
 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 جامعة تكريت  التعليمية المؤسسة  .1

 كلية التربية للبنات  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 استمارة الوصف االكاديمي  

  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2020-2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 من حيث األطالع على مصادر خارجية وتوصيل المادة بشكلها الصحيح تحسين قدرة الطالب على 

 من العلم والمعرفةتهيئة جيل من الخريجين  يتمتع بأساس متين 

 تعريف الطالب بقوانين وراثة الصفات وانتقالها من جيل الى اخر وربطها مع حياتنا االجتماعية  
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
     االبناء مع االباءتعزيز فهم الطالب لطرق انتقال الصفات بين االجيال وارتباط صفات     -1أ

 فهم الطالب لتركيب المادة الوراثية وكيفية نقلها للمعلومات     -2أ

تعزيز ادراك الطالب لمدى االرتباط بين ظهور االمراض والصفات الظاهرية على االفراد     -3أ

 والعالقات االجتماعية 
 ت خاصة  القدرة على تشخيص االضطرابات والعيوب الوراثية باستخدام تقنيا-4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 تعزيز قدرة الطالب على الحوار العلمي  – 1ب 

واالستفادة من هذه     تحسين مهارات الطالب على تحليل المعلومات واستنتاج الحقائق العلمية – 2ب 

 المعلومات باالجابة على االسئلة بافضل ما يمكن  

     - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

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

 القدرة على استخدام االجهزة المختبرية -1د 

 القدرة على التعامل مع التجارب العلمية وتالفي االخطاء التي يمكن ان تقع في المختبر  -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 عرض فيديوهات تعليمية   •
 اعداد التقارير والبحوث  •
 اجراء التجارب داخل المختبر وتحليل النتائج  •

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 
 

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي     نظري      

 ساعة /اسبوع  2 ساعة/اسبوع 2 االحياء المعاصر النظري    األولى 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 البحث عن املصادر اخلارجية سواءا على شبكة االنرتيت او يف املكتبات  

 ترتيب املعطيات بتقارير او حبوث حسب املعايري املعمول هبا  
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 
 

 مركزي حسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 مناهج طرائق التدريس احلضوري واأللكرتوين املعتمدة من قبل اجلامعة 
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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 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

2019-2020 

 المرحلة االولى
احياء  

 معاصرالنظري  
                 اساسي

احياء  

 معاصرالعملي 
                 اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التربية للبنات     / المركز علمي القسم ال .2

 االحياء المعاصر   اسم / رمز المقرر  .3

 حضوري+ الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 15 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/ 5/ 30 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اعداد اساس متني للطالب يف فهم مبادى الوراثة  

 فهم الطالب للتجارب الوراثية والغاية من اجراءها 

 
 
 
 

 
 

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  مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ
 فهم الطالب للمكونات النباتية والحيوانية -1أ

 فهم عالقة االحياء باالنسان  -2أ

 معرفة دور العلماء في تطور علم االحياء  -3أ
 التعرف على الفرق بين الخلية الحيوانية والنباتية -4أ
 معرفة التغيرات التي طرأت على تاريخ علم االحياء  -5أ
   التعرف على المقارنة بين التطور الحاصل على االحياء خالل السنوات  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةلمهاراتااألهداف   -ب 

 تحسين قدرة الطالب على كتابة البحوث والتقارير – 1ب 

 تحسين مهارة الطالب على اجراء التجارب داخل المختبر  – 2ب 

 الربط مابين المادة النظرية والمادة العملية   – 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 حضوريا او الكترونيا باالعتماد على المقرر المنهجي باالضافة الى البحث عن المصادر الخارجية  

 
 طرائق التقييم     

 االمتحانات الفصلية 

 االمتحانات اليومية  
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 البنية التحتية   .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 االسئلة الشفهية اثناء المحاضرة

 مناقشة التقارير  

 

 

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

 تحسين القدرة على استخدام االنترنيت وبرامج التعليم االلكتروني  -1د 

 طريقة كتابة التقارير  -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

  الكتروني  تطور علم االحياء    1 1

  الكتروني  اهمية علم االحياء    3 2
  الكتروني  تعريف صفات الحياة   2 3
  الكتروني  انظمة التصنيف   1 4
التكاثر والنمو في    3 5

 الحيوان 
  الكتروني 

  الكتروني  التسيق في النبات   2 6
  الكتروني  السلسلة الغذائية  2 7
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن 

 

 كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .15

 قسم علوم الحياة  / المركز  علميالقسم ال .16

او  اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
Classroom and Google Meet 

 دكتوراه  اسم الشهادة النهائية  .18

   :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

   Google meet ,Classroom المعتمد   برنامج االعتماد  .20

 youtube المؤثرات الخارجية األخرى  .21

 29/5/2020 تاريخ إعداد الوصف  .22

المادة الى الطالب بشكل حواري   الشرح الوافر والمبسط بنفس الوقت اليصال :أهداف البرنامج األكاديمي .23

 وايجاد أفضل الطرق الستيعاب المادة من قبل الطالب 

الطحالب وانواعها وكيفية التمييز بني شعب ـ لتكوين خربة لدى الطالبات على االختبارات والتحليل يف جمال علم  1
وابلتايل ادراكهن للمفاهيم   الطحالب.يف الصفات التشخيصية وتصنيف  اضافة اىل تطوير مفاهيم الطالبات الطحالب،  

 العلم. هلذا    األساسية والعامة
 العلم. واحليوي واهم الفروع اليت هلا عالقة مع هذا    البيئي  ابجملال وعالقتها   الطحالبـ تعريف الطالبات أبمهية  2
 علم ال  هذا   جمال ـ تزويد الطالبات ابلعلم واملعرفة متواصلة مع مكتشفات العلم وتكون كفؤة مبدعة يف 3

 . واالركيكونات يص انواع الطحالب ختمكين الطالبات من تش . 4

  

 الطالبات من معرفة الفروق التركيبية والوظيفية تمكين- 5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .24

  االهداف المعرفية  -ب 
 .  واالركيكونات دراسة الطحالب   والفهم العلمي والغاية من معرفةالتمكين الطالبات من  - -1
 ات المختلفة. في البيئ المنتشرةتمكين الطالبات من معرفة اجناس الطحالب   -2
 فهم الدوري الذي تلعبه الطحالب في ديمومة التوازن واالستقرار.  -3
 الفهم العلمي وتعزيز المنطق العلمي -4
 أسلوب الحوار العلمي -5

 

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 تمكين الطالبات من طرق جمع العينات وتثبيتها وفحصها -1

 القدرة على االكتشاف واالبتكار وحل المشكالت.     -2
 القدرة على تشخيص الطحالب والتعرف على انواعها السائدة. -3
 الحوار مع أكثر من طالب  -4
ع اعطاء أمر للبرنامج بإنزال االسئلة للطالب ممكن تحميل االسئلة في وقت مبكر من االمتحان م  -5

 في الوقت المطلوب 
 مع اتاحة الوصول اليها من قبل الطالب  Classroomبقاء المحتويات الُمحملة عبر برنامج  -6

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 الطرق القياسية مثل استخدام السبورة والمجهر والساليدات واداء التجارب العلمية. .1
 Google Meet, Google Classroomاعتماد البرامج االلكترونية مثل  .2
 زيارة المختبرات العملية والسفرات العلمية. .3

 
 طرائق التقييم       

 اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات التقويم البنائي ( التكويني) باالمتحانات 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي والتقارير االسبوعيه. 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب 

 المشاركات الفردية والجماعية  -
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 . ومصطلحاتها العلميةفهم المادة   1ج       

اال بواسـطة المجهـر ومعرفـة  ال تـرىاحيـاء دقيقـة  معظم انواعها  معرفة جمالية هذه المادة كونه  2ج        

 التكاثرية شكلها واعضائها

 
 طرائق التعليم والتعلم      
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 الوجدانية.وفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف ت

 وتبسيطها لغرض ان يحبها الطالب.  المادةتقريب 

 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا" على المستوى العملي.

 

 

 
 طرائق التقييم     

 

بأسئلة متعددة  من خالل المالحظة ولمقابلة ومحاولة فهم طريقة تفكير الطالبة مع اجراء امتحانات يومية  -

الخيارات التي تتطلب مهارات عملية امتحانات يومية بأسئلة عملية ودرجات مشاركة ألسئلة المنافسة  

 للمواضيع الدراسية 

 

 

 
 

 

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

 -باستخدام اساليب اخرى مثل البحث في المواقع  الدراسية المادةتمكين الطالبات من استيعاب  1

 وقراءة مصادر خارجيه.  اإللكترونية

 وطرق تشخيصها.  واالركيكونات  اكتساب المعرفة بخصائص الطحالب  2 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 CLASSROOMمن خالل االسئلة المباشرة للطالب وكذلك االسئلة اليومية عبر 

 

 بنية البرنامج   .25

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

 ساعة واحدة      ساعتان   طحالب و اركيكونيات   المرحلة الثالثة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .26

 زايرة املكتبات العلمية واالطالع على ما يستجد عامليا 
 
 
 
 
 

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

 حسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي . /مركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .28
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 مكتبات علمية وكتب علمية متخصصة وجمالت علمية ومصادر أخرى عرب شبكة االنرتنيت 
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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 المقرر رمز  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

 الثالثة 

2019-2020 
طحالب   

 واركيكونات 
                 أساسي    
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

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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 الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

 2 مقدمة عن الطحالب ومعرفة موقع الطحالب بين الكائنات الحية -1
الطحالب 

 واالركيكونات 
االتجاهات الحديثة المعتمدة في تصنيف الطحالب البيئية والتواجد -2

 واالنتشار ،تركيب الجسم الخضري ودورة الحياة 
2 

الطحالب 

 واالركيكونات 
،البيئة واالنتشار ،التصنيف شعبة الطحالب الخضراء المزرقة  -3

 ،المميزات 
2 

الطحالب 

 واالركيكونات 

 2 امثلة على بعض الطحالب الخضراء المزرقة  -4
الطحالب 

 واالركيكونات 

 2 الطحالب الخضراء ،مقدمة صفاتها البيئية والتواجد،التصنيف  -5
الطحالب 

 واالركيكونات 

 2 تكملة الطحالب الخضراء باعطاء امثلة لبعض الرتب واالجناس -6
الطحالب 

 واالركيكونات 

 2 شعبة الطحالب الكارية ،بيئتها ،تصنيفها بعض االمثلة -7
الطحالب 

 واالركيكونات 
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 واالركيكونات 

 2 الحزازيات الكبدية وتصنيفها مع اعطاء بعض االمثلة  -19
الطحالب 

 واالركيكونات 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية   .14

 الكتب املنهجية  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
1Lee,R.E(2008)phycology,4
thEd.combridge university press. 

 
2-Bilgram.K.S and saha .L.C 
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 واالركيكونات 

 2 وطرق التكاثر  sphagnumفسلجة امتصاص الماء في نبات  -22
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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  
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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  مقررمخرجات ال .19

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة كيفية تشريح الكائنات الالفقرية -1أ

 تشخيص االمراض عن طريق االمصال-2أ

 معرفة انواع المناعة والحساسية  -3أ
 الموجودة في البيئة ربط المادة العلمية بالكائنات -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تشخيص االمراض التي تصيب االنسان عن طريق االمصال – 1ب 

 تشريح الكائنات الالفقرية المسببة لالمراض  – 2ب 

 كيفية اجراء التحاليل المناعية  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 واالستجواب والمناقشة استخدام أسلوب المحاضرة  

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات اليومية والشهرية 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ربط المادة العلمية بالبيئة-1ج

 حب التحاليل المختبرية لتشخيص االمراض -2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واالستجواب والمناقشة واستخدام وسائل إيضاح مختلفة  

 

 
 طرائق التقييم     

 االمتحانات الشهرية 

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

 المسببات المرضية تشخيص -1د 

 معرفة انواع الحساسية -2د 

 التعرف على طريقة اجراء التحاليل المناعية -3د 
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 بنية المقرر  .20

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التعليم 
 طريقة التقييم 

المحاضرة ،   تأريخ علم المناعة ومجاالته  1 1

 االستجواب 
 سؤال وجواب 

المحاضرة،  المناعة الطبيعية   1 2

االستجواب، 

 المناقشة 

االمتحانات  

 اليومية 

 امتحان الشهر االول الفصل االول  3

المحاضرة،  المناعة النوعية ،انواعها   1 4

 المناقشة 
 االستجواب 

المحاضرة،  االعضاء اليت تكون الضد   1 5

االستجواب، 

 المناقشة 

 االستجواب 

المحاضرة،  املستضدات   1 7-6

 المناقشة 
 امتحانات يومية 

نوعية المستضدات   1 8

 ومحدداتها 
المحاضرة، 

 المناقشة 
 امتحان يومي 

 امتحان الشهر الثاني الفصل االول  9

االضداد،تركيبها ومنطقة    1 10-11

النشاط فيها،وصفاتها  

 الكيميائية 

المحاضرة، 

 المناقشة 
 االستجواب 

وظائف الكلوبيولينات    1 12

الممنعة،ونظريات تكوين  

 االضداد 

المحاضرة، 

 المناقشة 
 امتحان يومي 

تفاعالت االضداد مع   1 13-12
املستضدات،والعوامل املؤثرة 

 عليها

المحاضرة، 

 المناقشة 
 االستجواب 

اختبار الترسيب في   1 14-15-16

الجيالتين، والترحيل  

 الكهربائي، وتفاعل التالزن 

 االستجواب  المحاضرة

 امتحان الشهر االول الفصل الثاني  17

التالزن الدموي، والروزن    18
 املناعي 

المحاضرة، 

 المناقشة 
 امتحان يومي 

المحاضرة،  تفاعالت التعادل   19

 المناقشة 
 االستجواب 
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املكمل ،عمله والفعاليات    20-21
 احلياتية

 االستجواب  المحاضرة

 االستجواب  المحاضرة  عدم االستجابة املناعية    22-23

 امتحان الشهر الثاني الفصل الثاني  24

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

لتغيير المنهج مع انزال  توعية التدريسيين بضرورة تسجيل مفردات المقرر سنويا وتثبيت اية اقتراحات -1 

 المحاضرات الكترونيا على الموقع.

