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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 جبيؼخ ركزَذ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ انززثُخ نهجُبد / انًزكز  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انجزَبيج األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 اسزًبرح انىصف االكبدًٍَ 

  اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراسٍ  .5
 سُىٌ /يمزراد /أخزي 

 سُىٌ

  انًؼزًذ   ج االػزًبدثزَبي .6

  انًؤصزاد انخبرجُخ األخزي  .7

  ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجزَبيج األكبدًٍَ .9

 يٍ حُش األطالع ػهً يصبدر خبرجُخ ورىصُم انًبدح ثشكههب انصحُحرحسٍُ لذرح انطبنت ػهً 

 يٍ انؼهى وانًؼزفخرهُئخ جُم يٍ انخزَجٍُ  َزًزغ ثأسبس يزٍُ 

 اٍَُ وراصخ انصفبد واَزمبنهب يٍ جُم انً اخز ورثطهب يغ حُبرُب االجزًبػُخ رؼزَف انطبنت ثمى
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 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيجيخزجبد ان  .11

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ
    رؼزَز فهى انطبنت نطزق اَزمبل انصفبد ثٍُ االجُبل واررجبط صفبد االثُبء يغ االثبء    -1أ

 فهى انطبنت نززكُت انًبدح انىراصُخ وكُفُخ َمههب نهًؼهىيبد     -2أ

رؼزَز ادران انطبنت نًذي االررجبط ثٍُ ظهىر االيزاض وانصفبد انظبهزَخ ػهً االفزاد     -3أ

 وانؼاللبد االجزًبػُخ 
 انمذرح ػهً رشخُص االضطزاثبد وانؼُىة انىراصُخ ثبسزخذاو رمُُبد خبصخ -4أ
  -5أ
 -6أ
 جزَبيج نخبصخ ثبنا ُخانًهبرار ذافاأله –ة 

 رؼزَز لذرح انطبنت ػهً انحىار انؼهًٍ – 1ة 

واالسزفبدح يٍ هذِ    رحسٍُ يهبراد انطبنت ػهً رحهُم انًؼهىيبد واسزُزبج انحمبئك انؼهًُخ – 2ة 

 انًؼهىيبد ثبالجبثخ ػهً االسئهخ ثبفضم يب ًَكٍ 

    - 3ة 

 
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 

 

 
 انىجذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى    
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 .انشخصٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 ػهً اسزخذاو االجهزح انًخزجزَخ انمذرح -1د

 انمذرح ػهً انزؼبيم يغ انزجبرة انؼهًُخ ورالفٍ االخطبء انزٍ ًَكٍ اٌ رمغ فٍ انًخزجز -2د

 -3د

 -4د   

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى          

  ػزض فُذَىهبد رؼهًُُخ 
 اػذاد انزمبرَز وانجحىس 
 اجزاء انزجبرة داخم انًخزجز ورحهُم انُزبئج 

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى          

 
 
 

 ثُُخ انجزَبيج  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أو انًسبق ريز انًمزر أو انًسبق انًزحهخ انذراسُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ      

 سبػخ /اسجىع 2 سبػخ/اسجىع2 االحُبء انًؼبصز انُظزٌ   ألونًا

     

     

     

     
     
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 
 
 
 

 نهزطىر انشخصٍ انزخطُظ .12

 
 البحث عن ادلصادر اخلارجية سواءا على شبكة االنرتيت او يف ادلكتبات 

 ترتيب ادلعطيات بتقارير او حبوث حسب ادلعايري ادلعمول هبا 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .13

 
 

 مركزي حسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيج .14

 مناهج طرائق التدريس احلضوري واأللكرتوين ادلعتمدة من قبل اجلامعة
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 هخطط ههاراث الونهج

 ضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخا

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

ت التىظُف الوتعلقت بقابلُ

 (والتطىر الشخصٍ

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

احُاء   2222-2221

 النظرٌ هعاصر
                 اساسٍ

احُاء  

 العولٍ هعاصر
                 اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 جبيؼخ ركزَذ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ انززثُخ نهجُبد    / انًزكز ؼهًٍ انمسى ان .2

 االحُبء انًؼبصز  اسى / ريز انًمزر .3

 حضىرٌ+ انكززوٍَ أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 سُىٌ انفصم / انسُخ .5

 15 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 33/5/2321 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .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 

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

 ؛البرنامج.
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 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزج .13

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
 فهى انطبنت نهًكىَبد انُجبرُخ وانحُىاَُخ-1أ

 لخ االحُبء ثبالَسبٌ فهى ػال-2أ

 يؼزفخ دور انؼهًبء فٍ رطىر ػهى االحُبء -3أ
 انزؼزف ػهً انفزق ثٍُ انخهُخ انحُىاَُخ وانُجبرُخ-4أ
 يؼزفخ انزغُزاد انزٍ طزأد ػهً ربرَخ ػهى االحُبء -5أ
  انزؼزف ػهً انًمبرَخ ثٍُ انزطىر انحبصم ػهً االحُبء خالل انسُىاد  -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخرانًهبرااألهذاف   -ة 

 رحسٍُ لذرح انطبنت ػهً كزبثخ انجحىس وانزمبرَز – 1ة

 رحسٍُ يهبرح انطبنت ػهً اجزاء انزجبرة داخم انًخزجز  – 2ة

 انزثظ يبثٍُ انًبدح انُظزَخ وانًبدح انؼًهُخ  – 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 

 

 
 انىجذاَُخ وانمًُُخ األهذاف  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 حضىرَب او انكززوَُب ثبالػزًبد ػهً انًمزر انًُهجٍ ثبالضبفخ انً انجحش ػٍ انًصبدر انخبرجُخ 

 
 طزائك انزمُُى    

 االيزحبَبد انفصهُخ 

 االيزحبَبد انُىيُخ 

 االسئهخ انشفهُخ اصُبء انًحبضزح

 انزمبرَز  يُبلشخ
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

  )انًصبدر(  ـ انًزاجغ انزئُسُخ 2

               ـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًجالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

َززَُذ ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ, يىالغ اال

.... 
 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .13

   

 

 

 

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 رحسٍُ انمذرح ػهً اسزخذاو االَززَُذ وثزايج انزؼهُى االنكززوٍَ -1د

 طزَمخ كزبثخ انزمبرَز -2د

 -3د

    -4د

 ثُُخ انًمزر .11

نزؼهى يخزجبد ا انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

  انكززوٍَ  رطىر ػهى االحُبء  1 1

  انكززوٍَ اهًُخ ػهى االحُبء   3 2
  انكززوٍَ رؼزَف صفبد انحُبح  2 3
  انكززوٍَ اَظًخ انزصُُف  1 4
انزكبصز وانًُى فٍ   3 5

 انحُىاٌ
  انكززوٍَ

  انكززوٍَ ٍ انُجبد انزسُك ف  2 6
  انكززوٍَ انسهسهخ انغذائُخ  2 7
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 1الصفحح 

 
  

 
      

 وصف الثرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ص المتاحة 5 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفر 

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى ػهٕو انحٛبح / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
Classroom and Google Meet 

 دكزٕساِ اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 عُٕ٘

   Google meet ,Classroom انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 youtube انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 92/5/9292 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

ٚظبل انًبدح انٗ انطبنت ثشكم حٕاس٘ الانششذ انٕافش ٔانًجغؾ ثُفظ انٕلذ  :أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 جم انطبنتانًبدح يٍ ل العزٛؼبةانطشق  أفؼمٔاٚدبد 

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

 العلم.هلذا  األساسية والعامة
 العلم.واحليوي واهم الفروع اليت هلا عالقة مع هذا  البيئي باجملالوعالقتها  الطحالبالطالبات بأمهية  ـ تعريف2
 علم ال هذا ـ تزويد الطالبات بالعلم واملعرفة متواصلة مع مكتشفات العلم وتكون كفؤة مبدعة يف جمال3

 .ٔاالسكٛكَٕبدٛض إَاع انطحبنت خرًكٍٛ انطبنجبد يٍ رش. 4

  
 انطبنجبد يٍ يؼشفخ انفشٔق انزشكٛجٛخ ٔانٕظٛفٛخ رًكٍٛ- 5

 



  
 2الصفحح 

 
  

 

 

 
 

 انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 . ٔاالسكٛكَٕبددساعخ انطحبنت  ٔانفٓى انؼهًٙ ٔانغبٚخ يٍ ًؼشفخانرًكٍٛ انطبنجبد يٍ  - -1
 بد انًخزهفخ.فٙ انجٛئ انًُزششحت رًكٍٛ انطبنجبد يٍ يؼشفخ اخُبط انطحبن  -2
 فٓى انذٔس٘ انز٘ رهؼجّ انطحبنت فٙ دًٕٚيخ انزٕاصٌ ٔاالعزمشاس. -3
 انفٓى انؼهًٙ ٔرؼضٚض انًُطك انؼهًٙ -4
 أعهٕة انحٕاس انؼهًٙ -5

 

 جشَبيح نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 رًكٍٛ انطبنجبد يٍ ؽشق خًغ انؼُٛبد ٔرثجٛزٓب ٔفحظٓب -1

 بف ٔاالثزكبس ٔحم انًشكالد.   انمذسح ػهٗ االكزش -2
 انمذسح ػهٗ رشخٛض انطحبنت ٔانزؼشف ػهٗ إَاػٓب انغبئذح. -3
 يٍ ؽبنت أكثشانحٕاس يغ  -4
يًكٍ رحًٛم االعئهخ فٙ ٔلذ يجكش يٍ االيزحبٌ يغ اػطبء أيش نهجشَبيح ثئَضال االعئهخ نهطالة  -5

 فٙ انٕلذ انًطهٕة
ًُحًهخ ػجش ثشَبيح  -6  يغ اربحخ انٕطٕل انٛٓب يٍ لجم انطبنت Classroomثمبء انًحزٕٚبد ان

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انطشق انمٛبعٛخ يثم اعزخذاو انغجٕسح ٔانًدٓش ٔانغالٚذاد ٔاداء انزدبسة انؼهًٛخ. .1
 Google Meet, Google Classroomاػزًبد انجشايح االنكزشَٔٛخ يثم  .2
 صٚبسح انًخزجشاد انؼًهٛخ ٔانغفشاد انؼهًٛخ. .3

 
 ائك انزمٛٛى ؽش     

 انزمٕٚى انجُبئٙ ( انزكُٕٚٙ) ثباليزحبَبد انٕٛيٛخ ، ٔيالحظخ أداء انطبنجخ فٙ انًُبلشبد انظفٛخ ٔانٕاخجبد

 انجٛزٛخ ٔيزبثؼزٓب ، ٔانزمٕٚى انظفٙ ٔانزمبسٚش االعجٕػّٛ.

 _ انزمٕٚى انزشخٛظٙ ثباليزحبَبد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ إلطذاس أحكبو انُدبذ ٔانشعٕة

 كبد انفشدٚخ ٔاندًبػٛخانًشبس -
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

 .ٔيظطهحبرٓب انؼهًٛخفٓى انًبدح  1ج       

اال ثٕاعاطخ انًدٓاش ٔيؼشفاخ  ال راشٖاحٛابء دلٛماخ  يؼظاى إَاػٓاب يؼشفخ خًبنٛخ ْزِ انًابدح كَٕاّ 2ج       

 انزكبثشٚخ شكهٓب ٔاػؼبئٓب

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
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 انٕخذاَٛخ.ذافغ انُفغٙ نزحمٛك األْذاف ٕفٛش انر

 ٔرجغٛطٓب نغشع اٌ ٚحجٓب انطبنت. انًبدحرمشٚت 

 رطجٛك انًٕاػٛغ انًذسٔعخ َظشٚب" ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ.

