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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 / كلية العلومجامعة المثنى  ؤسسة التعليميةالم .1

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 التقنيات االحيائيهعلم 

 علوم/ علوم حياة سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2117/ 2/  12 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحياتية. -1

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -2

 نيات العالية.اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التق -3

                            اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والمعدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية                             -4     
 والتطبيقية .        

 ة التطورات العلمية بهذا المجال .بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكب--5    
 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
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  االهداف المعرفية  - أ
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية -1أ

 زة المختبرية والتقنيات الحديثة.اكسابة خبرة في معرفة كافة االجه -2أ
 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 . التقنيات الحديثه في كشف وتحليل الجينات الوراثيه امتالكة خبرة في معرفة –- 1ب 
  الحديثة في العلوم البايولوجية.امتالكة معرفة علمية لمواكبة التطورات  - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 , الدوائر النقاشيهالتعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات

 
 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الشهرية والمفاجئة

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
 ى الفهم لدى الطالب من خالل الطرق الحديثه للتعلمتعزيز مستو -1ج         

 تزويده بالمعلومه الدقيقه -2ج

 جعل الطالب يتحمل جزء من تعزيز الجانب العلمي-3ج
 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .
 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 قشة المباشرة للمعلومات التي تم جمعها من قبل  الطلبة وتقييم المعلومه القيمةالمنا
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 من خالل االسئلة العلمية . -1د
 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج
 على المصادر العلمية الحديثةاطالع الطالب -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العلمية .

 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 من خالل مناقشة الطالب باألسئلة العلمية والعملية مباشرة

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 2  التقنيات االحيائيه Bio 459 الرابعه

  

2 
 

  
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 القيام بالفعاليات االتية يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل

 حديثةاالطالع على المصادر العلمية ال  -1

 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالمشاركة في الدورات  -2
 االستخدام االمثل لشبكة االنترنيت والدخول الى مواقع علمية رصينة -3

 المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية -4
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ئج الخاص بنتاج تبادل المعلومات من خالل المشاركة بإحدى الفرق العلمية لالطالع على احدث النتا -5
 علمي معين

التخطيط لالستفادة من امكانيات الوسط )  المادية والمعنوية ( لالرتقاء بالواقع البحثي بما يضمن  -6
 حدوث تغير على المستوى الشخصي لتصبح تغذية راجعة للبناء العلمي التراكمي

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

 ول مركزيقب
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

Molecular biology of the gene. Fifth edition, Watson and Losick 2014 

Gene cloning. Second edition. Dominic 2013 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

التوظيف المتعلقة بقابلية 

 (والتطور الشخصي

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

  + + +   + +    ++  + + + اساسي تقنيات احيائيه Bio 459 الرابعه

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .2

 تقنيات احيائيه اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات جماعية أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 12/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 مع بيان عالقة هذا العلم بالعلوم االخرى البيولوجي الجزيئيعلم بتعريف الطالب -

 . باالعتماد على مجموعة من االسس العلمية  اصل نشوء الماده الوراثيه وتركيب الجيناتالتعرف على 

   جين.التركيب العام لكل  تعليم الطالب عن

 ليل الجينات والماده الوراثيهاستخدام الطرق الحديثه في تحعلى  تعريف الطالب

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات  -1أ -1أ

       المختبرية.
 ختبرية والتقنيات الحديثة.اكساب الطالب خبرة في معرفة كافة االجهزة الم -2أ
 الطالب المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. اكساب -3أ

 الطالب خبرة عن كيفية فحص االنسجة الطبيعية والغير طبيعية اكساب -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بالفحوصات المختبرية.امتالك الطالب  خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة  – 1ب
 امتالك الطالب معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 

 امتالك الطالب  خبرة في تشخيص االنسجة المرضية – 3ب 
الطالب القدرة على وضع اسس مظهرية للمقارنة بين الطبيعي والغير طبيعي لكافة  امتالك -4-ب

 االنسجة الحيوانية
-     
 طرائق التعليم والتعلم      

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة  -المحاضرات 

 والمؤتمرات  داخل وخارج القطر ةبالدورات التدريبي
 
 

 
 طرائق التقييم      

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج
 الطلبةالمسابقات العلمية بين -2ج

 من خالل طرح مشكلة علمية ومحاولة ايجاد حلول لها  -3ج

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي من خالل كتابة اوراق بحثية  -1

  في الهندسه الوراثيه الى مختبرات متخصصة القيام بالرحالت الميدانية العلمية -2

المهارات العملية وإجراء التجارب لتدريب الطلبة على تحليل النتائج  الجلسات العملية إلكساب الطلبة -3

 والوصول إلى استنتاجات محددة

 
 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة بالدورات  -المحاضرات 
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  ةالتدريبي
 

 
 ييم طرائق التق   

 عن طريق االمتحانات اليومية واألسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية

 
 

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

 . ةعن طريق الدورات التدريبي -1د

 ة .التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحي-2د
 عن طريق اقامة معارض علمية -3د

 عن طريق المشاركة في المؤتمرات  -4د
   المشاركة في المسابقات الخاصة بالبحوث العلمية المتميزة  -5د

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعات8 1
مقدمه عن علم التقنيات 

 االحيائيه

استخدام اجهزة 
 Dataلعرض ا

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

2 
دور التقنيات االحيائيه في  ساعات8

تطور مجاالت الحياة 

 المختلفه

استخدام اجهزة 
 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

3 
التعريف بتقنية الهندسه  ساعات8

 الوراثيه
استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

4 
استخدام اجهزة  انزيمات القطع ساعات8

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

5 

استخدام اجهزة  كيفية قطع الجينات ساعات8

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

6 

استخدام اجهزة  انزيمات الربط ساعات8

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 يةوالشهر

7 

استخدام اجهزة  نواقل الكلونه ساعات8

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

8 
استخدام اجهزة  تقنية الكلونه الجينيه ساعات8

 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

9 
استخدام اجهزة  التعبير الجيني في المختبر ساعات8

 Dataالعرض 
االمتحانات 

مية اليو
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 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ,Molecular biology of the gene. Fifth edition )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Watson and Losick 2014 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

المقرر لمواكبة التطورات العلمية والمعلومات الحديثة التي تظاف تتظمن الخطة التطويريه للمنهج الدراسي 
 على المادة العلمية االساسية 

 بحيث يكون تطوير المقرر بما يتواكب والتطورات العالمية في مجال المقرر
 

 

 
 

 

 

 

show والشهرية 

11 
طرق السيطره على  ساعات8

 التعبير الجيني
استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

11 

استخدام اجهزة  تنقية وتحليل البروتينات ساعات8

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

12 

تقنية مضاعفة الماده  ساعات8

 الوراثيه

هزة استخدام اج

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

13 

تقنية تحليل الجينات  ساعات8

 باستحدام الكومبيوتر 

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 لــميجـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم الع  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 كلية العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 21/1/1122تاريخ ملء الملف :     

 
 :      التوقيع:                                                              التوقيع    
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  المعاون العلمي : سما                                                  : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة المثنى / كلية العلوم المؤسسة التعليمية .15

 الحياة علوم / المركز  علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17
 المهني 

 

 ماجستير اسم الشهادة النهائية  .18

  :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي
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  المعتمد   برنامج االعتماد .21

المؤثرات الخارجية  .21

 األخرى 
 

 2117/ 2/  12 تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي .23

 ي العلوم التطبيقية الحياتية.اكساب الطلبة الخبرة ف -4

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -5

 اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات العالية. -6

النظرية                                                          اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والمعدات التي يمكن استخدامها في دراستهم-4     

 والتطبيقية .        

 بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .--5    
 

 

 

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .24

  ف المعرفية االهدا - ب
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية -1أ

 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ
 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 
 امتالكة خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية –- 1ب 

  امتالكة معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      
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 سمنارات العلمية , التطبيق في المختبراتالتعليم االلكتروني , ال
 

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 االختبارات الشهرية والمفاجئة

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعزيز مستوى الفهم لدى الطالب من خالل الطرق الحديثه للتعلم -1ج         
 تزويده بالمعلومه الدقيقه -2ج
 تعزيز الجانب العلمي جعل الطالب يتحمل جزء من-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .

 
 

 
 طرائق التقييم    

 
 المناقشة المباشرة للمعلومات التي تم جمعها من قبل  الطلبة وتقييم المعلومه القيمة

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة أهيلية التو المهارات العامة-د 
 من خالل االسئلة العلمية . -1د

 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج
 اطالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 يثة و اجراءة التجارب العلمية .بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحد
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 طرائق التقييم          

 
 

 من خالل مناقشة الطالب باألسئلة العلمية والعملية مباشرة

 بنية البرنامج  .25

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

 عملي     نظري      

 يادراسات عل

 ماجستير
 2  االنسجة  

  
درجة 

 البكالوريوس 
( 2تتطلب )

 ساعة معتمدة 

     

     

     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

 
 القيام بالفعاليات االتية يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل

 االطالع على المصادر العلمية الحديثة  -7

 ي مجال االختصاص العلمي.داخل وخارج القطر ف ةالتدريبيالمشاركة في الدورات  -8
 االستخدام االمثل لشبكة االنترنيت والدخول الى مواقع علمية رصينة -9

 المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية -11
تبادل المعلومات من خالل المشاركة بإحدى الفرق العلمية لالطالع على احدث النتائج الخاص  -11

 بنتاج علمي معين
الوسط )  المادية والمعنوية ( لالرتقاء بالواقع البحثي بما  التخطيط لالستفادة من امكانيات -12

 يضمن حدوث تغير على المستوى الشخصي لتصبح تغذية راجعة للبناء العلمي التراكمي

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .27

 قبول مركزي
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28

تبادل المعلومات عن طريق استخدام االنترنيت اما من خالل  -4المجالت العلمية  -3لدوريات ا -2الكتب 
 الدخول الى المواقع العلمية او من خالل االشتراك في الفرق البحثية
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 مخطط مهارات المنهج

 ميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقيي

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

دراسات عليا 

 ماجستير
  + + +   + +    ++  + + + اساسي االنسجة 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم المؤسسة التعليمية .9

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .11

 االنسجة اسم / رمز المقرر .11

 محاضرات جماعية أشكال الحضور المتاحة .12

 فصلي الفصل / السنة .13

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 12/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 االنسجة مع بيان عالقة هذا العلم بالعلوم االخرى تعريف الطالب علم-

 . االنسجة  باالعتماد على مجموعة من االسس العلميةصنيف  تالتعرف الطالب على 

 . مع التطرق الى جميع الجوانب الخاصة بالتطفل التركيب العام لكل نسيج  تعليم الطالب عن

 .رض الدراسة على كيفية تحضير المقاطع النسجية لغ تعريف الطالب
 
 
 
 

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

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .13

  هداف المعرفية األ -أ
تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات  -1أ -1أ

       المختبرية.
 والتقنيات الحديثة. اكساب الطالب خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية -2أ

 اكسابه الطالب المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 اكسابة الطالب خبرة عن كيفية فحص االنسجة الطبيعية والغير طبيعية -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 حوصات المختبرية.امتالك الطالب  خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالف – 1ب

 امتالك الطالب معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 
 امتالك الطالب  خبرة في تشخيص االنسجة المرضية – 3ب 
الطالب القدرة على وضع اسس مظهرية للمقارنة بين الطبيعي والغير طبيعي لكافة  امتالك -4-ب

 االنسجة الحيوانية
-     
 طرائق التعليم والتعلم      

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة  -المحاضرات 

 والمؤتمرات  داخل وخارج القطر ةبالدورات التدريبي
 

 

 
 طرائق التقييم      

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج

 بةالمسابقات العلمية بين الطل-2ج
 من خالل طرح مشكلة علمية ومحاولة ايجاد حلول لها  -3ج

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي من خالل كتابة اوراق بحثية  -4

وكتابة تقرير  الى مختبرات متخصصة في صناعة المقاطع النسيجية القيام بالرحالت الميدانية العلمية -5

 وب شخصي مبسطعلمي حولها باسل

الجلسات العملية إلكساب الطلبة المهارات العملية وإجراء التجارب لتدريب الطلبة على تحليل النتائج  -6

 والوصول إلى استنتاجات محددة

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

شاركة بالدورات التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى الم -المحاضرات 
  ةالتدريبي

 

 
 طرائق التقييم    

 عن طريق االمتحانات اليومية واألسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية
 

 

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

 . ةعن طريق الدورات التدريبي -1د

 التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحية .-2د
 عن طريق اقامة معارض علمية -3د

 عن طريق المشاركة في المؤتمرات  -4د
   المشاركة في المسابقات الخاصة بالبحوث العلمية المتميزة  -5د
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 البنية التحتية  .15

 بنية المقرر .14

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

1 
      

 ساعات11

االنسجة الطالئية   
والمغطية والمبطنه 

وظيفة االنسجة 
 الطالئية ونشئتها

 

 مقدمة

االنسجة الطالئية 

المغذيه الغدد 

 التصنيف العام

استخدام 
اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

2 
     
 ساعات11

االنسجة الرابطة 

ت االساسية المكونا
 وااللياف االساسية

انواع االنسجة الرابطة ا

االصليه والمتخصصة 
ااخصائص العامة لكل نوع 

ودور االرضية في وظيفة 
 النسيج

استخدام 

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

3 
     
 ساعات11

النسيج العضلي فسلجة التقلص 
 واالنبساط

انواع االنسجة العضلية 

قلص وانبساط ت
 العضالت وفسلجتها

استخدام 

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

4 
     
 ساعات11

النسيج العصيب التغذية العصبية بصورة 
 موسعة واالجهزة العصبية الذاتية

الخلية العصبية 
وتصانيفها 

ومكونات النسيج 
 العصبي ونشاته

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

متحانات اال
اليومية 

 والشهرية

5 
     

 ساعات11

الجهاز العصبي المركزي  اجلهاز العصيب املركزي واحمليطي والذايت
والمحيطي والعقيدة 

العصبية التشابك العصبي 
والعصبي العضلي   

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

6 
     

 ساعات11

االوعية الدموية اجلهاز القليب الوعائي 
 وظائفها الفسلجية وانواعها وتصنيفها

القلب واالوعية الدمويه 
واللمفاوية مكونات الوعية 
والطبقات الجدارية 

والتغذية الدموية والعصبيه 
 للوعاء

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

7 
     

 ساعات11

وي اجلهاز اللمفاوي دور اجلهاز املفا
 االعظاء اللمفية

االوعية واالعضاء 
اللمفاوية حركة 

السائل اللمفي ودور 

االعضاء اللمفية في 
 الجسم

استخدام 
اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية
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  Basic histology ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  applied histology ,luna , cell biology , )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 

Basic histology 
ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Cell biology, atlas human histology 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .16

   
تظمن الخطة التطويريه للمنهج الدراسي المقرر لمواكبة التطورات العلمية والمعلومات الحديثة التي تظاف ت

 على المادة العلمية االساسية 
 بحيث يكون تطوير المقرر بما يتواكب والتطورات العالمية في مجال المقرر
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 ــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــميجـــ  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 كلية العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 21/1/1122ء الملف :  ىتاريخ مل   

 
 :   التوقيع                               :                                  التوقيع    
  المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
                :                                          التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 ديمي وصف البرنامج األكا       

 

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

 

 لعلومجامعة المثنى / كلية ا المؤسسة التعليمية .29

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .31

او اسم البرنامج األكاديمي  .31

 المهني 
 

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .32

  :النظام الدراسي  .33
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .34

المؤثرات الخارجية  .35

 األخرى 
 

 2117/ 2/  12 تاريخ إعداد الوصف  .36

 مج األكاديميأهداف البرنا .37

 اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحياتية. -7

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -8

 اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات العالية. -9

عدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية                                                         اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والم-4     
 والتطبيقية .        

 بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .--5    
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 ئق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرا برنامجمخرجات ال  .38

  االهداف المعرفية  - ت
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية -1أ

 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ
 ودراسة العلوم الحديثة.اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 امتالكة خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية –- 1ب 
  امتالكة معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. - 2ب 

        - 3ب 

 
 م والتعلم طرائق التعلي     

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات

 
 

 
 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الشهرية والمفاجئة

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 تعزيز مستوى الفهم لدى الطالب من خالل الطرق الحديثه للتعلم -1ج         

 الدقيقه تزويده بالمعلومه -2ج
 جعل الطالب يتحمل جزء من تعزيز الجانب العلمي-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .
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 طرائق التقييم    

 
 القيمةالمناقشة المباشرة للمعلومات التي تم جمعها من قبل  الطلبة وتقييم المعلومه 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 من خالل االسئلة العلمية . -1د

 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج
 اطالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العلمية .بأ ط
 

 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 من خالل مناقشة الطالب باألسئلة العلمية والعملية مباشرة

 بنية البرنامج  .39

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

 عملي     نظري      

 2  االنسجة   االثالثة

  

درجة 
 البكالوريوس 

( 2تتطلب )
 ساعة معتمدة 
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 2 2 تشريح مقارن  الرابعة 

 2 2 اجنة  الرابعة

     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .41

 
 القيام بالفعاليات االتية يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل

 ة الحديثةاالطالع على المصادر العلمي  -13

 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالمشاركة في الدورات  -14
 االستخدام االمثل لشبكة االنترنيت والدخول الى مواقع علمية رصينة -15
 المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية -16

لنتائج الخاص تبادل المعلومات من خالل المشاركة بإحدى الفرق العلمية لالطالع على احدث ا -17
 بنتاج علمي معين

التخطيط لالستفادة من امكانيات الوسط )  المادية والمعنوية ( لالرتقاء بالواقع البحثي بما  -18
 يضمن حدوث تغير على المستوى الشخصي لتصبح تغذية راجعة للبناء العلمي التراكمي

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .41

 قبول مركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .42

تبادل المعلومات عن طريق استخدام االنترنيت اما من خالل  -4المجالت العلمية  -3الدوريات  -2الكتب 

 الدخول الى المواقع العلمية او من خالل االشتراك في الفرق البحثية
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 مخطط مهارات المنهج

 المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
أهيلية والتارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

  + + +   + +    ++  + + + اساسي االنسجة  الثالثة

                   
   + +   + +  + + +  + + + اساسي تشريح مقارن 436 الرابعة

                   

                    الرابعة

  + + +   + +  + + +  + + + اختياري اجنة  

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم المؤسسة التعليمية .17

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .18

 التشريح المقارن اسم / رمز المقرر .19

 ةمحاضرات جماعي أشكال الحضور المتاحة .21

 فصلي الفصل / السنة .21

 11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 12/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 تعريف الطالب علم التشريح المقارن مع بيان عالقة هذا العلم بالعلوم االخرى-

 . الحبليات  باالعتماد على مجموعة من االسس العلميةصنيف  تالتعرف الطالب على 

 . مع التطرق الى جميع الجوانب الخاصة بالتطفل التركيب العام لكل الصفات التشريحية  ليم الطالب عنتع

 على كيفية المقارنة تشريحيا بين الحبليات المختلفة تعريف الطالب
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .17

  هداف المعرفية األ -أ
لب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات تزويد الطا -1أ -1أ

       المختبرية.
 اكساب الطالب خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 اكسابه الطالب المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 كيفية المقارنة تشريحيا بين الحبليات اكسابة الطالب خبرة عن -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 امتالك الطالب  خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. – 1ب

 امتالك الطالب معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 
 خبرة في تشريح الحلبليات امتالك الطالب  – 3ب 
الطالب القدرة على وضع اسس مظهرية للمقارنة بين الطبيعي والغير طبيعي لكافة  امتالك -4-ب

 االعضاء الحيوانية
-     
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة -المحاضرات 

 والمؤتمرات  داخل وخارج القطر ةبالدورات التدريبي
 

 

 
 طرائق التقييم      

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج

 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج
 من خالل طرح مشكلة علمية ومحاولة ايجاد حلول لها  -3ج

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ن خالل كتابة اوراق بحثية اكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي م -7

وكتابة تقرير  الى مختبرات متخصصة في صناعة المقاطع النسيجية القيام بالرحالت الميدانية العلمية -8

 علمي حولها باسلوب شخصي مبسط

الجلسات العملية إلكساب الطلبة المهارات العملية وإجراء التجارب لتدريب الطلبة على تحليل النتائج  -9

 تاجات محددةوالوصول إلى استن
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة بالدورات  -المحاضرات 
  ةالتدريبي

 

 
 طرائق التقييم    

 عن طريق االمتحانات اليومية واألسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية
 

 

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

 . ةعن طريق الدورات التدريبي -1د

 التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحية .-2د
 عن طريق اقامة معارض علمية -3د

 عن طريق المشاركة في المؤتمرات  -4د
   في المسابقات الخاصة بالبحوث العلمية المتميزة  المشاركة -5د
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 البنية التحتية  .19

 بنية المقرر .18

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
      

 ساعات11
الحبليات تعريفها 

 االسس التطورية

 

 مقدمة

 في صفاتها ونشئتها

استخدام 
اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

2 
     
 ساعات11

استخدام  التصنيف العام للحبليات تصنيف الحبليات

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

3 
     
 ساعات11

استخدام  ااجزاء الجهاز التنفسي اجلهاز التنفسي

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

4 
     
 ساعات11

مكونات الجهاز  اجلهاز اهلظمي
 الهظمي

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

5 
     

 ساعات11

استخدام  الجلد ومشتقاته اجلهاز اجللدي
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

6 
     

 ساعات11

الوعية الدمويه القلب وا اجلهاز القليب الوعائي
 واللمفاوية

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

7 
     

 ساعات11

االوعية واالعضاء  اجلهاز اللمفاوي
 اللمفاوية

استخدام 
اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية
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  Basic histology ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 التشريح املقارن )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

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

Comparative anatomy of animals  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

   
تتظمن الخطة التطويريه للمنهج الدراسي المقرر لمواكبة التطورات العلمية والمعلومات الحديثة التي تظاف 

 على المادة العلمية االساسية 
 بحيث يكون تطوير المقرر بما يتواكب والتطورات العالمية في مجال المقرر
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 ـــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــميجــ  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 كلية العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 21/1/1122ء الملف :  ىتاريخ مل   

 
 :   التوقيع                                :                                 التوقيع    
  المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
                 :                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 اديمي وصف البرنامج األك       

 

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

 

 العلومجامعة المثنى / كلية  المؤسسة التعليمية .43

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .44

او اسم البرنامج األكاديمي  .45

 المهني 
 

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .46

  :النظام الدراسي  .47
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .48

المؤثرات الخارجية  .49

 األخرى 
 

 2117/ 2/  12 تاريخ إعداد الوصف  .51

 امج األكاديميأهداف البرن .51

 اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحياتية. -11

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -11

اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات  -12

 العالية.

معدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية                                                         اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة وال-4     
 والتطبيقية .        
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 بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .--5    
 

 

 

 

 

 

 ائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطر برنامجمخرجات ال  .52

  االهداف المعرفية  - ث
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية -1أ
 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 ودراسة العلوم الحديثة. اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 
 امتالكة خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية –- 1ب 

  امتالكة معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. - 2ب 
        - 3ب 

 
 يم والتعلم طرائق التعل     

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات
 

 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 االختبارات الشهرية والمفاجئة

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعزيز مستوى الفهم لدى الطالب من خالل الطرق الحديثه للتعلم -1ج         
 الدقيقه  تزويده بالمعلومه-2ج

 جعل الطالب يتحمل جزء من تعزيز الجانب العلمي-3ج
 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
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 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .
 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 القيمة المناقشة المباشرة للمعلومات التي تم جمعها من قبل  الطلبة وتقييم المعلومه
 

 
 

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

 من خالل االسئلة العلمية . -1د
 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج

 اطالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العلمية .بأ 

 
 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 من خالل مناقشة الطالب باألسئلة العلمية والعملية مباشرة

 بنية البرنامج  .53

 ةالساعات المعتمد           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2  االنسجة   االثالثة

  
درجة 

 البكالوريوس 
( 2تتطلب )
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 ساعة معتمدة 

 2 2 تشريح مقارن  الرابعة 

 2 2 اجنة  الرابعة

     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .54

 
 القيام بالفعاليات االتية يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل

 ية الحديثةاالطالع على المصادر العلم  -19

 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالمشاركة في الدورات  -21
 االستخدام االمثل لشبكة االنترنيت والدخول الى مواقع علمية رصينة -21

 المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية -22
النتائج الخاص تبادل المعلومات من خالل المشاركة بإحدى الفرق العلمية لالطالع على احدث  -23

 بنتاج علمي معين
التخطيط لالستفادة من امكانيات الوسط )  المادية والمعنوية ( لالرتقاء بالواقع البحثي بما  -24

 يضمن حدوث تغير على المستوى الشخصي لتصبح تغذية راجعة للبناء العلمي التراكمي

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .55

 قبول مركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .56

تبادل المعلومات عن طريق استخدام االنترنيت اما من خالل  -4المجالت العلمية  -3الدوريات  -2الكتب 

 الدخول الى المواقع العلمية او من خالل االشتراك في الفرق البحثية
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
تأهيلية والارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

  + + +   + +    ++  + + + اساسي االنسجة  الثالثة

                   
   + +   + +  + + +  + + + اساسي تشريح مقارن 436 الرابعة

                   

                    الرابعة

  + + +   + +  + + +  + + + اختياري اجنة  

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم المؤسسة التعليمية .25

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .26

 التشريح المقارن اسم / رمز المقرر .27

 يةمحاضرات جماع أشكال الحضور المتاحة .28

 فصلي الفصل / السنة .29

 11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .31

 12/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 تعريف الطالب علم التشريح المقارن مع بيان عالقة هذا العلم بالعلوم االخرى-

 . الحبليات  باالعتماد على مجموعة من االسس العلميةصنيف  تالتعرف الطالب على 

 . مع التطرق الى جميع الجوانب الخاصة بالتطفل التركيب العام لكل الصفات التشريحية  عليم الطالب عنت

 على كيفية المقارنة تشريحيا بين الحبليات المختلفة تعريف الطالب
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .21

  هداف المعرفية األ -أ
الب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات تزويد الط -1أ -1أ

       المختبرية.
 اكساب الطالب خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 اكسابه الطالب المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 ن كيفية المقارنة تشريحيا بين الحبلياتاكسابة الطالب خبرة ع -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 امتالك الطالب  خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. – 1ب

 امتالك الطالب معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 
 خبرة في تشريح الحلبليات  امتالك الطالب – 3ب 
الطالب القدرة على وضع اسس مظهرية للمقارنة بين الطبيعي والغير طبيعي لكافة  امتالك -4-ب

 االعضاء الحيوانية
-     
 طرائق التعليم والتعلم      

ة التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشارك -المحاضرات 

 والمؤتمرات  داخل وخارج القطر ةبالدورات التدريبي
 

 

 
 طرائق التقييم      

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج

 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج
 من خالل طرح مشكلة علمية ومحاولة ايجاد حلول لها  -3ج

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 من خالل كتابة اوراق بحثية اكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي  -11

وكتابة  الى مختبرات متخصصة في صناعة المقاطع النسيجية القيام بالرحالت الميدانية العلمية -11

 تقرير علمي حولها باسلوب شخصي مبسط

الجلسات العملية إلكساب الطلبة المهارات العملية وإجراء التجارب لتدريب الطلبة على تحليل  -12

 نتاجات محددةالنتائج والوصول إلى است
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة بالدورات  -المحاضرات 
  ةالتدريبي

 

 
 طرائق التقييم    

 عن طريق االمتحانات اليومية واألسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية
 

 

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

 . ةعن طريق الدورات التدريبي -1د

 التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحية .-2د
 عن طريق اقامة معارض علمية -3د

 عن طريق المشاركة في المؤتمرات  -4د
   ة في المسابقات الخاصة بالبحوث العلمية المتميزة المشارك -5د
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 البنية التحتية  .23

 بنية المقرر .22

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
      

 ساعات11
الحبليات تعريفها 

 االسس التطورية

 

 مقدمة

 في صفاتها ونشئتها

استخدام 
اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

2 
     
 ساعات11

استخدام  التصنيف العام للحبليات تصنيف الحبليات

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

3 
     
 ساعات11

استخدام  ااجزاء الجهاز التنفسي اجلهاز التنفسي

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

4 
     
 ساعات11

مكونات الجهاز  اجلهاز اهلظمي
 الهظمي

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

5 
     

 ساعات11

استخدام  الجلد ومشتقاته اجلهاز اجللدي
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

6 
     

 ساعات11

االوعية الدمويه القلب و اجلهاز القليب الوعائي
 واللمفاوية

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

7 
     

 ساعات11

االوعية واالعضاء  اجلهاز اللمفاوي
 اللمفاوية

استخدام 
اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية
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  Basic histology ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 التشريح املقارن )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

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

Comparative anatomy of animals  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .24

   
تتظمن الخطة التطويريه للمنهج الدراسي المقرر لمواكبة التطورات العلمية والمعلومات الحديثة التي تظاف 

 على المادة العلمية االساسية 
 بحيث يكون تطوير المقرر بما يتواكب والتطورات العالمية في مجال المقرر
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 ــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــميجـ  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة :    القسم العلمي    
 1122/  1/ 5تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                              :                                   التوقيع    
 اسم المعاون العلمي :                                                                    : اسم رئيس القسم   
                                 :                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 صف البرنامج األكاديمي و       

 

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

 

 المثــــــنى ةجامع المؤسسة التعليمية .57

 علوم الحياةقسم  / المركز  علميالقسم ال .58

او اسم البرنامج األكاديمي  .59

 المهني 
 علوم الحياة العلوم في بكالوريوس

 علوم الحياة  العلوم في يوسربكالو اسم الشهادة النهائية  .61

  :النظام الدراسي  .61
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي )كورسات(

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  المعتمد  برنامج االعتماد .62

المؤثرات الخارجية  .63

 األخرى 
 

 1122/ 1/  5 تاريخ إعداد الوصف  .64
 

 أهداف البرنامج األكاديمي .65

 علوم الحياة مبادئ فهم على المساعدة-1

 بايلوجيتوفير اساسا متينا لمستقبل مهني ناجح ك-2

 التشخيص المختبري  في المتعلقة لالمشاك حل في المواهب تطوير من الطالب تمكين -3

 .سوق العمل وخدمة بالبلد التنمية خطط احتياجات لتلبية علميا   المؤهلة والكفاءات الخبرات توفير -4

  واداريا علميا والمعاهد الجامعات ادارة على قادرة علمية كوادر تخريج-5
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 لتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم وا برنامجمخرجات ال  .66

  االهداف المعرفية  - ج
مثل االحياء المجهرية تشخيصها ودراسة يكتسب الطالب خبرة في التخصص البايولوجي  -1أ

االمراض التي تسببها ومعرفة طرق معالجتها والوقاية منها وايضا دراسة المعايير والفحوصات 

   الفسلجية وكل مايتعلق بجانب التحليالت المرضية والتقانات االحيائية 

 يكتسب الطالب معرفة في مجاالت التربية والصحة والصناعة ومجاالت خدمية أخرى في المجتمع -2أ

 يكتسب الطالب خبرة علمية في مجال البحث العلمي -3أ
 يكتسب الطالب قدرة على االستيعاب والتعامل مع االجهزة الحديثة المتطورة -4أ
 ا فيه خدمة اإلنسان يكتسب الطالب خبرة في التعامل مع العلوم لم-5أ

 دراسية مرحلة لكل المعتمدة وحداتها وعدد الدراسية المناهج فهم-6أ         

 

 
 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 البحث حلقة خالل من اإللقاء مهارة تنمية - 1ب 

 العلمية التقارير كتابة مهارة تطوير - 2ب 
 مثل المكتبية البرامج ذلك في بما وبرامجه اآللي الحاسب استخدام في قنيةالت المهارات تطوير - 3ب          

 .العلمية البحوث كتابة في وغيرها واإلكسل الوورد

   تطوير مهارات الطالب الخاصة بالتعامل مع البرامج البايولوجية الخاصة بالبرنامج -4ب   

 
 طرائق التعليم والتعلم      

, والتطبيق في   LCDو   Data Showالكتب,مؤتمرات, السفرات العلمية , وسائل حديثة مثل المحاضرات,البحوث,قراءة  

 دوائر الدولة المختلفة

 طرائق التقييم      

 
  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد      4-
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 االمانة العلمية -1ج         

 نقل الحقائق العلمية-2ج

 التحلي باالخالق الحميدة -3ج
 الصبر في عند ممارسةالتجارب البايولوجية بكل انواعها وبصورة عامة -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 التدريس مجال في والخبرة التعلم ضرورة على التاكيد يتم كذاوه البايولوجي في المشكلة حل-1

 علوم الحياة في الجماعي العمل مناقشة-2

 مثل كتابة التقارير الذاتية يقيم -3

 مستقل بشكل المشاكل حل اجل من العلمية المراجع استخدام-4

 
 طرائق التقييم    

 

 
  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتحاامت 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد4-
 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 ي والطبي والبحثييكتسب الطالب خبرة علمية وعملية تؤهله للعمل في المجال الصناع -1د
 ةيكتسب الطالب القدرة على تحمل المسؤولي -2د

 يكتسب الطالب القدرة على حل معظم المشاكل العلمية عن طريق الحل الجماعي -3د
 االشتراك في التجمعات العلمية والمؤتمرات -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 التدريس مجال في والخبرة التعلم ضرورة على كيدالتا يتم وهكذا علوم الحياة في المشكلة حل-1

 علوم الحياة  في الجماعي العمل مناقشة-2

 مثل كتابة التقارير الذاتية يقيم -3
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 مستقل بشكل المشاكل حل اجل من العلمية المراجع استخدام-4
 

         

          
 طرائق التقييم          

 
  جائيةف سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد4-

 
 

 بنية البرنامج  .67

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

 عملي     نظري      

طرياتعلم الف Bio 324 الثالثة  2 2 

 2 2 تصنيف الفطريات Bio 330 الثالثة

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .68

 لمجاالتالدراسية  المناهج دور لتغطية جيع  التدريسية من عدد كاف علما أن للكفاءة الهيئةيتكون أعضاء 
رشاد االستيعاب مستويات من التفاعل والكاف  أن هنالك قدرة على ادارة الكلية بشكل باالضافة الى,  لبرنامجا

 الممارسين الصناعيينوالتنموية والتفاعل مع  الخدمات الجامعية والمهنيةشورة وأنشطة لموتقديم ا البيالط
 عن أرباب العمل والمهنيين فضال عن
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .69

 

وط القبول للطلبة وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )القبول المركزي(أعتماد شر-1  

أن تجتاز بنجاح اي اختبار خاص او مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية او الجامعة -2  

ان يكون الئقا طبيا للتخصص المتقدم اليه . -3  

-شروط القبول في القسم العلمي :  

رنة بمجموع درجاته .أختيار رغبة الطالب مقت -1  

 الطاقة االستيعابية للقسم العلمي . -2
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .71

 مناهج طرائق التدريس لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 مخطط مهارات المنهج

 ضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

ة التوظيف المتعلقة بقابلي

 (والتطور الشخصي

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسي الفطريات Bio 324 الثالثة

                   

                    الثالثة

Bio 330 أساسي تصنيف الفطريات * * * * * * * * * * * * * * * * 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية .33

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .34

 bio324 الفطريات  .1 اسم / رمز المقرر .35

 bio330  تصنيف الفطريات .2

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة -4

 فصلي الفصل / السنة -5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6

 5/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7

 أهداف المقرر -8

يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  حيائيةاكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة اال -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع  وتطبيقاتها   علوم الحياةيكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في  – 2

 المختلفة .  علوم الحياةمناسب على محاور 

ة في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على لبايولوجيلديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب ا – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

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

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

 ؛البرنامج.
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 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. – 4
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .25

  هداف المعرفية األ -أ
مثل االحياء المجهرية تشخيصها ودراسة يكتسب الطالب خبرة في التخصص البايولوجي  -1أ

االمراض التي تسببها ومعرفة طرق معالجتها والوقاية منها وايضا دراسة المعايير والفحوصات 

   ق بجانب التحليالت المرضية والتقانات االحيائية الفسلجية وكل مايتعل

 يكتسب الطالب معرفة في مجاالت التربية والصحة والصناعة ومجاالت خدمية أخرى في المجتمع -2أ

 يكتسب الطالب خبرة علمية في مجال البحث العلمي -3أ
  يكتسب الطالب قدرة على االستيعاب والتعامل مع االجهزة الحديثة المتطورة-4أ
 يكتسب الطالب خبرة في التعامل مع العلوم لما فيه خدمة اإلنسان -5أ

 دراسية مرحلة لكل المعتمدة وحداتها وعدد الدراسية المناهج فهم-6أ         

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 البحث حلقة خالل من اإللقاء مهارة تنمية - 1ب 
 العلمية يرالتقار كتابة مهارة تطوير - 2ب 

 مثل المكتبية البرامج ذلك في بما وبرامجه اآللي الحاسب استخدام في التقنية المهارات تطوير - 3ب          

 .العلمية البحوث كتابة في وغيرها واإلكسل الوورد

   تطوير مهارات الطالب الخاصة بالتعامل مع البرامج االحيائية الخاصة بالمقرر -4ب
 م والتعلم طرائق التعلي     

 
, والتطبيق   LCDو   Data Showالمحاضرات,البحوث,قراءة الكتب,مؤتمرات, السفرات العلمية , وسائل حديثة مثل 

 في دوائر الدولة المختلفة
 

 
 طرائق التقييم      

 
  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري هائيةن امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد      4-
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 االمانة العلمية -1ج         
 نقل الحقائق العلمية-2ج
 التحلي باالحالق الحميدة -3ج

 الصبر في عند ممارسةالتجارب البايولوجية بصورة عامه -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المتراكمة والخبرة التعلم ضرورة على التاكيد يتم علوم الحياة وهكذا  في المشكلة حل-1

 علوم الحياة في الجماعي العمل مناقشة-2

 مثل كتابة التقارير الذاتية يقيم -3

 مستقل بشكل المشاكل حل اجل من العلمية المراجع استخدام-4

 

 
 يم طرائق التقي   

 
 

  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد4-

 
 

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

 سب الطالب خبرة علمية وعملية تؤهله للعمل في المجال الصناعي والطبي والبحثييكت -1د
 ةيكتسب الطالب القدرة على تحمل المسؤولي -2د

 يكتسب الطالب القدرة على حل معظم المشاكل العلمية عن طريق الحل الجماعي -3د
   االشتراك في التجمعات العلمية والمؤتمرات -4د   
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 بنية المقرر .26

الساعا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 مقدمة عن علم الفطريات 4 1

 تاريخ علم الفطريات

 الصفات العامة للفطريات

االهمية  االقتصادية 

 للفطريات

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

 تركيب الخلية الفطرية 4 2

 انماط الحياة في الفطريات

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 طرق التكاثر في الفطريات 4 3

 التكاثر الالجنسي

الصبورة  تالفطريا

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات --

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 طرق التكاثر في الفطريات 4 4

 التكاثر الجنسي

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 تصنيف الفطريات 4 5

مقدمة عامة لتصنيف 

 الفطريات

صنف الفطريات الهالمية , 

صفاتها , دورة حياة 

 الفطريات الهالمية

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

6 4 Plasmodiophoromy

cetes 

اس دراسة الرتب واالجن

 التابعة له

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

7 4 Acrasiomycetes 

Dictiosteliomycetes 

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات --

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 الفطريات الحقيقية 4 8

Chytridiomycetes 

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة
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 البنية التحتية  .11

 كتاب علم الفطريات المنهجي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 رحانالدكتور طه س -جامعة دمشق  -الفطريات  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

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

 1981الفطريات/ 
 1987اساسيات علم الفطريات 

 Introduction of mycology 1980 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 

 

 

 

9 4 Chytridiales 

 دراسة االجناس التابعة له

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة ريةوتحري

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

11 4 Spizellomycetales 

 دراسة االجناس التابعة له

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا  مجهزة

 السموم الفطرية 4 11

مواصفاتها, خصائصها 

 فهاوتصني

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  علم المطلوبةمخرجات الت الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 الفطريات البيضية  4 1

تكاثرها , تقسيمها , دراسة بعض 

 الرتب التابعة لها 

 رتبة الرميات الطرفية

 

الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

2 4 Pythiales 

Peronosporales  
الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 الفطريات الالقحية 4 3

 اهم الرتب واالجناس التابعة لها
الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات --

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 الفطريات الزقية 4 4

 اهميتها, تكاثرها, دورة حياتها
الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 ات الزقيةتصنيف الفطري 4 5

دراسة اهم الرتب واالجناس التابعة 

 لها

الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 الفطريات الدعامية 4 6

مقدمة عامه, دراسة طرق التكاثر 

 فيها

الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

الصبورة  الفطرياتتصنيف  تصنيف الفطريات الدعامية 4 7

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات --

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

الصبورة  الفطرياتيف تصن فطريات االصداء وفطريات التفحم 4 8

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة
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 البنية التحتية  .12

 كتاب علم الفطريات المنهجي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 الدكتور طه سرحان -جامعة دمشق  -الفطريات  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

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

 1981الفطريات/ 
 1987اساسيات علم الفطريات 

 Introduction of mycology 1980 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

التطور العالمي في مادة االختصاص والسعي وراء ايجاد طرق  تطوير المقرر الدراسي من خالل مواكبة  

 جديدة من خالل البحث العلمي وغيرها.
 

 
 

 
 

 

الصبورة  الفطرياتتصنيف  الفطريات الناقصة 4 9

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

عالقة الفطريات  دراسة 4 11

 باالحياء االخرى

الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا  مجهزة

دراسة اهم االمراض الفطرية  4 11

التي تصيب االنسان وتشخيص 

 االجناس الفطرية المسببة لها 

الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 كلية العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 ء الملف :ىتاريخ مل   

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
  المعاون العلمي : سما                                                   : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ  :                                                          لتاريخ  ا    
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 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة المثنى / كلية العلوم المؤسسة التعليمية .71

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .72

او اسم البرنامج األكاديمي  .73

 المهني 
 الجزيئيعلم البيولوجي 

 علوم/ علوم حياة سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .74

  :النظام الدراسي  .75
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .76

المؤثرات الخارجية  .77

 األخرى 
 

 2117/ 2/  12 تاريخ إعداد الوصف  .78

 أهداف البرنامج األكاديمي .79
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 الحياتية. اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية -13

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -14

اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات  -15

 العالية.