 االهتمام بمختبر المناعة واالحياء المجهرية . -2

 الخاصة بعلم المناعة. توجيه بعض طلبة المرحلة الرابعة )ضمن مشاريع البحوث( للقيام ببعض البحوث -3

 توفير الكتب والمجالت العلمية في مكتبة الكلية والخاصة بالمنهج . -4

 

 

 

 

 البنية التحتية   .22

 1988(  د.مها رؤوف  )تاليف علم المناعةكتاب  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 1980أ.د.تولي .ر.بوري(  كتاب بسائط علم المناعيات )تأليف  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 
 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Journal of immunology                                       - 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
www.jstor.org 

          www.researchgate.net 

http://www.jstor.org/
http://www.researchgate.net/
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية  للبنات  :   ة/ املعهدالكلي     
   علوم  احلياة  :     القسم العلمي     
 أسم التدريسية : أ.د.أشرف مجال حممود رشيد     
 29/5/2020امللف :     اتريخ مل     

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

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

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                         
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

  المؤسسة التعليمية  .57

  / المركز  علميالقسم ال .58

او  اسم البرنامج األكاديمي  .59

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .60

   :النظام الدراسي  .61
 سنوي /مقررات /أخرى  

 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .62

  المؤثرات الخارجية األخرى  .63

 2020-2019 تاريخ إعداد الوصف  .64

 أهداف البرنامج األكاديمي  .65
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .66

  االهداف المعرفية  -ج
         -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 - 1ب 

   - 2ب 

         - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 
 

 بنية البرنامج   .67

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

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي  .68

 
 
 
 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .69

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .70
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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  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

2019-2020 

 المرحلة الثانية 
                   

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .25

    قسم علوم الحياة  / المركز علمي القسم ال .26

 الالفقريات  اسم / رمز المقرر  .27

  أشكال الحضور المتاحة  .28

 سنوي  الفصل / السنة  .29

 ساعة عملي لكل اسبوع  2ساعة نظري + 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 يئة الخارجية ب ربط المادة العلمية بال-أ

 استكشاف الكائنات الالفقرية الموجودة في البيئة -ب 

 معرفة كيفية تشريح هذه الكائنات -ج

 معرفة أهمية هذه الكائنات من فوائد واضرار لإلنسان ولحيواناته االقتصادية المهمة-د 

 معرفة المسببات المرضية المنقولة عن طريق الكائنات الالفقرية كناقالت حيوية او ميكانيكية -هـ

 معرفة طرق تشخيص وتصنيف الالفقريات -و

 

 

 

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  مقررمخرجات ال .23

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة كيفية تشريح الكائنات الالفقرية -1أ

 تشخيص الالفقريات -2أ

 كيفية رسم الحيوانات الالفقرية  -3أ
 ربط المادة العلمية بالكائنات الموجودة في البيئة -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تشخيص الحيوانات الالفقرية – 1ب 

 تشريح الكائنات الالفقرية  – 2ب 

 كيفية حفظ الكائنات الالفقرية  – 3ب 

    طريقة او كيفية رسم هذه الكائنات   -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام أسلوب المحاضرة واالستجواب والمناقشة 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

االمتحانات اليومية والشهرية ) فضال عن جمع كائنات الفقرية وتشخيصها ( وإعداد تقارير عن الكائنات 

 الالفقرية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ربط المادة العلمية بالبيئة-1ج

 حب استكشاف الكائنات الالفقرية الموجودة في البيئة-2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واالستجواب والمناقشة واستخدام وسائل إيضاح مختلفة  

 

 
 طرائق التقييم     

 االمتحانات الشهرية 

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

 تشخيص الكائنات الالفقرية -1د 

 كيفية رسم هذه الكائنات -2د 

 تشريح الحيوانات الالفقرية -3د 

    -4د 
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 البنية التحتية   .25

  1988د. مراد بابا مراد محمد( أ.)تاليف كتاب الالفقريات  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 1987كتاب الالفقريات )تأليف أ.د.زهير شاروك(  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 1990د. مراد بابا مراد محمد( أ.)تاليف  بتدائيات كتاب اال

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Journal of vertebrate                                         - 

Journal of vertebrate paleontology                    - 

-palArchs journal of vertebrate paleontology      

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
www.jstor.org 

          archgate.netwww.rese 

 

 بنية المقرر  .24

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التعليم 
 طريقة التقييم 

التصنيف،   المقدمة،مبادئ  2 1-2

أهمية الالفقريات،االتساخ  

 الحياتي،التطفل 

المحاضرة ، 

 االستجواب 
 سؤال وجواب 

المحاضرة،  شعبة االبتدائيات   2 3-4-5

االستجواب، 

 المناقشة 

االمتحانات  

اليومية+امتحان  

 شهري 
المحاضرة،  شعبة االسفنجيات   2 6

 المناقشة 
 االستجواب 

المحاضرة،  شعبة الالسعات   2 7-8

االستجواب، 

 المناقشة 

 االستجواب 

9-10-11-

12-13-14 
المحاضرة،  شعبة الديدان المسطحة   2

 المناقشة 
 امتحانات يومية 

المحاضرة،  شعبة الديدان الكيسية   2 15-16

 المناقشة 
 امتحان شهري 

المحاضرة،  شعبة الديدان الحلقية   2 17-18

 المناقشة 
 االستجواب 

المحاضرة،  المفصليات شعبة   2 19-20

 المناقشة 
 امتحان يومي 

المحاضرة،  شعبة الحزازيات   2 21

 المناقشة 
 االستجواب 

 االستجواب  المحاضرة شعبة النواعم   2 22

http://www.jstor.org/
http://www.researchgate.net/
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .26

لتغيير المنهج مع انزال  توعية التدريسيين بضرورة تسجيل مفردات المقرر سنويا وتثبيت اية اقتراحات -1 

 المحاضرات الكترونيا على الموقع.

 االهتمام بمختبر الالفقريات . -2

 توجيه بعض طلبة المرحلة الرابعة )ضمن مشاريع البحوث( للقيام ببعض البحوث الخاصة بالالفقريات.-3

 توفير الكتب والمجالت العلمية في مكتبة الكلية والخاصة بالمنهج . -4
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية  للبنات  :   ة/ املعهدالكلي     
   علوم  احلياة  :     القسم العلمي     
 أسم التدريسية : أ.د.أشرف مجال حممود رشيد     
 29/5/2020امللف :     اتريخ مل     

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

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

                                                                                              



  
 6الصفحة 

 
  

          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

  المؤسسة التعليمية  .71

  / المركز  علميالقسم ال .72

او  اسم البرنامج األكاديمي  .73

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .74

   :النظام الدراسي  .75
 سنوي /مقررات /أخرى  

 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .76

  المؤثرات الخارجية األخرى  .77

 2020-2019 تاريخ إعداد الوصف  .78

 أهداف البرنامج األكاديمي  .79
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .80

  االهداف المعرفية  -ح
         -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 - 1ب 

   - 2ب 

         - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

 
 والقيمية .األهداف الوجدانية  -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          
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 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  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

2019-2020 

 المرحلة الثالثة 
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 سنوي  الفصل / السنة  .37
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  تاريخ إعداد هذا الوصف  .39
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 الخارجية يئة ب ربط المادة العلمية بال-أ

 استكشاف الكائنات الالفقرية الموجودة في البيئة -ب 
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 معرفة طرق تشخيص وتصنيف الالفقريات -و
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .27

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة كيفية تشريح الكائنات الالفقرية -1أ

 تشخيص الالفقريات -2أ

 كيفية رسم الحيوانات الالفقرية  -3أ
 ربط المادة العلمية بالكائنات الموجودة في البيئة -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تشخيص الحيوانات الالفقرية – 1ب 

 تشريح الكائنات الالفقرية  – 2ب 

 كيفية حفظ الكائنات الالفقرية  – 3ب 

    طريقة او كيفية رسم هذه الكائنات   -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام أسلوب المحاضرة واالستجواب والمناقشة 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

االمتحانات اليومية والشهرية ) فضال عن جمع كائنات الفقرية وتشخيصها ( وإعداد تقارير عن الكائنات 

 الالفقرية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ربط المادة العلمية بالبيئة-1ج

 حب استكشاف الكائنات الالفقرية الموجودة في البيئة-2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واالستجواب والمناقشة واستخدام وسائل إيضاح مختلفة  

 

 
 طرائق التقييم     

 االمتحانات الشهرية 

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

 تشخيص الكائنات الالفقرية -1د 

 كيفية رسم هذه الكائنات -2د 

 تشريح الحيوانات الالفقرية -3د 

    -4د 
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 البنية التحتية   .29

  1988د. مراد بابا مراد محمد( أ.)تاليف كتاب الالفقريات  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 1987كتاب الالفقريات )تأليف أ.د.زهير شاروك(  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 1990د. مراد بابا مراد محمد( أ.)تاليف  بتدائيات كتاب اال

 بنية المقرر  .28

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التعليم 
 طريقة التقييم 

التصنيف،   المقدمة،مبادئ  2 1-2

أهمية الالفقريات،االتساخ  

 الحياتي،التطفل 

المحاضرة 

االلكترونية، 

 االستجواب 

 سؤال وجواب 

المحاضرة  شعبة االبتدائيات   2 3-4-5

االلكترونية، 

االستجواب، 

 المناقشة 

االمتحانات  

اليومية+امتحان  

 شهري 

المحاضرة  شعبة االسفنجيات   2 6

االلكترونية 

 ، المناقشة

 االستجواب 

المحاضرة  شعبة الالسعات   2 7-8

االلكترونية، 

االستجواب، 

 المناقشة 

 االستجواب 

9-10-11-

12-13-14 
المحاضرة  شعبة الديدان المسطحة   2

االلكترونية 

 ، المناقشة

 امتحانات يومية 

المحاضرة  شعبة الديدان الكيسية   2 15-16

االلكترونية 

 ، المناقشة

 امتحان شهري 

المحاضرة،  شعبة الديدان الحلقية   2 17-18

 المناقشة 
 االستجواب 

المحاضرة  شعبة المفصليات   2 19-20

االلكترونية 

 ، المناقشة

 امتحان يومي 

المحاضرة  شعبة الحزازيات   2 21

االلكترونية 

 ، المناقشة

 االستجواب 

المحاضرة  شعبة النواعم   2 22

 االلكترونية 
 االستجواب 
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  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Journal of vertebrate                                         - 

Journal of vertebrate paleontology                    - 

-palArchs journal of vertebrate paleontology      

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
www.jstor.org 

          archgate.netwww.rese 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .30

لتغيير المنهج مع انزال  توعية التدريسيين بضرورة تسجيل مفردات المقرر سنويا وتثبيت اية اقتراحات -1 

 المحاضرات الكترونيا على الموقع.