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 

يٍ خالل انًالحظخ ٔنًمبثهخ ٔيحبٔنخ فٓى ؽشٚمخ رفكٛش انطبنجخ يغ اخشاء ايزحبَبد ٕٚيٛخ ثأعئهخ يزؼذدح  -

نخٛبساد انزٙ رزطهت يٓبساد ػًهٛخ ايزحبَبد ٕٚيٛخ ثأعئهخ ػًهٛخ ٔدسخبد يشبسكخ ألعئهخ انًُبفغخ ا

 نهًٕاػٛغ انذساعٛخ

 

 

 
 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 -ثبعزخذاو اعبنٛت اخشٖ يثم انجحث فٙ انًٕالغ  انذساعٛخ انًبدحرًكٍٛ انطبنجبد يٍ اعزٛؼبة  1

 ٔلشاءح يظبدس خبسخّٛ. اإلنكزشَٔٛخ

 ٔؽشق رشخٛظٓب. ٔاالسكٛكَٕبد اكزغبة انًؼشفخ ثخظبئض انطحبنت 2 

 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى          

 
 CLASSROOMخالل االعئهخ انًجبششح نهطبنت ٔكزنك االعئهخ انٕٛيٛخ ػجش يٍ 

 

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشحهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      
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 عبػخ ٔاحذح     عبػزبٌ  ؽحبنت ٔ اسكٛكَٕٛبد  انًشحهخ انثبنثخ

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .12

 زيارة املكتبات العلمية واالطالع على ما يستجد عامليا
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .13

 حسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ./مركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح أْى يظبدس .14



  
 5الصفحح 

 
  

 كتب علمية متخصصة وجمالت علمية ومصادر أخرى عرب شبكة االنرتنيتمكتبات علمية و 
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر لوستىيالسنح / ا

 أم اختُارٌ
 ُحالوهاراتاألهذاف  ح ُالوعرفاألهذاف 

 ثرناهح الخاصح تال

األهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح 
والتأهُلُح اراخ العاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الونقىلح

الوتعلقح تقاتلُح التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

طحالة   الثالثح

 واركُكىناخ
                 أساسٍ    
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 انغبػبد األعجٕع
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 2 انطحبنت ٔيؼشفخ يٕلغ انطحبنت ثٍٛ انكبئُبد انحٛخيمذيخ ػٍ -1
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد
االردبْبد انحذٚثخ انًؼزًذح فٙ رظُٛف انطحبنت انجٛئٛخ ٔانزٕاخذ -2

 ٔاالَزشبس ،رشكٛت اندغى انخؼش٘ ٔدٔسح انحٛبح
2 

انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد
ُٛف شؼجخ انطحبنت انخؼشاء انًضسلخ ،انجٛئخ ٔاالَزشبس ،انزظ -3

 ،انًًٛضاد
2 

انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 ايثهخ ػهٗ ثؼغ انطحبنت انخؼشاء انًضسلخ -4
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 انطحبنت انخؼشاء ،يمذيخ طفبرٓب انجٛئٛخ ٔانزٕاخذ،انزظُٛف  -5
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 ركًهخ انطحبنت انخؼشاء ثبػطبء ايثهخ نجؼغ انشرت ٔاالخُبط-6
انطحبنت 

 سكٛكَٕبدٔاال

 2 شؼجخ انطحبنت انكبسٚخ ،ثٛئزٓب ،رظُٛفٓب ثؼغ االيثهخ -7
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد
شؼجخ انطحبنت انٕٛغهُٛٛخ/يًٛضارٓب ،رشكٛجٓب ،انزظُٛف ٔايثهخ  -8

 ثؼغ االخُبط
2 

انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 شؼجخ انطحبنت انزْجٛخ ،يٛضارٓب رظُٛفٓب انجٛئخ ٔانزٕاخذ -9

2 

 

 

انطحبنت 

 السكٛكَٕبدٔا

 Diatomsشؼجخ انطحبنت انزْجٛخ دساعخ ثؼغ اطُبفٓب -11
,chrysophyceae,xanthophyceae 

2 
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 شؼجخ انطحبنت انكشٚزبد -11
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 شؼجخ انطحبنت انجشٔاد -12
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

نجٛئخ ٔانزٕاخذ ،ثؼغ شؼجخ انطحبنت انجُٛخ ،يٛضارٓب،رشكٛجٓب ا -13

 االيثهخ
2 

انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

شؼجخ انطحبنت انحًشاء ، يٛضارٓب ،رشكٛجٓب رظُٛفٓب ثؼغ  -14

 االيثهخ
2 

انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 االًْٛخ انجٛئٛخ ٔااللزظبدٚخ نهطحبنت انحًشاء  -15
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 انطحبنت يؼشفخ االردبْبد انحذٚثخ فٙ رُمٛخ دساعخ  -16
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 اعزخالص ثؼغ انًٕاد انغبيخ يٍ ثؼغ انطحبنت -17
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 انحضاصٚبد ٔاًْٛزٓب َٔظُٛفٓب ٔيمبسَزٓب يغ انطحبنت -18
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 انحضاصٚبد انكجذٚخ ٔرظُٛفٓب يغ اػطبء ثؼغ االيثهخ -19
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

انطحبنت  2طُف انحضاصٚبد انمشَٛخ ،طفبرٓب ٔرظُٛفٓب يغ اػطبء خُظ  -21
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 الكتب املنهجية ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

  )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

 ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ

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

 
2-Bilgram.K.S and saha .L.C 
(2004)ATEX book of Algae CBS PUBBLISHERS 
AND DISTRIBATORS ,new Delhi (india). 

مولود ،هبرام خضر وسليمان ،نضال ادريس ،والبصام ابراهيم -3
نات ،دار الكتب للطباعة ،مطبعة دار (الطحالب واالركيكو 1991توفيق )

 احلكمة ،بغداد.

Anthroceros ٔاالسكٛكَٕبد كًثبل 

 2 انحضاصٚبد انمبئًخ ،طفبرٓب يغ اػطبء ثؼغ االيثهخ  -21
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 ٔؽشق انزكبثش sphagnumفغهدخ ايزظبص انًبء فٙ َجبد  -22
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

غشخغٛبد ،طفبرٓب ٔاَزشبسْب ٔاخزالفٓب ٔرشبثٓٓب يغ ان -23

 انحضاصٚبد 
2 

انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 ثؼغ االيثهخ ػهٗ انغشخغٛبد  -24
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 انزشبثّ ثٍٛ انغشخغٛبد ٔػبسٚخ انجزٔس  -25
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 classرظُٛف انغشخغٛبد طُف انُجبربد انغبٚهَٕٛخ  -26
psilophyceae 

2 
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 class lycopodineae 2طُف انُجبربد انٓشأٚخ  -27
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 طُف ارَبة انخٛم -28
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

 2 طُف انخُشبسٚبد -29
انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد

انُجبربد ػبسٚخ انجزٔس رظُٛفٓب ٔيمبسَزٓب يغ انغشخغٛبد يغ  -31

 يثهخ ثؼغ اال
2 

انطحبنت 

 ٔاالسكٛكَٕبد



  
 11الصفحح 

 
  

 

 
 



 
 
 
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
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  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 به وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاح

 

  انًإسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  / انًزكش  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجزَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 

  انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6

  انًإثزاد انخبرخٛخ األخزٖ  .7

  ربرٚخ ئػذاد انٕصف  .8

 اف انجزَبيح األكبدًٚٙأْذ .9
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 انًطهٕثخ ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيحيخزخبد ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جزَبيح نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 غزائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 غزائك انزمٛٛى    
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 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 غزائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أٔ انًسبق ريش انًمزر أٔ انًسبق انًززهخ انذراسٛخ 

 ػًهٙ     َظز٘      
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 زطٕر انشخصٙانزخطٛػ نه .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔظيؼٛبر انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيح .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 لوطلىبت هن البرناهجهخرجاث التعلن ا 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انززثٛخ نهجُبد انًإسسخ انزؼهًٛٛخ .1

   لسى ػهٕو انسٛبح  انًزكش / ؼهًٙ انمسى ان .2

 ػهى انًُبػخ اسى / ريش انًمزر .3

  أشكبل انسعٕر انًزبزخ .4

 سُٕ٘ انفصم / انسُخ .5

 سبػخ ػًهٙ نكم اسجٕع 2+  انكززَٔٙ سبػخ َظز2٘ )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

  ربرٚخ ئػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 ٛئخ انخبرخٛخجرثػ انًبدح انؼهًٛخ ثبن-أ
 ؼزفخ إَاع انًُبػخ انطجٛؼٛخ ٔانًكزسجخ.ي-ة
 إَاع انسسبسٛخ انزٙ رصٛت االَسبٌ.يؼزفخ -ج
 .نإلَسبٌ ٔنسٕٛاَبرّ االلزصبدٚخ انًًٓخ ػهى انًُبػخيؼزفخ أًْٛخ -د

انزٙ رصٛت االَسبٌ أ زٕٛاَبرّ االلزصبدٚخ َٕٔع انًُبػخ انزٙ ٚكزسجٓب يٍ يؼزفخ انًسججبد انًزظٛخ -ْـ

 د.ْذِ انًسججب
 
 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزخ .11

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
 يؼزفخ كٛفٛخ رشزٚر انكبئُبد انالفمزٚخ-1أ

 االيزاض ػٍ غزٚك االيصبلرشخٛص -2أ

 يؼزفخ إَاع انًُبػخ ٔانسسبسٛخ -3أ
 رثػ انًبدح انؼهًٛخ ثبنكبئُبد انًٕخٕدح فٙ انجٛئخ-4أ

 

  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخنًٓبرارااألْذاف   -ة 

 االيزاض انزٙ رصٛت االَسبٌ ػٍ غزٚك االيصبلرشخٛص – 1ة

 انًسججخ ناليزاض رشزٚر انكبئُبد انالفمزٚخ – 2ة

 اخزاء انزسبنٛم انًُبػٛخكٛفٛخ  – 3ة

 
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 اسزخذاو أسهٕة انًسبظزح ٔاالسزدٕاة ٔانًُبلشخ

 

 

 
 ى غزائك انزمٛٛ     

 

 االيزسبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓزٚخ 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 رثػ انًبدح انؼهًٛخ ثبنجٛئخ-1ج

 انزسبنٛم انًخزجزٚخ نزشخٛص االيزاضزت -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 غزٚمخ انًسبظزح ٔاالسزدٕاة ٔانًُبلشخ ٔاسزخذاو ٔسبئم ئٚعبذ يخزهفخ 

 

 
 نزمٛٛى غزائك ا   

 االيزسبَبد انشٓزٚخ

 االيزسبَبد انٕٛيٛخ 
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 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 انًسججبد انًزظٛخرشخٛص -1د