                                               اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والمعدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية          -4     
 والتطبيقية .        

 بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .--5    
 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .81

  االهداف المعرفية  - ح
       لطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبريةتزويد ا -1أ
 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ

 نامج برلخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 امتالكة خبرة في معرفة التقنيات الحديثه في كشف وتحليل الجينات الوراثيه . –- 1ب 
  امتالكة معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 وائر النقاشيهالتعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات, الد

 
 

 
 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الشهرية والمفاجئة

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 تعزيز مستوى الفهم لدى الطالب من خالل الطرق الحديثه للتعلم -1ج         

 تزويده بالمعلومه الدقيقه -2ج
 جعل الطالب يتحمل جزء من تعزيز الجانب العلمي-3ج
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 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .

 
 

 
 طرائق التقييم    

 

 المناقشة المباشرة للمعلومات التي تم جمعها من قبل  الطلبة وتقييم المعلومه القيمة
 

 
 

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

 من خالل االسئلة العلمية . -1د
 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج
 اطالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 مية .بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العل

 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 من خالل مناقشة الطالب باألسئلة العلمية والعملية مباشرة

 بنية البرنامج  .81

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

 2 البيولوجي الجزيئي  Bio433 الرابعه

  

2 
 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .82

 
 القيام بالفعاليات االتية يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل

 االطالع على المصادر العلمية الحديثة  -25

 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالمشاركة في الدورات  -26
 لمية رصينةاالستخدام االمثل لشبكة االنترنيت والدخول الى مواقع ع -27

 المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية -28
تبادل المعلومات من خالل المشاركة بإحدى الفرق العلمية لالطالع على احدث النتائج الخاص  -29

 بنتاج علمي معين

التخطيط لالستفادة من امكانيات الوسط )  المادية والمعنوية ( لالرتقاء بالواقع البحثي بما  -31
 المستوى الشخصي لتصبح تغذية راجعة للبناء العلمي التراكمي يضمن حدوث تغير على

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .83

 قبول مركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .84

Molecular biology of the gene. Fifth edition, Watson and Losick 2014 
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 منهجمخطط مهارات ال

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ية األهداف الوجدان

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

بيولوجي  Bio433 الرابعه

 جزيئي

  + + +   + +    ++  + + + اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم المؤسسة التعليمية .36

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .37

 بيولوجي جزيئي اسم / رمز المقرر .38

 محاضرات جماعية أشكال الحضور المتاحة .39

 فصلي الفصل / السنة .41

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .41

 12/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .42

 أهداف المقرر .43

 تعريف الطالب بعلم البيولوجي الجزيئي مع بيان عالقة هذا العلم بالعلوم االخرى-

 . التعرف على اصل نشوء الماده الوراثيه وتركيب الجينات  باالعتماد على مجموعة من االسس العلمية

  التركيب العام لكل جين.  الطالب عنتعليم 

 على استخدام الطرق الحديثه في تحليل الجينات والماده الوراثيه تعريف الطالب

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .27
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  هداف المعرفية األ -أ
ياتية والتقنيات تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الح -1أ -1أ

       المختبرية.
 اكساب الطالب خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ
 اكساب الطالب المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ

 اكساب الطالب خبرة عن كيفية فحص االنسجة الطبيعية والغير طبيعية -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةاراتالمهاألهداف   -ب 

 امتالك الطالب  خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. – 1ب
 امتالك الطالب معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 

 امتالك الطالب  خبرة في تشخيص االنسجة المرضية – 3ب 
ة على وضع اسس مظهرية للمقارنة بين الطبيعي والغير طبيعي لكافة الطالب القدر امتالك -4-ب

 االنسجة الحيوانية
-     
 طرائق التعليم والتعلم      

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة  -المحاضرات 

 والمؤتمرات  داخل وخارج القطر ةبالدورات التدريبي
 
 

 
 طرائق التقييم      

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج
 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج

 من خالل طرح مشكلة علمية ومحاولة ايجاد حلول لها  -3ج

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي من خالل كتابة اوراق بحثية  -13

 الى مختبرات متخصصة في الهندسه الوراثيه  ية العلميةالقيام بالرحالت الميدان -14

الجلسات العملية إلكساب الطلبة المهارات العملية وإجراء التجارب لتدريب الطلبة على تحليل  -15

 النتائج والوصول إلى استنتاجات محددة

 
 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ة , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة بالدورات التعليم االلكتروني , السمنارات العلمي -المحاضرات 
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  ةالتدريبي
 

 
 طرائق التقييم    

 عن طريق االمتحانات اليومية واألسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية

 
 

 
 لشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور االتأهيلية العامة و المهارات -د 

 . ةعن طريق الدورات التدريبي -1د

 التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحية .-2د
 عن طريق اقامة معارض علمية -3د

 عن طريق المشاركة في المؤتمرات  -4د
   المشاركة في المسابقات الخاصة بالبحوث العلمية المتميزة  -5د
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 البنية التحتية  .29

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .28

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 لمطلوبةا
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعات8 1
تعريف علم الحياة 

 الجزيئي

 
مقدمه تاريخيه وعلميه عن 
 علم البيولوجي الجزيئي

استخدام اجهزة 
 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

2 

  DNA andتركيب  ساعات8

RNA 

اجهزة استخدام  DNA and  RNAتركيب 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

3 

اتوضيح الية تضاعف  DNAتضاعف  ساعات8

الماده الوراثيه 
 واالنزيمات ذات العالقه

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

4 

الية االستنساخ  استنساخ الماده الوراثيه ساعات8

في بدائية 
اةوحقيقية النو  

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

5 
استخدام اجهزة  RNA تخليق RNAتخليق  ساعات8

 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

6 
تركيب ومميزات االنواع  RNAانواع  ساعات8

 RNA 8المختلفه من
استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
 اليومية

 والشهرية

7 
الخطوات والعوامل  تصنيع البروتين ساعات8

االساسيه في تصنيع 

 البروتينات

استخدام اجهزة 
 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

8 
البروتينات المرتبطه  ساعات8

 باالحماض االمينيه
دراسة اهم 
البروتينات المرتبطه 
 باالحماض االمينيه

استخدام اجهزة 
 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

9 

تركيب البروتينات  تركيب البروتينات ساعات8

 والمجاميع الفعاله

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

11 

دراسة الخصائص  تشريح الجينات ساعات8

العامه والخاصه 
 للجينات

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

نات االمتحا

اليومية 
 والشهرية

11 

الماطق التركيبيه في  ساعات8

 الجين

الماطق التركيبيه في 

 الجين

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

12 
الجينات الحقيقيه  الجينات الحقيقيه والكاذبه ساعات8

 والكاذبه
استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 لشهريةوا

13 
التعرف على انواع  الجينات التنظيميه ساعات8

ودور الجينات 

 التنظيميه في الخاليا

استخدام اجهزة 
 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية
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 ,Molecular biology of the gene. Fifth edition )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Watson and Losick 2014 

ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .31

   

ة التطورات العلمية والمعلومات الحديثة التي تظاف تتظمن الخطة التطويريه للمنهج الدراسي المقرر لمواكب
 على المادة العلمية االساسية 

 بحيث يكون تطوير المقرر بما يتواكب والتطورات العالمية في مجال المقرر
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  ن الجودة واالعتماد األكاديميدائرة ضما

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 العلوم :  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 9/1/1122تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   د. ياسين ميرزا حمزة المعاون العلمي : سما    ا.م.د. ليث عبد الحسن محمد جواد : القسمرئيس  سما   
 :                                                         التاريخ                                                         :     لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

اديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األك
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة المثنى / كلية العلوم  المؤسسة التعليمية .85

 علوم الحياة  / المركز علميالقسم ال .86

او اسم البرنامج األكاديمي  .87

 المهني 
 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .88

  :النظام الدراسي  .89
 سنوي /مقررات /أخرى 

 الفصلي )الكورسات(.

  المعتمد   برنامج االعتماد .91

المؤثرات الخارجية  .91
 .  دور القسم في المجتمع األخرى 

 9/2/2117 تاريخ إعداد الوصف  .92

 البرنامج األكاديميأهداف  .93

 اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحياتية. -16

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -17

اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات  -18
 العالية.

ة والمعدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية                                                         اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهز-4     
 والتطبيقية .        

 بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .--5    
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 رائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وط برنامجمخرجات ال  .94

  االهداف المعرفية  - خ
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية. -1أ
 إكسابه خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 بة ودراسة العلوم الحديثة.اكسابه المعلومات الكافية لمواك -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 
 امتالكه خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. – 1ب 
 امتالكه معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 

        - 3ب 

 
 ليم والتعلم طرائق التع     

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات
 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 علم طرائق التعليم والت    
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 طرائق التقييم    

 
 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 اشارك الطالب في برامج ومؤتمرات علمية . -1د
 توجية الطالب في المشاركة في الدورات المختبرية . -2د

 ت الشهرية الخاصة باالجهزة المختبرية .مشاركة الطالب في الدورا-3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى الدورات التدريبة التي يقيمها القسم 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 اضافة الى التقارير العلمية .عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية 

 

 
 

 بنية البرنامج  .95

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

 عملي     نظري      

  الرابعة
Industrial microbiology 

2 6 
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 التخطيط للتطور الشخصي .96

يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل االطالع على المصادر العلمية الحديثة اضافة الى المشاركة في 
 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالدورات 

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .97

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن البرنامجأهم مصادر المعلومات  .98
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج خاصة بالال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 Industrial  الرابعة

microbiology 

   + +   + +   + +  + + + اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .44
 جامعة المثنى -كلية العلوم

 / المركز علمي القسم ال .45
 قسم علوم الحياة 

 اسم / رمز المقرر .46
Industrial microbiology 

  أشكال الحضور المتاحة .47

 الفصل / السنة .48
 الفصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .49
 ساعات  8

 9/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .51

 أهداف المقرر .51

 دراسة االحياء المجهرية ذات العالقة بالصناعات المختلفة -1

صناعة االغذية , المستلزمات  توضيح االحياء المجهرية المنتجة لالنزيمات المختلفة التي تدخل في -2

 المختبرية , المستلزمات الصيدالنية , و صناعة المنظفات .

دراسة االحياء المجهرية التي تدخل في انتاج االحماض االمينية , االحماض العضوية , الفيتامينات , و  -3
 البروتين احادي الخلية .

 دراسة بيئة تخمر االحياء المجهرية -4

 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات الخرجم .31

  هداف المعرفية األ -أ
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية. -1أ

 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ
 ومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة.اكسابه المعل -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 امتالكه خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. - 1ب

 امتالكه معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 
       كه خبرة في تشخيص المسببات المرضية.امتال – 3ب 
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى الدورات التدريبة التي يقيمها القسم 

 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 و اجراءة التجارب العلمية  بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

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

 . ةات التدريبيعن طريق الدور -1د
 . المراكز الصناعية التطبيق في -2د

 . -3د
    -4د
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 بنية المقرر .32

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 
     

 ساعات8

Industrial 
microorganisms 

 

Isolation of 

suitable 

microorganisms 

from the 

environment, 
Culture 

collection. 

Principles of 

overproduction of 

primary and 

secondary 

metabolites, 

Fermentation media 
 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show  والمواد المطلوبة 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

2 
     

 ساعات8

microbial 

enzymes 
Industrial enzymes – 

Amylase, Protease, 

Cellulase 

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

3 
     

 ساعات8

α-Amylase 

producing 

bacteria: 

β-Amylases:  

Application of 

amylases  

 

Amylases  استخدام اجهزة العرضData 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

4 
     

 ساعات8

Alkaline 

proteases: 

Neutral protease: 
Acid proteases: 

 

Proteases  استخدام اجهزة العرضData 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

5 
     

 ساعات8

Cellulase 

producing 

microorganisms: 
Application of 

cellulases: 

Cellulases خدام اجهزة العرض استData 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

6 
     

 ساعات8

 

 L-Glutamic acid  

 

Amino acid 

production: L-

Glutamic acid and 

L-Lysine 

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

7 
     

 ساعات8

Citric acid 

production 

media : 

Surface and 

solid-substrate 
fermentations: 

Citric acid 

recovery: 

Organic acids – 

Citric acid and 

Lactic acid 

Citric acid 

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 8

Lactic acid 

bacteria: 

Lactic acid 

biosynthesis : 

Lactic acid  استخدام اجهزة العرضData 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية
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 البنية التحتية  .33

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 :Riegel ER and Bissinger HG (2003) Industrial fermentation )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Principles, processes and products; Vitamin B
12 

(Cyanocobalamin).  

-Gupta R, Beg QK and Lorenz P (2002) Bacterial alkaline proteases: 
molecular approaches and industrial applications. Applied 

Microbiology and Biotechnology. 

  

  

FOOD MICROBIOLOGY, Westhoff, Frazier, mcgraw-

Hill,1980 

Fermentation 

process : 

Recovery of 

lactic acid : 

 ساعات8 9

 

 Production of 

Antibiotics: 

Penicillin and : 

Streptomycin: 

Mechanism of 

action: 

Production of 

streptomycin: 

Recovery of 

streptomycin : 

Production of 
Antibiotics: Penicillin 

and Streptomycin 

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 11

Strains and 

production of 

penicillin: 

 

Penicillin عرض استخدام اجهزة الData 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 11

Streptomycin 

Mechanism of 

action: 

 

Streptomycin  استخدام اجهزة العرضData 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 12

 

 Riboflavin : 

Biosynthesis of 

Riboflavin : 

 

Vitamins - 

Riboflavin, 

Cyanocobalmin 

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 13

 

 Riboflavin : 

Biosynthesis of 

Riboflavin 

Riboflavin  استخدام اجهزة العرضData 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 14
Biosynthesis of 
Cyanocobalamin 

Cyanocobalamin   

 ساعات8 15
SCP Single Cell Proteins 

(SCP) 
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Food Microbiology, Adama, Moss, RS.C, 2000. 

 

ـ الكتب والمراجع التي يوصى  ا

المجالت )  بها                
 ( العلمية , التقارير ,.... 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .34
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 قـــويم العلــميجـــــهاز اإلشـــــراف والت  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 كلية العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 21/1/1122تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع       :                                                          التوقيع    
  المعاون العلمي : سما                                                  : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 
                                                                            
    

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

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة المثنى / كلية العلوم المؤسسة التعليمية .99

 علوم الحياة لمركز / ا علميالقسم ال .111

او اسم البرنامج األكاديمي  .111
 المهني 

 

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .112

  :النظام الدراسي  .113
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .114

المؤثرات الخارجية  .115

 األخرى 
 

 2117/ 2/  12 تاريخ إعداد الوصف  .116

 أهداف البرنامج األكاديمي .117

 لبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحياتية.اكساب الط -19

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -21

اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات  -21

 العالية.

ا في دراستهم النظرية                                                         اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والمعدات التي يمكن استخدامه-4     
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 والتطبيقية .        

 بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .--5    
 

 

 

 

 

 

 قييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والت برنامجمخرجات ال  .118

  االهداف المعرفية  - د
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية -1أ
 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 
 امتالكة خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية –- 1ب 

  امتالكة معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 لكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبراتالتعليم اال
 

 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الشهرية والمفاجئة

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعزيز مستوى الفهم لدى الطالب من خالل الطرق الحديثه للتعلم -1ج         
 تزويده بالمعلومه الدقيقه -2ج

 يتحمل جزء من تعزيز الجانب العلميجعل الطالب -3ج
 -4ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .
 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 المناقشة المباشرة للمعلومات التي تم جمعها من قبل  الطلبة وتقييم المعلومه القيمة

 

 
 

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

 من خالل االسئلة العلمية . -1د
 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج

 اطالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العلمية .بأ طالع الطالب على المصادر 

 
 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 من خالل مناقشة الطالب باألسئلة العلمية والعملية مباشرة

 بنية البرنامج  .119

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

  عملي    نظري      
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 2 2 اجنة  الرابعة

     

     

     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .111

 
 القيام بالفعاليات االتية يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل

 االطالع على المصادر العلمية الحديثة  -31

 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالمشاركة في الدورات  -32
 االنترنيت والدخول الى مواقع علمية رصينة االستخدام االمثل لشبكة -33

 المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية -34
تبادل المعلومات من خالل المشاركة بإحدى الفرق العلمية لالطالع على احدث النتائج الخاص  -35

 بنتاج علمي معين
البحثي بما  التخطيط لالستفادة من امكانيات الوسط )  المادية والمعنوية ( لالرتقاء بالواقع -36

 يضمن حدوث تغير على المستوى الشخصي لتصبح تغذية راجعة للبناء العلمي التراكمي

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .111

 قبول مركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .112

عن طريق استخدام االنترنيت اما من خالل تبادل المعلومات  -4المجالت العلمية  -3الدوريات  -2الكتب 

 الدخول الى المواقع العلمية او من خالل االشتراك في الفرق البحثية
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر / المستوىالسنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

   + +   + +  + + +  + + + اختياري اجنة   الرابعة

                   

                    

                   

                    

                   

                    
                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم المؤسسة التعليمية .52

 علوم الحياة    ز/ المرك علمي القسم ال .53

 االجنة اسم / رمز المقرر .54

 محاضرات جماعية أشكال الحضور المتاحة .55

 فصلي الفصل / السنة .56

 11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .57

 12/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .58

 أهداف المقرر .59

 تعريف الطالب علم االنسجة مع بيان عالقة هذا العلم بالعلوم االخرى-

 . طالب على التطورات الجنينية  باالعتماد على مجموعة من االسس العلميةالتعرف ال

 .مع التطرق الى جميع الجوانب الخاصة التركيب العام لكل جنين  تعليم الطالب عن

 .على كيفية تحضير المقاطع النسجية  الجنينية لغرض الدراسة  تعريف الطالب
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 والتعلم والتقييموطرائق التعليم  مقررات المخرج .35

  هداف المعرفية األ -أ
تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات  -1أ -1أ

       المختبرية.
 اكساب الطالب خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 ة لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة.اكسابه الطالب المعلومات الكافي -3أ
 اكسابة الطالب خبرة عن كيفية فحص االنسجة الطبيعية والغير طبيعية -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 امتالك الطالب  خبرة في معرفة  جنينية – 1ب

 امتالك الطالب معرفة علمية لمواكبة التطورات الجنينية لمختلف االعضاء – 2ب 
 امتالك الطالب  خبرة في تشخيص االعمار الجنينية – 3ب 
الطالب القدرة على وضع اسس مظهرية للمقارنة بين الطبيعي والغير طبيعي لكافة االجنة  امتالك -4-ب

 الحيوانية
-     
 طرائق التعليم والتعلم      

لمختبرات اضافة الى المشاركة التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في ا -المحاضرات 

 والمؤتمرات  داخل وخارج القطر ةبالدورات التدريبي
 

 

 
 طرائق التقييم      

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج

 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج
 من خالل طرح مشكلة علمية ومحاولة ايجاد حلول لها  -3ج

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 طالب مهارات التعلم الذاتي من خالل كتابة اوراق بحثية اكساب ال -16

وكتابة  الى مختبرات متخصصة في صناعة المقاطع النسيجية القيام بالرحالت الميدانية العلمية -17

 تقرير علمي حولها باسلوب شخصي مبسط

يل الجلسات العملية إلكساب الطلبة المهارات العملية وإجراء التجارب لتدريب الطلبة على تحل -18

 النتائج والوصول إلى استنتاجات محددة
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة بالدورات  -المحاضرات 
  ةالتدريبي

 

 
 طرائق التقييم    

 ضافة الى التقارير العلميةعن طريق االمتحانات اليومية واألسبوعية والفصلية ا
 

 

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

 . ةعن طريق الدورات التدريبي -1د

 التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحية .-2د
 عن طريق اقامة معارض علمية -3د

 في المؤتمرات  عن طريق المشاركة -4د
   المشاركة في المسابقات الخاصة بالبحوث العلمية المتميزة  -5د
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 البنية التحتية  .37

 بنية المقرر .36

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
      

 ساعات11
 االخصاب

االنتقال واختراق 

البيضة لتكوين 

 الزيجة

استخدام 
زة اجه

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

2 
     
 ساعات11

المراحل التطورية ما 

 بعد االخصاب

التويته واالريمة والمعيدة 

 وتكوين الطبقات الجرثومية
استخدام 

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

3 
     
 ساعات11

 spermatogenesisا تكوين ااملشاج الذكرية واالنثوية

oogenesis 
استخدام 

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

4 
     
 ساعات11

 مستويات التفلج التفلجات اجلنينية
واالنغراس 

وتكوين االغشية 
الجنينية 

 والمشيمة

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

5 
     

 ساعات11

صفيحة العصبية والحبل ال التعصب
الظهري واالدمغة البدائية 

 واقسامها

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

6 
     

 ساعات11

الجهاز العصبي اقسام  تطور اجلهاز العصيب
الجهاز العصبي والعصبي 
المحيطي والعقيدات 

 العصبية

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

 االمتحانات
اليومية 

 والشهرية

7 
     

 ساعات11

تكوين القلب  تطور اجلهاز القليب الوعائي
واالوعية الدموية 
 وجزيرات الدم

استخدام 
اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية
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  Basic histology ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Medical embryology )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

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

embryo 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .38

   
لعلمية والمعلومات الحديثة التي تظاف تتظمن الخطة التطويريه للمنهج الدراسي المقرر لمواكبة التطورات ا

 على المادة العلمية االساسية 
 بحيث يكون تطوير المقرر بما يتواكب والتطورات العالمية في مجال المقرر
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  عتماد األكاديميدائرة ضمان الجودة واال

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 كلية العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 21/1/1122ء الملف :  ىتاريخ مل   

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
  المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة المثنى / كلية العلوم المؤسسة التعليمية .113

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .114

او ديمي اسم البرنامج األكا .115

 المهني 
 علم بايلوجية الخلية

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .116

  :النظام الدراسي  .117
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .118

المؤثرات الخارجية  .119

 األخرى 
 

 2117/ 2/  12 تاريخ إعداد الوصف  .121

 أهداف البرنامج األكاديمي .121

 م التطبيقية الحياتية.اكساب الطلبة الخبرة في العلو -22

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -23

اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات  -24

 العالية.