 االهتمام بمختبر الالفقريات . -2

 توجيه بعض طلبة المرحلة الرابعة )ضمن مشاريع البحوث( للقيام ببعض البحوث الخاصة بالالفقريات.-3

 توفير الكتب والمجالت العلمية في مكتبة الكلية والخاصة بالمنهج . -4

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jstor.org/
http://www.researchgate.net/
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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                   التاريخ          
 ع التوقي     
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

  التعليمية المؤسسة  .85

  / المركز  علميالقسم ال .86

او  اسم البرنامج األكاديمي  .87

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .88

   :النظام الدراسي  .89
 سنوي /مقررات /أخرى  

 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .90

  المؤثرات الخارجية األخرى  .91

 2020-2019 تاريخ إعداد الوصف  .92

 أهداف البرنامج األكاديمي  .93
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .94

  االهداف المعرفية  -خ
         -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 - 1ب 

   - 2ب 

         - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          
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 التخطيط للتطور الشخصي  .96
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  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي
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2019-2020 

 المرحلة الرابعة
                   

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .41

    قسم علوم الحياة  / المركز علمي القسم ال .42

 مناعة الطفيليات  اسم / رمز المقرر  .43

  أشكال الحضور المتاحة  .44

 فصلي الفصل / السنة  .45

 ساعة عملي لكل اسبوع  3ساعة نظري  + 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 يئة الخارجية ب ربط المادة العلمية بال-أ

 معرفة انواع المناعة الطبيعية والمكتسبة. -ب 

 معرفة انواع الحساسية التي تصيب االنسان. -ج

 معرفة أهمية علم المناعة لإلنسان ولحيواناته االقتصادية المهمة.-د 

يكتسبها من  معرفة المسببات المرضية التي تصيب االنسان او حيواناته االقتصادية ونوع المناعة التي  -هـ

 هذه المسببات. 

 

 

 

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  مقررمخرجات ال .31

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة كيفية تشريح الكائنات الالفقرية -1أ

 تشخيص االمراض عن طريق االمصال-2أ

 معرفة انواع المناعة والحساسية  -3أ
 الموجودة في البيئة ربط المادة العلمية بالكائنات -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تشخيص االمراض التي تصيب االنسان عن طريق االمصال – 1ب 

 تشريح الكائنات الالفقرية المسببة لالمراض  – 2ب 

 كيفية اجراء التحاليل المناعية  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 واالستجواب والمناقشة استخدام أسلوب المحاضرة  

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات اليومية والشهرية 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ربط المادة العلمية بالبيئة-1ج

 حب التحاليل المختبرية لتشخيص االمراض -2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واالستجواب والمناقشة واستخدام وسائل إيضاح مختلفة  

 

 
 طرائق التقييم     

 االمتحانات الشهرية 

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

 المسببات المرضية تشخيص -1د 

 معرفة انواع الحساسية -2د 

 التعرف على طريقة اجراء التحاليل المناعية -3د 
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 بنية المقرر  .32

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التعليم 
 طريقة التقييم 

تأريخ علم المناعة    1 1

 ومجاالته، المناعة الطبيعية
  وانواعها 

المحاضرة ، 

 االستجواب 
 سؤال وجواب 

المحاضرة،  االعضاء اليت تكون الضد   1 2

االستجواب، 

 المناقشة 

االمتحانات  

 اليومية 

 امتحان الشهر االول الفصل االول  3

املستضدات ونوعيتها   1 4
 وحمدداهتا

المحاضرة، 

 المناقشة 
 االستجواب 

ومنطقة    االضداد،تركيبها  1 5

النشاط فيها،وصفاتها  

 الكيميائية 

المحاضرة، 

االستجواب، 

 المناقشة 

 االستجواب 

وظائف الكلوبيولينات    1 7-6

الممنعة،ونظريات تكوين  

 االضداد 

المحاضرة، 

 المناقشة 
 امتحانات يومية 

تفاعالت االضداد مع   1 8
املستضدات،والعوامل املؤثرة 

 عليها

المحاضرة، 

 المناقشة 
 امتحان يومي 

 امتحان الشهر الثاني الفصل االول  9

اختبار الترسيب في   1 10-11

الجيالتين، والترحيل  

 الكهربائي، وتفاعل التالزن، 
تفاعالت   و والروزن املناعي

 التعادل

المحاضرة، 

 المناقشة 
 االستجواب 

املكمل ،عمله والفعاليات   1 12
 احلياتية

المحاضرة، 

 المناقشة 
 امتحان يومي 

املناعة ضد الطفيليات،   1 -13
 املناعة ضد طفيلي اللشمانيا 

المحاضرة، 

 المناقشة 
 االستجواب 

 االستجواب  المحاضرة املناعة ضد اميبا الزحار  1 -14

 االستجواب  المحاضرة  عدم االستجابة املناعية    15
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 البنية التحتية   .33

 1988(  د.مها رؤوف  )تاليف علم المناعةكتاب  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 1980كتاب بسائط علم المناعيات )تأليف أ.د.تولي .ر.بوري(   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 
 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Journal of immunology                                       - 

    

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
www.jstor.org 

          www.researchgate.net 

http://www.jstor.org/
http://www.researchgate.net/
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
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 29.05.2020اتريخ ملء امللف :       
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 اون العلمي :  د. انتصار غامن             د. أيوب مجعة                                اسم املع   :   اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 



  
 6الصفحة 

 
  

 
       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية التربية للبنات  التعليمية المؤسسة  .99

 قسم علوم الحياة  / المركز  علميالقسم ال .100

او  اسم البرنامج األكاديمي  .101

 المهني 
Classroom and Google Meet 

 دكتوراه  اسم الشهادة النهائية  .102

   :النظام الدراسي  .103
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

 classroom المعتمد   برنامج االعتماد  .104

المؤثرات الخارجية   .105

 األخرى  
youtube 

 2020-2019 تاريخ إعداد الوصف  .106

الشرح الوافر والمبسط بنفس الوقت أليصال المادة الى الطالب بشكل  :أهداف البرنامج األكاديمي .107

 حواري وايجاد افضل الطرق إلستيعاب المادة من قبل الطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 7الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .108

  االهداف المعرفية  -د 
 ممكن مشاركة المحتوى مع جميع المخططات واالشكال التوضيحية اثناء الشرح مع الطالب   -1أ

 اسلوب الحوار والمناقشة مع جميع الطالب  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 الحوار مع اكثر من طالب  – 1ب 

ممكن تحميل االسئلة في وقت مبكر من االمتحان مع اعطاء أمر للبرنامج بإنزال االسئلة  – 2ب 

 للطالب في الوقت المطلوب

 مع اتاحة الوصول اليها من قبل الطالب  Classroomبقاء المحتويات الُمحملة عبر برنامج   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

مشاركة المحتوى مع الطالب سواء للمحاضرة التي يشاركها االستاذ أو ممكن شرح فيديوي عبر يوتيوب 

 بأسلوب حواري 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 2ض 2جيد 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 CLASSROOMمن خالل االسئلة المباشرة للطالب وكذلك االسئلة اليومية عبر 

 

 بنية البرنامج   .109

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

 عملي     نظري      

 ساعة واحدة      ساعتان     المرحلة الرابعة

     

     

     

     

     
 
 
 
 



  
 9الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .110

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .112

 

 



  
 10الصفحة 

 
  

 

 

 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

 اختياري أم 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

                 أساسي       

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

  المؤسسة التعليمية  .49

      / المركز علمي القسم ال .50

  اسم / رمز المقرر  .51

  أشكال الحضور المتاحة  .52

  الفصل / السنة  .53

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .54

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56

 
 
 
 
 
 
 
 

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  مقررمخرجات ال .34

  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   .36

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

 

 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .35

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

      

      
      
      
      
      
      



  
 3الصفحة 

 
  

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت :    اجلامعة     
 الرتبية للبنات كلية  :   ة/ املعهدالكلي     
 علوم احلياة:      القسم العلمي     
 5/2020/ 30اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
 مجعة عبد الرمحن                   اسم املعاون العلمي :                     د.ايوب     :   اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

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



  
 5الصفحة 

 
  

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .113

 كلية التربية للبنات  / المركز  علميالقسم ال .114

او  اسم البرنامج األكاديمي  .115

 المهني 
 استمارة الوصف االكاديمي  

  اسم الشهادة النهائية  .116

   :النظام الدراسي  .117
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .118

المؤثرات الخارجية   .119

 األخرى  
 

 2020-2019 تاريخ إعداد الوصف  .120

 أهداف البرنامج األكاديمي  .121

 من حيث األطالع على مصادر خارجية وتوصيل المادة بشكلها الصحيح تحسين قدرة الطالب على 

 من العلم والمعرفةتهيئة جيل من الخريجين  يتمتع بأساس متين 

 تعريف الطالب بقوانين وراثة الصفات وانتقالها من جيل الى اخر وربطها مع حياتنا االجتماعية  

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .122

  االهداف المعرفية  -ذ 
     االبناء مع االباءتعزيز فهم الطالب لطرق انتقال الصفات بين االجيال وارتباط صفات     -1أ

 فهم الطالب لتركيب المادة الوراثية وكيفية نقلها للمعلومات     -2أ

تعزيز ادراك الطالب لمدى االرتباط بين ظهور االمراض والصفات الظاهرية على االفراد     -3أ

 والعالقات االجتماعية 
 ت خاصة  القدرة على تشخيص االضطرابات والعيوب الوراثية باستخدام تقنيا-4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 تعزيز قدرة الطالب على الحوار العلمي  – 1ب 

واالستفادة من هذه     تحسين مهارات الطالب على تحليل المعلومات واستنتاج الحقائق العلمية – 2ب 

 المعلومات باالجابة على االسئلة بافضل ما يمكن  

     - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 
 طرائق التقييم     

 

 

 

 
 

 

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

 القدرة على استخدام االجهزة المختبرية -1د 

 القدرة على التعامل مع التجارب العلمية وتالفي االخطاء التي يمكن ان تقع في المختبر  -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 عرض فيديوهات تعليمية   •
 اعداد التقارير والبحوث  •
 اجراء التجارب داخل المختبر وتحليل النتائج  •

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 
 

 بنية البرنامج   .123

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

 عملي     نظري      

 الوراثة النظري   الثالثة 

 الوراثة العملي 
 ساعة /اسبوع  2 ساعة/اسبوع 1

     

     



  
 8الصفحة 

 
  

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .124

 
 البحث عن املصادر اخلارجية سواءا على شبكة االنرتيت او يف املكتبات  

 ترتيب املعطيات بتقارير او حبوث حسب املعايري املعمول هبا  
 
 

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

 
 

 مركزي حسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .126

 مناهج طرائق التدريس احلضوري واأللكرتوين املعتمدة من قبل اجلامعة 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

2019-2020 

 المرحلة الثالثة 
                 اساسي الوراثة النظري   

                 اساسي الوراثة العملي  
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .57

 كلية التربية للبنات     / المركز علمي القسم ال .58

 د.رويدة واثق نعمة  اسم / رمز المقرر  .59

 حضوري+ الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .60

 سنوي  الفصل / السنة  .61

 15 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .62

 2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64

 اعداد اساس متني للطالب يف فهم مبادى الوراثة  

 فهم الطالب للتجارب الوراثية والغاية من اجراءها 

 
 
 
 

 
 

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  مقررمخرجات ال .38

  هداف المعرفية األ -أ
 فهم الطالب للتركيب الكيميائي للمادة الوراثية  -1أ

 فهم عالقة المادة الوراثية بالصفات الظاهرة على الفرد  -2أ

 طريقة انتقال الصفات من جيل االباء الى االبناء  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ر تحسين قدرة الطالب على كتابة البحوث والتقاري– 1ب 

 تحسين مهارة الطالب على اجراء التجارب داخل المختبر  – 2ب 

 الربط مابين المادة النظرية والمادة العملية   – 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 حضوريا او الكترونيا باالعتماد على المقرر المنهجي باالضافة الى البحث عن المصادر الخارجية  

 
 طرائق التقييم     

 االمتحانات الفصلية 

 االمتحانات اليومية  



  
 2الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية   .40

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 االسئلة الشفهية اثناء المحاضرة

 مناقشة التقارير  

 

 

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

 تحسين القدرة على استخدام االنترنيت وبرامج التعليم االلكتروني  -1د 

 طريقة كتابة التقارير  -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .39

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

  الكتروني  قوانين مندل    1 1

التوسع في الوراثة    3 2

 المندلية
  الكتروني 

  الكتروني  االرتباط والعبور   2 3
  الكتروني  الوراثة الكمية   1 4
  الكتروني  الوراثة السايتوبالزمية   3 5
  الكتروني  تركيب الدنا   2 6
  الكتروني  الدنا تضاعف   2 7



  
 3الصفحة 

 
  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 للبنات كلية الرتبية  :   ة/ املعهدالكلي     
 قسم علوم احلياة :      القسم العلمي     
 5/2020/ 29اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
 نتصار غامن الصميدعي                 :ا.م.د.ايوب مجعة عبدالرمحن                   اسم املعاون العلمي :ا.م.د.ا  اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              



  
 5الصفحة 

 
  

          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية التربية للبنات -جامعة تكريت -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية  .127