 يؼزفخ إَاع انسسبسٛخ-2د

 انزؼزف ػهٗ غزٚمخ اخزاء انزسبنٛم انًُبػٛخ-3د
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 خ انًمزرثُٛ .11

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
غزٚمخ  اسى انٕزذح / أٔ انًٕظٕع

 انزؼهٛى
 غزٚمخ انزمٛٛى

انًسبظزح   رأرٚخ ػهى انًُبػخ ٔيدبالرّ  2 1

، االنكززَٔٛخ

 االسزدٕاة

 سإال ٔخٕاة

 انًسبظزح انًُبػخ انطجٛؼٛخ  2 2

، االنكززَٔٛخ

االسزدٕاة، 

 انًُبلشخ

االيزسبَبد 

 ٕٛيٛخان

 ايزسبٌ انشٓز االٔل انفصم االٔل 3

 انًسبظزح انًُبػخ انُٕػٛخ ،إَاػٓب  2 4

، االنكززَٔٛخ

 انًُبلشخ

 االسزدٕاة

 انًسبظزح االعضاء التي تكون الضد  2 5

، االنكززَٔٛخ

االسزدٕاة، 

 انًُبلشخ

 االسزدٕاة

 انًسبظزح المستضدات  2 7-6

، االنكززَٔٛخ

 انًُبلشخ

 ايزسبَبد ٕٚيٛخ

َٕػٛخ انًسزعذاد   2 8

 ٔيسذدارٓب
 انًسبظزح

، االنكززَٔٛخ

 انًُبلشخ

 ٕٚيٙايزسبٌ 

 ايزسبٌ انشٓز انثبَٙ انفصم االٔل 9

االظذاد،رزكٛجٓب ٔيُطمخ   2 11-11

انُشبغ فٛٓب،ٔصفبرٓب 

 انكًٛٛبئٛخ

 انًسبظزح

، االنكززَٔٛخ

 انًُبلشخ

 االسزدٕاة

ٔظبئف انكهٕثٕٛنُٛبد   2 12

بد ركٍٕٚ انًًُؼخ،َٔظزٚ

 االظذاد

 انًسبظزح

، االنكززَٔٛخ

 انًُبلشخ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

تفاعالت االضداد مع   2 13-12
المستضدات،والعوامل 

 المؤثرة عليها

 انًسبظزح

، االنكززَٔٛخ

 انًُبلشخ

 االسزدٕاة

اخزجبر انززسٛت فٙ   2 14-15-16

اندٛالرٍٛ، ٔانزززٛم 

 انكٓزثبئٙ، ٔرفبػم انزالسٌ

 انًسبظزح

 َٔٛخاالنكزز
 االسزدٕاة

 ايزسبٌ انشٓز االٔل انفصم انثبَٙ 17

 انًسبظزحالتالزن الدموي، والروزن   2 18

، االنكززَٔٛخ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ
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 انًُبلشخ المناعي

 انًسبظزح تفاعالت التعادل  2 19

، االنكززَٔٛخ

 انًُبلشخ

 االسزدٕاة

المكمل ،عمله والفعاليات   2 21-21
 الحياتية

 انًسبظزح

 َٔٛخاالنكزز
 االسزدٕاة

انًسبظزح  عدم االستجابة المناعية   22-23

 االنكززَٔٛخ

 االسزدٕاة

 ايزسبٌ انشٓز انثبَٙ انفصم انثبَٙ 24

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .12

نزغٛٛز انًُٓح يغ اَشال  رٕػٛخ انزذرٚسٍٛٛ ثعزٔرح رسدٛم يفزداد انًمزر سُٕٚب ٔرثجٛذ اٚخ الززازبد -1 

 َٔٛب ػهٗ انًٕلغ.انًسبظزاد انكزز

 االْزًبو ثًخزجز انًُبػخ ٔاالزٛبء انًدٓزٚخ .-2

 رٕخّٛ ثؼط غهجخ انًززهخ انزاثؼخ )ظًٍ يشبرٚغ انجسٕس( نهمٛبو ثجؼط انجسٕس انخبصخ ثؼهى انًُبػخ.-3

 رٕفٛز انكزت ٔانًدالد انؼهًٛخ فٙ يكزجخ انكهٛخ ٔانخبصخ ثبنًُٓح .-4

 

 

 

 

 انجُٛخ انزسزٛخ  .13

 1811( د.يٓب رؤٔف  )ربنٛف ػهى انًُبػخكزبة  ت انًمزرح انًطهٕثخ ـ انكز1

 1810( رٕنٙ .ر.ثٕر٘)رأنٛف أ.د. ثسبئػ ػهى انًُبػٛبدكزبة  )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئٛسٛخ 2
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 اـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
Journal of immunology                                       - 

    

ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
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www.researchgate.net           
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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

  انًإسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  / انًزكش  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجزَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 

  انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6

  انًإثزاد انخبرخٛخ األخزٖ  .7

  ربرٚخ ئػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيح األكبدًٚٙ .9
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 انًطهٕثخ ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيحيخزخبد ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جزَبيح نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 غزائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . ْذافاأل -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 غزائك انزمٛٛى    
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 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 ٔانزؼهى  غزائك انزؼهٛى         

 

 

 

 

 
 غزائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أٔ انًسبق ريش انًمزر أٔ انًسبق انًززهخ انذراسٛخ 

 ػًهٙ     َظز٘      
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 انزخطٛػ نهزطٕر انشخصٙ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔظٕل يؼٛبر انمج .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيح .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر لوستىيالسنت / ا

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انززثٛخ نهجُبد انًإسسخ انزؼهًٛٛخ .1

   لسى ػهٕو انسٛبح  / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

 ػهى انًُبػخ ى / ريش انًمزراس .3

  أشكبل انسعٕر انًزبزخ .4

 سُٕ٘ انفصم / انسُخ .5

 سبػخ ػًهٙ نكم اسجٕع 2سبػخ َظز٘ + 1 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

  ربرٚخ ئػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 ٛئخ انخبرخٛخجرثػ انًبدح انؼهًٛخ ثبن-أ
 يؼزفخ إَاع انًُبػخ انطجٛؼٛخ ٔانًكزسجخ.-ة
 إَاع انسسبسٛخ انزٙ رصٛت االَسبٌ.يؼزفخ -ج
 .نإلَسبٌ ٔنسٕٛاَبرّ االلزصبدٚخ انًًٓخ ػهى انًُبػخيؼزفخ أًْٛخ -د

انزٙ رصٛت االَسبٌ أ زٕٛاَبرّ االلزصبدٚخ َٕٔع انًُبػخ انزٙ ٚكزسجٓب يٍ يؼزفخ انًسججبد انًزظٛخ -ْـ

 ْذِ انًسججبد.
 
 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىٔغزائك انزؼهٛ ًمزربد انيخزخ .11

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
 يؼزفخ كٛفٛخ رشزٚر انكبئُبد انالفمزٚخ-1أ

 االيزاض ػٍ غزٚك االيصبلرشخٛص -2أ

 يؼزفخ إَاع انًُبػخ ٔانسسبسٛخ -3أ
 رثػ انًبدح انؼهًٛخ ثبنكبئُبد انًٕخٕدح فٙ انجٛئخ-4أ

 

  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 يزاض انزٙ رصٛت االَسبٌ ػٍ غزٚك االيصبلاالرشخٛص – 1ة

 انًسججخ ناليزاض رشزٚر انكبئُبد انالفمزٚخ – 2ة

 اخزاء انزسبنٛم انًُبػٛخكٛفٛخ  – 3ة

 
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 اسزخذاو أسهٕة انًسبظزح ٔاالسزدٕاة ٔانًُبلشخ

 

 

 
 غزائك انزمٛٛى      

 

 االيزسبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓزٚخ 

 
 ألْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ ا -ج

 رثػ انًبدح انؼهًٛخ ثبنجٛئخ-1ج

 انزسبنٛم انًخزجزٚخ نزشخٛص االيزاضزت -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 غزٚمخ انًسبظزح ٔاالسزدٕاة ٔانًُبلشخ ٔاسزخذاو ٔسبئم ئٚعبذ يخزهفخ 

 

 
 غزائك انزمٛٛى    

 االيزسبَبد انشٓزٚخ

 نٕٛيٛخ االيزسبَبد ا
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 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 انًسججبد انًزظٛخرشخٛص -1د

 يؼزفخ إَاع انسسبسٛخ-2د

 انزؼزف ػهٗ غزٚمخ اخزاء انزسبنٛم انًُبػٛخ-3د
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 ثُٛخ انًمزر .11

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
غزٚمخ  اسى انٕزذح / أٔ انًٕظٕع

 انزؼهٛى
 غزٚمخ انزمٛٛى

انًسبظزح ،   رأرٚخ ػهى انًُبػخ ٔيدبالرّ  1 1

 االسزدٕاة
 سإال ٔخٕاة

انًسبظزح،  انًُبػخ انطجٛؼٛخ  1 2

االسزدٕاة، 

 انًُبلشخ

االيزسبَبد 

 انٕٛيٛخ

 ايزسبٌ انشٓز االٔل انفصم االٔل 3

انًسبظزح،  إَاػٓبانًُبػخ انُٕػٛخ ،  1 4

 انًُبلشخ
 االسزدٕاة

انًسبظزح،  االعضاء التي تكون الضد  1 5

االسزدٕاة، 

 انًُبلشخ

 االسزدٕاة

انًسبظزح،  المستضدات  1 7-6

 انًُبلشخ
 ايزسبَبد ٕٚيٛخ

َٕػٛخ انًسزعذاد   1 8

 ٔيسذدارٓب
انًسبظزح، 

 انًُبلشخ
 ٕٚيٙايزسبٌ 

 ايزسبٌ انشٓز انثبَٙ انفصم االٔل 9

االظذاد،رزكٛجٓب ٔيُطمخ   1 11-11

انُشبغ فٛٓب،ٔصفبرٓب 

 انكًٛٛبئٛخ

انًسبظزح، 

 انًُبلشخ
 االسزدٕاة

ٔظبئف انكهٕثٕٛنُٛبد   1 12

انًًُؼخ،َٔظزٚبد ركٍٕٚ 

 االظذاد

انًسبظزح، 

 انًُبلشخ
 ايزسبٌ ٕٚيٙ

تفاعالت االضداد مع   1 13-12
المستضدات،والعوامل 

 المؤثرة عليها

انًسبظزح، 

 ُبلشخانً
 االسزدٕاة

اخزجبر انززسٛت فٙ   1 14-15-16

اندٛالرٍٛ، ٔانزززٛم 

 انكٓزثبئٙ، ٔرفبػم انزالسٌ

 االسزدٕاة انًسبظزح

 ايزسبٌ انشٓز االٔل انفصم انثبَٙ 17

التالزن الدموي، والروزن    18
 المناعي

انًسبظزح، 

 انًُبلشخ
 ايزسبٌ ٕٚيٙ

انًسبظزح،  تفاعالت التعادل   19

 خانًُبلش
 االسزدٕاة

المكمل ،عمله والفعاليات    21-21
 الحياتية

 االسزدٕاة انًسبظزح



  
 11الصفحت 

 
  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 االسزدٕاة انًسبظزح  عدم االستجابة المناعية   22-23

 ايزسبٌ انشٓز انثبَٙ انفصم انثبَٙ 24

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .12

نزغٛٛز انًُٓح يغ اَشال  لززازبد رٕػٛخ انزذرٚسٍٛٛ ثعزٔرح رسدٛم يفزداد انًمزر سُٕٚب ٔرثجٛذ اٚخ ا-1 

 انًسبظزاد انكززَٔٛب ػهٗ انًٕلغ.