ة                                                         اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والمعدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظري-4     
 والتطبيقية .        
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 بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .--5    
 

 

 

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .122

  فية االهداف المعر - ذ
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية -1أ
 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 

 برنامج لخاصة بالا يةراتالمهااألهداف  –ب 
 امتالكة خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية –- 1ب 

  امتالكة معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ختبراتالتعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في الم

 
 طرائق التقييم      

 
 االختبارات الشهرية والمفاجئة

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 تعزيز مستوى الفهم لدى الطالب من خالل الطرق الحديثه للتعلم -1ج         

 تزويده بالمعلومه الدقيقه -2ج
 جعل الطالب يتحمل جزء من تعزيز الجانب العلمي-3ج

 
 عليم والتعلم طرائق الت    

 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .

 
 طرائق التقييم    
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 المناقشة المباشرة للمعلومات التي تم جمعها من قبل  الطلبة وتقييم المعلومه القيمة

 

 
 

 

 .الشخصي(ابلية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بق )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 من خالل االسئلة العلمية . -1د

 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج

 اطالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العلمية .
 
 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 من خالل مناقشة الطالب باألسئلة العلمية والعملية مباشرة

 بنية البرنامج  .123

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

 عملي     نظري      

 2  بايلوجية الخلية  االثالثة

  
درجة 

 البكالوريوس 
( 2ب )تتطل

 ساعة معتمدة 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .124
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 القيام بالفعاليات االتية يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل

 االطالع على المصادر العلمية الحديثة  -37
 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالمشاركة في الدورات  -38

 لى مواقع علمية رصينةاالستخدام االمثل لشبكة االنترنيت والدخول ا -39
 المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية -41

تبادل المعلومات من خالل المشاركة بإحدى الفرق العلمية لالطالع على احدث النتائج الخاص  -41
 بنتاج علمي معين

التخطيط لالستفادة من امكانيات الوسط )  المادية والمعنوية ( لالرتقاء بالواقع البحثي بما  -42
 ث تغير على المستوى الشخصي لتصبح تغذية راجعة للبناء العلمي التراكمييضمن حدو

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .125

 قبول مركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .126

ترنيت اما من خالل تبادل المعلومات عن طريق استخدام االن -4المجالت العلمية  -3الدوريات  -2الكتب 
 الدخول الى المواقع العلمية او من خالل االشتراك في الفرق البحثية
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

   + +   + +  + + +  + + + اساسي علم الخلية  الثالثة 

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم المؤسسة التعليمية .61

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .61

 بايلوجية الخلية اسم / رمز المقرر .62

 محاضرات جماعية أشكال الحضور المتاحة .63

 فصلي الفصل / السنة .64

 11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .65

 12/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .66

 أهداف المقرر .67

 تعريف الطالب علم التشريح المقارن مع بيان عالقة هذا العلم بالعلوم االخرى-

 . الحبليات  باالعتماد على مجموعة من االسس العلميةصنيف  تالتعرف الطالب على 

 . طرق الى جميع الجوانب الخاصة بالتطفلمع الت التركيب العام لكل الصفات التشريحية  تعليم الطالب عن

 على كيفية المقارنة تشريحيا بين الحبليات المختلفة تعريف الطالب
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .39

  هداف المعرفية األ -أ
لحياتية والتقنيات تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم ا -1أ -1أ

       المختبرية.
 اكساب الطالب خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 اكسابه الطالب المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
من الجوانب  جعل الطالب قادر على استيعاب  وفهم المبادئ والمفاهيم  االساسية في علم الخلية ا -4أ

 الحياتية ومعرفة كيفية هذه المفاهيم وزيادة مهارات الطالب التطبيقية والمهارات المعرفية

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 امتالك الطالب  خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. – 1ب

 التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية.امتالك الطالب معرفة علمية لمواكبة  – 2ب 
 امتالك الطالب  خبرة في تشريح الحلبليات – 3ب 
 الطالب القدرة على وضع اسس ومفاهيم الخلية واهميتها كوحدة الحيلة  امتالك -4-ب

-     
 طرائق التعليم والتعلم      

ق في المختبرات اضافة الى المشاركة التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبي -المحاضرات 
 والمؤتمرات  داخل وخارج القطر ةبالدورات التدريبي

 
 

 
 طرائق التقييم      

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج
 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج

 من خالل طرح مشكلة علمية ومحاولة ايجاد حلول لها  -3ج

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ساب الطالب مهارات التعلم الذاتي من خالل كتابة اوراق بحثية اك -19

وكتابة  الى مختبرات متخصصة في صناعة المقاطع النسيجية القيام بالرحالت الميدانية العلمية -21

 تقرير علمي حولها باسلوب شخصي مبسط

لى تحليل الجلسات العملية إلكساب الطلبة المهارات العملية وإجراء التجارب لتدريب الطلبة ع -21

 النتائج والوصول إلى استنتاجات محددة
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة بالدورات  -المحاضرات 
  ةالتدريبي

 

 
 طرائق التقييم    

 صلية اضافة الى التقارير العلميةعن طريق االمتحانات اليومية واألسبوعية والف
 

 

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

 . ةعن طريق الدورات التدريبي -1د

 التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحية .-2د
 عن طريق اقامة معارض علمية -3د

 مشاركة في المؤتمرات عن طريق ال -4د
   المشاركة في المسابقات الخاصة بالبحوث العلمية المتميزة  -5د
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 البنية التحتية  .41

  Cell Biology المطلوبة ـ الكتب المقررة 1

 بنية المقرر .41

األسبو

 ع
 طريقة التقييم طريقة التعليم مخرجات التعلم المطلوبة الساعات

1 
      
 ساعات11

استخدام اجهزة  مقدمة عن اخللية احلية
 Dataالعرض 
show 

االمتحانات اليومية 
 هريةوالش

2 
     
 ساعات11

استخدام اجهزة  خلية بدائية وحقيقية النواة

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

3 
     

 ساعات11

استخدام اجهزة  كيمياء اخللية

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

4 
     

 ساعات11

استخدام اجهزة  تركيب ووطيفة جدار اخللية والغشاء السايتوبالزمي

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

5 
     

 ساعات11

استخدام اجهزة  حركة املواد عرب االغشية

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات اليومية 

 والشهرية

6 
     

 ساعات11

استخدام اجهزة  السايتوبالزم
 Dataالعرض 
show 

االمتحانات اليومية 
 والشهرية

7 
 

 

 

     

 ساعات11

استخدام اجهزة  الشبكة االندوبالزمية وجهاز كوجلي
 Dataالعرض 
show 

االمتحانات اليومية 
 والشهرية

8  
   املايتوكوندريا

   البالستيدات والرايبوسومات  9

11 

 
 

   طبيعة الربوتينات وتنظيم اجلينات

 

 
 

   نظام االبرون يف اخللية
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .42

   
تتظمن الخطة التطويريه للمنهج الدراسي المقرر لمواكبة التطورات العلمية والمعلومات الحديثة التي تظاف 

 على المادة العلمية االساسية 
 ا يتواكب والتطورات العالمية في مجال المقرربحيث يكون تطوير المقرر بم
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 كلية العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    

 21/1/1122ء الملف :  ىتاريخ مل   
 

 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
  المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                            لتاريخ ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 األداء الجامعيضمان الجودة و شعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         



  
 6الصفحة 

 
  

 التوقيع    
                                                                                              

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة المثنى / كلية العلوم المؤسسة التعليمية .127

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .128

او اسم البرنامج األكاديمي  .129
 المهني 

 علم الوراثة

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .131

  :النظام الدراسي  .131
 /مقررات /أخرى سنوي 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .132

المؤثرات الخارجية  .133

 األخرى 
 

 2117/ 2/  12 تاريخ إعداد الوصف  .134

 أهداف البرنامج األكاديمي .135

 اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحياتية. -25

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -26

العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات اعداد كوادر ذات خبرة عالية في  -27

 العالية.

                            اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والمعدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية                             -4     
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 والتطبيقية .        

 دراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .بحث و--5    
 

 

 

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .136

  االهداف المعرفية  - ر
       ت المختبريةتزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيا -1أ
 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 
 وصات المختبريةامتالكة خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفح –- 1ب 

  امتالكة معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات
 

 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الشهرية والمفاجئة

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعزيز مستوى الفهم لدى الطالب من خالل الطرق الحديثه للتعلم -1ج         
 تزويده بالمعلومه الدقيقه -2ج

 جعل الطالب يتحمل جزء من تعزيز الجانب العلمي-3ج
 -4ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 ة الى التقارير العلمية .عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضاف
 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 المناقشة المباشرة للمعلومات التي تم جمعها من قبل  الطلبة وتقييم المعلومه القيمة

 

 
 

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

 مية .من خالل االسئلة العل -1د
 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج

 اطالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العلمية .

 
 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 ية والعملية مباشرةمن خالل مناقشة الطالب باألسئلة العلم

 بنية البرنامج  .137

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

 عملي     نظري      
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 2  وراثة  االثالثة

  
درجة 

 البكالوريوس 
( 2تتطلب )

 ساعة معتمدة 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .138

 
 القيام بالفعاليات االتية الشخصي من خالليتم التخطيط للتطور 

 االطالع على المصادر العلمية الحديثة  -43

 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالمشاركة في الدورات  -44
 االستخدام االمثل لشبكة االنترنيت والدخول الى مواقع علمية رصينة -45

 المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية -46
ل المعلومات من خالل المشاركة بإحدى الفرق العلمية لالطالع على احدث النتائج الخاص تباد -47

 بنتاج علمي معين

التخطيط لالستفادة من امكانيات الوسط )  المادية والمعنوية ( لالرتقاء بالواقع البحثي بما  -48
 ييضمن حدوث تغير على المستوى الشخصي لتصبح تغذية راجعة للبناء العلمي التراكم

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .139

 قبول مركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .141

تبادل المعلومات عن طريق استخدام االنترنيت اما من خالل  -4المجالت العلمية  -3الدوريات  -2الكتب 

 في الفرق البحثيةالدخول الى المواقع العلمية او من خالل االشتراك 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

  + + +   + +    ++  + + + اساسي الوراثة  الثالثة

                   
                    



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم المؤسسة التعليمية .68

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .69

 الوراثة اسم / رمز المقرر .71

 محاضرات جماعية أشكال الحضور المتاحة .71

 فصلي الفصل / السنة .72

 11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .73

 12/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .74

 أهداف المقرر .75

 لطالب علم التشريح المقارن مع بيان عالقة هذا العلم بالعلوم االخرىتعريف ا-

 . الحبليات  باالعتماد على مجموعة من االسس العلميةصنيف  تالتعرف الطالب على 

 . مع التطرق الى جميع الجوانب الخاصة بالتطفل التركيب العام لكل الصفات التشريحية  تعليم الطالب عن

 كيفية المقارنة تشريحيا بين الحبليات المختلفةعلى  تعريف الطالب
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .43

  هداف المعرفية األ -أ
تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات  -1أ -1أ

       المختبرية.
 في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. اكساب الطالب خبرة -2أ

 اكسابه الطالب المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 اكسابة الطالب خبرة عن كيفية المقارنة تشريحيا بين الحبليات -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. امتالك الطالب  خبرة في معرفة – 1ب

 امتالك الطالب معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 
 امتالك الطالب  خبرة في تشريح الحلبليات – 3ب 
الطالب القدرة على وضع اسس مظهرية للمقارنة بين الطبيعي والغير طبيعي لكافة  امتالك -4-ب

 عضاء الحيوانيةاال
-     
 طرائق التعليم والتعلم      

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة  -المحاضرات 

 والمؤتمرات  داخل وخارج القطر ةبالدورات التدريبي
 

 

 
 طرائق التقييم      

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج

 بقات العلمية بين الطلبةالمسا-2ج
 من خالل طرح مشكلة علمية ومحاولة ايجاد حلول لها  -3ج

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي من خالل كتابة اوراق بحثية  -22

وكتابة  الى مختبرات متخصصة في صناعة المقاطع النسيجية القيام بالرحالت الميدانية العلمية -23

 تقرير علمي حولها باسلوب شخصي مبسط

الجلسات العملية إلكساب الطلبة المهارات العملية وإجراء التجارب لتدريب الطلبة على تحليل  -24

 النتائج والوصول إلى استنتاجات محددة
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

مختبرات اضافة الى المشاركة بالدورات التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في ال -المحاضرات 
  ةالتدريبي

 

 
 طرائق التقييم    

 عن طريق االمتحانات اليومية واألسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية
 

 

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

 . ةريق الدورات التدريبيعن ط -1د

 التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحية .-2د
 عن طريق اقامة معارض علمية -3د

 عن طريق المشاركة في المؤتمرات  -4د
   المشاركة في المسابقات الخاصة بالبحوث العلمية المتميزة  -5د
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 البنية التحتية  .45

 بنية المقرر .44

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
ة / أو اسم الوحد

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
      

 ساعات11

استخدام  مقدمة مقدمة
اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

2 
     
 ساعات11

استخدام   الوراثة املندلية  الوراثة املندلية

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

3 
     
 ساعات11

استخدام  تداخل الفعل اجليين تداخل الفعل اجليين

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

4 
     
 ساعات11

استخدام   الوراثة الكمية  الوراثة الكمية
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

5 
     

 ساعات11

استخدام  وراثة لون الفرد وغريها-يات متعددةال وراثة لون الفرد وغريها-اليات متعددة
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

6 
     

 ساعات11

استخدام  تعيني اجلنس يف االحياء تعيني اجلنس يف االحياء
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

7 
     

 ساعات11

استخدام   راثة املرتبطة باجلنسالو   الوراثة املرتبطة باجلنس
اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية
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 Genetics ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Genetics for dummies )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .46

   

ي المقرر لمواكبة التطورات العلمية والمعلومات الحديثة التي تظاف تتظمن الخطة التطويريه للمنهج الدراس
 على المادة العلمية االساسية 

 بحيث يكون تطوير المقرر بما يتواكب والتطورات العالمية في مجال المقرر
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 العلــمي جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
  22/4/1122تاريخ ملء الملف :    

 
 :     التوقيع :                                                              التوقيع    
                    المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 المؤسسة التعليمية .141
 جامعة المثنى -كلية العلوم

 علوم الحياة  / المركز  علميالقسم ال .142

او اسم البرنامج األكاديمي  .143

 المهني 
 الفقريات

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .144

  :النظام الدراسي  .145
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .146

المؤثرات الخارجية  .147

 األخرى 
    دور القسم في المجتمع

 11/4/2117 تاريخ إعداد الوصف  .148

 داف البرنامج األكاديميأه .149

 اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحياتية. -1

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -2

 اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات العالية. -3

جهزة والمعدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية                                                         اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام اال-4     

 والتطبيقية .        

 بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .--5    
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 ة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوب برنامجمخرجات ال  .151

  االهداف المعرفية  - ز
 تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية.       -1أ
 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 مواكبة ودراسة العلوم الحديثة.اكسابه المعلومات الكافية ل -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 
 امتالكة خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. – 1ب 
 امتالكة معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 

 ص المسببات المرضية.  امتالكة خبرة في تشخي – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات
 

 

 
 طرائق التقييم      

 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .
 

 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج          
 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج

   اطالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة .-3ج   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العلمية .
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 طرائق التقييم    

 ب باالسئلة العلمية والعملية مباشرة .من خالل مناقشة الطال
 
 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 توجية الطالب في المشاركة في الدورات المختبرية . -1د

 .مشاركة الطالب في الدورات الشهرية الخاصة باالجهزة المختبرية -2د
 

    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى الدورات التدريبة التي يقيمها القسم .
 

 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .

 
 

 البرنامج  بنية .151

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

 عملي     نظري      

 4 2 علم الالفقاريات  الثانية
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 التخطيط للتطور الشخصي .152

لى المصادر العلمية الحديثة اضافة الى المشاركة في يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل االطالع ع
 الدورات التدريبية داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي.

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .153

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .154
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة لمها

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

   + +   + +   + +  + + + اساسي الفقاريات  الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .76
 جامعة المثنى -كلية العلوم

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .77

 الفقاريات اسم / رمز المقرر .78

  أشكال الحضور المتاحة .79

 فصلي الفصل / السنة .81

 ساعة 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .81

 11/4/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .82

 أهداف المقرر .83

 تعريف الطالب عن اهمية الالفقاريات في نقل االمراض .-1

 كيفية تصنيف  الالفقاريات .-2

 تعليم الطالب عن تشخيص الالفقاريات.-3

 تعريف الطالب بفوائد واضرار الالفقاريات .-4

 

 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 لتعليم والتعلم والتقييموطرائق ا مقررات المخرج .47

  هداف المعرفية األ -أ
 المعرفة والفهم  -أ

 تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية.       -1أ 
 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 مات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة.اكسابه المعلو -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالكه خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. - 1ب
 امتالكه معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 

 ه خبرة في تشخيص المسببات المرضية.      امتالك – 3ب 
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى الدورات التدريبة التي يقيمها القسم 

 
 

 
 طرائق التقييم      

 اجراءة التجارب العلمية بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و

 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج
 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج

 .اطالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة-3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 لمختبرات اضافة الى الدورات التدريبة التي يقيمها القسم التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في ا
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 طرائق التقييم    

 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .
 