 الحياة قسم علوم  / المركز  علميالقسم ال .128

او  اسم البرنامج األكاديمي  .129

 المهني 
 االختياري)معالجة التلوث( 

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .130

   :النظام الدراسي  .131
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

 محاضرات  المعتمد   برنامج االعتماد  .132

المؤثرات الخارجية   .133

 األخرى  
 

 29/5/2020 تاريخ إعداد الوصف  .134

 البرنامج األكاديمي أهداف  .135

 التعريف بالتلوث البيئي ومصادره وانواعه ومضاره  -1

 التعريف بتقانات معالجة التلوث البيئي  -2

 اهمية حماية البيئة من التلوث وانعكاس ذلك على الكائنات الحية -3

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .136

  االهداف المعرفية  -ر
 اكساب الطالبات المهارة المعرفية بانواع الملوثات ومصادرها        -1أ

 جعل الطالبات قادرات على فهم اهمية معالجة التلوث البيئي -2أ

 وطرائق معالة التلوث  تمكين الطالبات من التعرف على تقانات  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 االطالع على بعض مصادر التلوث البيئي – 1ب 

 المساهمة في حماية البيئة  – 2ب 

         - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 التواصل المتعلقة بالمحاضرات  المحاضرات النظرية, الحاسبة واالنترنت,برامج

 

 

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات النظرية والعملية واالسئلة الشفوية 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 
 

 بنية البرنامج   .137

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

 عملي     نظري      

 0 2 االختياري)معالجة التلوث(   الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي  .138

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات عن البرنامج أهم مصادر  .140

 الكتب , االنرتنت, البحوث, رسائل الدراسات العليا 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

2019-2020 

 المرحلة الرابعة
اختياري)معالجة  

 تلوث( 
                 اختياري 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

  المؤسسة التعليمية  .65

      / المركز علمي القسم ال .66

  اسم / رمز المقرر  .67

  أشكال الحضور المتاحة  .68

  الفصل / السنة  .69

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .70

 2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 أهداف المقرر .72

 
 
 
 
 
 
 
 

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  مقررمخرجات ال .42

  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   .44

 2002د.حسني علي السعدي-علم البيئة والتلوث ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 2012-وليد رفيق العياصرة-الرتبية البيئية

 1987-د.لطيف محيد علي-التلوث الصناعي 

 

 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .43

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

التعرف على مفاهيم    4 1-2

 عامة في البيئة 
 االمتحانات  المحاضرات  مدخل الى علم البيئة 

التعرف على انواع   6 3-5

 ومصادر التلوث 
 االمتحانات  المحاضرات  مدخل الى التلوث 

التعرف على انواع   4 6-7

 معالجة التلوث 
 االمتحانات  المحاضرات  انواع معالجة التلوث 

 االمتحانات  المحاضرات  المعالجة الفيزيائية  المعالجة الفيزيائية  4 8-9
 االمتحانات  المحاضرات  المعالجة الكيميائية  المعالجة الكيميائية  4 10-11

انواع وتقانات  26 12-22

 المعالجة الحيوية 
 االمتحانات  المحاضرات  المعالجة الحيوية 

انواع المعالجة الحيوية   4 23-26

 للتلوث 
 االمتحانات  المحاضرات  المعالجة الحيوية 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .45
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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 
األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة) المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

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

اتشريح   2019-2020

 نبات/عليا 

                 أساسي

                   
                    المرحلة/الماجستير 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .73

 قسم علوم الحياة   القسم العلمي  / المركز .74

 تشريح نبات/عليا  اسم / رمز المقرر  .75

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .76

 مقررفصلي  الفصل / السنة  .77

 ساعة  45 الساعات الدراسية )الكلي(عدد  .78

 2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .79

 
 أهداف المقرر .80

 متكني الطالبات من ضبط وفهم التشريح الداخلي للنبات .    -1

2-  
 تعريف الطالبات أببرز اعضاء النبات ومكوانهتا ووظائفها. 

 تزويد الطالبات ابلفروق الدقيقة بني اعضاء النبات املتشاهبه .  -3

 
 

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

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

 ؛ البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .46
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 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من ضبط مواضيع تشريح النبات . -1أ
 تمكين الطالبات من امكانية اجراء البحوث في مجال تشريح النبات. -2أ
 تعريف الطالب بالمصادر والمواقع المتعلقة بتشريح النبات.  -3أ
تعليم الطالبات ماتؤديه المعرفة في محال تشريح النبات من حل المشاكل المتعلقة بالنبات من  -4أ

 اصابات حشرية وفطرية وبكتيرية واخرى. 
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 القدرة على تمييز انواع االنسجة  والخاليا .  – 1ب 

 امكانية عمل شرائح )ساليدات (النسجة نباتية .– 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة العرض. 

 استخدام منصة الكالسروم الكترونيا -

 
 طرائق التقييم       

البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  _ التقويم 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب مادة تشريح النبات لما لها من اهمية في حل المشاكل المرضية في النبات  -1ج

 

 اهمية تشريح النبات في تحديد نوع النباتات االقتصادية ذات الفائدة لالنسان .  -2ج-

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

 تقديم النماذج العلمية التي تؤثر في نفسية الطالب بما يكسبه معرفة باهمية تشريح النبات .  -
 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة على التمييز بين مختلف انواع االنسجة والخاليا -1د 

 اكتساب المعرفة بخصائص عمل شرائح نباتية لالنسجة والخاليا النباتية ا .   -3د 
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 البنية التحتية   .48

 تشريح النبات ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 د.علي املوسوي د.بدري عويد العاين 

 بنية المقرر  .47

الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  التعليم طريقة 

الطريقةالقياسية ،  الخاليا النباتية   2 1تشرين األول 

 طرقة العرض  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  = جدار الخلية   2 2تشرين األول 

 واالمتحانات 
المحتويات الحية    2 3تشرين االول 

 للخلية 
األداء الصفي  = ، 

 واالمتحانات 
الحتويات غير    2 4تشرين األول 

 الحية 
األداء الصفي  =

 واالمتحانات 
األداء الصفي  =  االنسجة النباتية    2 1تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  = االنسجة النباتية    2 2تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  =  البشرة  2 3تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  = البشرة   2 4تشرين الثاني 

 واالمتحانات 

النسيج    2 1كانون األول 

 الكولنكيمي 

األداء الصفي  =

 واالمتحانات 

النسيج    2 2كانون األول  

 البارنكيمي  

األداء الصفي  =

 واالمتحانات 

النسيج    2   3كانون األول

 السكلرنكيمي  

األداء الصفي  =

 واالمتحانات 

التركيب   2 4كانون األول 

الداخلي  

 للنبات/الورقة 

األداء الصفي  = 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  =  الجذر     2   1كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  =  الساق   2 2كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  =  امتحان     2   3كانون الثاني 

 واالمتحانات 
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 ابلنبات العام وكتاب تصنيف لنبات د.يوسف الكاتب اي كتب تتعلقق  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 كتب فسلجة وتصنيف النبات .  

 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 وامراض النبات   اي موقع يتعلق بتشرح وتصنيف وفسلجة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .49

 

تتطلب تطوير منهج تشريح النبات توفير اجهزة ومستلزات مختبرية وساليدات النسجة وخاليا النبات وصور  

 توضيحية .
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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

 اختياري أم 
األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة) المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

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

                 أساسي فسلجة النبات   2019-2020

                   
                    المرحلة الرابعة

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .81

 قسم علوم الحياة   القسم العلمي  / المركز .82

 فسلجة النبات / الصف الرابع  اسم / رمز المقرر  .83

 الكترونية محاضرات صفيّة +محاضرات  أشكال الحضور المتاحة  .84

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .85

 ساعة   90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .86

 2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 
 أهداف المقرر .88

 متكني الطالبات من فهم االلية اليت ميكن للعضو النبايت من القيام بوظائفه .    -4

5-  
 تعريف الطالبات أببرز علماء الفسلجة والنبات وابداعاهتم واخرتاعاهتم ونظرايهتم يف جانب الفسلجة النباتية 

 فهم الطالب الية انتقال املاء واملغذايت واهلرموانت داخل النبات .  -6

 فهم الكالب االلية اليت من خالهلا اليت يستطيع حتمل الربودة وامللوحة واحلرارة والربودة يف البيئة -4

 

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

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

 ؛ البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .50



  
 1الصفحة 

 
  

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من فهم العمليات الفسلجية في داخل النبات . -1أ
 تمكين الطالبات من معرفة مضار نقص العناصر الغذائية -2أ
 تعريف الطالبات باليات تحمل النبات للحرارة والبرودة والملوحة.  -3أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تعليم الطلبة على حل بعض المشاكل التي تواجههم في الجانب النباتي .  – 1ب 

 تنمية قدرات الطلبة على اجراء بحوث من شانهاحل مشاكل المزارعين. – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 الكترونيا  استخدام منصة الكالسروم-

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 الطالبات على حب الجانب النبات ، وفهم كونها مصدر الطاقة على الكرة االرضية .   تنشأة -1ج

 

 معرفة حل المشاكل التي تواجههم في الجانب النباتي في الحدائق المنزلية والمزارع .  -2ج-

 إيقاظ وعي الطالبات على اجراء بحوث علمية في الجانب الزراعي والنباتي بشكل عام .  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف العلمية .  -

 

تقديم محاضرات العلمية الحديثة البليغة المؤثرة  في الجانب العلمي مما يبعث الطالبات على اإليمان   -

 بدور الفسلجة النباتية في توفير االمن الغذائي .  
 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   _ التستخدم

 الطالبة حول األهداف العلمية والقيمية في هذا المجال . 
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة على فهم الفسلجة النباتية وضبط النصوص المقروءة والمسموعة تحليلها علمياً . -1د 

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة لتبادل العلومات في الجانب الفسلجي من النبات.    -2د 

 باقي علوم النبات .  اكتساب المعرفة بخصائص الفسلجة وقوانينها وربطها مع -3د 
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 بنية المقرر  .51

اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

مفهوم الفسلجة    2 1تشرين األول 

 النباتية 
الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
العالقات المائية   2 2تشرين األول 

 للنبات  
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية ،   المحاليل   2 3تشرين االول 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
الجهد    2 4تشرين األول 

 االزموزي  
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
طريقة النص ،   امتصاص الماء   2 1تشرين الثاني 

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية   مفهوم النتح    2 2تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية   التغذية المعدنية    2 3تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
االمتصاص    2 4تشرين الثاني 

 الفعال 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   البناء الضوئي    2 1كانون األول 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   تفاعالت الظالم   2 2كانون األول  

 واالمتحانات 

عوامل البناء   2   3كانون األول

 الضوئي  

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص   النقل باللحاء    2 4كانون األول 

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص و  التنفس    2   1كانون الثاني 

 الطريقة االستنباطية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

نمو وتكوين    2 2كانون الثاني 

 النبات 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   منظمات النمو    2   3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الجبرلينات    2 4كانون الثاني 

 واالمتحانات 

والسايتوكاينينا   2 1شباط    

  ت 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

احامض   2   2شباط    

 االبسيسك 

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقة االستنباطية   ا  واالثيلين  2   1آذار    
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 البنية التحتية   .52

 عبد العظيم كاظم -النبات   علم فسلجة ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 ترمجه حتريررمضان عبد اجمليد -فسلجة النبات ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
 فهيمة عبد اللطيف صاحل وهناء فاضل مخيس 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 ترمجة حامت جبار عطية وكرمية حممد وهيب -احملاصيلفهم انتاج 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 اي موقع ذات صلة بفسلجة النبات 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .53

 

 النباتية توفير مختبر متكامل لتطبيق معظم مفردات المادة بشكل عملي   تتطلب مادة الفسلجة
 

 واالمتحانات  وطريقة النص  

 األداء الصفي الطريقة القياسية     الفترة الضوئية  2 2آذار    

الطريقة القياسية      حركات النبات  ا  2 3آذار     

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية     لفايتوكروم  2  4آذار     

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   حركات النبات    2 1نيسان 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الحركات   2 2نيسان  

االنتمائيةوالمو 

 ضعية  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

انبات وكمون   2 3نيسان 

 البذور 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   اسباب الكمون    2   4نيسان 

 واالمتحانات 

طريقة النص   النباتات الطبية    2   1مايس   

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 2مايس  

 المشكالت  

    _____ 

االمتحانات    ___    4و   3مايس 

 النهائية  

 ______      ____ 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات للعلوم الصرفة :   ة/ املعهدالكلي     
 علوم حياة:      القسم العلمي     
 29.05.2020اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                               التوقيع     
 اسم املعاون العلمي :  د. انتصار غامن عبدالوهاب                               د. أيوب مجعة عبدالرمحن         :   اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

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

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية التربية للبنات  التعليمية المؤسسة  .141

 قسم علوم الحياة  / المركز  علميالقسم ال .142

او  اسم البرنامج األكاديمي  .143

 المهني 
Classroom and Google Meet 

 ماجستير علوم حياة  اسم الشهادة النهائية  .144

   :النظام الدراسي  .145
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

   Google meet ,Classroom المعتمد   برنامج االعتماد  .146

المؤثرات الخارجية   .147

 األخرى  
Youtube 

 2020-2019 تاريخ إعداد الوصف  .148

   :أهداف البرنامج األكاديمي .149

 رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادة العلوم وعلم االحياء في المدارس الثانوية. ـ  1

 وفلسفة البحث العلمي باعتباره احد فروع علوم الحياة االساسية. تمكين الطالبات من االلمام بمادة منهجية  ـ  2

 تعزيز ادراك الطالبات بأفاق علوم الحياة واكسابهن المهارات العلمية والعملية في حياتهن.  ـ  3

. اكساب الطالبات المتخرجات مهارات تدريس ما تلقينه  في علوم الحياة لتلميذات المدارس الثانوية فيما بعد  4

 بما يناسبهن من طرائق تدريس ويعينهن من وسائل االيضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة. 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .150

  االهداف المعرفية  -ز
 . منهجية البحث العلمي دراسة   والفهم العلمي والغاية من معرفةالتمكين الطالبات من  - -6
 الدوري الذي تلعبه مادة منهجية وفلسفة البحث العلمي في تحقيق التوازن واالستقرار العلمي.فهم  -7
 الفهم العلمي وتعزيز المنطق العلمي. -8
 أسلوب الحوار العلمي. -9

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 والتقويم لمادة منهجية البحث العلمي.ان تتمكن الطالبات من االلمام بطرائق التدريس والقياس  –1ب 

ان تتمكن الطالبات من اختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث تقدمها بطريقة   – 2ب 

 مشوقة. 