 االْزًبو ثًخزجز انًُبػخ ٔاالزٛبء انًدٓزٚخ .-2

 رٕخّٛ ثؼط غهجخ انًززهخ انزاثؼخ )ظًٍ يشبرٚغ انجسٕس( نهمٛبو ثجؼط انجسٕس انخبصخ ثؼهى انًُبػخ.-3

 خ ثبنًُٓح .رٕفٛز انكزت ٔانًدالد انؼهًٛخ فٙ يكزجخ انكهٛخ ٔانخبص-4

 

 

 

 

 انجُٛخ انزسزٛخ  .13

 1811( د.يٓب رؤٔف  )ربنٛف ػهى انًُبػخكزبة  ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 1810( رٕنٙ .ر.ثٕر٘)رأنٛف أ.د. ثسبئػ ػهى انًُبػٛبدكزبة  )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئٛسٛخ 2

 
 
 اـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( د انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... انًدال) 
Journal of immunology                                       - 

    

ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
www.jstor.org 

twww.researchgate.ne           
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http://www.jstor.org/
http://www.researchgate.net/
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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 حبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصا

 

  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  / انًزكش  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجزَبيح األكبظًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اسى انشٓبظح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انعراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمزراد /أضزٖ 

 

  انًؼزًع   ثزَبيح االػزًبظ .6

  انًؤثزاد انطبرخٛخ األضزٖ  .7

  ربرٚص إػعاظ انٕصف  .8

 عاف انجزَبيح األكبظًٚٙأْ .9
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 انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيحيطزخبد ان  .11

  االْعاف انًؼزفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جزَبيح نطبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْعاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 انٕخعاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْعاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 

 
 

 

 .انشطصٙ(األضزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-ظ 

 -1ظ

 -2ظ

 -3ظ

 -4ظ   

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًعح           اسى انًمزر أٔ انًسبق ريش انًمزر أٔ انًسبق انًززهخ انعراسٛخ 

 ػًهٙ     َظز٘      
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 هزطٕر انشطصٙانزططٛظ ن .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓع(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبظر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيح .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 الوطلىبت هن البرناهجهخرجاث التعلن  

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انززثٛخ نهجُبد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

   لسى ػهٕو انسٛبح  / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

 انالفمزٚبد اسى / ريش انًمزر .3

  أشكبل انسضٕر انًزبزخ .4

 سُٕ٘ انفصم / انسُخ .5

 سبػخ ػًهٙ نكم اسجٕع 2سبػخ َظز٘ + 2 )انكهٙ(ػعظ انسبػبد انعراسٛخ  .6

  ربرٚص إػعاظ ْذا انٕصف  .7

 أْعاف انًمزر .8

 ٛئخ انطبرخٛخجرثظ انًبظح انؼهًٛخ ثبن-أ
 اسزكشبف انكبئُبد انالفمزٚخ انًٕخٕظح فٙ انجٛئخ-ة
 يؼزفخ كٛفٛخ رشزٚر ْذِ انكبئُبد-ج
 يؼزفخ أًْٛخ ْذِ انكبئُبد يٍ فٕائع ٔاضزار نإلَسبٌ ٔنسٕٛاَبرّ االلزصبظٚخ انًًٓخ-ظ

 يؼزفخ انًسججبد انًزضٛخ انًُمٕنخ ػٍ طزٚك انكبئُبد انالفمزٚخ كُبلالد زٕٛٚخ أ يٛكبَٛكٛخ-ْـ
 زفخ طزق رشطٛص ٔرصُٛف انالفمزٚبديؼ-ٔ
 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيطزخ .11
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  ْعاف انًؼزفٛخ األ -أ
 يؼزفخ كٛفٛخ رشزٚر انكبئُبد انالفمزٚخ-1أ

 رشطٛص انالفمزٚبد-2أ

 كٛفٛخ رسى انسٕٛاَبد انالفمزٚخ -3أ
 رثظ انًبظح انؼهًٛخ ثبنكبئُبد انًٕخٕظح فٙ انجٛئخ-4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انطبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْعاف   -ة 

 رشطٛص انسٕٛاَبد انالفمزٚخ– 1ة

 رشزٚر انكبئُبد انالفمزٚخ – 2ة

 كٛفٛخ زفع انكبئُبد انالفمزٚخ – 3ة

   طزٚمخ أ كٛفٛخ رسى ْذِ انكبئُبد  -4ة
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 خاسزطعاو أسهٕة انًسبضزح ٔاالسزدٕاة ٔانًُبلش

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

ٔإػعاظ رمبرٚز ػٍ انكبئُبد  االيزسبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓزٚخ ) فضال ػٍ خًغ كبئُبد الفمزٚخ ٔرشطٛصٓب (

 انالفمزٚخ

 

 
 األْعاف انٕخعاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 رثظ انًبظح انؼهًٛخ ثبنجٛئخ-1ج

 زت اسزكشبف انكبئُبد انالفمزٚخ انًٕخٕظح فٙ انجٛئخ-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 طزٚمخ انًسبضزح ٔاالسزدٕاة ٔانًُبلشخ ٔاسزطعاو ٔسبئم إٚضبذ يطزهفخ 

 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 االيزسبَبد انشٓزٚخ

 االيزسبَبد انٕٛيٛخ 
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

  1811ظ. يزاظ ثبثب يزاظ يسًع( أ.)ربنٛف كزبة انالفمزٚبد  ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 1811( كزبة انالفمزٚبد )رأنٛف أ.ظ.سْٛز شبرٔن )انًصبظر(  ـ انًزاخغ انزئٛسٛخ 2

 1880ظ. يزاظ ثبثب يزاظ يسًع( أ.)ربنٛف  ثزعائٛبدكزبة اال

 نشطصٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبراد األضزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر اانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -ظ 

 رشطٛص انكبئُبد انالفمزٚخ-1ظ

 كٛفٛخ رسى ْذِ انكبئُبد-2ظ

 رشزٚر انسٕٛاَبد انالفمزٚخ-3ظ

    -4ظ

 ثُٛخ انًمزر .11

يطزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
طزٚمخ  اسى انٕزعح / أٔ انًٕضٕع

 انزؼهٛى
 طزٚمخ انزمٛٛى

انًمعيخ،يجبظئ انزصُٛف،   2 1-2

رسبش أًْٛخ انالفمزٚبد،اال

 انسٛبرٙ،انزطفم

انًسبضزح ، 

 االسزدٕاة
 سؤال ٔخٕاة

انًسبضزح،  شؼجخ االثزعائٛبد  2 3-4-5

، االسزدٕاة

 انًُبلشخ

االيزسبَبد 

انٕٛيٛخ+ايزسبٌ 

 شٓز٘
انًسبضزح،  شؼجخ االسفُدٛبد  2 6

 انًُبلشخ
 االسزدٕاة

انًسبضزح،  شؼجخ انالسؼبد  2 7-8

االسزدٕاة، 

 انًُبلشخ

 االسزدٕاة

9-11-11-

12-13-14 
انًسبضزح،  شؼجخ انعٚعاٌ انًسطسخ  2

 انًُبلشخ
 ايزسبَبد ٕٚيٛخ

انًسبضزح،  شؼجخ انعٚعاٌ انكٛسٛخ  2 15-16

 انًُبلشخ
 ايزسبٌ شٓز٘

انًسبضزح،  شؼجخ انعٚعاٌ انسهمٛخ  2 17-18

 انًُبلشخ
 االسزدٕاة

انًسبضزح،  شؼجخ انًفصهٛبد  2 19-21

 انًُبلشخ
 ايزسبٌ ٕٚيٙ

انًسبضزح،  شؼجخ انسشاسٚبد  2 21

 انًُبلشخ
 االسزدٕاة

 االسزدٕاة انًسبضزح شؼجخ انُٕاػى  2 22
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               ـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
Journal of vertebrate                                         - 

Journal of vertebrate paleontology                    - 

-palArchs journal of vertebrate paleontology      

ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
www.jstor.org 

www.researchgate.net           

 

 نعراسٙ ضطخ رطٕٚز انًمزر ا .13

نزغٛٛز انًُٓح يغ اَشال  رٕػٛخ انزعرٚسٍٛٛ ثضزٔرح رسدٛم يفزظاد انًمزر سُٕٚب ٔرثجٛذ اٚخ الززازبد -1 

 انًسبضزاد انكززَٔٛب ػهٗ انًٕلغ.

 االْزًبو ثًطزجز انالفمزٚبد .-2

 ٚبد.رٕخّٛ ثؼض طهجخ انًززهخ انزاثؼخ )ضًٍ يشبرٚغ انجسٕس( نهمٛبو ثجؼض انجسٕس انطبصخ ثبنالفمز-3

 رٕفٛز انكزت ٔانًدالد انؼهًٛخ فٙ يكزجخ انكهٛخ ٔانطبصخ ثبنًُٓح .-4

 

 

 

 
 

http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.researchgate.net/
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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  / انًزكش  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجزَبيح األكبظًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اسى انشٓبظح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انعراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمزراد /أضزٖ 

 

  انًؼزًع   ثزَبيح االػزًبظ .6

  انًؤثزاد انطبرخٛخ األضزٖ  .7

  ربرٚص إػعاظ انٕصف  .8

 أْعاف انجزَبيح األكبظًٚٙ .9
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 انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيحيطزخبد ان  .11

  االْعاف انًؼزفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جزَبيح نطبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْعاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 انٕخعاَٛخ ٔانمًٛٛخ . ْعافاأل -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 

 
 

 

 .انشطصٙ(األضزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-ظ 

 -1ظ

 -2ظ

 -3ظ

 -4ظ   

 ٔانزؼهى  طزائك انزؼهٛى         

 

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًعح           اسى انًمزر أٔ انًسبق ريش انًمزر أٔ انًسبق انًززهخ انعراسٛخ 

 ػًهٙ     َظز٘      
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 انزططٛظ نهزطٕر انشطصٙ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓع(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضٕل يؼٛبر انمج .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبظر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيح .14

 

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر لوستىيالسنت / ا

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انززثٛخ نهجُبد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

   لسى ػهٕو انسٛبح  / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

 انالفمزٚبد ى / ريش انًمزراس .3

  أشكبل انسضٕر انًزبزخ .4

 سُٕ٘ انفصم / انسُخ .5

 نكم اسجٕع  سبػخ ػًهٙ 2+  انكززَٔٙ سبػخ َظز2٘ )انكهٙ(ػعظ انسبػبد انعراسٛخ  .6

  ربرٚص إػعاظ ْذا انٕصف  .7

 أْعاف انًمزر .8

 ٛئخ انطبرخٛخجرثظ انًبظح انؼهًٛخ ثبن-أ
 اسزكشبف انكبئُبد انالفمزٚخ انًٕخٕظح فٙ انجٛئخ-ة
 يؼزفخ كٛفٛخ رشزٚر ْذِ انكبئُبد-ج
 يؼزفخ أًْٛخ ْذِ انكبئُبد يٍ فٕائع ٔاضزار نإلَسبٌ ٔنسٕٛاَبرّ االلزصبظٚخ انًًٓخ-ظ