 
 

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

 ن طريق الدورات التدريبية .ع -1د
 التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحية .-2د
 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .48

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعلم الطالب كيفية    6 1
تصنيف الالفقاريات 

وتشخيصها 

واالمراض التي 
 بهاتسب

المجاميع الالفقرية 

 ومبادئ علم التصنيف

استخدام 
اجهزة 
العرض 

Data show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

تعلم الطالب كيفية    6 2
تصنيف الالفقاريات 

وتشخيصها 

واالمراض التي 
 تسببها

استخدام  الشعب الكبرى
اجهزة 
العرض 

Data show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

الطالب كيفية تعلم    6 3
تصنيف الالفقاريات 

وتشخيصها 

واالمراض التي 
 تسببها

التصنيف واشكال 

 االبتدائيات

استخدام 
اجهزة 
العرض 

Data show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

تعلم الطالب كيفية    6 4
تصنيف الالفقاريات 

وتشخيصها 

واالمراض التي 
 تسببها

استخدام  صنف اللحميات 
اجهزة 
العرض 

Data show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

تعلم الطالب كيفية    6 5

تصنيف الالفقاريات 
وتشخيصها 

واالمراض التي 
 تسببها

صنف السوطيات 

 والهدبيات 

استخدام 

اجهزة 
العرض 

Data show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

تعلم الطالب كيفية    6 6

تصنيف الالفقاريات 
وتشخيصها 

واالمراض التي 
 تسببها

استخدام  شعبة المساميات

اجهزة 
العرض 

Data show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

تعلم الطالب كيفية    6 7

تصنيف الالفقاريات 
وتشخيصها 

واالمراض التي 
 تسببها

شعبة الالسعات نبذة 

 مختصرة

استخدام 

اجهزة 
العرض 

Data show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

فية تعلم الطالب كي 6 8

تصنيف الالفقاريات 

استخدام  الديدان المسطحة

اجهزة 

االمتحانات 

اليومية 
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 البنية التحتية  .49

 علم الالفقاريات -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 اساسيات في الالفقاريات -2

وتشخيصها 
واالمراض التي 

 تسببها

العرض 
Data show 

 والشهرية

تعلم الطالب كيفية  6 9
تصنيف الالفقاريات 

وتشخيصها 
واالمراض التي 

 تسببها

استخدام  الديدان الكيسية
اجهزة 

العرض 
Data show 

االمتحانات 
يومية ال

 والشهرية

تعلم الطالب كيفية  6 11
تصنيف الالفقاريات 

وتشخيصها 
واالمراض التي 

 تسببها

استخدام  شعبة الدوالبيات
اجهزة 

العرض 
Data show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

تعلم الطالب كيفية  6 11
تصنيف الالفقاريات 

وتشخيصها 
واالمراض التي 

 تسببها

تخدام اس شعبة الديدان الحلقية
اجهزة 

العرض 
Data show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

تعلم الطالب كيفية  6 12
تصنيف الالفقاريات 

وتشخيصها 
واالمراض التي 

 تسببها

استخدام  شعبة مفصلية االرجل 
اجهزة 

العرض 
Data show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

تعلم الطالب كيفية  6 13
تصنيف الالفقاريات 

 وتشخيصها
واالمراض التي 

 تسببها

استخدام  شعبة ثانوية الفكيات
اجهزة 

العرض 
Data show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

تعلم الطالب كيفية  6 14
تصنيف الالفقاريات 

وتشخيصها 
واالمراض التي 

 تسببها

النواعم والعالقات 

 التطورية

استخدام 
اجهزة 

العرض 
Data show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

تعلم الطالب كيفية  6 15
تصنيف الالفقاريات 

وتشخيصها 
واالمراض التي 

 تسببها

شعبة الحبليات 

 والعالقات التطورية

استخدام 
اجهزة 

العرض 
Data show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية
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 علم الالفقاريات -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 اساسيات في الالفقاريات -2

ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 علم الالفقاريات )عبد العزيز محمود( 

 
 وير المقرر الدراسي خطة تط .51
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 ءالكيميا:    القسم العلمي    

             االسم : وفاء مهدي ساجت 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                  ياسين مرزة حمزة المعاون العلمي :م.د. سما                   ليث عبدالحسن أ.م.د : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 داء الجامعيضمان الجودة واألشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 المثــــــنى جامعة المؤسسة التعليمية .155

 الكيمياءقسم  / المركز  علميالقسم ال .156

او اسم البرنامج األكاديمي  .157

 المهني 
 الكيمياء العلوم في بكالوريوس

  الحياةعلوم  العلوم في يوسربكالو اسم الشهادة النهائية  .158
 

  :النظام الدراسي  .159
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي )كورسات(

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة المعتمد   برنامج االعتماد .161

المؤثرات الخارجية  .161

 األخرى 
 

 2017- 2016 تاريخ إعداد الوصف  .162
 

 أهداف البرنامج األكاديمي .163

 الكيمياء مبادئ فهم على المساعدة-1

 اسا متينا لمستقبل مهني ناجح توفير اس-2

 العضويةالكيمياء  في المتعلقة المشاكل حل في المواهب تطوير من الطالب تمكين -3
 

 .سوق العمل وخدمة بالبلد التنمية خطط احتياجات لتلبية علميا   المؤهلة والكفاءات الخبرات توفير -4
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  واداريا علميا والمعاهد الجامعات ادارة على قادرة علمية كوادر تخريج-5

 

 
 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .164

  االهداف المعرفية  - س
 يكتسب الطالب خبرة في الكيمياء العضوية -1أ

 يكتسب الطالب معرفة في مجاالت التربية والصحة والصناعة ومجاالت خدمية أخرى في المجتمع -2أ
 ية في مجال البحث العلمييكتسب الطالب خبرة علم -3أ
 الحديثة المتطورة االجهزة يكتسب الطالب قدرة على االستيعاب والتعامل مع -4أ
 يكتسب الطالب خبرة في التعامل مع العلوم لما فيه خدمة اإلنسان -5أ

 دراسية مرحلة لكل المعتمدة وحداتها وعدد الدراسية المناهج فهم-6أ         

 

 
 
 برنامج لخاصة بالا يةتالمهارااألهداف  –ب 

 البحث حلقة خالل من اإللقاء مهارة تنمية - 1ب 

 العلمية التقارير كتابة مهارة تطوير - 2ب 
 مثل المكتبية البرامج ذلك في بما وبرامجه اآللي الحاسب استخدام في التقنية المهارات تطوير - 3ب          

 .العلمية البحوث كتابة في وغيرها واإلكسل الوورد

   بالبرنامجالخاصة  ئيةتطوير مهارات الطالب الخاصة بالتعامل مع البرامج الكيميا -4ب   

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلم التعاوني  -ا
 التعلم عن طريق حل المشكالت  -2

 طريقة المحاضرة -3
   التطبيق العملي للمحاضرات النظرية -4

, والتطبيق في دوائر     Data Showلعلمية , وسائل حديثة مثل قراءة الكتب,مؤتمرات, السفرات ا -5

 الدولة المختلفة

 .توفير محاضرات مطبوعة ومن مصادر حديثة ومتنوعة وغنية باالمثلة -6

 .حل بعض االسئلة مع تعمد احتوائها على االخطاء وجعل الطلبة يستخرجون الخطأ -7
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 طرائق التقييم      

 
  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد      4-
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 االمانة العلمية -1ج         
 نقل الحقائق العلمية-2ج

 التحلي باالخالق الحميدة -3ج
 ممارسة التجارب الكيميائية الصبر عند -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 التدريس مجال في والخبرة التعلم ضرورة على التاكيد يتم وهكذا الكيمياء في المشكلة حل-1

 الكيمياء في الجماعي العمل مناقشة-2

 مثل كتابة التقارير الذاتية يقيم -3

 مستقل كلبش المشاكل حل اجل من العلمية المراجع استخدام-4

 
 طرائق التقييم    

 
 

  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد4-
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 .الشخصي(والتطور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 يكتسب الطالب خبرة علمية وعملية تؤهله للعمل في المجال الصناعي والطبي والبحثي -1د
 ةيكتسب الطالب القدرة على تحمل المسؤولي -2د
 يكتسب الطالب القدرة على حل معظم المشاكل العلمية عن طريق الحل الجماعي -3د

 راتاالشتراك في التجمعات العلمية والمؤتم -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 التدريس مجال في والخبرة التعلم ضرورة على التاكيد يتم وهكذا الكيمياء في المشكلة حل-1

 الكيمياء في الجماعي العمل مناقشة-2

 مثل كتابة التقارير الذاتية يقيم -3

 مستقل بشكل المشاكل حل اجل من العلمية المراجع استخدام-4

 
         

          
 طرائق التقييم          

 
  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد4-

 
 

 بنية البرنامج  .165

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

 عملي     نظري      

 Ch219  Organic chemistry II االولى

 

2 

 

3 
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 التخطيط للتطور الشخصي .166

 لمجاالتالدراسية  المناهج دور لتغطية جيع  التدريسية من عدد كاف علما أن للكفاءة الهيئةيتكون أعضاء 
رشاد االستيعاب مستويات من التفاعل والنالك قدرة على ادارة الكلية بشكل كاف أن ه باالضافة الى,  لبرنامجا

 الممارسين الصناعيينوالتنموية والتفاعل مع  الخدمات الجامعية والمهنيةشورة وأنشطة لموتقديم ا البيالط
 .عن أرباب العمل والمهنيين فضال عن

 
 

 المعهد(كلية أو األنظمة المتعلقة بااللتحاق بال )وضعمعيار القبول  .167

 

أعتماد شروط القبول للطلبة وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )القبول المركزي(-1  

أن تجتاز بنجاح اي اختبار خاص او مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية او الجامعة -2  

ان يكون الئقا طبيا للتخصص المتقدم اليه . -3  

-: شروط القبول في القسم العلمي  

أختيار رغبة الطالب مقترنة بمجموع درجاته . -1  

 الطاقة االستيعابية للقسم العلمي . -2

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .168

 مناهج طرائق التدريس لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

ات األخرى المهار )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسي Organic chemistry   االولى

                   

                    

   * * * * * * * * * * * * * * * * 

                    

   * * * * * * * * * * * * * * * * 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة المثنى /كلية العلوم المؤسسة التعليمية .84

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .85

  Organic chemistry II  Ch219 .3 اسم / رمز المقرر .86

 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة -9

 فصلي الفصل / السنة -11

  عملي( 45نظري +31)ساعة  75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -11

 2117-2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  -12

 أهداف المقرر -13

اكتسابه حدا  معقوال  من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

 وخاصة الرصينة  منها .

مجال المختبرات مع اطالع مناسب  في يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء  وتطبيقاتها  – 2

 على محاور الكيمياء المختلفة . 

لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على  – 3

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

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

 ؛البرنامج.
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 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 لطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد.يكون ا – 4
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 بنية المقرر .51

مخرجات التعلم  الساعات ألسبوعا

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

1 5 

Introduction and 
General 

principles about 
organic 

chemistry 

Organic 

chemistry 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات - 1

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

2 5 

Alkane / IUPAC 
the chemical 

properties as 
well as physical 

properties 

Organic 
chemistry 

السبورة 
+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

3 5 

Alkane / IUPAC 

synthesis 
/Reaction 

Organic 
chemistry 

السبورة 
+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات --

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

4 5 

Alkene / IUPAC 
the chemical 
properties as 

well as physical 
properties 

Organic 
chemistry 

السبورة 
+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

5 5 

Alkene / IUPAC 
synthesis 

/Reaction 
Organic 

chemistry 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات -

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة

6 5 Alkyne / IUPAC 
synthesis 

Organic 
chemistry 

السبورة 
+ Data 

 شفوية اختبارات -
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Show   سريعة وتحريرية 

 فجائية

7 5 

Aromatic comp. 

Benzene 
Replacement 

reactions 

Organic 
chemistry 

السبورة 
+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

 سريعة يريةوتحر

  فجائية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

8 5 

Aromatic comp. 

Benzene 
Effectiveness 

and application 

Organic 
chemistry 

السبورة 
+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

9 5  
Organic Alkyl  

halides / IUPAC 

the chemical 
properties as 

well as physical 
properties 

Organic 

chemistry 

السبورة 
+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

11 5 

Alcohols 

/ IUPAC 
/Reaction AND 

preparation 

Organic 
chemistry 

السبورة 

+ Data 
Show   

 شفوية اختبارات -

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة

11 5 

PHENOLS 

/Reaction AND 
preparations 

Organic 
chemistry 

السبورة 
+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

 سريعة وتحريرية

  فجائية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

12 5 
 

Ether / Reaction 
Organic 

chemistry 

السبورة 
+ Data 

Show   

  

13 5  
ketones , 

Organic 
chemistry 

السبورة 
+ Data 

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-
 مسبقا مجهزة
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 البنية التحتية  .14

  Organic Chemistry Morrison & Boyd  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

    )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 

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

 

رنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنت

.... 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aldehade/ 
Reaction 

Show   

14 5 

Final exam 
Organic 

chemistry 

السبورة 

+ Data 
Show   

 وتحريرية شفوية اختبارات

  فجائية سريعة
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 العلوم :  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 9/1/1122ف :  تاريخ ملء المل   

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
  المعاون العلمي : سما                                                  : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                                         :     لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وص

 

 جامعة المثنى / كلية العلوم  المؤسسة التعليمية .169

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .171

او اسم البرنامج األكاديمي  .171

 المهني 
 

   سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .172

  :النظام الدراسي  .173
 سنوي /مقررات /أخرى 

 الفصلي )الكورسات(.

  معتمد  ال برنامج االعتماد .174

المؤثرات الخارجية  .175

 .  دور القسم في المجتمع األخرى 

 9/2/2117 تاريخ إعداد الوصف  .176

 أهداف البرنامج األكاديمي .177

 اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحياتية. -4

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -5

 ة في معرفة االجهزة ذات التقنيات العالية.اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبر -6

                            اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والمعدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية                             -4     

 والتطبيقية .        

 ي العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .بحث ودراسة كل ماهو جديد ف--5    
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .178

  االهداف المعرفية  - ش
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية. -1أ
 كسابه خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة.إ -2أ

 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 
 امتالكه خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. – 1ب 

 تالكه معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية.ام – 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 لعلمية .عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير ا
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 

 
 طرائق التقييم    
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 ومؤتمرات علمية . اشارك الطالب في برامج -1د

 توجية الطالب في المشاركة في الدورات المختبرية . -2د
 مشاركة الطالب في الدورات الشهرية الخاصة باالجهزة المختبرية .-3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التدريبة التي يقيمها القسم التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى الدورات 
 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .

 

 
 

 بنية البرنامج  .179

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

 عملي     نظري      

 Soil & Water  الثالثة

Microbiology 

2 8 
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 التخطيط للتطور الشخصي .181

يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل االطالع على المصادر العلمية الحديثة اضافة الى المشاركة في 

 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالدورات 

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .181

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .182
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مجمخرجات التعلم المطلوبة من البرنا 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 Soil & water  الثالثة

microbiology 
   + +   + +   + +  + + + اساسي
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 وصف المقرر نموذج

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .87
 جامعة المثنى -لومكلية الع

 / المركز علمي القسم ال .88
 قسم علوم الحياة 

 اسم / رمز المقرر .89
Soil & water microbiology 

  أشكال الحضور المتاحة .91

 الفصل / السنة .91
 الفصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .92
 ساعات  11

 9/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .93

 أهداف المقرر .94

 ين الكائنات الحية المجهرية وبيئة التربة والمياه  .  ب التعرف على العالقة
توضيح مفهوم الكائنات الحية المجهرية واقسامها وتصنيفها والصفات العامة لها ومعرفة مدى تاثيرها على 

بيئة التربة والبيئة المائية كذللك معرفة العوامل الفيزيائية والكيميائية المؤثرة على النشاط الميكروبي في 
 المجهرية في االغذية وكيفية الكشف عنها , اهميتها , وكيفية االستفادة منها . البيئتين . كلتا

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .52

  هداف المعرفية األ -أ
       نيات المختبرية.تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتق -1أ

 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ
 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 الفحوصات المختبرية.امتالكه خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة ب - 1ب

 امتالكه معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 
       امتالكه خبرة في تشخيص المسببات المرضية. – 3ب 
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 الدورات التدريبة التي يقيمها القسم  التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى

 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العلمية 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

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

 . ةعن طريق الدورات التدريبي -1د
 التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحية .-2د

 التطبيق في المراكز البيئية .  -3د
    -4د
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 بنية المقرر .53

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 ةالمطلوب
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 
     

 ساعات8

التعريف بالصفات 
العامة لالحياء 

 المجهرية

مقدمة ونبذة تاريخية في 

 تطور علم االحياء المجهرية

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show  والمواد المطلوبة 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

2 
     

 ساعات8

بالصفات  التعريف

الفسيولوجية و 

المزرعية لالحياء 
 المجهرية المدروسة

 التربة بيئة ميكروبية  

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

3 
     

 ساعات8

التعريف بالمجاميع 

 اهم ميكروبات التربة   الميكروبية في التربة 

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

4 
     

 ساعات8

التعريف بدورة 

النتروجين وعمليات 

 المعدنة و التمثيل  

 ميكروبات دورة النيتروجين  

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

5 
     

 ساعات8

 التعريف بدور االحياء

المجهرية في عمليات 

تحوالت الكبريت و 

 الفسفور 

دور ميكروبات التربة في 

 تحوالت الفسفور والكبريت

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

6 
     

 ساعات8

دور االحياء المجهرية 
في عمليات تحوالت 

 الحديد 

دور ميكروبات التربة في 

   ت الحديدتحوال

 Dataاستخدام اجهزة العرض 
show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

7 
     

 ساعات8

التعريف بالتحليل 

 الميكروبي للمبيدات 
دور ميكروبات التربة في 

 تحليل بقايا المبيدات

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 ةوالشهري

 ساعات8 8

دراسة االحياء 

 المياه بيئة ميكروبية المجهرية في المياه 

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 9

مصادر التلوث 

الميكروبي للمياه 

)المخلفات المنزلية 

والصناعية و 

المستشفيات المخلفات 

 الزراعية(

الميكروبي مصادر التلوث 

 للمياه

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 11

التعريف بمصادر 

التلوث الميكروبي لها 

والعوامل المؤثرة في 

 تواجدها

العوامل الفيزيائية والكيميائية 

المؤثرة على النشاط 
 الميكروبي

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 11

التعريف بالعالقات 

 الحيوية 

العالقة بين ميكروبات المياه 

مع كل من النباتات واالحياء 

 المائية

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 12
التعريف بطرق معالجة 

 ياه الم
معالجة مياه الشرب 

 والمخلفات السائلة

 Dataاستخدام اجهزة العرض 
show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 13

التعريف بمعالجة مياه 

المجاري وشرح 

تفصيلي عن االنظمة 
الحديثة في طرق 

 المعالجة .

مخلفات المجاري وكيفية 

معالجتها ودور الميكروبات 
 فيها

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية
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 البنية التحتية  .54

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ( . 1119البيئة المائية  ) ا.د. حسين علي السعدي /  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 / جامعة بغداد ( .  2999علم االحياء المجهرية للمياه ) رشيد محجوب المصلح /
 / جامعة بغداد / كلية العلوم  2991علم االحياء المجهرية ) طالب كاظم المفرجي / 

علم االحياء المجهرية للتربة والمياه /الجزء العملي ) طالب كاظم المفرجي وشذى 
 جامعة بغداد ( . 2992سلمان العزاوي 

حمد و د. عدنان  مالعلوم/ د. ابتساة )منشورات جامعة دمشق/كلية بيئة االحياء الدقيق
 (1119احمد علي 

ـ الكتب والمراجع التي يوصى  ا
المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .55
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 حث العلميوزارة التعليم العالي والبـ  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
  22/1/1122تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع                                         :                        التوقيع    
                    المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                            :              التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 العلوم كلية جامعة المثنى /  يميةالمؤسسة التعل .183

 قسم علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .184

او اسم البرنامج األكاديمي  .185
 المهني 

 االحياء العام/ علم النبات علم

 الوريوسالبك اسم الشهادة النهائية  .186

  :النظام الدراسي  .187
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقررات

  General Biologyر كتاب المقر المعتمد   برنامج االعتماد .188

المؤثرات الخارجية  .189

 األخرى 
البحوث العلمية والتقارير فضال عن المعلومات الحديثة على الشبكة 

 العكنبوتية )االنترنيت(.
 11/2/2117 تاريخ إعداد الوصف  .191

 أهداف البرنامج األكاديمي .191

 .التعرف على االجزاء النباتية 

 .وصف االجزاء تفصيليا 

 لنباتية.دراسة االنسجة ا 

 .الخلية النباتية واختالفها عن الخلية الحيوانية 

 .بعض العمليات االيضية التي تحدث في النبات 

 

 

 

 
 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .192

  االهداف المعرفية  - ص
     الخلية النباتية ومكوناتها.   -1أ
 االجزاء النباتية االساسية. -2أ

 طرق تكاثر النباتات. -3أ
 الوظائف االساسية لالعضاء النباتية.-4أ
 المكونات غير الحية في الخلية النباتية. -5أ
 اختالفات النباتات فيما بينها تطوريا. -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 التمييز بين اجزاء النبات عمليا – 1ب 
 الحيوانية مختبريا. فروقات الخلية النباتية عن – 2ب 

      التعرف على الفروقات بين النباتات احادية الفلقة وثنائية الفلقة.  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 المحاضرة , المناقشة , حل المشكالت , التعليم التعاوني , تجارب المختبر , تبادل االدوار .

 

 
 طرائق التقييم      

 
 

 يرية  , الواجبات , كتابة التقارير العلمية , المناقشات الصفية .االختبارات التحر

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 تعزيز التعليم التعاوني.  -1ج         

 غرس روح المبادرة لدى الطلبة بما ينسجم مع المهارات العملية . -2ج
 حث الطلبة على ضرورة مزاوجة المعلومة النظرية بالعملية. -3ج

 اكساب الطلبة المهارات الخاصة بنظريات التعلم الحديثة.  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة بطريقة المناقشة , كتابة التقارير الخاصة بالمادة العلمية, اجراء الجارب العملية.
 

 

 
 طرائق التقييم    

ارب العملية واخيرا االمتحانات الشهرية االمتحانات اليومية, المشاركة المفتوحة بالمناقشات, التج
 والنهائية.

 
 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 مهارات استخدام المجهر. -1د

 مهارات طرق التدريس الحديثة التفاعلية بين الطلبة. -2د
 مي بين الطلبة.مهارات التنافس العل -3د

خلق روح المعرفة عن طريق المسابقات بالمادة العلمية بين طالب المرحلة الواحدة ونظرائهم في  -4د   
 المراحل االخرى.

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 
طالب المناقشة المفتوحة بين الطلبة , التجارب المختبرية, اعتماد نظريات التدريس الحديثة بما يضمن جعل ال

 محور العملية التعليمية.
 

 
 طرائق التقييم          

 االمتحانات اليومية, المشاركة المفتوحة بالمناقشات, التجارب العملية واخيرا االمتحانات الشهرية والنهائية.

 
 
 

 بنية البرنامج  .193

 ت المعتمدةالساعا           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 General Biology 2 2  االولى

     

     

     

     

     
 
 
 



  
 9الصفحة 

 
  

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .194

 
 العمل البحثي والعملي 

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .195

 القبول المركزي من وزارة التعليم العالي
 المفاضلة بين االقسام العلمية  

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .196

فضال عن المصادر الحديثة الكتب المقررة والمصادر االخرى المتوفرة في وحدة التعليم  المجاني ومكتبة الكلية والجامعة .
 عن طريق شيكة االنترنيت.

