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

ذانواعذالبالزموداتذواهمذتطبوقاتها   2 11
يحبظشح انكزشوَُخ 

يحشس ثبسزخذاو 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

امتحانذ  2 11      
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  انحذَثخ ؼهًُخاالسزفبدح يٍ يسزدذاد َزبئح  انجحىس ان. 

 .رطجُق ثؼط اسزشارُدُبد انزذسَس انحذَثخ 

 رىسُغ يفشداد انًُهح. 

 ادخبل كزت يصذسَخ ويُهدُخ حذَثخ. 
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  كلیة العلوم  –معة دیالى جا المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2
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 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .

 داف المقررأھ .

 البكرتيا املرضيةالتعرف على املفاهيم االساسية يف  
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 واالنسان

 
1 
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 الخبیثة
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عصیات ,عصیات السالمونیال  
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عصیات ,عصیات حمى مالطة   
 عصیات,السودوموناس
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عصیات البروتیوس ,الطاعون   
عصیات الكلبسیاال عصیات السعال 
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10 
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  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم  –جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

 / تحلیالت مرضیة رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6
 ساعة  60

 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 املرضية  لاألساسية لالختبارات التحاليتوضيح املبادئ 

 توضيحالتدخالت اليت قد حتصل يف التفاعالت 

 االختبارات وكيفية التعامل مع النماذج املرضية مبختلف أنواعها  توكذلك توضيح ميكانيكيا

 وكذلك معرفة األمهية السريرية والفائدة من اجراء اختبارات التحليالت املختربية 

 تفسري النتائج وكيفية كتابة تقارير نتائج االختباراتوكذلك معرفة 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  .والمیاه عن االحیاء المجھریة التي تعیش في التربة 

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :التقليد واحملاكاة أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

تخصیص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -
 .المتمیزین 

  ).المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .تشجیع الطالب على العمل الجماعي ضمن فریق عمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د



 البنیة التحتیة  .12

 مدخل إىل التحليالت املرضية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 أساسيات التحليالت املرضية  

  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests 8th 

Edition 2009 Lippincott Williams & Wilkins 

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 

Iدف اىل توضيح أهم أنواع  4

التحليالت املرضية املستخدمة 

  يف التشخيصات املختربية

 و المحاضرة ارشادات العمل املختربي
العروض 

  التوضیحیة
والمناقشة 

و التعلیم   التفاعلیة
 الذاتي

اختبارات شفھیة 
وتحریریة وعملیة 
یومیة وشھریة  
 وتقاریر علمیة

2 4 

معرفة األمهية السريرية والفائدة من 

التحليالت اجراء اختبارات 

 املختربية

 فحص االدرار العام

= = 

3 4 
فحص االبراز العام والفحص  

 البيكرتولوجي
= = 

4 4 
فحص القشع والفحص العام  

 والتحري عن السل
= = 

5 4 
فحص سوائل اجلسم وفحص  

 سائل النخاع الشوكي
= = 

 = = فحص السائل املنوي  4 6

 = = فحص صورة الدم الكاملة  4 7

 = = فحص املسحات بانواعها   4 8

 = = فحوصات االنسجة املرضية  4 9

 = =كملة فحوصات االنسجة املرضية  4 10

 = = الفحوصات املصلية  4 11

 = = تكملة الفحوصات املصلية  4 12

 = = فحوصات الكيمياء السريرية  4 13

14 4 
تكملة فحوصات الكيمياء  

 السريرية
= = 

   امتحان Uائي   4 15



اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

• Molecular diagnostics 

• Healthcare scientist 

• Laboratory automation 

• Automated analyzer 
 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

International Laboratory Accreditation Cooperation. 

detail-http://ilac.org/signatory ILAC 

magazine Health Management Technology  

Journal of Laboratory Automation  

  

  
  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  
  التحلیالت المرضیةتطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات في مجال  -
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا مجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  .  التحلیالت المرضیھ بكافة فروعھا العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال  -
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 كلیة العلوم  –جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