 يؼزفخ انًسججبد انًزضٛخ انًُمٕنخ ػٍ طزٚك انكبئُبد انالفمزٚخ كُبلالد زٕٛٚخ أ يٛكبَٛكٛخ-ْـ
 زفخ طزق رشطٛص ٔرصُٛف انالفمزٚبديؼ-ٔ
 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيطزخ .11



  
 7الصفحت 

 
  

  ْعاف انًؼزفٛخ األ -أ
 يؼزفخ كٛفٛخ رشزٚر انكبئُبد انالفمزٚخ-1أ

 رشطٛص انالفمزٚبد-2أ

 كٛفٛخ رسى انسٕٛاَبد انالفمزٚخ -3أ
 رثظ انًبظح انؼهًٛخ ثبنكبئُبد انًٕخٕظح فٙ انجٛئخ-4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انطبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْعاف   -ة 

 رشطٛص انسٕٛاَبد انالفمزٚخ– 1ة

 رشزٚر انكبئُبد انالفمزٚخ – 2ة

 كٛفٛخ زفع انكبئُبد انالفمزٚخ – 3ة

   طزٚمخ أ كٛفٛخ رسى ْذِ انكبئُبد  -4ة
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 خاسزطعاو أسهٕة انًسبضزح ٔاالسزدٕاة ٔانًُبلش

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

ٔإػعاظ رمبرٚز ػٍ انكبئُبد  االيزسبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓزٚخ ) فضال ػٍ خًغ كبئُبد الفمزٚخ ٔرشطٛصٓب (

 انالفمزٚخ

 

 
 األْعاف انٕخعاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 رثظ انًبظح انؼهًٛخ ثبنجٛئخ-1ج

 زت اسزكشبف انكبئُبد انالفمزٚخ انًٕخٕظح فٙ انجٛئخ-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 طزٚمخ انًسبضزح ٔاالسزدٕاة ٔانًُبلشخ ٔاسزطعاو ٔسبئم إٚضبذ يطزهفخ 

 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 االيزسبَبد انشٓزٚخ

 االيزسبَبد انٕٛيٛخ 
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 نشطصٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبراد األضزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر اانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -ظ 

 رشطٛص انكبئُبد انالفمزٚخ-1ظ

 كٛفٛخ رسى ْذِ انكبئُبد-2ظ

 رشزٚر انسٕٛاَبد انالفمزٚخ-3ظ

    -4ظ
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

  1811ظ. يزاظ ثبثب يزاظ يسًع( أ.)ربنٛف بد كزبة انالفمزٚ ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 1811كزبة انالفمزٚبد )رأنٛف أ.ظ.سْٛز شبرٔن(  )انًصبظر(  ـ انًزاخغ انزئٛسٛخ 2

 1880ظ. يزاظ ثبثب يزاظ يسًع( أ.)ربنٛف  ثزعائٛبدكزبة اال

 ثُٛخ انًمزر .11

يطزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
طزٚمخ  اسى انٕزعح / أٔ انًٕضٕع

 انزؼهٛى
 طزٚمخ انزمٛٛى

انًمعيخ،يجبظئ انزصُٛف،   2 1-2

رسبش أًْٛخ انالفمزٚبد،اال

 انسٛبرٙ،انزطفم

 انًسبضزح

، االنكززَٔٛخ

 االسزدٕاة

 سؤال ٔخٕاة

 انًسبضزح شؼجخ االثزعائٛبد  2 3-4-5

، االنكززَٔٛخ

، االسزدٕاة

 انًُبلشخ

االيزسبَبد 

انٕٛيٛخ+ايزسبٌ 

 شٓز٘

 انًسبضزح شؼجخ االسفُدٛبد  2 6

االنكززَٔٛخ 

 ، انًُبلشخ

 االسزدٕاة

 حانًسبضز شؼجخ انالسؼبد  2 7-8

، االنكززَٔٛخ

االسزدٕاة، 

 انًُبلشخ

 االسزدٕاة

9-11-11-

12-13-14 
 انًسبضزح شؼجخ انعٚعاٌ انًسطسخ  2

االنكززَٔٛخ 

 ، انًُبلشخ

 ايزسبَبد ٕٚيٛخ

 انًسبضزح شؼجخ انعٚعاٌ انكٛسٛخ  2 15-16

االنكززَٔٛخ 

 ، انًُبلشخ

 ايزسبٌ شٓز٘

انًسبضزح،  شؼجخ انعٚعاٌ انسهمٛخ  2 17-18

 شخانًُبل
 االسزدٕاة

 انًسبضزح شؼجخ انًفصهٛبد  2 19-21

االنكززَٔٛخ 

 ، انًُبلشخ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 انًسبضزح شؼجخ انسشاسٚبد  2 21

االنكززَٔٛخ 

 ، انًُبلشخ

 االسزدٕاة

 انًسبضزح شؼجخ انُٕاػى  2 22

 االنكززَٔٛخ
 االسزدٕاة



  
 11الصفحت 

 
  

               ـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( . انًدالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,...) 
Journal of vertebrate                                         - 

Journal of vertebrate paleontology                    - 

-palArchs journal of vertebrate paleontology      

ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
www.jstor.org 

www.researchgate.net           

 

 ضطخ رطٕٚز انًمزر انعراسٙ  .13

نزغٛٛز انًُٓح يغ اَشال  رٕػٛخ انزعرٚسٍٛٛ ثضزٔرح رسدٛم يفزظاد انًمزر سُٕٚب ٔرثجٛذ اٚخ الززازبد -1 

 انًسبضزاد انكززَٔٛب ػهٗ انًٕلغ.

 زًبو ثًطزجز انالفمزٚبد .االْ-2

 رٕخّٛ ثؼض طهجخ انًززهخ انزاثؼخ )ضًٍ يشبرٚغ انجسٕس( نهمٛبو ثجؼض انجسٕس انطبصخ ثبنالفمزٚبد.-3

 رٕفٛز انكزت ٔانًدالد انؼهًٛخ فٙ يكزجخ انكهٛخ ٔانطبصخ ثبنًُٓح .-4

 

 

 

 
 

http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 حبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصا

 

  انًإسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  / انًزكش  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجزَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 

  انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6

  انًإثزاد انخبرخٛخ األخزٖ  .7

  ربرٚخ ئػذاد انٕصف  .8

 ذاف انجزَبيح األكبدًٚٙأْ .9
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 انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيحيخزخبد ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جزَبيح نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 

 
 

 

 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أٔ انًسبق ريش انًمزر أٔ انًسبق انًززهخ انذراسٛخ 

 ػًهٙ     َظز٘      

     

     

     

     

     

     
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 
 
 

 هزطٕر انشخصٙانزخطٛظ ن .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيح .14

 

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 الوطلىبت هن البرناهجهخرجاث التعلن  

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انززثٛخ نهجُبد انًإسسخ انزؼهًٛٛخ .1

   لسى ػهٕو انسٛبح  / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

 انطفٛهٛبد يُبػخ اسى / ريش انًمزر .3

  أشكبل انسضٕر انًزبزخ .4

 فصهٙ انفصم / انسُخ .5

 سبػخ ػًهٙ نكم اسجٕع 3+   سبػخ َظز2٘ )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

  ربرٚخ ئػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 ٛئخ انخبرخٛخجرثظ انًبدح انؼهًٛخ ثبن-أ
 فخ إَاع انًُبػخ انطجٛؼٛخ ٔانًكزسجخ.يؼز-ة
 إَاع انسسبسٛخ انزٙ رصٛت االَسبٌ.يؼزفخ -ج
 .نإلَسبٌ ٔنسٕٛاَبرّ االلزصبدٚخ انًًٓخ ػهى انًُبػخيؼزفخ أًْٛخ -د

انزٙ رصٛت االَسبٌ أ زٕٛاَبرّ االلزصبدٚخ َٕٔع انًُبػخ انزٙ ٚكزسجٓب يٍ يؼزفخ انًسججبد انًزضٛخ -ْـ

 ْذِ انًسججبد.
 
 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزخ .11

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
 يؼزفخ كٛفٛخ رشزٚر انكبئُبد انالفمزٚخ-1أ

 االيزاض ػٍ طزٚك االيصبلرشخٛص -2أ

 يؼزفخ إَاع انًُبػخ ٔانسسبسٛخ -3أ
 رثظ انًبدح انؼهًٛخ ثبنكبئُبد انًٕخٕدح فٙ انجٛئخ-4أ

 

  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخبرارانًٓاألْذاف   -ة 

 االيزاض انزٙ رصٛت االَسبٌ ػٍ طزٚك االيصبلرشخٛص – 1ة

 انًسججخ ناليزاض رشزٚر انكبئُبد انالفمزٚخ – 2ة

 اخزاء انزسبنٛم انًُبػٛخكٛفٛخ  – 3ة

 
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 اسزخذاو أسهٕة انًسبضزح ٔاالسزدٕاة ٔانًُبلشخ

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

 االيزسبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓزٚخ 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 رثظ انًبدح انؼهًٛخ ثبنجٛئخ-1ج

 انزسبنٛم انًخزجزٚخ نزشخٛص االيزاضزت -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 طزٚمخ انًسبضزح ٔاالسزدٕاة ٔانًُبلشخ ٔاسزخذاو ٔسبئم ئٚضبذ يخزهفخ 

 

 
 ٛٛى طزائك انزم   

 االيزسبَبد انشٓزٚخ

 االيزسبَبد انٕٛيٛخ 

 

 

 



  
 8الصفحت 

 
  

 

 

 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 انًسججبد انًزضٛخرشخٛص -1د

 يؼزفخ إَاع انسسبسٛخ-2د

 انزؼزف ػهٗ طزٚمخ اخزاء انزسبنٛم انًُبػٛخ-3د

   



  
 9الصفحت 

 
  

 نًمزرثُٛخ ا .11

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
طزٚمخ  اسى انٕزذح / أٔ انًٕضٕع