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 قابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات الم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
لية والتأهيارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

االولى/ الفصل 

 الدراسي الثاني
 General 

biology 
                                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 11الصفحة 

 
  

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة المثنى/ كلية العلوم المؤسسة التعليمية .95

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .96

 General Biology/ Botany اسم / رمز المقرر .97

 الحضور داخل القاعات أشكال الحضور المتاحة .98

 2117-2116/ الثاني الفصل / السنة .99

 ساعات اسبوعيا )نظري + عملي( 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .111

 11/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .111

 أهداف المقرر .112

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .56

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةراتالمهااألهداف   -ب 
 - 1ب

  - 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج

 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 2الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .58

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

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

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 

 
 

 

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

 -1د
 -2د

 -3د
    -4د

 بنية المقرر .57

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      

      
      



  
 3الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 ـــراف والتقـــويم العلــميجـــــهاز اإلشــ  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
  22/1/1122تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع             :                                                    التوقيع    
                    المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
                :                                          التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

      



  
 4الصفحة 

 
  

 مي وصف البرنامج األكادي       

 

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

 

 علومال كلية جامعة المثنى /  المؤسسة التعليمية .197

 قسم علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .198

او اسم البرنامج األكاديمي  .199
 المهني 

 النبات تصنيف

 الوريوسالبك اسم الشهادة النهائية  .211

  :النظام الدراسي  .211
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقررات

 علم تصنيف البناتات(كتاب المقرر ) المعتمد   برنامج االعتماد .212

المؤثرات الخارجية  .213

 خرى األ
البحوث العلمية والتقارير فضال عن المعلومات الحديثة على الشبكة 

 العكنبوتية )االنترنيت(.
 11/2/2117 تاريخ إعداد الوصف  .214

 أهداف البرنامج األكاديمي .215

 .ماذا يعني علم التصنيف 

 .عالقة علم التصنيف  بالعلوم االخرى 

 .صفات اجزاء النبات االساسية وغير االساسية 

 العالقات التطورية بين المجاميع النباتية. ايجاد 

 .ما سبب الركون للصفات االجزاء التكاثرية دون سواها بالتصنيف 

 .العوائل النباتية ودرجات التشابه واالختالفات بينها 

 

 .سلم التصنيف المعتمد ونظام التسمية الموحد للبناتات 

 
 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 تعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم وال برنامجمخرجات ال  .216

  االهداف المعرفية  - ض
     ما اهمية علم التصنيف.   -1أ
 االختالفات بين الجزء الواحد بالنبات كأن يكون الورقة واختالفها في سائر النباتات. -2أ

 كيف تدرج البناتات في عائلة واحدة على درجات التشابه الصفات المورفولوجية والداخلية. -3أ
 لى احادية الفلقة وذات الفلقتين.تقسيم النباتات ا -4أ
 الزهرة ومكوناتها وماهي نباتات احادية المسكن والثنائية. -5أ
 .DNAالعوائل النباتية واسس التصنيف الحديثة المرتبطة بالمحتوى الجيني  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 المختلفة.السفرات العلمية للتعرف على االنواع النباتية   – 1ب 
 تمكين الطلبة من التميز بين البناتات اعتمادا على الشكل المورفولوجي.  – 2ب 

ايجاد العالقات التطورية بين النباتات السالفة والموجودة حاليا في البيئة العراقية عموما والمثنى   - 3ب 
      على وجه الخصوص.

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ة , حل المشكالت , التعليم التعاوني , تجارب المختبر , تبادل االدوار .المحاضرة , المناقش
 

 
 طرائق التقييم      

 

 
 االختبارات التحريرية  , الواجبات , كتابة التقارير العلمية , المناقشات الصفية .

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعزيز التعليم التعاوني.  -1ج         
 ح المبادرة لدى الطلبة بما ينسجم مع المهارات العملية .غرس رو -2ج

 حث الطلبة على ضرورة مزاوجة المعلومة النظرية بالعملية. -3ج
 اكساب الطلبة المهارات الخاصة بنظريات التعلم الحديثة.  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 دة العلمية, اجراء الجارب العملية.المحاضرة بطريقة المناقشة , كتابة التقارير الخاصة بالما

 
 

 
 طرائق التقييم    

االمتحانات اليومية, المشاركة المفتوحة بالمناقشات, التجارب العملية واخيرا االمتحانات الشهرية 

 والنهائية.
 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 .لشخصي(ااألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 معرفة الطلبة ماذا تعني التسمية العلمية الثنائية. -1د

 مهارات طرائق التدريس الحديثة التفاعلية بين الطلبة. -2د
 مهارات التنافس العلمي بين الطلبة. -3د
خلق روح المعرفة عن طريق المسابقات بالمادة العلمية بين طالب المرحلة الواحدة ونظرائهم في  -4د   

 االخرى.المراحل 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 
المناقشة المفتوحة بين الطلبة , التجارب المختبرية, اعتماد نظريات التدريس الحديثة بما يضمن جعل الطالب 

 محور العملية التعليمية.
 

 
 طرائق التقييم          

 عملية واخيرا االمتحانات الشهرية والنهائية.االمتحانات اليومية, المشاركة المفتوحة بالمناقشات, التجارب ال

 
 
 

 بنية البرنامج  .217

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

 عملي     نظري      

 2 2 تصنيف النبات  الثانية

     

     

     

     
     
 
 
 



  
 7الصفحة 

 
  

 
 
 

 خصيالتخطيط للتطور الش .218

 
 فضال عن السفرات العلمية الحقلية.العمل البحثي والعملي 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .219

 القبول المركزي من وزارة التعليم العالي
 المفاضلة بين االقسام العلمية  

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .211

فضال عن المصادر الخرى المتوفرة في وحدة التعليم  المجاني ومكتبة الكلية والجامعة .الكتب المقررة والمصادر ا
 الحديثة عن طريق شيكة االنترنيت.

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مجمخرجات التعلم المطلوبة من البرنا 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

الثانية/ الفصل 

 الدراسي الثاني
                                 اساسي تصنيف النبات 
                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 وصف المقرر نموذج

 

 وصف المقرر

 

 

 لمثنى/ كلية العلومجامعة ا المؤسسة التعليمية .113

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .114

 تصنيف النبات اسم / رمز المقرر .115

 الحضور داخل القاعات أشكال الحضور المتاحة .116

 2117-2116االول/  الفصل / السنة .117

 ساعات اسبوعيا )نظري + عملي( 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .118

 11/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .119

 أهداف المقرر .111

 
 
 
 
 
 
 
 

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.



  
 1الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .59

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 - 1ب

  - 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج

 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 2الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .61

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

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

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 

 
 

 

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

 -1د
 -2د

 -3د
    -4د

 بنية المقرر .61

مخرجات التعلم  لساعاتا األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      

      
      



  
 3الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

   

 المثنى:  الجامعة    
  العلوم :  ة/ المعهدلكليا   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 9/1/1122تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   ياسين ميرزا حمزة د. المعاون العلمي : سما    ا.م.د. ليث عبد الحسن محمد جواد : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                                         :     لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

توقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم الم
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة المثنى / كلية العلوم  المؤسسة التعليمية .211

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .212

او اسم البرنامج األكاديمي  .213

 المهني 
 

 ماجستير  نهائية اسم الشهادة ال .214

  :النظام الدراسي  .215
 سنوي /مقررات /أخرى 

 الفصلي )الكورسات(.

  المعتمد   برنامج االعتماد .216

المؤثرات الخارجية  .217

 .  دور القسم في المجتمع األخرى 

 9/2/2117 تاريخ إعداد الوصف  .218

 أهداف البرنامج األكاديمي .219

 ية.اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحيات -7

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -8

 اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات العالية. -9

                                        اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والمعدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية                 -4     

 والتطبيقية .        

 بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .--5    
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .221

  االهداف المعرفية  - ط
       بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية. تزويد الطالب -1أ
 إكسابه خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج اصة باللخا يةالمهاراتاألهداف  –ب 
 امتالكه خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. – 1ب 

 امتالكه معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المختبراتالتعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 

 
 طرائق التقييم    
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة  التأهيليةو المهارات العامة-د 
 اشارك الطالب في برامج ومؤتمرات علمية . -1د

 توجية الطالب في المشاركة في الدورات المختبرية . -2د
 مشاركة الطالب في الدورات الشهرية الخاصة باالجهزة المختبرية .-3د

 -4د   

 يم والتعلم طرائق التعل         

 

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى الدورات التدريبة التي يقيمها القسم 
 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .

 

 
 

 بنية البرنامج  .221

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

 عملي     نظري      

  الرابعة
Food microbiology 

2 6 
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 التخطيط للتطور الشخصي .222

اضافة الى المشاركة في يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل االطالع على المصادر العلمية الحديثة 

 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالدورات 

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .223

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .224
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )لمنقولةا

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 Food  الرابعة

microbiology 

   + +   + +   + +  + + + اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .111
 جامعة المثنى -كلية العلوم

 / المركز علمي القسم ال .112
 قسم علوم الحياة 

 اسم / رمز المقرر .113
Food microbiology 

  أشكال الحضور المتاحة .114

 الفصل / السنة .115
 الفصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .116
 ساعات  8

 9/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .117

 أهداف المقرر .118

دراسة اهم الميكروبات ذات العالقة باألغذية , التعرف على المظاهر العامة للفساد الميكروبي لألغذية ,  -1
التعرف على بعض االمراض الناتجة عن تلوث االغذية و الوقاية منها , التعرف على االخطار الكيمياوية و 

 الناتجة عن تلوث االغذية .الميكروبية 

توضيح مصادر تلوث االغذية و انواع الميكروبات النافعة و الضارة المرتبطة باألغذية مع االشارة الى  -2

العوامل المسببة لفساد االغذية , معرفة الميكروبات المرضية الموجودة في االغذية وااللمام بطرق حفظ 
 االغذية المختلفة .

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات الرجمخ .62

  هداف المعرفية األ -أ
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية. -1أ
 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ

 مات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة.اكسابه المعلو -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالكه خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. - 1ب
 امتالكه معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 

       ه خبرة في تشخيص المسببات المرضية.امتالك – 3ب 
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى الدورات التدريبة التي يقيمها القسم 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 و اجراءة التجارب العلمية بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج

 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 
 

 

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

 . ةت التدريبيعن طريق الدورا -1د
 التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحية .-2د

 التطبيق في المراكز البيئية .  -3د
    -4د
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 بنية المقرر .63

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 
     

 ساعات8

االحياء المجهرية 

 المهمة في االغذية

دمة في علم االحياء مق

 المجهرية الغذائية 
 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show  والمواد المطلوبة 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

2 
     

 ساعات8

وصف الصفات 

المورفولوجية و 

الفسيولوجية و 

 المزرعية

الفطريات ) االعفان و 

 الخمائر (  

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show ةوالمواد المطلوب 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

3 
     

 ساعات8

الفطريات ) االعفان و 

الخمائر (  ذات 

االهمية في صناعة 

 االغذية

الفطريات ) االعفان و 

الخمائر (  ذات االهمية في 

 صناعة االغذية

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

4 
     

 ساعات8

وصف الصفات 

المورفولوجية و 

الفسيولوجية و 

 المزرعية لها

 Dataاستخدام اجهزة العرض  البكتريا

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

5 
     

 ساعات8

مصادر تلوث االغذية 

) المصادر الطبيعية 

لتلوث االغذية , 

تلوث االغذية اثناء 

 التداول و التصنيع (

لمؤثرة في العوامل ا.

نمو البكتريا في 

 االغذية

 المهمة البكترية المجاميع

 االغذية في

 

 Dataاستخدام اجهزة العرض 
show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

6 
     

 ساعات8

 حرارةال ,درجات

 العالية

 حرارةال درجات

الواطئة ,التجفيف, 

 التشعيع

 االغذية  حفظ طرق 

 

 

 Dataة العرض استخدام اجهز

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

7 
     

 ساعات8

االحياء المجهرية في 

 الحليب ومنتجاتها

االحياء المجهرية في 

 الحليب ومنتجاتها

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 8
 االحياء المجهرية في

 اللحوم

 االحياء المجهرية في

 اللحوم

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 9
االحياء المجهرية في 

 الفواكه و الخضر .

االحياء المجهرية في 

 الفواكه و الخضر .

 Dataاستخدام اجهزة العرض 
show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 
يومية ال

 والشهرية

 ساعات8 11
االحياء المجهرية في 

 االغذية المعلبة

االحياء المجهرية في 

 االغذية المعلبة

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 11
 االحياء المجهرية في

 الحبوب ومنتجاتها

 االحياء المجهرية في

 االحبوب ومنتجاته

 Dataاستخدام اجهزة العرض 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 12
) التسمم الغذائي 

العنقودي الستافيللي 

 Dataاستخدام اجهزة العرض  التسمم الغذائي 

show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 

اليومية 
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 البنية التحتية  .64

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2113عبده السيد شحاتة مراقبة الجودة الميكروبيولوجية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 

2116 نظم الجودة الحديثة في مجال التصنيع الغذائي لطفي فهمي الحمزاوى  

البكتريا في االغذية / ا.م.د. جيهان عبد الستار سلمان / كلية العلوم / الجامعة 

. 2114المستنصرية/ قسم علوم الحياة /  

اساسيات علم االحياء المجهرية الغذائي / ماريوس فيلدس    

FOOD MICROBIOLOGY, Westhoff, Frazier, mcgraw-

Hill,1980 

 

Food Microbiology, Adama, Moss, RS.C, 2000. 

 جامعة بغداد ( . 2992سلمان العزاوي 
حمد و د. عدنان  مة )منشورات جامعة دمشق/كلية العلوم/ د. ابتسابيئة االحياء الدقيق

 (1119احمد علي 

ـ الكتب والمراجع التي يوصى  ا

المجالت )   بها               
 ( العلمية , التقارير ,.... 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 االنترنيت ....

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .65

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 والشهرية ( .

 ساعات8 13

 السالمونيللي (.

 غذائيال التسمم

 E.coliعن  المتسبب

. Shigella 

 Dataاستخدام اجهزة العرض  التسمم الغذائي 
show والمواد المطلوبة 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  واالعتماد األكاديمي دائرة ضمان الجودة

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 العلوم :  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 9/1/1122تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   د. ياسين ميرزا حمزة المعاون العلمي : سما    ا.م.د. ليث عبد الحسن محمد جواد : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                                         :     لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذ
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة المثنى / كلية العلوم  المؤسسة التعليمية .225

 لحياةعلوم ا / المركز  علميالقسم ال .226

او اسم البرنامج األكاديمي  .227

 المهني 
 

 ماجستير  اسم الشهادة النهائية  .228

  :النظام الدراسي  .229
 سنوي /مقررات /أخرى 

 الفصلي )الكورسات(.

  المعتمد   برنامج االعتماد .231

المؤثرات الخارجية  .231

 .  دور القسم في المجتمع األخرى 

 9/2/2117 تاريخ إعداد الوصف  .232

 األكاديميأهداف البرنامج  .233

 اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحياتية. -11

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -11

اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات  -12
 العالية.

ت التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية                                                         اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والمعدا-4     

 والتطبيقية .        

 بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .--5    
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 ليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التع برنامجمخرجات ال  .234

  االهداف المعرفية  - ظ
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية. -1أ

 إكسابه خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ
 العلوم الحديثة. اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة -3أ

 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 امتالكه خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. – 1ب 
 امتالكه معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 

        - 3ب 

 
 لم طرائق التعليم والتع     

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات

 
 

 
 طرائق التقييم      

 

 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  -1ج         
 -2ج

 -3ج
 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 

 
 طرائق التقييم    
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 اشارك الطالب في برامج ومؤتمرات علمية . -1د

 توجية الطالب في المشاركة في الدورات المختبرية . -2د
 الخاصة باالجهزة المختبرية . مشاركة الطالب في الدورات الشهرية-3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى الدورات التدريبة التي يقيمها القسم 
 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 التقارير العلمية . عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى

 

 
 

 بنية البرنامج  .235

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

 عملي     نظري      

 Pathogenic  الرابعة
bacteria 

2 6 
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 التخطيط للتطور الشخصي .236

للتطور الشخصي من خالل االطالع على المصادر العلمية الحديثة اضافة الى المشاركة في  يتم التخطيط

 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالدورات 

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .237

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .238
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 ج برنامالخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 Pathogenic  الرابعة

bacteria 

   + +   + +   + +  + + + اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .119
 جامعة المثنى -كلية العلوم

 / المركز علمي القسم ال .121
 قسم علوم الحياة 

 اسم / رمز المقرر .121
Food microbiology 

  أشكال الحضور المتاحة .122

 الفصل / السنة .123
 الفصلي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .124
 ساعات  8

 9/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .125

 أهداف المقرر .126

explain relationship between human and bacteria 

 explain some of  Some Medically Important Bacteria 
 

An Outline History of Microbiology and Infection, Glossary, Normal Flora in Human, Some of 
the virulence factors in bacteria, The infection process, Some Medically Important Bacteria. 

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .66

  هداف المعرفية األ -أ
       فية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية.تزويد الطالب بالمعلومات الكا -1أ

 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ
 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 امتالكه خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. - 1ب

 امتالكه معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 
       امتالكه خبرة في تشخيص المسببات المرضية. – 3ب 
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى الدورات التدريبة التي يقيمها القسم  التعليم االلكتروني ,

 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العلمية 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 والتعلم طرائق التعليم     

 
 

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

 . ةعن طريق الدورات التدريبي -1د
 التطبيق في المستشفيات والمراكز الصحية .-2د

 التطبيق في المراكز البيئية .  -3د
    -4د
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 بنية المقرر .67

الساعا األسبوع

 ت
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

1 
     

 ساعات8

An Outline History of 

Microbiology and Infection, 
Glossary 

Introduction,.  استخدام اجهزة
 Dataالعرض 

show   والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

ومية الي

 والشهرية

2 
     

 ساعات8

Factors influence normal flora, 
Infection of the host by normal 

flora, Normal flora of different 

parts of the human body, 
Bacterial Pathogenicity 

Normal Flora in 

Human,. 
استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show  والمواد

 المطلوبة

 االمتحانات

اليومية 
 والشهرية

3 
     

 ساعات8

Some of the virulence factors in 

bacteria, Bacterial Toxins. 
Virulence Factors,   استخدام اجهزة

 Dataالعرض 

show  والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

4 
     

 ساعات8

Sites of Entry The infection process, 
Entry into the Human 

Body,. 

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show  والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

5 
     

 ساعات8

Staphylococcus: Cluster- 

Forming Gram +ve cocci, 
Staphylococcus aureus: 

Morphology and culture 

characters, S. aureus infections, 
Biochemical characters, 

Diagnosis 

Some Medically 

Important   Bacteria: 

. 

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show  والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

6 
     

 ساعات8

Streptococcus and 

Enterococcus: Classification of 

Streptococci, 
Streptococcus Pyogenes: 

Enzymes & toxins, 
Pathogenicity, Lab Diagnosis, 

Streptococcus agalactiae 

Some Medically 

Important   Bacteria: 
 

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show  والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

7 
     

 ساعات8

Non- beta haemolytic 

Streptococci: 
Streptococcus pneumoniae 

Viridans Streptococci 

 Some Medically 

Important   Bacteria: 

 

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show  والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 8

Genus: Enterococcus (Fecal 

Enterococcus faecuim 

Streptococcus):- 
Enterococcus Faecalis 

, Some Medically 

Important   Bacteria: 
 

م اجهزة استخدا

 Dataالعرض 

show  والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 9

The Gram positive spore- 

forming rod: Bacillus anthracis: 

General characters, 

Pathogenicity 

Bacillus subtilis, Bacillus cereus 

Some Medically 

Important   Bacteria: 
 

ة استخدام اجهز

 Dataالعرض 

show  والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 11

Neisseria, Moraxella: (Gram –
ve cocci): Neisseria 

meningitides: Pathogenicity, 

Lab diagnosis, 
Neisseria gonorrhoeae: 

Pathogenesis, Lab. Diagnosis. 

Some Medically 

Important   Bacteria: 

 

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show  والمواد
 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية
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 البنية التحتية  .68

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .Review of medical microbiology . Jawetz )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Lange Medical Microbiology, 24th Edition: Jawetz, Melnick, 

& Adelberg; McGraw-Hill Medical 2007. 
 

ـ الكتب والمراجع التي يوصى  ا

المجالت )  بها                
 ( العلمية , التقارير ,.... 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 
 االنترنيت ....