  402BIMPالجزیئيحیاء علم اال  رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

الطفرات  –) ترجمة الدنا  –استنساخ الدنا  –تضاعف الدنا ( الفعالیات البایولوجیة   –على علم االحیاء الطالب  ف یتعر
 تنظیم التعبیر الجیني: الوراثیة واصالحھا 

 

 

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(تطویر المعارف  المستوى األول   -1أ
 –مفھوم تنظیم التعبیر الجیني  –ترجمتھ  –استنساخھ  –تضاعفھ : تركیب الدنا  ( علم االحیاء الجزیئيعن 

  . ) مفھوم الطفرات

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :واحملاكاة التقليد أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 ) والبوربوینت االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   



  

 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة تخصیص مكان في  -
 .المتمیزین 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .تشجیع الطالب على العمل الجماعي ضمن فریق عمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د



 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 

التعرف على علم االحیاء  
الفعالیات البایولوجیة   –
 –تضاعف الدنا ( 

ترجمة  –استنساخ الدنا 
الطفرات  –) الدنا 

: الوراثیة واصالحھا 
  تنظیم التعبیر الجیني

الھدف من البایولوجىي 
األحماض  - الجزیئي
 Nucleicالنوویة 
Acids  

 و المحاضرة
العروض 

  التوضیحیة
والمناقشة 

و التعلیم   التفاعلیة
 الذاتي

اختبارات شفھیة 
وتحریریة وعملیة 
یومیة وشھریة  
 وتقاریر علمیة

2  

طفرات تعریف الطالب بال
تنظیم : الوراثیة واصالحھا 
 التعبیر الجیني

التركیب الكیمیائي و 
دنترة الدنا   -دنا الفیزیائي لل

  Denaturation of 
DNA 

= = 

3  

التھجین  
hybridization - 

  RNAتركیب الرنا 
 

 

= = 

4  

تركیب الدنا  
 Complexالمعقد

DNA 
structure الكروماتین و
الكروموسوم في خالیا 

 حقیقیة النواة

= = 

 Theالمادة الوراثیة    5
Genetic Material = = 

 DNAتكرار الدنا    6
Replication 

= = 

7  
تخلیق وبناء (االستنساخ  

) الرنا The 
Transcription 

= = 

 = = أنواع جزیئات الرنا   8

 = =  Translationالترجمة    9

مراحل تخلیق السلسلة    10
 = = الببتیدیھ في بدائیة النواة

 = =  Mutationsالطفرات     11

 = = العوامل المطفرة   12

13  

 DNAآلیات إصالح الدنا  
Repair 

Mechanisms 
= = 

14  
تنظیم فعالیة المورثات  

Regulation of 
Gene Activity 

= = 

   امتحان نھائي    15



 البنیة التحتیة  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
 علم االحیاء الجزیئي

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

Molecular Biology 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

Molecular Biology  
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في مجال علم ا الحیاء تطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیة  -

  الجزیئي
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا المجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  االحیاء الجزیئيعلم العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال  -

  
 

  

 



  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم  –جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

  411BIANویةالمضادات الحیعلم   رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

والتعرف على طرق مقاومتھا واألحیاء  مواصفاتھا العامة ة ودراسة أنواع المضادات الحیویعلى علم الطالب  ف یتعر

 .واإلمراض التي تستخدم لعالجھاویةومجتمیع المضادات الحیالتي تنتجھا 

 

 

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022/9/1



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  . )من حیث تركیبھا ومجامیعھا  وطرق مقومتھا من قبل االحیاء المجھریة  ویةعن علم المضادات الحی

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :واحملاكاة التقليد أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 ) والبوربوینت االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة تخصیص مكان في  -
 .المتمیزین 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .تشجیع الطالب على العمل الجماعي ضمن فریق عمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د