ان تتمكن الطالبات من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطالبات باالستعانه   – 3ب 

 ئل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة علوم الحياة وتدريسها.بنظريات علم النفس التربوي ووسا 
 مع اتاحة الوصول اليها من قبل الطالب  Classroomبقاء المحتويات الُمحملة عبر برنامج  - 4ب          

 
 طرائق التعليم والتعلم       

مشاركة المحتوى مع الطالب سواء للمحاضرة التي يشاركها االستاذ او ممكن شرح فيديوي عبر  -      

Youtube  .باسلوب حواري 

 Google Meetingالطريقة القياسية )االلقائية( من خالل اعتماد البرامج االلكترونية عبر منصة    -      

and Google Classroom. 

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.  -      

 طريقة حل المشكالت . - 

 
 طرائق التقييم       

 ( ,Classroomالتقويم البنائي او التكويني )من خالل االسئلة المباشرة للطالبات وكذلك االسئلة اليومية عبر  -
(Google Meeting  

 

التقويم التشخيصي )اإلمتحانات الفصلية والنهائية عبر المنصات االلكترونية إلصدار أحكام النجاح   -

 والرسوب(. 

 
 والقيمية .األهداف الوجدانية  -ج

 . ومصطلحاتها منهجية وفلسفة البحث العلمي فهم مادة 1ج       

  ا مهمة جدا في تعريف الطالبات عن كيفية كتابة البحث العلمي.معرفة جمالية هذه المادة كونه 2ج       

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الوجدانية.وفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف ت
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 وتبسيطها لغرض ان يحبها الطالب.  المادةتقريب 

 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا" على المستوى العملي.

 
 طرائق التقييم     

 

ات  من خالل المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم طريقة تفكير الطالبة مع اجراء امتحانات يومية عبر المنص -

االلكترونية باعطاء أسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات عملية امتحانات يومية بأسئلة عملية  

 ودرجات مشاركة ألسئلة المنافسة للمواضيع الدراسية. 

 
 

 

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

 -باستخدام اساليب اخرى مثل البحث في المواقع  الدراسية المادةتمكين الطالبات من استيعاب  1

 وقراءة مصادر خارجيه.  اإللكترونية

للوصول الى  البحث العلمي وكيفية الخوض في تفاصيل اعماقه الخفية اكتساب المعرفة بخصائص  2 

 .طريقة سهلة وملمة في كتابة البحث العلمي وبصورة دقيقة

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
  CLASSROOMمن خالل االسئلة المباشرة للطالب وكذلك االسئلة اليومية عبر المنصات االلكترونية كمنصة 

   GOOGLE MEETINGومنصة 

 بنية البرنامج   .151

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

 عملي     نظري      

  ساعتان   منهجية  البحث العلمي  المرحلة الثالثة 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .152

 زايرة املكتبات العلمية واالطالع على ما يستجد عامليا 
  Youtubeزايرة املنصات االلكرتوين املتمثلة بصفحة  

 
 

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

 حسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي . /مركزي 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .154

 مكتبات علمية وكتب علمية متخصصة وجمالت علمية ومصادر أخرى عرب شبكة االنرتنيت 
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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 المقرر رمز  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

 الثالثة 

209-2020 
منهجية البحث  

 العلمي
                 أساسي    
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

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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 الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

 2 العلم :تعريف العلم ,نشأة العلوم وتطورها. -1
منهجية البحث 

 العلمي

 2 العلوم الحديثة ,اهداف العلم .-2
منهجية البحث 

 العلمي

 2 الفرق بين العلم والمعرفة, التفكير العلمي واساسياته. -3
منهجية البحث 

 العلمي

 2 العلمية .البحث العلمي وعالقته بالعلم ,تطور مفهوم نشر البحوث -4
منهجية البحث 

 العلمي

 2 البحوث العلمية الصرفة والتطبيقية ,انواع النتاج الفكري والعلمي  -5
منهجية البحث 

 العلمي

البحوث العلمية,المقالة المرجعية ,المقالة القصيرة ,الدراسة, -6

 االختراع ,رسائل الدراسات العليا. التقارير,براءات 
2 

منهجية البحث 

 العلمي

خطة البحث والفروض ,المشكلة, تحديد عنوان المشكلة ,اعداد  -7

 خطة البحث,الفروض. 
2 

منهجية البحث 

 العلمي

 2 مناهج البحث العلمي وادواتها ,المنهج المسحي وادواته. -8
منهجية البحث 

 العلمي

المنهج النظري الرياضي ,المنهج االحصائي, منهج دراسة -9

 الحالة,المنهج المقارن.

2 

 

 

منهجية البحث 

 العلمي

المستلزمات الرئيسية النجاز بحوث المنهج التجريبي ,التجارب 10

 البسيطة,التجارب مركبة العوامل ,عينات المنهج التجريبي .
2 

منهجية البحث 

 العلمي

االخطاء في التجارب العلمية,انواع الخطأ ومصادره ,المقومات -11

 االساسية للتجارب المختبرية,برمجة العمل البحثي وفق خطة زمنية .
2 

منهجية البحث 

 العلمي

مصادر المعلومات ,المصادر المكتوبة ,المصادر االلكترونية  -12

 ,واالسترجاع اآللي. 
2 

منهجية البحث 

 العلمي

االنترنيت الشبكة الدولية للمعلومات ,قواعد المعلومات,صفحات 13

 الشبكة.
2 

منهجية البحث 

 العلمي

تدوين البحث العلمي عنوان البحث ,اسلوب الكتابة,قواعد كتابة  -14

 المصطلحات واالسماء العلمية .
2 

منهجية البحث 

 العلمي

للبحوث,المقدمة ,طرق االشارة الى تدوين الفقرات برئيسية  -15

 المراجع .
2 

منهجية البحث 

 العلمي

 2 تدوين فقرة المواد وطرق العمل وانواع العينات . -16
منهجية البحث 

 العلمي

تدوين فقرة النتائج ,ضوابط اعداد الجداول وتدوين المناقشة  -17

 والخالصة. 
2 

منهجية البحث 

 العلمي

المراجع ,طق تدوينها ,الكتب المؤلفة ,المترجمة  اعداد قائمة -18

 ,البحوث, التقارير . 
2 

منهجية البحث 

 العلمي

منهجية البحث  2 نظام البطاقات المرجعية.-19
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 البنية التحتية   .54

الكتب املنهجية منهجية البحث العلمي :دراسة ملناهج العلوم مع الرتكيز على   ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 2001املنهج التجرييب /أتليف مثىن عبدالرزاق _بغداد :كلية الرتبية للبنات, 

( التعريف مبناهج العلوم ,دار  1986السرايقوسي ,حممد امحد مصطفى ) ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
 الثقافة للطباعة والنشر القاهرة. 
(االصالة يف البحوث العلمية ,مشكلة  2000العمر ,مثىن عبدالرزاق العمر ) 

ع واالربعون ص  معاصرة يف العراق :جملة اجملمع العلمي اجلزء الرابع ,اجمللد الساب
130-142 . 

Ritterger,Mand W.Ritter 
berges(1997)Measuring quality in the 

Production of datd bens,Journal of 
Information Science 23(1)pp25 -37 . 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 
 

 

 العلمي

 2 االشكال االيضاحية الخطية ,المنحنيات ,انواع االوراق البيانية . -20
منهجية البحث 

 العلمي

,اشكال االعمدة ,المدرجات التكرارية   االشكال التناثرية-21

 ,الخرائط واالشكال االخرى. 
2 

منهجية البحث 

 العلمي

 2 المنهج الوصفي وادواته ,المنهج التجريبي وادواته . -22
منهجية البحث 

 العلمي

 2 الصور الفوتوغرافية وخصائصها. -23
منهجية البحث 

 العلمي

 2 الحاسبة .االخراج النهائي للبحث ,دور -24
منهجية البحث 

 العلمي

 2 
منهجية البحث 

 العلمي
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  :            تكريت    
 الكلية/ املعهد:      الرتبية للبنات     
 القسم العلمي    :   علوم احلياة    
 5/2020/ 29اتريخ ملء امللف :       

 
 التوقيع    :                                                         التوقيع   :        
                   نتصار غامن عبدالوهاباسم املعاون العلمي : أ.م.د.ا                       ايوب مجعة عبدالرمحناسم رئيس القسم : ا.م.د.    
 التاريخ  :                                                                                                     التاريخ   :                         
   
 

                                                                            
    

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

 التاريخ                            
 التوقيع      
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 مصادقة السيد العميد                                                                                                                 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 جامعة تكريت/ كلية التربية للبنات  التعليمية المؤسسة  .1

 قسم علوم الحياة  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
Classroom and Google Meeting 

 ماجستير علوم حياة  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :   .5

 سنوي /مقررات /أخرى  
 سنوي 

 Classroom, Google Meeting برنامج االعتماد المعتمد   .6

 والنشاطات البحثية  Youtube المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2020-2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 الثانوية. رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادة العلوم وعلم االحياء في المدارس  -1

 تمكين الطالبات من االلمام بعلم التشريح المقارن للحبليات باعتباره احد فروع علوم الحياة االساسية.  -2

 تعزيز ادراك الطالبات بأفاق علوم الحياة واكسابهن المهارات العلمية والعملية في حياتهن.  -3

الحياة لتلميذات المدارس الثانوية فيما اكساب الطالبات المتخرجات مهارات تدريس ما تلقينه  في علوم  -4

 بعد بما يناسبهن من طرائق تدريس ويعينهن من وسائل االيضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة.
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10

 االهداف المعرفية   -أ

 التشريح المقارن للحبليات.تمكين الطالبات من معرفة مبادئ علم   -1أ
 تمكين الطالبات من معرفة المهارات التقنية الحديثة في دراسة علوم الحياة.  -2أ

المام الطالبات بشعب الحبليات المختلفة وكيفية التمييز بينها من خالل دراسة الصفات   -3أ

 المورفولوجية لها. 

 المام الطالبات باالسس التطورية للحبليات.   -4أ
المام الطالبات بالطرق العلمية والمعرفية لتمييز انواع الحبليات المختلفة وارجاعها الى الرتب   -5أ

 التصنيفية التي تنتمي اليها . 
معرفة أوجه التشابه و االختالف بين أعضاء و اجهزة الحبليات المختلفة تمكين الطالبات من   -6أ

ارنة اجهزة الجسم المختلفة  في مجاميع الحبليات ومقاألصناف من الناحية التشريحية و الوظيفية  

 المختلفة وكيفية التمييز بينها كل مجموعة على حدا.
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 ان تتمكن الطالبات من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم لمادة الحبليات. – 1ب 

اختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث تقدمها بطريقة  ان تتمكن الطالبات من  – 2ب 

 مشوقة. 

  ان تتمكن الطالبات من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطالبات باالستعانه – 3ب 

 بنظريات علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة علوم الحياة وتدريسها.