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .69

   
 

 
 

 
 

Moraxella: Moraxella 

catarrhalis 

 ساعات8 11

Gram-Negative Rods 

(Enterobacteriaceae): 

Escherichia coli, E.coli in 

human infections 

. Some Medically 

Important   Bacteria: 

 

اجهزة استخدام 

 Dataالعرض 

show  والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 12

Klebsiella: The virulence 
factors of Klebsiella. Klebsiella 

Pneumoniae (K. aerogenes): Lab 

diagnosis 

Some Medically 

Important   Bacteria: 

 

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show  والمواد

 لمطلوبةا

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 13

Salmonella: Morphology, 

Pathogenesis, Diagnosis, 

Some Medically 

Important   Bacteria: 

 

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show  والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 14

Shigella: Morphology& 

Characteristics, Pathogenicity, 

Diagnosis. Genus: Proteus: 

Identification, Pathogenicity 

Some Medically 

Important   Bacteria: 

 

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show  والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 ساعات8 15

Pseudomonas: Characteristics, 

Pathogenicity, Diagnosis. 
Genus: Vibrio: Vibrio cholera, 

Pathogenesis, Lab Diagnosis, 

Some Medically 

Important   Bacteria: 

 

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show  والمواد

 المطلوبة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 كلية العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 21/1/1122ء الملف :  ىتاريخ مل   

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
  المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                               :            لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 وى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القص

 

 جامعة المثنى / كلية العلوم المؤسسة التعليمية .239

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .241

او اسم البرنامج األكاديمي  .241

 المهني 
 

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .242

  :النظام الدراسي  .243
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   مج االعتمادبرنا .244

المؤثرات الخارجية  .245

 األخرى 
 

 2117/ 2/  12 تاريخ إعداد الوصف  .246

 أهداف البرنامج األكاديمي .247

 اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحياتية. -13

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -14

معرفة االجهزة ذات التقنيات اعداد كوادر ذات خبرة عالية في العلوم الحياتية وخبرة في  -15

 العالية.

                            اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والمعدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية                             -4     

 والتطبيقية .        

 لوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .بحث ودراسة كل ماهو جديد في الع--5    
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .248

  االهداف المعرفية  - ع
       تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات المختبرية -1أ
 ابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة.اكس -2أ

 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 
 امتالكة خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية –- 1ب 

  كة معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية.امتال - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات
 

 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الشهرية والمفاجئة

 
 مية .األهداف الوجدانية والقي -ج

 تعزيز مستوى الفهم لدى الطالب من خالل الطرق الحديثه للتعلم -1ج         
 تزويده بالمعلومه الدقيقه -2ج

 جعل الطالب يتحمل جزء من تعزيز الجانب العلمي-3ج
 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية .
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 طرائق التقييم    

 
 المناقشة المباشرة للمعلومات التي تم جمعها من قبل  الطلبة وتقييم المعلومه القيمة

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 من خالل االسئلة العلمية . -1د

 ة بين الطلبةالمسابقات العلمي-2ج

 اطالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العلمية .
 
 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 من خالل مناقشة الطالب باألسئلة العلمية والعملية مباشرة

 البرنامج بنية  .249

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

 عملي     نظري      

 2  االنسجة   االثالثة

  
درجة 

 البكالوريوس 
( 2تتطلب )

 ساعة معتمدة 

 2 2 تشريح مقارن  الرابعة 

 2 2 اجنة  الرابعة
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 ر الشخصيالتخطيط للتطو .251

 
 القيام بالفعاليات االتية يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل

 االطالع على المصادر العلمية الحديثة  -49
 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالمشاركة في الدورات  -51

 االستخدام االمثل لشبكة االنترنيت والدخول الى مواقع علمية رصينة -51
 مؤتمرات المحلية والعالميةالمشاركة في ال -52
تبادل المعلومات من خالل المشاركة بإحدى الفرق العلمية لالطالع على احدث النتائج الخاص  -53

 بنتاج علمي معين
التخطيط لالستفادة من امكانيات الوسط )  المادية والمعنوية ( لالرتقاء بالواقع البحثي بما  -54

 ية راجعة للبناء العلمي التراكمييضمن حدوث تغير على المستوى الشخصي لتصبح تغذ

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .251

 قبول مركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .252

تبادل المعلومات عن طريق استخدام االنترنيت اما من خالل  -4المجالت العلمية  -3الدوريات  -2الكتب 
 ع العلمية او من خالل االشتراك في الفرق البحثيةالدخول الى المواق
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفف األهدا

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

  + + +   + +    ++  + + + اساسي االنسجة  الثالثة

                   
   + +   + +  + + +  + + + اساسي تشريح مقارن 436 الرابعة

                   

                    الرابعة

  + + +   + +  + + +  + + + اختياري اجنة  

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 المقرر وصف

 

 

 كلية العلوم المؤسسة التعليمية .127

 علوم الحياة    / المركز مي علالقسم ال .128

 التشريح المقارن اسم / رمز المقرر .129

 محاضرات جماعية أشكال الحضور المتاحة .131

 فصلي الفصل / السنة .131

 11 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .132

 12/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .133

 أهداف المقرر .134

 لم بالعلوم االخرىتعريف الطالب علم التشريح المقارن مع بيان عالقة هذا الع-

 . الحبليات  باالعتماد على مجموعة من االسس العلميةصنيف  تالتعرف الطالب على 

 . مع التطرق الى جميع الجوانب الخاصة بالتطفل التركيب العام لكل الصفات التشريحية  تعليم الطالب عن

 على كيفية المقارنة تشريحيا بين الحبليات المختلفة تعريف الطالب
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .71

  هداف المعرفية األ -أ
تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات  -1أ -1أ

       المختبرية.
 يثة.اكساب الطالب خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحد -2أ

 اكسابه الطالب المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ
 اكسابة الطالب خبرة عن كيفية المقارنة تشريحيا بين الحبليات -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 امتالك الطالب  خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخاصة بالفحوصات المختبرية. – 1ب

 امتالك الطالب معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 
 امتالك الطالب  خبرة في تشريح الحلبليات – 3ب 
الطالب القدرة على وضع اسس مظهرية للمقارنة بين الطبيعي والغير طبيعي لكافة  امتالك -4-ب

 االعضاء الحيوانية
-     
 لم طرائق التعليم والتع     

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة  -المحاضرات 

 والمؤتمرات  داخل وخارج القطر ةبالدورات التدريبي
 

 

 
 طرائق التقييم      

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج

 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج
 لمية ومحاولة ايجاد حلول لها من خالل طرح مشكلة ع -3ج

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي من خالل كتابة اوراق بحثية  -25

وكتابة  الى مختبرات متخصصة في صناعة المقاطع النسيجية القيام بالرحالت الميدانية العلمية -26

 تقرير علمي حولها باسلوب شخصي مبسط

ية إلكساب الطلبة المهارات العملية وإجراء التجارب لتدريب الطلبة على تحليل الجلسات العمل -27

 النتائج والوصول إلى استنتاجات محددة

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة بالدورات  -المحاضرات 
  ةالتدريبي

 

 
 طرائق التقييم    

 عن طريق االمتحانات اليومية واألسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية
 

 

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

 . ةعن طريق الدورات التدريبي -1د

 ت والمراكز الصحية .التطبيق في المستشفيا-2د
 عن طريق اقامة معارض علمية -3د

 عن طريق المشاركة في المؤتمرات  -4د
   المشاركة في المسابقات الخاصة بالبحوث العلمية المتميزة  -5د
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 البنية التحتية  .72

 بنية المقرر .71

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
      

 ساعات11
الحبليات تعريفها 

 االسس التطورية

 

 مقدمة

 في صفاتها ونشئتها

استخدام 
اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

2 
     
 ساعات11

استخدام  التصنيف العام للحبليات تصنيف الحبليات

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

3 
     
 ساعات11

استخدام  ااجزاء الجهاز التنفسي اجلهاز التنفسي

اجهزة 
العرض 

Data 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

4 
     
 ساعات11

مكونات الجهاز  اجلهاز اهلظمي
 الهظمي

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

5 
     

 ساعات11

 استخدام الجلد ومشتقاته اجلهاز اجللدي
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

6 
     

 ساعات11

القلب واالوعية الدمويه  اجلهاز القليب الوعائي
 واللمفاوية

استخدام 
اجهزة 

العرض 

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

7 
     

 ساعات11

االوعية واالعضاء  اجلهاز اللمفاوي
 اللمفاوية

استخدام 
اجهزة 

عرض ال

Data 
show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية
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  Basic histology ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 التشريح املقارن )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

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

Comparative anatomy of animals  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .73

   
تتظمن الخطة التطويريه للمنهج الدراسي المقرر لمواكبة التطورات العلمية والمعلومات الحديثة التي تظاف 

 على المادة العلمية االساسية 
 ب والتطورات العالمية في مجال المقرربحيث يكون تطوير المقرر بما يتواك
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 كلية العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
 ء الملف :ىتاريخ مل   

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
  المعاون العلمي : سما                                                   : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                      :                      لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة مديراسم     
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 رص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الف

 

 جامعة المثنى / كلية العلوم المؤسسة التعليمية .253

 علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .254

او اسم البرنامج األكاديمي  .255

 المهني 
 علم البيولوجي الجزيئي

 علوم/ علوم حياة سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .256

  :النظام الدراسي  .257
 نوي /مقررات /أخرى س

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .258

المؤثرات الخارجية  .259

 األخرى 
 

 2117/ 2/  12 تاريخ إعداد الوصف  .261

 أهداف البرنامج األكاديمي .261

 اكساب الطلبة الخبرة في العلوم التطبيقية الحياتية. -16

 رفد مؤسسات الدولة بالكوادر التخصصية . -17

في العلوم الحياتية وخبرة في معرفة االجهزة ذات التقنيات  اعداد كوادر ذات خبرة عالية -18

 العالية.

                            اكساب الطلبة التقنيات العلمية في استخدام االجهزة والمعدات التي يمكن استخدامها في دراستهم النظرية                             -4     

 والتطبيقية .        

 حث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البايولوجية ومواكبة التطورات العلمية بهذا المجال .ب--5    
 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .262
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  االهداف المعرفية  - غ
       المختبريةتزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات  -1أ

 اكسابة خبرة في معرفة كافة االجهزة المختبرية والتقنيات الحديثة. -2أ
 اكسابه المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 راثيه .امتالكة خبرة في معرفة التقنيات الحديثه في كشف وتحليل الجينات الو –- 1ب 
  امتالكة معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات, الدوائر النقاشيه

 
 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الشهرية والمفاجئة

 
 ألهداف الوجدانية والقيمية .ا -ج
 تعزيز مستوى الفهم لدى الطالب من خالل الطرق الحديثه للتعلم -1ج         

 تزويده بالمعلومه الدقيقه -2ج

 جعل الطالب يتحمل جزء من تعزيز الجانب العلمي-3ج
 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 لى التقارير العلمية .عن طريق االمتحانات االسبوعية والفصلية اضافة ا
 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 المناقشة المباشرة للمعلومات التي تم جمعها من قبل  الطلبة وتقييم المعلومه القيمة
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 . من خالل االسئلة العلمية -1د
 المسابقات العلمية بين الطلبة-2ج
 اطالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 بأ طالع الطالب على المصادر العلمية الحديثة و اجراءة التجارب العلمية .

 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 والعملية مباشرةمن خالل مناقشة الطالب باألسئلة العلمية 

 بنية البرنامج  .263

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

 عملي     نظري      

 2 البيولوجي الجزيئي  Bio433 الرابعه

  

2 
 

  
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .264

 
 بالفعاليات االتيةالقيام  يتم التخطيط للتطور الشخصي من خالل

 االطالع على المصادر العلمية الحديثة  -55

 داخل وخارج القطر في مجال االختصاص العلمي. ةالتدريبيالمشاركة في الدورات  -56
 االستخدام االمثل لشبكة االنترنيت والدخول الى مواقع علمية رصينة -57

 المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية -58
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مشاركة بإحدى الفرق العلمية لالطالع على احدث النتائج الخاص تبادل المعلومات من خالل ال -59
 بنتاج علمي معين

التخطيط لالستفادة من امكانيات الوسط )  المادية والمعنوية ( لالرتقاء بالواقع البحثي بما  -61
 يضمن حدوث تغير على المستوى الشخصي لتصبح تغذية راجعة للبناء العلمي التراكمي

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .265

 قبول مركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .266

Molecular biology of the gene. Fifth edition, Watson and Losick 2014 
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 مخطط مهارات المنهج

 الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

ابلية التوظيف المتعلقة بق

 (والتطور الشخصي

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

بيولوجي  Bio433 الرابعه

 جزيئي

  + + +   + +    ++  + + + اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم المؤسسة التعليمية .135

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .136

 بيولوجي جزيئي اسم / رمز المقرر .137

 محاضرات جماعية أشكال الحضور المتاحة .138

 فصلي الفصل / السنة .139

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .141

 12/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .141

 رأهداف المقر .142

 تعريف الطالب بعلم البيولوجي الجزيئي مع بيان عالقة هذا العلم بالعلوم االخرى-

 . التعرف على اصل نشوء الماده الوراثيه وتركيب الجينات  باالعتماد على مجموعة من االسس العلمية

  التركيب العام لكل جين.  تعليم الطالب عن

 تحليل الجينات والماده الوراثيه على استخدام الطرق الحديثه في تعريف الطالب

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .74
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  هداف المعرفية األ -أ
تزويد الطالب بالمعلومات الكافية لتكسبه خبرة في التعامل مع العلوم الحياتية والتقنيات  -1أ -1أ

       المختبرية.
 المختبرية والتقنيات الحديثة.اكساب الطالب خبرة في معرفة كافة االجهزة  -2أ
 اكساب الطالب المعلومات الكافية لمواكبة ودراسة العلوم الحديثة. -3أ

 اكساب الطالب خبرة عن كيفية فحص االنسجة الطبيعية والغير طبيعية -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 صة بالفحوصات المختبرية.امتالك الطالب  خبرة في معرفة وتشغيل االجهزة الخا – 1ب
 امتالك الطالب معرفة علمية لمواكبة التطورات الحديثة في العلوم البايولوجية. – 2ب 

 امتالك الطالب  خبرة في تشخيص االنسجة المرضية – 3ب 
الطالب القدرة على وضع اسس مظهرية للمقارنة بين الطبيعي والغير طبيعي لكافة  امتالك -4-ب

 ةاالنسجة الحيواني
-     
 طرائق التعليم والتعلم      

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة  -المحاضرات 

 والمؤتمرات  داخل وخارج القطر ةبالدورات التدريبي
 
 

 
 طرائق التقييم      

 من خالل االسئلة العلمية . -1ج
 ين الطلبةالمسابقات العلمية ب-2ج

 من خالل طرح مشكلة علمية ومحاولة ايجاد حلول لها  -3ج

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي من خالل كتابة اوراق بحثية  -28

 الى مختبرات متخصصة في الهندسه الوراثيه  القيام بالرحالت الميدانية العلمية -29

لبة المهارات العملية وإجراء التجارب لتدريب الطلبة على تحليل الجلسات العملية إلكساب الط -31

 النتائج والوصول إلى استنتاجات محددة

 
 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

التعليم االلكتروني , السمنارات العلمية , التطبيق في المختبرات اضافة الى المشاركة بالدورات  -المحاضرات 
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  ةالتدريبي
 

 
 لتقييم طرائق ا   

 عن طريق االمتحانات اليومية واألسبوعية والفصلية اضافة الى التقارير العلمية

 
 

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

 . ةعن طريق الدورات التدريبي -1د

 صحية .التطبيق في المستشفيات والمراكز ال-2د
 عن طريق اقامة معارض علمية -3د

 عن طريق المشاركة في المؤتمرات  -4د
   المشاركة في المسابقات الخاصة بالبحوث العلمية المتميزة  -5د
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 البنية التحتية  .76

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .75

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعات8 1
لم الحياة تعريف ع
 الجزيئي

 
مقدمه تاريخيه وعلميه عن 
 علم البيولوجي الجزيئي

استخدام اجهزة 
 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

2 

  DNA andتركيب  ساعات8

RNA 

استخدام اجهزة  DNA and  RNAتركيب 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

3 

الية تضاعف اتوضيح  DNAتضاعف  ساعات8

الماده الوراثيه 
 واالنزيمات ذات العالقه

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

4 

الية االستنساخ  استنساخ الماده الوراثيه ساعات8

في بدائية 
 وحقيقية النواة

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

5 
استخدام اجهزة  RNA تخليق RNAتخليق  ساعات8

 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

6 
تركيب ومميزات االنواع  RNAانواع  ساعات8

 RNA 8المختلفه من
استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

7 
الخطوات والعوامل  تصنيع البروتين ساعات8

االساسيه في تصنيع 

ناتالبروتي  

استخدام اجهزة 
 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

8 
البروتينات المرتبطه  ساعات8

 باالحماض االمينيه
دراسة اهم 
البروتينات المرتبطه 
 باالحماض االمينيه

استخدام اجهزة 
 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

9 

نات تركيب البروتي تركيب البروتينات ساعات8

 والمجاميع الفعاله

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

11 

دراسة الخصائص  تشريح الجينات ساعات8

العامه والخاصه 
 للجينات

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

11 

الماطق التركيبيه في  ساعات8

 الجين

 الماطق التركيبيه في

 الجين

استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 
show 

االمتحانات 

اليومية 
 والشهرية

12 
الجينات الحقيقيه  الجينات الحقيقيه والكاذبه ساعات8

 والكاذبه
استخدام اجهزة 

 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية

13 
التعرف على انواع  الجينات التنظيميه ساعات8

ودور الجينات 

 ي الخالياالتنظيميه ف

استخدام اجهزة 
 Dataالعرض 

show 

االمتحانات 
اليومية 

 والشهرية



  
 4الصفحة 

 
  

 ,Molecular biology of the gene. Fifth edition )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Watson and Losick 2014 

ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .77

   

تتظمن الخطة التطويريه للمنهج الدراسي المقرر لمواكبة التطورات العلمية والمعلومات الحديثة التي تظاف 
 على المادة العلمية االساسية 

 بحيث يكون تطوير المقرر بما يتواكب والتطورات العالمية في مجال المقرر

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

  المثنى:  الجامعة    
 العلوم:  هدة/ المعالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
  22/1/1122تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

      



  
 6الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ا مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقه

 

 العلوم كلية جامعة المثنى /  المؤسسة التعليمية .267

 قسم علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .268

او اسم البرنامج األكاديمي  .269
 المهني 

 تشريح النبات

 الوريوسالبك  اسم الشهادة النهائية .271

  :النظام الدراسي  .271
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقررات

 اساسيات تشريح النبات(كتاب المقرر ) المعتمد   برنامج االعتماد .272

المؤثرات الخارجية  .273

 األخرى 
البحوث العلمية والتقارير فضال عن المعلومات الحديثة على الشبكة 

 العكنبوتية )االنترنيت(.
 11/2/2117 تاريخ إعداد الوصف  .274

 أهداف البرنامج األكاديمي .275

 .التراكيب الداخلية للنبات 

 .نظريات نشوء االنسجة النباتية 

 .دراسة االنسجة النباتية 

 .تشريح الداخلي لكل من الجذر, الساق والورقة 

 .النمو الثانوي بالنباتات 

 .التكيفات التي تحدث بالنباتات اعتمادا على بيئتها 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .276

  االهداف المعرفية  - ف
     مكونات الخلية الحية وغير الحية.   -1أ
 كيفية نشوء االنسجة النباتية وماهي النظريات نشوئها. -2أ

 االنسجة الدائمية وطرائق توزيعها على الجسم النباتي. -3أ
 ساق والورقة.التشريح الداخلي لكل من الجذر, ال -4أ
 ماهو النموالثانوي في النبات وفي اي نباتات يحدث. -5أ
 التعرف على التكيف في النباتات تشريحيا. -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 مهارات تحضير الشرائح المؤقتة والدائمية في المختير.  – 1ب 
 ي.التعرف على توزيع االنسجة على الجسم النبات  – 2ب 

      دراسة التغيرات في النباتات تبعا الختالفاتها في السلم التصنيفي.  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 المحاضرة , المناقشة , حل المشكالت , التعليم التعاوني , تجارب المختبر , تبادل االدوار .

 

 
 طرائق التقييم      

 
 

 , كتابة التقارير العلمية , المناقشات الصفية .االختبارات التحريرية  , الواجبات 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 تعزيز التعليم التعاوني.  -1ج         

 غرس روح المبادرة لدى الطلبة بما ينسجم مع المهارات العملية . -2ج
 حث الطلبة على ضرورة مزاوجة المعلومة النظرية بالعملية. -3ج

 طلبة المهارات الخاصة بنظريات التعلم الحديثة.اكساب ال  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة بطريقة المناقشة , كتابة التقارير الخاصة بالمادة العلمية, اجراء الجارب العملية.
 

 

 
 طرائق التقييم    

ا االمتحانات الشهرية االمتحانات اليومية, المشاركة المفتوحة بالمناقشات, التجارب العملية واخير
 والنهائية.
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 مهارات استخدام المجهر. -1د

 مهارات طرائق التدريس الحديثة التفاعلية بين الطلبة. -2د
 مهارات التنافس العلمي بين الطلبة. -3د

خلق روح المعرفة عن طريق المسابقات بالمادة العلمية بين طالب المرحلة الواحدة ونظرائهم في  -4د   
 المراحل االخرى.

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 
المناقشة المفتوحة بين الطلبة , التجارب المختبرية, اعتماد نظريات التدريس الحديثة بما يضمن جعل الطالب 

 ية التعليمية.محور العمل
 

 
 طرائق التقييم          

 االمتحانات اليومية, المشاركة المفتوحة بالمناقشات, التجارب العملية واخيرا االمتحانات الشهرية والنهائية.