 البنیة التحتیة  .12

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 

دراسة أنواع المضادات  
الحیوي والتعرف على 

طرق مقاومتھا واألحیاء 
التي تنتجھا واإلمراض 

  التي تستخدم لعالجھا

الصفات العامة  –المقدمة 
  عامة فتعار ی–

  

2  

دراسة تأریخ اكتشاف 
 11المضادات الحیویة 

مواصفاتھا العامة .22
وتركیبھا الكیماوي وطرائق 

.تصنیفھا  
مجامیع المضادات -.33

.الحیویة  
طرق مقاومة .44

 المضادات الحیویة

آلیة عمل المضادات الحیویة 
 على الجدار الخلوي

  

3  
آلیة عمل المضادات  

الحیویة على الجدار 
 الخلوي

  

4  
آلیة عمل المضادات  

الحیویة على الغشاء 
 الخلوي

  

5  
آلیة عمل المضادات  

الحیویة المثبطة لتخلیق 
 البروتینات

  

6  
آلیة عمل المضادات  

الحیویة المثبطة لتخلیق 
 األحماض النوویة

  

   مقاومة المضادات الحیویة   7

فعالیة المضادات الحیویة    8
 داخل الجسم وتأیضیھا

  

البنسیلینات و    9
 السیفالوسبورینات

  

   الكوینولونات   10

   التترسایكلینات   11

   مجموعة الماكروالیدز   12

   المضادات الببتیدیة   13

14  
استخدام المضادات  

الحیویة في مجال األغذیة 
 والمجال الحیواني

  

   امتحان نھائي    15



  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  المقاومة البكتیریة للمضادات الحیویة . ویة المضادات الحیا

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

Pharmacology  

االنترنیت مواقع , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

Microbiology   

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  
في مجال علم تطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیة  -

  المضادات الحیویة
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا المجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  المضادات الحیویةعلم العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال  -

  
 

  

 



  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم  –معة دیالى جا المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

  410BIINM االحیاء المجھریة الصناعیة رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6
 ساعة 60

 2016/ 8/  7 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 رأھداف المقر .8

  
  
تخمرات ھم الأ..المتنوعة في الصناعات الغذائیةأھمیتھا  .. صناعیةعلى أنواع األحیاء المجھریة الالتعرف   

   ..الھوائیة والالھوائیة
  
  
  
  
  
  
  
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022/9/1



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

ر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  تطوی) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  .تدخل في الصناعات الغذائیة عن االحیاء المجھریة التي

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .لمادة المتعلمة ا

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :التقليد واحملاكاة أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .السبورة وااللقاء  واستخدامالمحاضرة  -

 ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  جدانیة والقیمیة األھداف الو -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( قیمة مع سلوك الفرد تكامل ال -5ج



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

تخصیص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -
 .المتمیزین 

  ).ة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلق( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .ضمن فریق عمل  تشجیع الطالب على العمل الجماعي - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د