 انزؼهٛى
 طزٚمخ انزمٛٛى

رأرٚخ ػهى انًُبػخ   1 1

 ، انًُبػخ انطجٛؼٛخٔيدبالرّ
  ٔإَاػٓب

انًسبضزح ، 

 االسزدٕاة
 سإال ٔخٕاة

انًسبضزح،  االعضاء التي تكون الضد  1 2

االسزدٕاة، 

 انًُبلشخ

بَبد االيزس

 انٕٛيٛخ

 ايزسبٌ انشٓز االٔل انفصم االٔل 3

المستضدات ونوعيتها   1 4
 ومحدداتها

انًسبضزح، 

 انًُبلشخ
 االسزدٕاة

االضذاد،رزكٛجٓب ٔيُطمخ   1 5

انُشبط فٛٓب،ٔصفبرٓب 

 انكًٛٛبئٛخ

انًسبضزح، 

االسزدٕاة، 

 انًُبلشخ

 االسزدٕاة

ٔظبئف انكهٕثٕٛنُٛبد   1 7-6

كٍٕٚ انًًُؼخ،َٔظزٚبد ر

 االضذاد

انًسبضزح، 

 انًُبلشخ
 ايزسبَبد ٕٚيٛخ

تفاعالت االضداد مع   1 8
المستضدات،والعوامل 

 المؤثرة عليها

انًسبضزح، 

 انًُبلشخ
 ٕٚيٙايزسبٌ 

 ايزسبٌ انشٓز انثبَٙ انفصم االٔل 9

اخزجبر انززسٛت فٙ   1 11-11

اندٛالرٍٛ، ٔانزززٛم 

 ، انكٓزثبئٙ، ٔرفبػم انزالسٌ
تفاعالت  ٔ لمناعيوالروزن ا
 التعادل

انًسبضزح، 

 انًُبلشخ
 االسزدٕاة

المكمل ،عمله والفعاليات   1 12
 الحياتية

انًسبضزح، 

 انًُبلشخ
 ايزسبٌ ٕٚيٙ

المناعة ضد الطفيليات،   1 -13
المناعة ضد طفيلي 

 اللشمانيا

انًسبضزح، 

 انًُبلشخ
 االسزدٕاة

 زدٕاةاالس انًسبضزح المناعة ضد اميبا الزحار  1 -14

 االسزدٕاة انًسبضزح  عدم االستجابة المناعية   15
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

 1811( د.يٓب رؤٔف  )ربنٛف ػهى انًُبػخكزبة  ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 1810( رٕنٙ .ر.ثٕر٘)رأنٛف أ.د. ثسبئظ ػهى انًُبػٛبدكزبة  )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئٛسٛخ 2

 
 

 خغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                اـ انكزت ٔانًزا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
Journal of immunology                                       - 

    

ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
www.jstor.org 

www.researchgate.net           

http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 صاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 0 وي

 

 كهُخ انزشثُخ نهجُبد انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحُبح / انًشكز  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انجشَبيح األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
Classroom and Google Meet 

 دكزىساِ اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساسٍ  .5
 سُىٌ /يمشساد /أخشي 

 سُىٌ

 classroom انًؼزًذ   االػزًبدثشَبيح  .6

 youtube انًؤثشاد انخبسخُخ األخشي  .7

  ربسَخ إػذاد انىصف  .8

انششذ انىافش وانًجسظ ثُفس انىلذ ألَصبل انًبدح انً انطبنت ثشكم حىاسٌ  :أهذاف انجشَبيح األكبدًٍَ .9

 واَدبد افضم انطشق إلسزُؼبة انًبدح يٍ لجم انطبنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
 يًكٍ يشبسكخ انًحزىي يغ خًُغ انًخططبد واالشكبل انزىضُحُخ اثُبء انششذ يغ انطبنت  -1أ

 اسهىة انحىاس وانًُبلشخ يغ خًُغ انطالة -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيح نخبصخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 انحىاس يغ اكثش يٍ طبنت – 1ة 

يًكٍ رحًُم االسئهخ فٍ ولذ يجكش يٍ االيزحبٌ يغ اػطبء أيش نهجشَبيح ثئَزال االسئهخ  – 2ة 

 نهطالة فٍ انىلذ انًطهىة

ًُحًهخ ػجش ثشَبيح   - 3ة   يغ اربحخ انىصىل انُهب يٍ لجم انطبنت Classroomثمبء انًحزىَبد ان

 
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

شبسكخ انًحزىي يغ انطبنت سىاء نهًحبضشح انزٍ َشبسكهب االسزبر أو يًكٍ ششذ فُذَىٌ ػجش َىرُىة ي

 ثأسهىة حىاسٌ

 

 

 
 طشائك انزمُُى      

 

 

 2ض2خُذ

 
 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 

 

 
 طشائك انزمُُى    

 

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 
 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طشائك انزمُُى          

 
 CLASSROOMيٍ خالل االسئهخ انًجبششح نهطبنت وكزنك االسئهخ انُىيُخ ػجش 

 

 ثُُخ انجشَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمشس أو انًسبق سيز انًمشس أو انًسبق انًشحهخ انذساسُخ 

 ػًهٍ     َظشٌ      

 سبػخ واحذح     سبػزبٌ    انًشحهخ انشاثؼخ
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 انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(َظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو األ غ)وضيؼُبس انمجىل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيح .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر الوقرر رهز السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                 أساسٍ       
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

     / انًشكز ؼهًٍ انمسى ان .2

  اسى / سيز انًمشس .3

  حخأشكبل انحضىس انًزب .4

  انفصم / انسُخ .5

  )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

  ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشخ .11

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 

 

 
 طشائك انزمُُى      

 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 

 
 طشائك انزمُُى    
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

  )انًصبدس(  انًشاخغ انشئُسُخ  ـ2

               ـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

   

 

 

 

 
 

 بثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُُخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

لمتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم ا
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبيؼخ ركزٚذ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 لظى ػهٕو انؾٛبح  / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انجزَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 ػهًٙ

 دكزٕراِ اطى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراطٙ  .5
 طُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 طُٕ٘

  انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصزاد انخبرعٛخ األخزٖ  .7

 ٩٢/٥/٩٢٩٢ ربرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيظ األكبدًٚٙ .9

 يٍ انؼهى ٔانًؼزفخ .ٚزًزغ ثأطبص يزٍٛ  رٓٛئخ عٛم يٍ انخزٚغٍٛ  -１

 يٍ ؽٛم اطزخذاو األعٓشح ٔػًم انزغبرة . رطٕٚز لذراد انطبنت ٔيٓبرارّ انًخزجزٚخ  -２

 ٔانمذرح ػهٗ انذراطخ انذارٛخ . يٍ ؽٛش أطزخذاو األَززَٛذ  ًُٛخ يٓبراد انطبنتر -３

انًبدح ثشكهٓب يصبدر خبرعٛخ ٔرٕصٛم يٍ ؽٛش األطالع ػهٗ  رؾظٍٛ يٓبراد انطبنت  -４

 انصؾٛؼ .

 ٔرؾهٛم انًؼطٛبد ثشكم صؾٛؼ . لذرح انطبنت األطزُزبعٛخ رطٕٚز  -５

 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 

 

 

 

 
 

 انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيظيخزعبد ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
 ح انطبنت ػهٗ اطزخذاو األعٓشح انًخزجزٚخ .رؾظٍٛ لذر       -1أ

 

 انزؼهًٛٛخ )انجٕطززاد( .انًُشٕراد رٕضٛؾٛخ يضم ٔطبئم أطزخذاو  -2أ

 إعزاء انزغبرة انؼهًٛخ داخم انًخزجزاد . -3أ
 ثكفبءح ٔاعجبد ٔيظؤٔنٛبد انزؼهٛى . ألداءانزأكٛذ ػهٗ انًؼزفخ ٔانًٓبراد انًطهٕثخ  -4أ
  -5أ
 -6أ
 جزَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 ػًم انجؾٕس  -１

 لزاءح انكزت  -２

 ٔانٕرع انزؼهًٛٛخ . ٔانُذٔاد  انًؤرًزاد -３

 ػزض فذٕٚاد رؼهًٛٛخ . -４

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

  

 يغ إعزاء يُبلشبد ػهًٛخ . ٚزى يٍ خالل إعزاء االيزؾبَبد انٕٛيٛخ ٔانفصهٛخ
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 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

  ثصٕرح دلٛمخ . انجبٕٚنٕعٛخ ٔانكًٛٛبءٚخرٕصٛم األفكبر  -1ط         

 أطزخذاو انًغالد انؼهًٛخ  -2ط

 رؾهٛم -3ط

 رمٛٛى  -4ط   
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

ايبو انطالة او رؼهٛى طٕاء كبٌ رؼهٛى ؽضٕر٘ رًُٛخ انمذرح ػهٗ انزؼهى فٙ يغبل انزذرٚض  -１

 .ثظجت عبئؾخ كٕرَٔب انكززَٔٙ ػٍ ثؼذ ْٔذا يب ٚطجك ؽبنٛب 

 انزشغٛغ ػهٗ انؼًم انغًبػٙ . -２

 أعزاء انزمبرٚز انخبصخ ثبنًٕاد انذراطٛخ . -３

４-  

 
 طزائك انزمٛٛى    

 

 انًخزهفخ .انزؼهٛى عٕاَت  خالل انًُبلشخ فٙ اطزخذاو أطهٕة األطئهخ األطزُزبعٛخ  -１

 . ثمبثهٛخ انزٕظٛف ( االخزٖ انًزؼهمخ  )انًٓبراد انًٓبراد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ  -２

３- . 

 

 

 
 

 

 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

 اطزخذاو ثزَبيظ انكٕيجٕٛرز ٔرطجٛمبرّ نزؾهٛم انُزبئظ.  -1د
 أعزاء انزغبرة انؼهًٛخ داخم انًخزجزاد.

 ٔانًٕاد انكًٛٛبئٛخ داخم انًخزجزاد.  يؼزفخ انزؼبيم يغ األعٓشح 

    اطزخذاو انًصبدر ٔانكزت نكزبثخ انزمبرٚز

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 شزػ انُزبئظ ثبألػزًبد ػهٗ انزمبرٚز .-٢

 ٔرطجٛمبرّ نزؾهٛم انُزبئظ. انكٕيجٕٛرز   ثزَبيظ  اطزخذاو -٩

 



  
 4الصفحت 

 
  

 طزائك انزمٛٛى          

 
 . األطزًزار ثبأليزؾبَبد انزؾزٚزٚخٔانزمزٚز يغ االيزؾبَبد 

 

 ثُٛخ انجزَبيظ  .11

 انظبػبد انًؼزًذح           اطى انًمزر أٔ انًظبق ريش انًمزر أٔ انًظبق انًزؽهخ انذراطٛخ 

 ػًهٙ     َظز٘      

 أؽٛبء يغٓزٚخ ػًهٙ  انزاثؼخ

 يُبػخ ػًهٙ 
 طبػخ٤ 

 طبػخ٤

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 انزخطٛظ نهزطٕر انشخصٙ .12

 
 . قدرة الطالب على المناقشةتنمية  -１

 ذات الصلة مهنيا . األنخراط في المؤهالتتشجيع الطالب على  -２

３-  

 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .13

 



  
 5الصفحت 

 
  

 وفقا لدرجات املفاضلة بني املتقدمني ./ العراق وزارة التعليم العايل والبحث العلمي القبول املركزي يف 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيظ .14

 مناهج طرائق التدريس احلضوري واأللكرتوين املعتمدة من قبل اجلامعة .

 



  
 6الصفحت 

 
  

 

 الونهجهخطط ههاراث 

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

أحُاء هجهرَت   ٠٢٠٢-٠٢٠٢

 عولٍ
                 اساسٍ

                   
                 اساسٍ هناعت عولٍ   

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحت 

 
  

 



  
 8الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ ركزٚذ كهٛخ رزثٛخ ثُبد  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 لظى ػهٕو انؾٛبح     / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

  اطى / ريش انًمزر .3

 دٔاو رطًٙ ؽضٕر٘ + انكززَٔٙ ػٍ ثؼذ  أشكبل انؾضٕر انًزبؽخ .4

 طُٕ٘ انفصم / انظُخ .5

 طبػبد كهٛخ  اطجٕػٛب ٨ )انكهٙ(ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 ٩٢/٥/٩٢٩٢ ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 التحاليل الكيميائية والبايولوجية. املساعدة على فهم 

 توفري اساس متني ملستقبل مهين ناجح 

 
 
 
 
 
 

 

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.