 
 
 

 بنية البرنامج  .277

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

 عملي     نظري      

 2 2 تشريح النبات  الثانية

     

     

     

     

     
 
 
 



  
 9الصفحة 

 
  

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .278

 
 فضال عن السفرات العلمية الحقلية.العمل البحثي والعملي 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .279

 عليم العاليالقبول المركزي من وزارة الت
 المفاضلة بين االقسام العلمية  

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .281

فضال عن المصادر الكتب المقررة والمصادر االخرى المتوفرة في وحدة التعليم  المجاني ومكتبة الكلية والجامعة .
 الحديثة عن طريق شيكة االنترنيت.

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 لمربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية امة ارات العالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

الثانية/ الفصل 

 الدراسي االول
                                 اساسي تشريح النبات 
                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة المثنى/ كلية العلوم المؤسسة التعليمية .143

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .144

 تشريح النبات اسم / رمز المقرر .145

 الحضور داخل القاعات أشكال الحضور المتاحة .146

 2117-2116االول/  الفصل / السنة .147

 ساعات اسبوعيا )نظري + عملي( 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .148

 11/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .149

 أهداف المقرر .151

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .78

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال ةيالمهاراتاألهداف   -ب 
 - 1ب

  - 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج

 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 2الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .81

  كتب المقررة المطلوبة ـ ال1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

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

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 
 

 

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

 -1د
 -2د

 -3د
    -4د

 بنية المقرر .79

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      

      
      



  
 3الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 ف والتقـــويم العلــميجـــــهاز اإلشـــــرا  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

  المثنى:  الجامعة    
 العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة:    القسم العلمي    
  22/1/1122تاريخ ملء الملف :    

 
 :   التوقيع         :                                                        التوقيع    
                    المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
            :                                              التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
      



  
 4الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 العلوم كلية جامعة المثنى /  المؤسسة التعليمية .281

 قسم علوم الحياة / المركز  علميالقسم ال .282

او اسم البرنامج األكاديمي  .283
 المهني 

 فسلجة النبات

 الوريوسالبك اسم الشهادة النهائية  .284

  :النظام الدراسي  .285
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقررات

 فسيولوجيا النبات(كتاب المقرر )علم  المعتمد   برنامج االعتماد .286

المؤثرات الخارجية  .287

 ى األخر
البحوث العلمية والتقارير فضال عن المعلومات الحديثة على الشبكة 

 العكنبوتية )االنترنيت(.
 11/2/2117 تاريخ إعداد الوصف  .288

 أهداف البرنامج األكاديمي .289

 .ما المقصود بعلم فسلجة النبات 

 .عالقة علم الفسلجة بالعلوم االخرى 

 .التعرف على العالقات المائية بالنبات 

  امتصاص الماء من قبل البناتات.اليات 

 .الفعاليات االيضية في النبات التنفس, البناء الضوئي 

 .تغذية النبات 

 .الهرمونات النباتية 

 

 
 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .291

  االهداف المعرفية  - ق
     خصائص الماء النوعية.   -1أ
 .اليات امتصاص الماء  -2أ

 العالقات المائية االنتشار, االزموزية, التشرب والنفاذية. -3أ
 انتاج الطاقة بعملية التنفس. -4أ
 .ATPتفاعالت البناء الضوئي وتكوينالمركبات الكيمائية الخازنة للطاقة  -5أ
 العناصر المعدنية االساسية الكبرى والصغرى في حباة النبات. -6أ

 برنامج بال لخاصةا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تعليم الطلبة كيفية التعبير عن تراكيزالمحاليل الكيمائية.  – 1ب 
 اجراء التجارب العملية داخل المختبر بغية التحقق من الفعاليات التي تحدث داخل الخاليا.  – 2ب 

      انماء وتحفيز روح التعاون مابين الطلبة عن طريق العمل كمجاميع مع بعضهم البعض.  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 المحاضرة , المناقشة , حل المشكالت , التعليم التعاوني , تجارب المختبر , تبادل االدوار .

 

 
 طرائق التقييم      

 
 

 االختبارات التحريرية  , الواجبات , كتابة التقارير العلمية , المناقشات الصفية .

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 تعزيز التعليم التعاوني.  -1ج         

 غرس روح المبادرة لدى الطلبة بما ينسجم مع المهارات العملية . -2ج
 حث الطلبة على ضرورة مزاوجة المعلومة النظرية بالعملية. -3ج

 اكساب الطلبة المهارات الخاصة بنظريات التعلم الحديثة.  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 رة بطريقة المناقشة , كتابة التقارير الخاصة بالمادة العلمية, اجراء الجارب العملية.المحاض
 

 

 
 طرائق التقييم    

االمتحانات اليومية, المشاركة المفتوحة بالمناقشات, التجارب العملية واخيرا االمتحانات الشهرية 
 والنهائية.

 
 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  مهارات)الالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 مهارات استخدام المجهر. -1د

 مهارات طرائق التدريس الحديثة التفاعلية بين الطلبة. -2د
 مهارات التنافس العلمي بين الطلبة. -3د

ة ونظرائهم في خلق روح المعرفة عن طريق المسابقات بالمادة العلمية بين طالب المرحلة الواحد -4د   
 المراحل االخرى.

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 
المناقشة المفتوحة بين الطلبة , التجارب المختبرية, اعتماد نظريات التدريس الحديثة بما يضمن جعل الطالب 

 محور العملية التعليمية.
 

 
 طرائق التقييم          

 بالمناقشات, التجارب العملية واخيرا االمتحانات الشهرية والنهائية.االمتحانات اليومية, المشاركة المفتوحة 

 
 
 

 بنية البرنامج  .291

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

 عملي     نظري      

 2 2 فسلجة  النبات  الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .292

 
 فضال عن السفرات العلمية الحقلية.العمل البحثي والعملي 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .293

 القبول المركزي من وزارة التعليم العالي
 المفاضلة بين االقسام العلمية  

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .294

فضال عن المصادر لكتب المقررة والمصادر االخرى المتوفرة في وحدة التعليم  المجاني ومكتبة الكلية والجامعة .ا
 الحديثة عن طريق شيكة االنترنيت.
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 مخطط مهارات المنهج

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

 تعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات ال 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (يوالتطور الشخص

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

الثالثة/ الفصل 

 الدراسي االول
                                 اساسي فسلجة النبات 
                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة المثنى/ كلية العلوم ؤسسة التعليميةالم .151

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .152

 فسلجة النبات اسم / رمز المقرر .153

 الحضور داخل القاعات أشكال الحضور المتاحة .154

 2117-2116االول/  الفصل / السنة .155

 ساعات اسبوعيا )نظري + عملي( 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .156

 11/2/2117 د هذا الوصف تاريخ إعدا .157

 أهداف المقرر .158

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .81

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 - 1ب

  - 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج

 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .83

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

ـ الكتب والمراجع الت  ي يوصى بها                ا
 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .84

 
 

 

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

 -1د
 -2د

 -3د
    -4د

 بنية المقرر .82

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 ـــــراف والتقـــويم العلــميجـــــهاز اإلش  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
  العلوم:  ة/ المعهدالكلي   
 علوم الحياة :    القسم العلمي    
 1122/  1/ 5تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                   :                                              التوقيع    
 اسم المعاون العلمي :                                                                    : اسم رئيس القسم   
                      :                                    التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 األكاديمي  وصف البرنامج       

 

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

 

 ـنىالمثـــــ جامعة المؤسسة التعليمية .295

 علوم الحياةقسم  / المركز  علميالقسم ال .296

او اسم البرنامج األكاديمي  .297

 المهني 
 علوم الحياة العلوم في بكالوريوس

 علوم الحياة  العلوم في يوسربكالو اسم الشهادة النهائية  .298

  :النظام الدراسي  .299
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي )كورسات(

 العلمي والبحث العالي عليمالت وزارة المعتمد   برنامج االعتماد .311

المؤثرات الخارجية  .311

 األخرى 
 

 1122/ 1/  5 تاريخ إعداد الوصف  .312
 

 أهداف البرنامج األكاديمي .313

 علوم الحياة مبادئ فهم على المساعدة-1

 بايلوجيتوفير اساسا متينا لمستقبل مهني ناجح ك-2



  
 7الصفحة 

 
  

 التشخيص المختبري  في المتعلقة المشاكل حل في المواهب تطوير من الطالب تمكين -3

 .سوق العمل وخدمة بالبلد التنمية خطط احتياجات لتلبية علميا   المؤهلة والكفاءات الخبرات توفير -4

  واداريا علميا والمعاهد الجامعات ادارة على قادرة علمية كوادر تخريج-5

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .314

  هداف المعرفية اال - ك
مثل االحياء المجهرية تشخيصها ودراسة يكتسب الطالب خبرة في التخصص البايولوجي  -1أ

االمراض التي تسببها ومعرفة طرق معالجتها والوقاية منها وايضا دراسة المعايير والفحوصات 

   الفسلجية وكل مايتعلق بجانب التحليالت المرضية والتقانات االحيائية 

 ب الطالب معرفة في مجاالت التربية والصحة والصناعة ومجاالت خدمية أخرى في المجتمعيكتس -2أ

 يكتسب الطالب خبرة علمية في مجال البحث العلمي -3أ
 يكتسب الطالب قدرة على االستيعاب والتعامل مع االجهزة الحديثة المتطورة -4أ
 اإلنسان يكتسب الطالب خبرة في التعامل مع العلوم لما فيه خدمة -5أ

 دراسية مرحلة لكل المعتمدة وحداتها وعدد الدراسية المناهج فهم-6أ         

 

 
 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 البحث حلقة خالل من اإللقاء مهارة تنمية - 1ب 

 العلمية التقارير كتابة مهارة تطوير - 2ب 
 مثل المكتبية البرامج ذلك في بما وبرامجه اآللي الحاسب خداماست في التقنية المهارات تطوير - 3ب          

 .العلمية البحوث كتابة في وغيرها واإلكسل الوورد

   تطوير مهارات الطالب الخاصة بالتعامل مع البرامج البايولوجية الخاصة بالبرنامج -4ب   

 
 طرائق التعليم والتعلم      

, والتطبيق في   LCDو   Data Showات, السفرات العلمية , وسائل حديثة مثل المحاضرات,البحوث,قراءة الكتب,مؤتمر 

 دوائر الدولة المختلفة

 طرائق التقييم      
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  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 ثبحو مشاريع الطلبة اعداد      4-

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 االمانة العلمية -1ج         

 نقل الحقائق العلمية-2ج
 التحلي باالخالق الحميدة -3ج
 الصبر في عند ممارسةالتجارب البايولوجية بكل انواعها وبصورة عامة -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 التدريس مجال في والخبرة التعلم ضرورة على اكيدالت يتم وهكذا البايولوجي في المشكلة حل-1

 علوم الحياة في الجماعي العمل مناقشة-2

 مثل كتابة التقارير الذاتية يقيم -3

 مستقل بشكل المشاكل حل اجل من العلمية المراجع استخدام-4

 
 طرائق التقييم    

 

 
  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد4-
 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 لبحثييكتسب الطالب خبرة علمية وعملية تؤهله للعمل في المجال الصناعي والطبي وا -1د

 ةيكتسب الطالب القدرة على تحمل المسؤولي -2د
 يكتسب الطالب القدرة على حل معظم المشاكل العلمية عن طريق الحل الجماعي -3د
 االشتراك في التجمعات العلمية والمؤتمرات -4د   
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 طرائق التعليم والتعلم          

 التدريس مجال في والخبرة التعلم رةضرو على التاكيد يتم وهكذا علوم الحياة في المشكلة حل-1

 علوم الحياة  في الجماعي العمل مناقشة-2

 مثل كتابة التقارير الذاتية يقيم -3

 مستقل بشكل المشاكل حل اجل من العلمية المراجع استخدام-4
 

         

          
 طرائق التقييم          

 
  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتمتحاا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد4-

 
 

 بنية البرنامج  .315

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

 عملي     نظري      

 2 2 علم الفطريات Bio 324 الثالثة

 2 2 تصنيف الفطريات Bio 330 الثالثة

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .316
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 لمجاالتالدراسية  المناهج دور لتغطية جيع  التدريسية من عدد كاف علما أن للكفاءة الهيئةيتكون أعضاء 
رشاد االاب مستويات من التفاعل وستيعالأن هنالك قدرة على ادارة الكلية بشكل كاف  باالضافة الى,  لبرنامجا

 الممارسين الصناعيينوالتنموية والتفاعل مع  الخدمات الجامعية والمهنيةشورة وأنشطة لموتقديم ا البيالط
 عن أرباب العمل والمهنيين فضال عن

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .317

 

لطلبة وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )القبول المركزي(أعتماد شروط القبول ل-1  

أن تجتاز بنجاح اي اختبار خاص او مقابلة شخصية يراها مجلس الكلية او الجامعة -2  

ان يكون الئقا طبيا للتخصص المتقدم اليه . -3  

-شروط القبول في القسم العلمي :  

درجاته .أختيار رغبة الطالب مقترنة بمجموع  -1  

 الطاقة االستيعابية للقسم العلمي . -2
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .318
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 مناهج طرائق التدريس لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (التطور الشخصيو

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسي الفطريات Bio 324 الثالثة

                   

                    الثالثة

Bio 330 أساسي تصنيف الفطريات * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 المقرر نموذج وصف

 

 وصف المقرر

 

 

 ى /كلية العلومجامعة المثن المؤسسة التعليمية .159

 علوم الحياة    / المركز علمي القسم ال .161

 bio324 الفطريات  .4 اسم / رمز المقرر .161

 bio330  تصنيف الفطريات .5

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة -14

 فصلي الفصل / السنة -15

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -16

 5/2/2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  -17

 أهداف المقرر -18

يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  حيائيةمعقوال  من المعرفة اال اكتسابه حدا   -1

 وخاصة الرصينة  منها .

في مجال المختبرات مع اطالع  وتطبيقاتها   علوم الحياةيكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في  – 2

 المختلفة .  علوم الحياةمناسب على محاور 

ة في حقول المعرفة المختلفة والقابلية على لبايولوجيالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الديه اط – 3

 تشخيص المشاكل التي يواجهها  وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهال  للعمل في مؤسسات المجتمع .

 يكون الطلبة المتفوقين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد. – 4

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررالمخرجات  .85

  هداف المعرفية األ -أ
مثل االحياء المجهرية تشخيصها ودراسة يكتسب الطالب خبرة في التخصص البايولوجي  -1أ

االمراض التي تسببها ومعرفة طرق معالجتها والوقاية منها وايضا دراسة المعايير والفحوصات 

   حليالت المرضية والتقانات االحيائية الفسلجية وكل مايتعلق بجانب الت

 يكتسب الطالب معرفة في مجاالت التربية والصحة والصناعة ومجاالت خدمية أخرى في المجتمع -2أ

 يكتسب الطالب خبرة علمية في مجال البحث العلمي -3أ
 يكتسب الطالب قدرة على االستيعاب والتعامل مع االجهزة الحديثة المتطورة -4أ
 الطالب خبرة في التعامل مع العلوم لما فيه خدمة اإلنسان يكتسب -5أ

 دراسية مرحلة لكل المعتمدة وحداتها وعدد الدراسية المناهج فهم-6أ         

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 البحث حلقة خالل من اإللقاء مهارة تنمية - 1ب 
 العلمية التقارير كتابة مهارة تطوير - 2ب 

 مثل المكتبية البرامج ذلك في بما وبرامجه اآللي الحاسب استخدام في التقنية المهارات تطوير - 3ب          

 .العلمية البحوث كتابة في وغيرها واإلكسل الوورد

   تطوير مهارات الطالب الخاصة بالتعامل مع البرامج االحيائية الخاصة بالمقرر -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
, والتطبيق   LCDو   Data Showالمحاضرات,البحوث,قراءة الكتب,مؤتمرات, السفرات العلمية , وسائل حديثة مثل 

 في دوائر الدولة المختلفة
 

 
 طرائق التقييم      

 
  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد      4-
 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 االمانة العلمية -1ج         
 نقل الحقائق العلمية-2ج
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 التحلي باالحالق الحميدة -3ج
 الصبر في عند ممارسةالتجارب البايولوجية بصورة عامه -4ج   

 لتعليم والتعلم طرائق ا    

 
 المتراكمة والخبرة التعلم ضرورة على التاكيد يتم علوم الحياة وهكذا  في المشكلة حل-1

 علوم الحياة في الجماعي العمل مناقشة-2

 مثل كتابة التقارير الذاتية يقيم -3

 مستقل بشكل المشاكل حل اجل من العلمية المراجع استخدام-4
 

 
 طرائق التقييم    

 

 
  فجائية سريعة وتحريرية شفوية اختبارات - 1

  مسبقا مجهزة منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  وعملي نظري نهائية امتحانات 3-

 بحوث مشاريع الطلبة اعداد4-
 

 

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

 برة علمية وعملية تؤهله للعمل في المجال الصناعي والطبي والبحثييكتسب الطالب خ -1د

 ةيكتسب الطالب القدرة على تحمل المسؤولي -2د
 يكتسب الطالب القدرة على حل معظم المشاكل العلمية عن طريق الحل الجماعي -3د
   االشتراك في التجمعات العلمية والمؤتمرات -4د   
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 بنية المقرر .86

لساعاا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 مقدمة عن علم الفطريات 4 1

 تاريخ علم الفطريات

 الصفات العامة للفطريات

االهمية  االقتصادية 

 للفطريات

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة

 تركيب الخلية الفطرية 4 2

 انماط الحياة في الفطريات

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 طرق التكاثر في الفطريات 4 3

 التكاثر الالجنسي

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات --

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 طرق التكاثر في الفطريات 4 4

 التكاثر الجنسي

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 رياتتصنيف الفط 4 5

مقدمة عامة لتصنيف 

 الفطريات

صنف الفطريات الهالمية , 

صفاتها , دورة حياة 

 الفطريات الهالمية

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

6 4 Plasmodiophoromy

cetes 

دراسة الرتب واالجناس 

 لهالتابعة 

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

7 4 Acrasiomycetes 

Dictiosteliomycetes 

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات --

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 امسبق مجهزة

 الفطريات الحقيقية 4 8

Chytridiomycetes 

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

9 4 Chytridiales 

 دراسة االجناس التابعة له

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  جائيةف سريعة وتحريرية
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 البنية التحتية  .15

 كتاب علم الفطريات المنهجي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 الدكتور طه سرحان -جامعة دمشق  -الفطريات  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

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

 1981الفطريات/ 
 1987اساسيات علم الفطريات 

 Introduction of mycology 1980 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 

 

 

 

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

11 4 Spizellomycetales 

 دراسة االجناس التابعة له

الصبورة  الفطريات

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا  مجهزة

 السموم الفطرية 4 11

مواصفاتها, خصائصها 

 وتصنيفها

الصبورة  تالفطريا

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة

 

 

 بنية المقرر .16

اسم الوحدة / أو  ةمخرجات التعلم المطلوب الساعات األسبوع
 الموضوع

طريقة 
 التعليم

 طريقة التقييم

 الفطريات البيضية  4 1

تكاثرها , تقسيمها , دراسة بعض 

 الرتب التابعة لها 

 رتبة الرميات الطرفية

 

الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات - 1

  فجائية سريعة وتحريرية

 شهرية ناتامتحا 2-

  مسبقا مجهزة منظمة
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2 4 Pythiales 

Peronosporales  
الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 الفطريات الالقحية 4 3

 اهم الرتب واالجناس التابعة لها
الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 فويةش اختبارات --

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 الفطريات الزقية 4 4

 اهميتها, تكاثرها, دورة حياتها
الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 تصنيف الفطريات الزقية 4 5

راسة اهم الرتب واالجناس التابعة د

 لها

الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

 الفطريات الدعامية 4 6

مقدمة عامه, دراسة طرق التكاثر 

 فيها

الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 فويةش اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

الصبورة  الفطرياتتصنيف  تصنيف الفطريات الدعامية 4 7

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات --

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

الصبورة  الفطرياتتصنيف  فطريات االصداء وفطريات التفحم 4 8

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

الصبورة  الفطرياتتصنيف  الفطريات الناقصة 4 9

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة

ريات دراسة عالقة الفط 4 11

 باالحياء االخرى
الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

Show   

 شفوية اختبارات -

  فجائية سريعة وتحريرية

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا  مجهزة

دراسة اهم االمراض الفطرية  4 11

التي تصيب االنسان وتشخيص 

الصبورة  الفطرياتتصنيف 

+ Data 

 شفوية اختبارات -
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 البنية التحتية  .17

 كتاب علم الفطريات المنهجي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 الدكتور طه سرحان -جامعة دمشق  -الفطريات  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 

ـ الكتب والمراجع التي يوصى ب  ها                ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 1981الفطريات/ 

 1987اساسيات علم الفطريات 
 Introduction of mycology 1980 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .18

المي في مادة االختصاص والسعي وراء ايجاد طرق تطوير المقرر الدراسي من خالل مواكبة التطور الع  
 جديدة من خالل البحث العلمي وغيرها.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فجائية سريعة وتحريرية   Show االجناس الفطرية المسببة لها 

 منظمة شهرية ناتامتحا 2-

 مسبقا مجهزة