 البنیة التحتیة  .12

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 

2دف اىل توضيح  4

اساسيات عمليات التخمر 

همة يف واالحياء ا6هرية امل

  .التخمرات 

نبذة تاریخیة عن 
التخمرات الصناعیة 

األحیاء  –المیكروبیة 
المجھریة المھمة في 

  التخمرات 

 و المحاضرة
العروض 

  التوضیحیة
والمناقشة 

و التعلیم   التفاعلیة
 الذاتي

اختبارات شفھیة 
وتحریریة وعملیة 
یومیة وشھریة  
 وتقاریر علمیة

2 4 
متطلبات التخمرات      

ناعیة المیكروبیةالص 
= = 

3 4 

      البوادئ واللقاحات  
المستخدمة في  

 التخمرات الصناعیة
= = 

4 4 

األسس العامة   
للتخمرات الھوائیة 
وتشمل كیمیائیتھا 

 وأنواعھا

= = 

5 4 

األسس العامة   
للتخمرات الالھوائیة 

وتشمل كیمیائیتھا 
 وأنواعھا

= = 

6 4 

الصناعات التخمیریة  
الھوائیة المھمة ال

 الكحول -وتشمل 
 االثیلي  

= = 

 = = البیرة  4 7

 = = النبیذ  4 8

 = = حامض الالكتیك  4 9

10 4 
خمیرة الخبز وتخمر  

 الخبز
= = 

11 4 

األسس العامة   
للتخمرات الھوائیة 
وتشمل كیمیائیتھا 

حامض  –وأنواعھا 
 الخلیك

= = 

 = = حامض الستریك  4 12

ستران  الدھونالدك  4 13  = = 

 = = البروتین المیكروبي  4 14

متحانالا  4 15    



                                           علم االحياء ا6هرية الصناعية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
Industrial microbiology 

اجع التي یوصى بھا                اـ الكتب والمر
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

Journal of  Industrial  Microbiology 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

www.indust . micro .com 
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  .الصناعیة التطورات في مجال االحیاء المجھریھ تطویر مفردات المنھج بحیث تواكب -
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا مجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
المتخصصة في الصناعات تنمیة االحیاء المجھریة  العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال -

  .الغذائیة 
  
  
 

  

 
 



  
 1الصفحة 

 

  

    

  وصف المقرر

  

  

  العلوم كلیة–جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 الحیاةقسم علوم     المركز/  علمي القسم ال .2

  409BIV   الفیروسات رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 ساعة    )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 3/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

انتقال وضیح میكانیكة وكیفیة ت  ومعرفة یفھا والتركیب الكیمیائي لھابمادة الفیروسات وتعرالب تعلیم الط
تجاه الفیروسات في البیئة وانتقالھا داخل الكائن الحي وطرق تكاثرھا والمناعة التي یكونھا المضیف 

الفیروسات وطق التمنیع وبعض العالجات الكیمیائیة ومجامیع الفیروسات التي تسبب االمراض في 
والتشخیص المختبري والوقایة من ھذه االمراض  سة صفات الفیروس المسبب وكیفیة االنتقالدرا,االنسان 
 غیرھاو االیدز, الحصبة, شلل االطفال, التھاب الكبد الفیروسي, االنفلونزا,الجدري 

مما یؤھلھم  الفیروساتتدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة 
 لفیروساتوالبحث في كافة مجاالت ا للعمل

  و الفرق عن االلفريوساتprionsو  viroidsتدريس وتعليم الطلبة على املصطلحات التالية 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022/9/1
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  فیروساتالمعرفة والفھم للتمكین الطلبة من الحصول  على  -1أ
  للفیروساتكیب الكیمیائیة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  للترا -2أ
  النتقال الفیروسات وطرق تكاثرھافھم تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة وال  -3أ
 لالمراض الفیروسیة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

   .قررمالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
   الفیروساترجات ضیع االضافیة المتعلقة بمختزوید الطلبة  باالساسیات والموا   -
تتطلب التفكیر   الفیروساتة مواضیع الكیمیاء تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقش  -

  والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  ذاتیة بطرق سببیة اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  فیروساتالفكري لل باالطارتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   -1ج
  المرتبطة باالمراض الفیروسیةتمكین الطلبة من حل المشاكل  -2ج
    وباللغة االنكلیزیة  فیروساتشاكل المرتبطة بالتمكین الطلبة  من حل الم -3ج
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 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  ركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر المشا  -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة العضویة  -
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     )المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
Principles and Practice of Clinical Virology, 6th 
ed, Edited by Arie J. Zuckerman 