  
 9الصفحت 

 
  

 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزع .11

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
 انزطجٛك انُظز٘ ػهٗ انزغبرة انؼهًٛخ. -1أ

 فٙ يبدح رذرٚت انًخزجزاد .ثٛبٌ انًؼزفخ ٔانًجبدٖء األطبطٛخ -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 ألعزاء انزؾبنٛم انًخزجزٚخ .إػذاد انطهجخ - 1ة

 انًخزجزٚخ .انزؼبيم يغ األعٓشح  – 2ة

 رمبرٚز ػًهٛخ . – 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 يُبلشخ انؼًم انغًبػٙ 

 

 اطزخذاو انًزاعغ 
 طزائك انزمٛٛى      

 

 

 ػًم انكٕساد

 إػذاد رمبرٚز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ػزض انجٛبَبد ٔانصٕر .-1ط

 يصبدر يخزهفخ .أطزخذاو انًؼهٕيبد يٍ -2ط

 -3ط

   -4ط



  
 11الصفحت 

 
  

 

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 ثأطزخذاو انظجٕرح انذكٛخ .اطهٕة ػزض انًؾبضزاد 

 ٔػزض انًُٓبط انكززَٔٛب 

 يغزٖ انًٕضٕعطزػ أطئهخ خبرعٛخ ٔرصت فٙ 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 

 ػًم انكٕساد 

 إػذاد  رمبرٚز 

 
 ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (. انًُمٕنخانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 يزبثؼخ انًصبدر انخبرعٛخ . -1د

 ثبنزعٕع إنٗ انًصبدر انؾذٚضخ .ٔانٕاعجبد انًُشنٛخ يؾبٔنخ ؽم األطئهخ انخبرعٛخ  -2د

 -3د

    -4د



  
 11الصفحت 

 
  

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

  ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

  )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئٛظٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
 

 
 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .13

   

 

 انزؾذٚش انًظزًز نهًُٓظ

 

 انؾفبظ ػهٗ انزصبَخانؼهًٛخ 

 
 

 ثُٛخ انًمزر .11

يخزعبد انزؼهى  انظبػبد األطجٕع

 انًطهٕثخ
اطى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

طهت انفؾٕصبد  ٤ ٢

انًخزجزٚخ ٔرفظٛز 

 انُزبءط 

 ؽضٕر٘  ػهى انًُبػخ 

ٔانكززَٔٙ 

 يذيظ

إعزاء كٕس 

إعزاء يغ 

 رمزٚز
٤ ٩     
٤ ٣     
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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 دة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفا

 

 عبيؼخ ركزَذ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ انززثُخ نهجُبد / انًزكش  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انجزَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 اسزًبرح انىصف االكبدًٍَ 

  اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراسٍ  .5
 /أخزي سُىٌ /يمزراد 

 سُىٌ

  انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصزاد انخبرعُخ األخزي  .7

  ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجزَبيظ األكبدًٍَ .9

 يٍ حُش األطالع ػهً يصبدر خبرعُخ ورىصُم انًبدح ثشكههب انصحُحرحسٍُ لذرح انطبنت ػهً 

 يٍ انؼهى وانًؼزفخرهُئخ عُم يٍ انخزَغٍُ  َزًزغ ثأسبص يزٍُ 

 رؼزَف انطبنت ثمىاٍَُ وراصخ انصفبد واَزمبنهب يٍ عُم انً اخز ورثطهب يغ حُبرُب االعزًبػُخ 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيظيخزعبد ان  .11

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ
    يغ االثبءرؼشَش فهى انطبنت نطزق اَزمبل انصفبد ثٍُ االعُبل واررجبط صفبد االثُبء     -1أ

 فهى انطبنت نززكُت انًبدح انىراصُخ وكُفُخ َمههب نهًؼهىيبد     -2أ

رؼشَش ادران انطبنت نًذي االررجبط ثٍُ ظهىر االيزاض وانصفبد انظبهزَخ ػهً االفزاد     -3أ

 وانؼاللبد االعزًبػُخ 
 انمذرح ػهً رشخُص االضطزاثبد وانؼُىة انىراصُخ ثبسزخذاو رمُُبد خبصخ -4أ
  -5أ
 -6أ
 جزَبيظ نخبصخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 رؼشَش لذرح انطبنت ػهً انحىار انؼهًٍ – 1ة 

واالسزفبدح يٍ هذِ    رحسٍُ يهبراد انطبنت ػهً رحهُم انًؼهىيبد واسزُزبط انحمبئك انؼهًُخ – 2ة 

 انًؼهىيبد ثبالعبثخ ػهً االسئهخ ثبفضم يب ًَكٍ 

    - 3ة 

 
 هُى وانزؼهى طزائك انزؼ     

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 

 

 
 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

  -1ط         

 -2ط

 -3ط

 -4ط   
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى    

 

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 
 

 

 .نشخصٍ(ااألخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 انمذرح ػهً اسزخذاو االعهشح انًخزجزَخ -1د

 انمذرح ػهً انزؼبيم يغ انزغبرة انؼهًُخ ورالفٍ االخطبء انزٍ ًَكٍ اٌ رمغ فٍ انًخزجز -2د

 -3د

 -4د   

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى          

  ػزض فُذَىهبد رؼهًُُخ 
 اػذاد انزمبرَز وانجحىس 
 ُم انُزبئظاعزاء انزغبرة داخم انًخزجز ورحه 

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى          

 
 
 

 ثُُخ انجزَبيظ  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أو انًسبق ريش انًمزر أو انًسبق انًزحهخ انذراسُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ      

 انىراصخ انُظزٌ  انضبنضخ

 انىراصخ انؼًهٍ
 سبػخ /اسجىع 2 سبػخ/اسجىع1

     

     

     

     
     
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 
 
 
 

 انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ .12

 
 البحث عن ادلصادر اخلارجية سواءا على شبكة االنرتيت او يف ادلكتبات 

 ترتيب ادلعطيات بتقارير او حبوث حسب ادلعايري ادلعمول هبا 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .13

 
 

 رة التعليم العايل والبحث العلمي مركزي حسب متطلبات وزا
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظ .14

 مناهج طرائق التدريس احلضوري واأللكرتوين ادلعتمدة من قبل اجلامعة

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 التعلن الوطلىبت هن البرناهجهخرجاث  

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (خصٍوالتطىر الش

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

                 اساسٍ الىراثت النظرٌ   2222-2221

                 اساسٍ الىراثت العولٍ  
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ ركزَذ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ انززثُخ نهجُبد    / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .2

 د.روَذح واصك َؼًخ اسى / ريش انًمزر .3

 حضىرٌ+ انكززوٍَ أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 سُىٌ انفصم / انسُخ .5

 15 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 33/5/2321 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .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.



  
 7الصفحت 

 
  

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزع .13

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
 فهى انطبنت نهززكُت انكًُُبئٍ نهًبدح انىراصُخ -1أ

 ثبنصفبد انظبهزح ػهً انفزد فهى ػاللخ انًبدح انىراصُخ -2أ

 طزَمخ اَزمبل انصفبد يٍ عُم االثبء انً االثُبء -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 رحسٍُ لذرح انطبنت ػهً كزبثخ انجحىس وانزمبرَز – 1ة

 رحسٍُ يهبرح انطبنت ػهً اعزاء انزغبرة داخم انًخزجز  – 2ة

 انًبدح انُظزَخ وانًبدح انؼًهُخ  انزثظ يبثٍُ – 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 صبدر انخبرعُخ حضىرَب او انكززوَُب ثبالػزًبد ػهً انًمزر انًُهغٍ ثبالضبفخ انً انجحش ػٍ انً

 
 طزائك انزمُُى    

 االيزحبَبد انفصهُخ 

 االيزحبَبد انُىيُخ 

 االسئهخ انشفهُخ اصُبء انًحبضزح

 يُبلشخ انزمبرَز 
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

  )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئُسُخ 2

               نزٍ َىصً ثهب  ـ انكزت وانًزاعغ اا

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .13

   

 

 

 

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 و االَززَُذ وثزايظ انزؼهُى االنكززوٍَرحسٍُ انمذرح ػهً اسزخذا -1د

 طزَمخ كزبثخ انزمبرَز -2د

 -3د

    -4د

 ثُُخ انًمزر .11

يخزعبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

  انكززوٍَ لىاٍَُ يُذل   1 1

انزىسغ فٍ انىراصخ   3 2

 انًُذنُخ
  انكززوٍَ

  انكززوٍَ االررجبط وانؼجىر  2 3
  انكززوٍَ انىراصخ انكًُخ  1 4
  انكززوٍَ انىراصخ انسبَزىثالسيُخ  3 5
  انكززوٍَ رزكُت انذَب  2 6
  انكززوٍَ رضبػف انذَب  2 7
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية التربية للبنات:  / المعهدةالكلي   
 قسم علوم الحياة:    القسم العلمي    
 22/5/2021تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  ا.م.د.انتصار غانم الصميدعي: المعاون العلمي سما                   ا.م.د.ايوب جمعة عبدالرحمن: رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 كهْخ انزشثْخ نهجنبد-جبيؼخ ركشّذ-ًصاسح انزؼهْى انؼبنِ ًانجحش انؼهًِ انًؤسسخ انزؼهًْْخ .1

 لسى ػهٌو انحْبح / انًشكض  ؼهًِانمسى ان .2

اً اسى انجشنبيج األكبدًِّ  .3

 انًينِ 
 االخزْبسُ)يؼبنجخ انزهٌس(

 ثكهٌسٌّط ْخ اسى انشيبدح اننيبئ .4

  :اننظبو انذساسِ  .5
 سنٌُ /يمشساد /أخشٍ 

 سنٌُ

 يحبضشاد انًؼزًذ   ثشنبيج االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسجْخ األخشٍ  .7

 29/5/2221 ربسّخ إػذاد انٌصف  .8

 أىذاف انجشنبيج األكبدًِّ .9

 انزؼشّف ثبنزهٌس انجْئِ ًيصبدسه ًانٌاػو ًيضبسه -1

 جْئِانزؼشّف ثزمبنبد يؼبنجخ انزهٌس ان -2

 اىًْخ حًبّخ انجْئخ ين انزهٌس ًانؼكبط رنك ػهَ انكبئنبد انحْخ -3
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 انًطهٌثخ ًطشائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى جشنبيجيخشجبد ان  .12

  االىذاف انًؼشفْخ  - أ
 اكسبة انطبنجبد انًيبسح انًؼشفْخ ثبنٌاع انًهٌصبد ًيصبدسىب       -1أ

 ًْخ يؼبنجخ انزهٌس انجْئِجؼم انطبنجبد لبدساد ػهَ فيى اى-2أ

 رًكْن انطبنجبد ين انزؼشف ػهَ رمبنبد ًطشائك يؼبنخ انزهٌس -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشنبيج نخبصخ ثبنا ْخانًيبسار األىذاف –ة 