 
 طرائق التعليم والتعلم       

مشاركة المحتوى مع الطالب سواء للمحاضرة التي يشاركها االستاذ او ممكن شرح فيديوي عبر  -      

Youtube  .باسلوب حواري 

 Google Meetingالطريقة القياسية )االلقائية( من خالل اعتماد البرامج االلكترونية عبر منصة    -      

and Google Classroom. 

 ئية )االستنبطاية(. الطريقة االستقرا -      

 طريقة حل المشكالت . - 

 
 طرائق التقييم       

 ( ,Classroomالتقويم البنائي او التكويني )من خالل االسئلة المباشرة للطالبات وكذلك االسئلة اليومية عبر  -
(Google Meeting  

 

الفصلية والنهائية عبر المنصات االلكترونية إلصدار أحكام النجاح   التقويم التشخيصي )اإلمتحانات  -

 والرسوب(. 
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ان ترغب الطالبات في عملهن مخلصات متفانيات في ادائهن متخلقات باخالق مهنة التعليم.  -1ج         

كفوءات مبدعات متسلحات بالعلم  ان تكون الطالبات متمكنات علميا في تخصص علوم الحياة  -2ج

 والمعرفة ومتواصالت مع مكتشفات العلم والتطور العلمي والتغيير مشجعات لروح البحث واالبداع.

ان تستخدم الطالبة تقنيات تربوية حديثة وتكون قادرة على تقديم المادة العلمية ورسم االشكال  -3ج

 والمخططات الخاصة بمواضيع علوم الحياة. 

ان تعمل الطالبة على خلق وعي صحي لدى تلميذاتها في المدارس الثانوية من خالل توعيتهم   -4ج   

 باالمراض التي تصيب االنسان واعراضها وطرق الوقاية منها.

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية، ألنها أهداف قيمية ال 

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .  -1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 . توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية -3

 
 طرائق التقييم     

التقليدية، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك الطالبة  ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات 

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية  

 والقيمية . 

 
 

 

 

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

 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(.  -
 طريقة حل المشكالت . -
المجتمع، والقدرة على  اعادة الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع  -

 الحوار المثمر، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .
وتبادل اآلراء بين    Classroom and Google Meeting التفاعل الصفي عبر المنصات االلكترونية -

 الطالبة والمدرسة لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها.
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 طرائق التقييم           

 

عبر المنصات االلكترونية  االختبارات الشفوية والتحريرية، الفردية والجماعية، النظرية والعملية  -

Classroom and Google Meeting . 
المالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار، والتواصل الفكري والعلمي، والعمل بروح الفريق  -

 سي وبيئة الكلية  والجامعة . ضمن الصف الدرا
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت.   -

 

 بنية البرنامج   .11

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

 عملي نظري

المقارن  التشريح   الثالثة 

 للحبليات النظري 
2  

     

     

 
 

 التخطيط  للتطور الشخصي  .12

 

التواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاصات   -

 المماثلة. 

 االطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكالت العلمية .    -

 االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديث . -

 

 
 

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

 
القبول في الكلية نظام التوزيع المركزي الذي تنتهجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب يتبع  -

استمارة القبول في الجامعات والمعاهد العراقية وبالموازنة بين رغبة الطالبة وما حصلت عليه من  

بين رغبة  مجموع. أما القبول في قسم علوم الحياة فهو يخضع لقرار لجنة مختصة بالقسم توازن 

 الطالبة ودرجتها في مادة االحياء في االمتحان النهائي للصف السادس في المرحلة الثانوية .
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 
 

 رابط البرنامج على شبكة االنترنت، وتطبيقاته في الجامعات المماثلة.  -

الدورات التدريبية التي أقامتها أقسام الجودة واألداء الجامعي حول البرنامج في مختلف المعاهد والكليات في -

 العراق.
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة) المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

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

2019-2020 

 الحبليات 
                   

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت/ كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم علوم الحياة     القسم العلمي  / المركز .2

 التشريح المقارن للحبليات النظري/ المرحلة الثالثة  اسم / رمز المقرر  .3

محاضرات صفية الكترونية عبر المنصات االلكترونية المقررة  أشكال الحضور المتاحة  .4

Classroom and Google Meeting 

 مقرر سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعة  58 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2019/ 5/ 29 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 للحبليات باعتباره احد فروع علوم الحياة االساسية. تمكين الطالبات من االلمام بعلم التشريح المقارن  -1
 تعزيز ادراك الطالبات بأفاق علوم الحياة واكسابهن المهارات العلمية والعملية في حياتهن.  -2
اكساب الطالبات المتخرجات مهارات تدريس ما تلقينه  في علوم الحياة لتلميذات المدارس الثانوية فيما  -3

 تدريس ويعينهن من وسائل االيضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة.بعد بما يناسبهن من طرائق  
 
 
 
 

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

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

مجاالت التشريح والوظيفة ومعرفة أوجه  تغطي هذه المادة أساسيات المقارنة بين الحبليات في  البرنامج. حيث  

انحدار   ومعرفة  الحبليات  بين  التطورية  الحالة  معرفة  في  الدراسة  هذه  تهتم  كما  بينهم,  واالختالف  التشابه 

حل   اجل  من  المقارنة  على  القدرة  الطالب  لدى  تتولد  وسوف  المختلفة.  واألنواع  األصناف  بين  التغيرات 

 تشريح المقارن للحبليات. المشاكل العلمية في مجال علم ال
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية -أ

 تمكين الطالبات من معرفة مبادئ علم التشريح المقارن للحبليات.  -1أ
 الحديثة في دراسة علوم الحياة.تمكين الطالبات من معرفة المهارات التقنية   -2أ

المام الطالبات بشعب الحبليات المختلفة وكيفية التمييز بينها من خالل دراسة الصفات   -3أ

 المورفولوجية لها. 

 المام الطالبات باالسس التطورية للفقريات.  -4أ
المختلفة وارجاعها الى الرتب المام الطالبات بالطرق العلمية والمعرفية لتمييز انواع الحبليات   -5أ

 التصنيفية التي تنتمي اليها . 
معرفة أوجه التشابه و االختالف بين أعضاء و اجهزة الحبليات المختلفة تمكين الطالبات من    -6أ

ومقارنة اجهزة الجسم المختلفة  في مجاميع الحبليات األصناف من الناحية التشريحية و الوظيفية  

   وكيفية التمييز بينها كل مجموعة على حدا.المختلفة 
 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تنمية الحس العلمي السليم الذي يمكن الطالبة من فهم التشريح المقارن لجسم الحبليات المختلفة.  – 1ب 

 تمكين الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية.  – 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 الطريقة القياسية )القاء المحاضرات(. -

 طريقة حل المشكالت.  -

 
 طرائق التقييم       

 

اليومية، المناقشة الصفية، معرفة مدى استيعاب الطالبات للمادة  التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات  -

 العلمية لتحديد المستوى الذي يتمتعن به للتدريس مستقبال(.

 التقويم التشخيصي )اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب(. -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ان ترغب الطالبات في عملهن مخلصات متفانيات في ادائهن متخلقات باخالق مهنة التعليم.  -1ج          

ان تكون الطالبات متمكنات علميا في تخصص علوم الحياة كفوءات مبدعات متسلحات بالعلم   -2ج

علمي والتغيير مشجعات لروح البحث والمعرفة ومتواصالت مع مكتشفات العلم والتطور ال

 واالبداع. 

ان تستخدم الطالبة تقنيات تربوية حديثة وتكون قادرة على تقديم المادة العلمية ورسم االشكال  -3ج

 والمخططات الخاصة بمواضيع علوم الحياة. 
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ان تعمل الطالبة على خلق وعي صحي لدى تلميذاتها في المدارس الثانوية من خالل توعيتهم   -4ج   

 باالمراض التي تصيب االنسان واعراضها وطرق الوقاية منها.

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية

 
 طرائق التقييم     

التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة  

 حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال.

 

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

 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية. -1د 

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية.  -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي. -3د 

 فة. اكتساب المعرفة بمبادئ علوم الحياة وكيفية تطبيقه في مجاالت الحياة المختل -4د          
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مخرجات  الساعات  األسبوع 

التعلم 

 المطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

تشرين  

 1األول 
 نظريات نشوء الحبليات.  –المقدمة  -  2

 
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

تشرين  

 2األول 
الطريقة القياسية   قانون التكوين الحيوي.  -  2

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

تشرين  

 3االول 
مجاميعها   -  2 صفات  و  الحبليات  شعبة  تصنيف 

 الرئيسية.
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

تشرين  

 4األول 
عليها   -  2 مثال  دراستها،  األولية:  الحبليات 

 الرميح.
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

تشرين  

 1الثاني  
مجاميع   2 في  الجسم  ألجهزة  مقارنة  دراسة 

 الحبليات 

الجهاز الغطائي: تركيب الجلد و مكوناته في   

 بعض اصناف الحبليات. 

الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 
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االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

تشرين  

 2الثاني  
المناقير,    2 المخالب,  القشور,  الجلدية:  المشتقات 

 الريش, األظالف, األظافر, القرون.
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

تشرين  

 3الثاني  
 الجهاز الهيكلي:   2

 الجهاز الهيكلي: أقسام الجهاز الهيكلي
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

تشرين  

 4الثاني  
الفقاريات   -  2 في  الجمجمة  المحوري,  الهيكل 

 المختلفة . 
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

كانون  

 1األول 
2  -    , المحوري  الهيكل  الهيكلي:  الجهاز 

 العمود الفقري, القص, االضالع .
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

كانون  

 2األول  
األمامية,   -  2 اإلطراف  الطرفي:  الهيكل 

 اإلطراف الخلفية 
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  
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 للدراسة 

كانون  

 3األول
 العصبي : أقسام الجهاز العصبي: الجهاز   2

 الجهاز العصبي المركزي,الدماغ.
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

كانون  

 4األول 
مقارنة الدماغ في الفقاريات, مقارنة الحبل   -  2

 الفقاريات المختلفة الشوكي في 

الجهاز العصبي المحيطي:األعصاب  -

 الشوكية , األعصاب المحيطية .

الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

كانون  

 1الثاني  
دراسة مقارنة لبعض اعضاء الحس:األنف,   2

 األذن , براعم الذوق. العين, 
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

كانون  

 2الثاني  
الطريقة القياسية   المستلمات الجلدية، جهاز الخط الجانبي  2

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

كانون  

 3الثاني  
اعضاء الحس:أعضاء الشم، أعضاء البصر،    2

 أعضاء السمع، أعضاء اللمس، أعضاء التذوق. 
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

األداء الصفي الطريقة القياسية   جهاز الدوران :   2كانون  
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التشريح  - 4الثاني   القلب,  الدوران,  جهاز  مكونات 

 المقارن للقلب في الفقاريات المختلفة. 
االلكتروني   ، الطريقة العملية 

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

شباط    

1 
 الجهاز الشرياني في الفقاريات المختلفة . -  2

 الجهاز الوريدي في الفقاريات المختلفة . -

 

الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

شباط    

2 

الطريقة القياسية   الجهاز اللمفاوي في الفقاريات المختلفة .  2

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

 الجهاز العضلي :   2 1آذار    

 أنواع العضالت . –منشأ العضالت  -
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

مقارنة العضالت الهيكلية في الفقاريات المختلفة   2 2آذار    

. 
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

آذار      

3 

الجهاز الهضمي في الفقاريات المختلفة: القناة    2

الهضمية:الفم, التجويف الفمي، والتراكيب 

 الملحقة بهما, البلعوم , المعدة , األمعاء. 

الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 
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عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

آذار      

4 

 الغدد الهضمية. -  2

 
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

المقارن    2 1نيسان  التشريح  التنفسي:  للجهاز  الجهاز 

 التنفسي في الفقاريات المختلفة
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

الطريقة القياسية   ميكانيكية التنفس   2 2نيسان  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

الطريقة القياسية   منشأ الجهاز االبرازي، انواع الكلى وتراكيبها   2 3نيسان 

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

التشريح المقارن للجهاز االبرازي في الفقاريات    2 4نيسان 

 المختلفة . 
الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 
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 البنية التحتية   .12

 التشريح المقارن للحبليات / د.شكري علي حبيب  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

د.شكري حبيب خليل و   /أساسيات التشريح المقارن للحبليات 

 عبد الزهرة كاظم عبد .

مبادئ تشريح الحيوان / د.عبدالقادر جاسم الشيخلي ود.سليم نجم   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 عمران 

 البنهاوي علم الحيوان / د.محمود احمد 

 التشريح المقارن للفقريات / السيد صالح الدين النوري 

 علم فسيولوجيا الحيوان / د.خالد حميد محمد سعيد 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

مايس   

1 

 الجهاز التناسلي :   2

بالجهاز   - قته  التناسلي و عال  الجهاز  منشأ 

 االبرازي .

الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

التشريح المقارن للجهاز التناسلي الذكري   -  2 2مايس  

 في بعض الحبليات . 

للجهاز التناسلي األنثوي  التشريح المقارن   -

 في بعض الحبليات. 

الطريقة القياسية  

 ، الطريقة العملية 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

  3مايس 

 4و

 الظاهرة الخنثية-  2

 مقارنة الخنثية في الفقريات المختلفة.  
الطريقة القياسية  

 العملية ، الطريقة 

األداء الصفي 

االلكتروني  

 واالمتحانات 

عبر  

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 

عبر   ________  امتحانات نهائية  2   5مايس 

المنصات 

االلكترونية 

المخصصة  

 للدراسة 
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 قسم علوم احلياة :      القسم العلمي     
 5/2020/ 29اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
 مجعة عبدالرمحن                   اسم املعاون العلمي :ا.م.د.انتصار غامن الصميدعي                  :ا.م.د.ايوب  اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

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

 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية التربية للبنات -جامعة تكريت -العلميوزارة التعليم العالي والبحث  المؤسسة التعليمية  .15

 قسم علوم الحياة  / المركز  علميالقسم ال .16

او  اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 معالجة  حيوية متقدم 

 دكتوراه  اسم الشهادة النهائية  .18

   :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى  

 فصلي

 محاضرات  المعتمد   برنامج االعتماد  .20

 برامج التعليم االلكتروني  المؤثرات الخارجية األخرى  .21

 29/5/2019 تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي  .23

 التعريف بالتلوث البيئي ومصادره وانواعه ومضاره  -4

 التعريف بتقانات المعالجة الحيوية للتلوث  -5

 الكائنات الحيةاهمية حماية البيئة من التلوث وانعكاس ذلك على  -6
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .24

  االهداف المعرفية  -ب 
 التعرف على انواع الملوثات ومصادرها        -1أ

 ان نجعل الطالبات قادرات على فهم اهمية حماية البيئة من التلوث       -2أ

 تمكين الطالبات من التعرف على التقانات وطرائق معالجة التلوث  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 االطالع على بعض مصادر التلوث البيئي – 1ب 

 البيئة من التلوث المساهمة في حماية  – 2ب 

 تمكين الطالبات من اليات حماية البيئة من التلوث        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات النظرية, الحاسبة واالنترنت, برامج التواصل المتعلقة بالمحاضرات االلكترونية 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 واالسئلة الشفوية واعداد التقارير العلمية االمتحانات النظرية والعملية 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 االهتمام بالبيئة كوننا جزء مهم منها  -1ج         

 حماية واجب علمي واخالقي -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 برامج التعليم االلكتروني 

 المحاضرات المباشرة

 

 



  
 13الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم     

 االمتحانات النظرية  

 

 

 
 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 
 

 بنية البرنامج   .25

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

 عملي     نظري      

 0 2 معالجة حيوية متقدم   دكتوراه 

     

     

     

     



  
 14الصفحة 

 
  

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .26

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .28

 الكتب , االنرتنت, البحوث, رسائل الدراسات العليا 

 



  
 15الصفحة 

 
  

 

 المنهجمخطط مهارات 

 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  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

معالجة حيوية    2019-2020

 متقدم
                 اختياري 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 16الصفحة 

 
  

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

  المؤسسة التعليمية  .9

      / المركز علمي القسم ال .10

  اسم / رمز المقرر  .11

  أشكال الحضور المتاحة  .12

  الفصل / السنة  .13

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 2020-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 
 
 
 
 
 
 
 

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  مقررمخرجات ال .14

  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   .16

 2002د.حسني علي السعدي-علم البيئة والتلوث ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 كتب املعاجلة احليوية  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 2012-وليد رفيق العياصرة-الرتبية البيئية

 1987-د.لطيف محيد علي-التلوث الصناعي 

 

 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .15

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

التعرف على مفاهيم    2 1

 عامة في البيئة 
 االمتحانات  المحاضرات  مدخل الى علم البيئة 

التعرف على انواع   2 2

 ومصادر التلوث 
 االمتحانات  المحاضرات  مدخل الى التلوث 

التعرف على انواع   6 3-5

 معالجة التلوث 
 االمتحانات  المحاضرات  انواع معالجة التلوث 

    امتحان تقويمي  2 6
 االمتحانات  المحاضرات  المعالجة الفيزيائية  المعالجة الفيزيائية  2 7

 االمتحانات  المحاضرات  المعالجة الكيميائية  المعالجة الكيميائية  2 8
انواع وتقانات  14 9-15

 المعالجة الحيوية 
المعالجة 

الحيوية)بالنبات 

والبكتريا والفطريات  

 والسيانوبكتريا ( 

 االمتحانات  المحاضرات 



  
 3الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 قسم علوم احلياة :      القسم العلمي     
 5/2020/ 29اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
 مجعة عبدالرمحن                   اسم املعاون العلمي :ا.م.د.انتصار غامن الصميدعي                  :ا.م.د.ايوب  اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              



  
 5الصفحة 

 
  

          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية التربية للبنات -جامعة تكريت -العلميوزارة التعليم العالي والبحث  المؤسسة التعليمية  .29

 قسم علوم الحياة  / المركز  علميالقسم ال .30

او  اسم البرنامج األكاديمي  .31

 المهني 
 )المعالجة  الحيوية للتلوث( 

 ماجستير  اسم الشهادة النهائية  .32

   :النظام الدراسي  .33
 سنوي /مقررات /أخرى  

 فصلي

 محاضرات  المعتمد   برنامج االعتماد  .34

  المؤثرات الخارجية األخرى  .35

 2020-2019 تاريخ إعداد الوصف  .36

 أهداف البرنامج األكاديمي  .37

 التعريف بالتلوث البيئي ومصادره وانواعه ومضاره  -7

 التعريف بتقانات معالجة التلوث البيئي  -8

 اهمية حماية البيئة من التلوث وانعكاس ذلك على الكائنات الحية -9

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .38

  االهداف المعرفية  -ت 
 اكساب الطالبات المهارة المعرفية بانواع الملوثات ومصادرها        -1أ

 جعل الطالبات قادرات على فهم اهمية معالجة التلوث البيئي -2أ

 تمكين الطالبات من التعرف على تقانات وطرائق معالجة التلوث  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 االطالع على بعض مصادر التلوث البيئي – 1ب 

 المساهمة في حماية البيئة من التلوث  – 2ب 

 التلوث تمكين الطالبات من اليات حماية البيئة من        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات النظرية, الحاسبة واالنترنت, برامج التواصل المتعلقة بالمحاضرات االلكترونية 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات النظرية والعملية واالسئلة الشفوية واعداد التقارير العلمية 

 

 

 
 والقيمية .األهداف الوجدانية  -ج

 االهتمام بالبيئة كوننا جزء مهم منها  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 برامج التعليم االلكتروني 

 المحاضرات المباشرة

 

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم     

 االمتحانات النظرية  

 

 

 
 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 
 

 بنية البرنامج   .39

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

 عملي     نظري      

 0 2 المعالجة الحيوية للتلوث   ماجستير 

     

     

     

     
     
 



  
 8الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .40

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .42

 االنرتنت, البحوث, رسائل الدراسات العليا الكتب , 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 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  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

2019-2020 

 المرحلة الرابعة
المعالجةالحيوية   

 للتلوث 
                 اختياري 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 10الصفحة 

 
  

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

  المؤسسة التعليمية  .17

      / المركز علمي القسم ال .18

  اسم / رمز المقرر  .19

  أشكال الحضور المتاحة  .20

  الفصل / السنة  .21

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 
 
 
 
 
 
 
 

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  مقررمخرجات ال .18

  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   .20

 2002د.حسني علي السعدي-علم البيئة والتلوث ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 كتب املعاجلة احليوية  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 2012-وليد رفيق العياصرة-البيئيةالرتبية 

 1987-د.لطيف محيد علي-التلوث الصناعي 

 

 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .19

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

التعرف على مفاهيم    2 1

 البيئة عامة في 
 االمتحانات  المحاضرات  مدخل الى علم البيئة 

التعرف على انواع   2 2

 ومصادر التلوث 
 االمتحانات  المحاضرات  مدخل الى التلوث 

التعرف على انواع   6 3-5

 معالجة التلوث 
 االمتحانات  المحاضرات  انواع معالجة التلوث 

    امتحان تقويمي  2 6
 االمتحانات  المحاضرات  المعالجة الفيزيائية  المعالجة الفيزيائية  2 7

 االمتحانات  المحاضرات  المعالجة الكيميائية  المعالجة الكيميائية  2 8
انواع وتقانات  14 9-15

 المعالجة الحيوية 
المعالجة 

الحيوية)بالنبات 

والبكتريا والفطريات  

 والسيانوبكتريا ( 

 االمتحانات  المحاضرات 



  
 3الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 قسم علوم احلياة :      القسم العلمي     
 5/2020/ 29اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
 :ا.م.د.ايوب مجعة عبدالرمحن                   اسم املعاون العلمي :ا.م.د.انتصار غامن الصميدعي                   اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ                       :                                      لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              



  
 5الصفحة 

 
  

          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية التربية للبنات -جامعة تكريت -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية  .43

 الحياة قسم علوم  / المركز  علميالقسم ال .44

او  اسم البرنامج األكاديمي  .45

 المهني 
 )المعالجة  الحيوية للتلوث( 

 ماجستير  اسم الشهادة النهائية  .46

   :النظام الدراسي  .47
 سنوي /مقررات /أخرى  

 فصلي

 محاضرات  المعتمد   برنامج االعتماد  .48

  المؤثرات الخارجية األخرى  .49

 29/5/2020 تاريخ إعداد الوصف  .50

 البرنامج األكاديمي أهداف  .51

 التعريف بالتلوث البيئي ومصادره وانواعه ومضاره  -10

 التعريف بتقانات معالجة التلوث البيئي  -11

 اهمية حماية البيئة من التلوث وانعكاس ذلك على الكائنات الحية -12

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .52

  االهداف المعرفية  -ث 
 اكساب الطالبات المهارة المعرفية بانواع الملوثات ومصادرها        -1أ

 جعل الطالبات قادرات على فهم اهمية معالجة التلوث البيئي -2أ

 وطرائق معالجة التلوث  تمكين الطالبات من التعرف على تقانات  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 االطالع على بعض مصادر التلوث البيئي – 1ب 

 المساهمة في حماية البيئة من التلوث  – 2ب 

 تمكين الطالبات من اليات حماية البيئة من التلوث        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات النظرية, الحاسبة واالنترنت, برامج التواصل المتعلقة بالمحاضرات االلكترونية 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات النظرية والعملية واالسئلة الشفوية واعداد التقارير العلمية 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 االهتمام بالبيئة كوننا جزء مهم منها  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 برامج التعليم االلكتروني 

 المحاضرات المباشرة

 

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم     

 االمتحانات النظرية  

 

 

 
 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 
 

 بنية البرنامج   .53

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

 عملي     نظري      

 0 2 المعالجة الحيوية للتلوث   ماجستير 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .54

 
 
 
 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .55

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .56

 االنرتنت, البحوث, رسائل الدراسات العليا الكتب , 
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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  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

المعالجةالحيوية    2019-2020

 للتلوث 
                 اختياري 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

  المؤسسة التعليمية  .25

      / المركز علمي القسم ال .26

  اسم / رمز المقرر  .27

  أشكال الحضور المتاحة  .28

  الفصل / السنة  .29

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 
 
 
 
 
 
 
 

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  مقررمخرجات ال .22

  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   .24

 2002د.حسني علي السعدي-علم البيئة والتلوث ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 كتب املعاجلة احليوية  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 2012-وليد رفيق العياصرة-البيئيةالرتبية 

 1987-د.لطيف محيد علي-التلوث الصناعي 

 

 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .23

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

التعرف على مفاهيم    2 1

 البيئة عامة في 
 االمتحانات  المحاضرات  مدخل الى علم البيئة 

التعرف على انواع   2 2

 ومصادر التلوث 
 االمتحانات  المحاضرات  مدخل الى التلوث 

التعرف على انواع   6 3-5

 معالجة التلوث 
 االمتحانات  المحاضرات  انواع معالجة التلوث 

    امتحان تقويمي  2 6
 االمتحانات  المحاضرات  المعالجة الفيزيائية  المعالجة الفيزيائية  2 7

 االمتحانات  المحاضرات  المعالجة الكيميائية  المعالجة الكيميائية  2 8
انواع وتقانات  14 9-15

 المعالجة الحيوية 
المعالجة 

الحيوية)بالنبات 

والبكتريا والفطريات  

 والسيانوبكتريا ( 

 االمتحانات  المحاضرات 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 قسم علوم احلياة :      القسم العلمي     
 29/5/2020اتريخ ملء امللف :       