 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعريف الطالب بالفريوسات  5 1

  وامهيتها يف حياتنا

مقدمة عن الفريوسات 

  واشكاهلا وتصنيفها 

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

تعريف الطالب بتضاعف  5 2

  وانواعها الفريوسات

 = السبورة والداتا شو   تضاعف الفريوسات

وراثة ف الطالب بتعري 5 3

 الفريوسات

 = السبورة والداتا شو   الوراثة

امراضية تعريف الطالب ب 5 4

الفريوسات واملناعة ضد 

 الفريوسات

  امراضية الفريوسات

  نيكية املناعةميكا

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بفريوس احلأل  5 5

  واحلزام الناري

 = والداتا شو السبورة   بفريوس احلأل واحلزام الناري

 = السبورة والداتا شو   اجلدري اجلدريتعريف الطالب  5 6

التهاب الكبد تعريف الطالب  5 7

 الفريوسي

 = السبورة والداتا شو   التهاب الكبد الفريوسي

رض شلل تعريف الطالب مب 5  8

 االطفال

 = السبورة والداتا شو   شلل االطفال

رض احلصبة تعريف الطالب مب 5  9

 انيةاالمل

 = السبورة والداتا شو   احلصبة االملانية

رض العوز تعريف الطالب مب 5  10

 املناعي

 = السبورة والداتا شو   مرض العوز املناعي

 = السبورة والداتا شو   االنفلونزا االنفلونزاتعريف  5  11

 = السبورة والداتا شو   النكاف مبرض النكاف تعريف الطالب 5  12

 = السبورة والداتا شو   احلصبة احلصبة تعريف الطالب 5  13

 = السبورة والداتا شو   داء الكلب داء الكلبتعريف الطالب ب 5  14

باشباه تعريف الطالب  5  15

 الفريوسات والربيون

 = السبورة والداتا شو   اشباه الفريوسات و الربيون

     امتحان 5  16
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              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 
Kayser, Medical Microbiology © 2005 Thieme  

یت مواقع االنترن, ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 
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  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .الفیروساتفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  



  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم  –جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحیاة  المركز/  علمي القسم ال .2

 /  ورثة احیاء مجھریة/أحیاء مجھریة  رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016/ 8/ 2 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

( میكانیكات االنتقال االفقي للجینالت  -دراسة البلالزمیدات البكتیریة  من حیث الحیاء المجھریةبوراثة اتعریف الطالب 
 رسم الخرائط  الوراثیة –اعادة اتحاد الدنا   –) التوصیل –التحول  –االقتران 

 

 

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022/9/1



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  .االحیاء المجھریةوراثة عن 

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :التقليد واحملاكاة أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 ) والبوربوینت االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

تخصیص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -
 .المتمیزین 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .تشجیع الطالب على العمل الجماعي ضمن فریق عمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
 علم وراثة االحیاء المجھریة
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 
تعریف الطالب بمفھوم  

  بوراثة الحیاء المجھریة
البالزمیدات البكتیریة 

Plasmids  

  

2  

 انتقال تعريف الطالب بطرائق

 -البالزمیدات البكتیریة  
میكانیكات االنتقال االفقي 

 –االقتران ( للجینالت 
)التوصیل –التحول   

نقل المورثات الكروموسومیة 
بأعادة الرتباط مع المكون الوراثي 

االقتران الوراثي -للمعیلل  

  

التحول    3
Transformation 

  

4   Recombination
 اعادة اتحاد الدنا

  

العاثیات البكتیریة    5
Bacteriophage 

  

   بعض أنواع العاثیات   6

7  

العاثیات المحولة  
Transducing 

phage–  التوصیل  

 

  

8  
العناصر  

Transposablاالنتقالیة
e    elements 

  

آلیة االنتقال    9
Transposition 

  

10  

سم الخرائط ر 
الكروموسومیة في 

تحلیل االقتران  - البكتریا 
Conjugational  

analysis 

  

11  
رسم الخرائط  

الكروموسومیة بواسطة 
 التحول والتوصیل

  

   وراثة الخمائر   12

   وراثة الفطریات   13

   وراثة الفطریات   14

   امتحان نھائي    15



اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 
Microbial Genetics 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 
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الحیاء لوراثة  ا تطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیة  -

  .المجھریة  
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا المجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  . االحیاء المجھریةوراثة العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال  -

  
  
 

  

 