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

                                                                             
    

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

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية التربية للبنات                            التعليمية المؤسسة  .57

 قسم علوم الحياة  / المركز  علميالقسم ال .58

او  اسم البرنامج األكاديمي  .59

 المهني 
 استمارة الوصف االكاديمي 

 بكالوريوس علوم حياة  اسم الشهادة النهائية  .60

   :النظام الدراسي  .61
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي

 الدراسة النظرية والعملية  المعتمد   االعتماد برنامج  .62

 المختبرات ,  زيارات الكترونية  متبادلة مع جامعات اخرى المؤثرات الخارجية األخرى  .63

 29/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .64

 أهداف البرنامج األكاديمي  .65

 والحيوان مهارات عملية تمكن من تشخيص األمراض التي تسببها الطفيليات لإلنسان  -1

 معرفة وفهم علم الطفيليات ,وعلم الالفقاريات وكل مايتعلق به.  -2

 مهارات االستخدام والتطوير الذاتي تمكن من المنافسة مع االخرين واالبداع.  -3

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .66

  االهداف المعرفية  -ج
      الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لإلمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوانتمكين   -1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  للطفيليات وتشخيصها عمليا"  -2أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم الالفقاريات  -3أ

 فهم االفكار -4أ
 العلمي وادواته تنمية المنطق  -5أ

 ربط االفكار بالواقع العملي وتطبيقاته  -6أ
  
 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 القدرة على االكتشاف واالبتكار                – 1ب 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  بالالفقاريات   - 2ب 

 القدرة على اداء التجارب العلمية    – 3ب 

 رفع القدرةعلى االستذكار    - 4ب 

      

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام السبورة ,السبورة االلكترونية,الساليدات ,اداء التجارب العلمية.  -      

 زيارة المختبرات العملية من قبل الكادراألكاديمي.  -

 فروع علوم الحياة تطبيق المواضيع المدروسة نظريا" على المستوى العملي في مختلف  -

 طريقة توظيف التعليم االلكتروني.  -

 
 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية وشهرية   -

 امتحانات فصلية ونهائية  -

 درجات للواجبات البيتية  -

 المشاركات الفردية والجماعية  -
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكين الطالب من التوصل إلى العالقات بين المسببات المرضية   -1ج         

 مهارات عملية تمكن الطالب من التوصل لتشخيص الطفيليات المرضية   -2ج

 زرع حب المعرفة .  -3ج 

 زرع القيم االخالقية.  -4ج

      
 طرائق التعليم والتعلم      

 العملي.تطبيق المواضيع المدروسة نظريا" على المستوى  -

 زيارة المختبرات العلمية من الكادر األكاديمي.  -
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 تدريس الطلبة بخبرات تحاكي الواقع. -

 وضع مناهج تدريسية من قبل الكلية مشابهة لبيئة العمل.-
 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات عملية .  -

 لية .امتحانات يومية بأسئلة عم -

 درجات مشاركة ألسئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 
 

 

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

 تمكين الطلبة من استخدام شرائح زجاجية تتضمن مقاطع نسيجية للطفيليات ,الالفقاريات.  -1د 

 تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج. -2د 

 قوة الشخصية  -3د  

 الطموح المعرفي -4د 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 لبيئة العمل.وضع مناهج تدريسية من قبل الكلية مشابهة  -

 لجذب انتباه الطلبة والتفاعل مع المحاضرة.  data show استخدام جهازعرض البيانات   -

 استخدام المجهر واالدوات المختبرية عند تدريس الجانب العملي من المحاضرة. -

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 امتحانات يومية بأسئلة بيتية  حلها ذاتيا"  -
 مشاركة ألسئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية .درجات  -

 اجراء االختبارات االلكترونية  -

 بنية البرنامج   .67

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

 عملي     نظري      

 2 - الفقريات   الثانية  

 2 - طفيليات   الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي  .68

 احلث على زايرة املكتبة أسبوعيا واالطالع على املصادر والكتب واجملالت كمصدر للمعلومات.  
 
 
 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .69

 
 العلمي . حسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث /مركزي 

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .70

 املكتبة املركزية يف اجلامعة والكلية   -1
 شبكة املعلومات االنرتنيت.  -2
 جتارب اجلامعات العربية والعاملية.  -3
 املناهج الدراسية احلالية.  -4
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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

 اختياري أم 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

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  

2019-2020 
                  •    أساسي الفقاريات  

                   
 الرابعة

2019-2020 
                      أساسي طفيليات  

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 التربية للبناتكلية /جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية  .33

   قسم علوم الحياة   / المركز علمي القسم ال .34

 طفيليات ,الفقاريات     اسم / رمز المقرر  .35

 نظري, عملي   أشكال الحضور المتاحة  .36

 سنوي   الفصل / السنة  .37

 42, 40 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

 29/5/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

 التعرف على األمراض الطفيلية   -

 طرق تشخيصها  -

 طرق العالج منها  -

 طرق الوقاية واحلد من انتشار األمراض الطفيلية   -

 
 
 
 

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  مقررمخرجات ال .26

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على األمراض الطفيلية     -1أ

 طرق تشخيصها    -2أ

 طرق العالج منها   -3أ

 طرق الوقاية واحلد من انتشار األمراض الطفيلية    -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 إن يستطيع الطالب تشخيص الطفيليات  - 1ب 

 يتعرف الطالب على األمراض الطفيلية المشتركة بين اإلنسان  والحيوان   - 2ب 

 تعليم الطالب على القيام بالخطوات المختبرية  في تشخيص الطفيلي بالمختبر   - 3ب 

       
 طرائق التعليم والتعلم       

 نظريا" بالمحاضرات 

 عمليا" في المختبر  

 

 

 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات النظرية والعملية)اليومية والشهرية والنهائية(  -

 (quizاالمتحانات القصيرة ) -

 التقارير  -
 طريقة التقويم  االلكتروني  -

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 التعرف على األمراض بصورة تفصيلية  -1ج

 معرفة أهم األعراض والعالمات للتكهن واالستفهام للوصول إلى التشخيص الدقيق للمرض -2ج

 زيادة مقدرة الطالب بربط األحداث للوصول للتشخيص الدقيق  -3ج

 توسيع ذهن الطالب في مجال علم األمراض الطفيلية   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 للطفيليات  وأشكالها ودورات حياتها( المختبرات )عرض الشرائح /عملي 
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 طرائق التقييم     

 االمتحانات  النظرية والعملية)اليومية,الفصلية(    -1

 

 

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

 المهارة في التعرف على األمراض الطفيلية   -1د 

 المهارة في طرق تشخيصها  -2د 

 المهارة في  التعرف ودراسة العالجات المختلفة  -3د 

 المهارة في معرفة الوقاية من األمراض الطفيلية    -4د 
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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

 اختياري أم 
األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة) المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

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

فسلجة النبات    2019-2020-

 العملي

                 أساسي

                   
                    المرحلة الرابعة
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .41

 قسم علوم الحياة   القسم العلمي  / المركز .42

 فسلجة النبات / الصف الرابع  اسم / رمز المقرر  .43

 +الكترونية محاضرات مخبرية صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .44

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .45

 ساعة   90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

 2020/  5/  10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 
 أهداف المقرر .48

 متكني الطالبات من فهم االلية اليت ميكن للعضو النبايت من القيام بوظائفه .    -7

8-  
 تعريف الطالبات أببرز االجهزة املختربية يف جانب الفسلجة النباتية  

 فهم الطالب الية انتقال املاء واملغذايت واهلرموانت داخل النبات .  -9

 فهم الطالب االلية اليت من خالهلا اليت يستطيع حتمل الربودة وامللوحة واحلرارة والربودة يف البيئة -4

 

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

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

 ؛ البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .27
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 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من تطبيق بعض العمليات الفسلجية في داخل النبات . -1أ
 تمكين الطالبات من معرفة مضار نقص العناصر الغذائية -2أ
 تعريف الطالبات باليات تحمل النبات للحرارة والبرودة والملوحة.  -3أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 التجارب المختبرية . تعليم الطلبة على اجراء بعض  – 1ب 

 تنمية قدرات الطلبة على اجراء بحوث من شانها حل مشاكل المزارعين. – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 محاضرات الكترونيه -

 
 طرائق التقييم       

باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  _ التقويم البنائي ) التكويني( 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 الطالبات على حب الجانب النبات ، وفهم كونها مصدر الطاقة على الكرة االرضية .   تنشأة -1ج

 

 معرفة حل المشاكل التي تواجههم في الجانب النباتي في الحدائق المنزلية والمزارع .  -2ج-

 إيقاظ وعي الطالبات على اجراء بحوث علمية في الجانب الزراعي والنباتي بشكل عام .  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف العلمية .  -

 

تقديم محاضرات العلمية الحديثة البليغة المؤثرة  في الجانب العملي مما يبعث الطالبات على اإليمان   -

 بدور الفسلجة النباتية في توفير االمن الغذائي .  
 طرائق التقييم     

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على اجرا التجارب المختبرية ومحاولة فهم أفكار  

 الطالبة حول األهداف العلمية والقيمية في هذا المجال . 
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

القدرة على فهم واجرا ء التجارب المختبرية المتعلقة بالفسلجة النباتية وضبط النصوص المقروءة  -1د 

 والمسموعة تحليلها علمياً . 

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة لتبادل العلومات في الجانب الفسلجي من النبات.    -2د 

 ة بخصائص الفسلجة وقوانينها وربطها مع باقي علوم النبات . اكتساب المعرف -3د 
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 بنية المقرر  .28

اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

الطريقةالقياسية ،  المحاليل  2 1تشرين األول 

 والمختبرية  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
محاليل الغازات   2 2تشرين األول 

 والسوائل  
الطريقة القياسية ،  

 والمختبرية  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
المحاليل    2 3تشرين االول 

 والقوانين 
الطريقة القياسية ،  

 والمختبرية  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
االحماض    2 4تشرين األول 

 والقواعد 
طريقة المختبرية ، 

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
طريقة المختبرية ،  المحاليل الواقية    2 1تشرين الثاني 

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
الطريقة القياسية    االنتشار    2 2تشرين الثاني 

 والمختبرية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
االغشية الخلوية    2 3تشرين الثاني 

 والنفاذية  
الطريقة القياسية   

 والمختبرية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
قياس الجهد   2 4تشرين الثاني 

 االزموزي  

األداء الصفي  الطريقةالمختبرية 

 واالمتحانات 

قياس الجهد   2 1كانون األول 

 المائي  

الطريقة القياسية  

 وطريقة امختبرية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة المختبرية  البلزمة   2 2كانون األول  

 واالمتحانات 

طريقة المختبرية   النتح    2   3كانون األول

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة المختبرية   تقدير فقد الماء   2 4كانون األول 

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  طريقة المختبرية   التغذية المعدنية   2   1كانون الثاني 

 واالمتحانات 

قياس كمية البناء    2 2كانون الثاني 

 الضوئي 

طريقة المختبرية  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة عدد   2   3كانون الثاني 

 الفقاعات  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

الكشف عن    2 4كانون الثاني 

 النشاء

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   التنفس   2 1شباط    

 واالمتحانات 

قياس معدل   2   2شباط    

   التنفس

األداء الصفي  الطريقة المختبرية  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة المختبرية   االنزيمات   2   1آذار    

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .29

 عبد العظيم كاظم -النبات   علم فسلجة ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 ترمجه حتريررمضان عبد اجمليد -فسلجة النبات ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
 فهيمة عبد اللطيف صاحل وهناء فاضل مخيس 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 ترمجة حامت جبار عطية وكرمية حممد وهيب -احملاصيلفهم انتاج 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 اي موقع ذات صلة بفسلجة النبات 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .30

 

 النباتية توفير مختبر متكامل لتطبيق معظم مفردات المادة بشكل عملي   تتطلب مادة الفسلجة
 

 

تقدير    2 2آذار    

 الكربوهيدرات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  

تجربة االنتحاء    2 3آذار     

 الضوئي   

الطريقة القياسية  

 المختبرية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تجربة االنتحاء    2  4آذار     

 االرضي  

الطريقة القياسية  

 والمختبرية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة المختبرية   دراسة الجبرلين    2 1نيسان 

 واالمتحانات 

  الكايتين  2 2نيسان  

 والكلوروفيل 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

انبات وكمون   2 3نيسان 

 البذور 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   اسباب الكمون    2   4نيسان 

 واالمتحانات 

المختبرية  طريقة  النباتات الطبية    2   1مايس   

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 2مايس  

 المشكالت  

    _____ 

االمتحانات    ___    4و   3مايس 

 النهائية  

 ______      ____ 