 االطالع ػهَ ثؼض يصبدس انزهٌس انجْئِ– 1ة 

 انًسبىًخ فِ حًبّخ انجْئخ – 2ة 

        - 3ة 

 
 طشائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 انًحبضشاد اننظشّخ, انحبسجخ ًاالنزشنذ,ثشايج انزٌاصم انًزؼهمخ ثبنًحبضشاد

 

 

 
 طشائك انزمْْى      

 االيزحبنبد اننظشّخ ًانؼًهْخ ًاالسئهخ انشفٌّخ

 

 

 
 انٌجذانْخ ًانمًْْخ . األىذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 

 

 

 
  طشائك انزمْْى   
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 .انشخصِ(األخشٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌس  )انًيبسادانًنمٌنخ انزأىْهْخ ً انًيبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طشائك انزؼهْى ًانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طشائك انزمْْى          

 
 
 

 ثنْخ انجشنبيج  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           نًمشس أً انًسبقاسى ا سيض انًمشس أً انًسبق انًشحهخ انذساسْخ 

 ػًهِ     نظشُ      

 2 2 االخزْبسُ)يؼبنجخ انزهٌس(  انشاثؼخ
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 انزخطْظ نهزطٌس انشخصِ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼيذ(األنظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهْخ أً  غ)ًضيؼْبس انمجٌل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أىى يصبدس انًؼهٌيبد ػن انجشنبيج .14

 الكتب , االنرتنت, البحوث, رسائل الدراسات العليا
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

اختُارٌ)هعالجت   2222-2221

 تلىث(
                 اختُارٌ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

  انًؤسسخ انزؼهًْْخ .1

     / انًشكض ؼهًِ انمسى ان .2

  اسى / سيض انًمشس .3

  أشكبل انحضٌس انًزبحخ .4

  انفصم / انسنخ .5

  )انكهِ(ػذد انسبػبد انذساسْخ  .6

  ربسّخ إػذاد ىزا انٌصف  .7

 أىذاف انًمشس .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ًطشائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى ًمشسبد انيخشج .11

  ىذاف انًؼشفْخ األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.خ ثبنانخبص ْخانًيبساراألىذاف   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طشائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 

 

 

 
 طشائك انزمْْى      

 

 

 

 
 األىذاف انٌجذانْخ ًانمًْْخ  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طشائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 

 

 
 طشائك انزمْْى    
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 انجنْخ انزحزْخ  .12

 2112د.حسني علي السعدي-وثعلم البيئة والتل ـ انكزت انًمشسح انًطهٌثخ 1

  )انًصبدس(  ـ انًشاجغ انشئْسْخ 2

 اـ انكزت ًانًشاجغ انزِ ٌّصَ ثيب                

 ( انًجالد انؼهًْخ , انزمبسّش ,.... ) 
 2112-وليد رفيق العياصرة-الرتبية البيئية

 1987-د.لطيف محيد علي-التلوث الصناعي

نزشنْذ ة ـ انًشاجغ االنكزشًنْخ, يٌالغ اال

.... 
 

 

 خطخ رطٌّش انًمشس انذساسِ  .13

   

 األخشٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌس انشخصِ (. انًنمٌنخ ) انًيبسادانزأىْهْخ انؼبيخ ً انًيبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثنْخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٌع

 انًطهٌثخ
اسى انٌحذح / أً 

 انًٌضٌع
 طشّمخ انزمْْى طشّمخ انزؼهْى

انزؼشف ػهَ يفبىْى   4 1-2

 ػبيخ فِ انجْئخ
 دااليزحبنب انًحبضشاد يذخم انَ ػهى انجْئخ

انزؼشف ػهَ انٌاع  6 3-5

 ًيصبدس انزهٌس
 االيزحبنبد انًحبضشاد يذخم انَ انزهٌس

انزؼشف ػهَ انٌاع  4 6-7

 يؼبنجخ انزهٌس
 االيزحبنبد انًحبضشاد انٌاع يؼبنجخ انزهٌس

 االيزحبنبد انًحبضشاد انًؼبنجخ انفْضّبئْخ انًؼبنجخ انفْضّبئْخ 4 8-9
 االيزحبنبد انًحبضشاد ؼبنجخ انكًْْبئْخانً انًؼبنجخ انكًْْبئْخ 4 11-11

انٌاع ًرمبنبد  26 12-22

 انًؼبنجخ انحٌّْخ
 االيزحبنبد انًحبضشاد انًؼبنجخ انحٌّْخ

انٌاع انًؼبنجخ انحٌّْخ  4 23-26

 نهزهٌس
 االيزحبنبد انًحبضشاد انًؼبنجخ انحٌّْخ
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية التربية للبنات للعلوم الصرفة:  / المعهدةالكلي   
 علوم حياة:    القسم العلمي    
 59.92..925ف :  تاريخ ملء المل   

 
 :   التوقيع                                                             :   التوقيع    
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                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 صوى من الفرص المتاحة 5 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ ػٍَٛ اٌح١بح / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
Classroom and Google Meet 

 ِبعغز١ش ػٍَٛ ح١بح اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

   Google meet ,Classroom اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 Youtube اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 92/5/9292 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

  :أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 ضب٠ٛٔخ.سفذ ٚصاسح اٌزشث١خ ثّالوبد ِزخصصخ فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌؼٍَٛ ٚػٍُ االح١بء فٟ اٌّذاسط اٌـ 1

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ االٌّبَ ثّبدح ِٕٙغ١خ ٚفٍغفخ اٌجحش اٌؼٍّٟ ثبػزجبسٖ احذ فشٚع ػٍَٛ اٌح١بح االعبع١خ.ـ 2

 رؼض٠ض ادسان اٌطبٌجبد ثأفبق ػٍَٛ اٌح١بح ٚاوغبثٙٓ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ ح١برٙٓ. ـ 3

ػٍَٛ اٌح١بح ٌز١ٍّزاد اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ف١ّب ثؼذ  اوغبة اٌطبٌجبد اٌّزخشعبد ِٙبساد رذس٠ظ ِب رٍم١ٕٗ  فٟ. 4

 ثّب ٠ٕبعجٙٓ ِٓ طشائك رذس٠ظ ٠ٚؼ١ٕٙٓ ِٓ ٚعبئً اال٠ضبػ ِٚٙبساد اٌزٛاصً اٌؼٍّٟ اٌحذ٠ضخ.
 
 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11



  
 2الصفحت 

 
  

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 . اٌجحش اٌؼٍّٟ ِٕٙغ١خدساعخ  اٌغب٠خ ِٓٚاٌفُٙ اٌؼٍّٟ ٚ ّؼشفخاٌرّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ  - -1
 .اٌؼٍّٟ اٌزٛاصْ ٚاالعزمشاس ٚسٞ اٌزٞ رٍؼجٗ ِبدح ِٕٙغ١خ ٚفٍغفخ اٌجحش اٌؼٍّٟ فٟ رحم١كفُٙ اٌذ -2
 .اٌفُٙ اٌؼٍّٟ ٚرؼض٠ض إٌّطك اٌؼٍّٟ -3
 ٟ.أعٍٛة اٌحٛاس اٌؼٍّ -4

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 اٌجحش اٌؼٍّٟ.ِٕٙغ١خ ّبَ ثطشائك اٌزذس٠ظ ٚاٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٌّبدح اْ رزّىٓ اٌطبٌجبد ِٓ االٌ –1ة 

اْ رزّىٓ اٌطبٌجبد ِٓ اخز١بس طش٠مخ اٌزذس٠ظ إٌّبعجخ ٌىً ِبدح ػ١ٍّخ ثح١ش رمذِٙب ثطش٠مخ  – 2ة 

 ِشٛلخ.

اْ رزّىٓ اٌطبٌجبد ِٓ حً اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثفُٙ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٌذٜ اٌطبٌجبد ثبالعزؼبٔٗ  – 3ة 

 ش٠بد ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ٚٚعبئً اٌزؼ١ٍُ اٌحذ٠ضخ ِّب ٠غًٙ دساعخ ػٍَٛ اٌح١بح ٚرذس٠غٙب.ثٕظ
ُّحٍّخ ػجش ثشٔبِظ  - 4ة           ِغ اربحخ اٌٛصٛي ا١ٌٙب ِٓ لجً اٌطبٌت Classroomثمبء اٌّحز٠ٛبد اٌ

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

اٌزٟ ٠شبسوٙب االعزبر اٚ ِّىٓ ششػ ف١ذ٠ٛٞ ػجش ِشبسوخ اٌّحزٜٛ ِغ اٌطبٌت عٛاء ٌٍّحبضشح  -      

Youtube .ٞثبعٍٛة حٛاس 

 Google Meetingاٌطش٠مخ اٌم١بع١خ )االٌمبئ١خ( ِٓ خالي اػزّبد اٌجشاِظ االٌىزش١ٔٚخ ػجش ِٕصخ   -      
and Google Classroom. 

 اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ )االعزٕجطب٠خ(. -      

 طش٠مخ حً اٌّشىالد . - 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 ( ,Classroomاٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٚ اٌزى٠ٕٟٛ )ِٓ خالي االعئٍخ اٌّجبششح ٌٍطبٌجبد ٚوزٌه االعئٍخ ا١ِٛ١ٌخ ػجش  -
(Google Meeting  

 

اٌزم٠ُٛ اٌزشخ١صٟ )اإلِزحبٔبد اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ ػجش إٌّصبد االٌىزش١ٔٚخ إلصذاس أحىبَ إٌغبػ  -

 ٚاٌشعٛة(.

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ .األ٘ذاف  -ط

 .ِٚصطٍحبرٙب ِٕٙغ١خ ٚفٍغفخ اٌجحش اٌؼٍّٟ ِبدحفُٙ  1ط       

  ب ِّٙخ عذا فٟ رؼش٠ف اٌطبٌجبد ػٓ و١ف١خ وزبثخ اٌجحش اٌؼٍّٟ.ِؼشفخ عّب١ٌخ ٘زٖ اٌّبدح وٛٔٙ 2ط       

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌٛعذا١ٔخ.ٛف١ش اٌذافغ إٌفغٟ ٌزحم١ك األ٘ذاف ر

 ٚرجغ١طٙب ٌغشض اْ ٠حجٙب اٌطبٌت. اٌّبدحت رمش٠

 رطج١ك اٌّٛاض١غ اٌّذسٚعخ ٔظش٠ب" ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ.
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 طشائك اٌزم١١ُ    

 

ػجش إٌّصبد  ٌّمبثٍخ ِٚحبٌٚخ فُٙ طش٠مخ رفى١ش اٌطبٌجخ ِغ اعشاء اِزحبٔبد ١ِٛ٠خآِ خالي اٌّالحظخ ٚ -

رزطٍت ِٙبساد ػ١ٍّخ اِزحبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ػ١ٍّخ أعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد اٌزٟ االٌىزش١ٔٚخ ثبػطبء 

 عئٍخ إٌّبفغخ ٌٍّٛاض١غ اٌذساع١خ.ٚدسعبد ِشبسوخ أل

 
 

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 -ت اخشٜ ِضً اٌجحش فٟ اٌّٛالغ ثبعزخذاَ اعب١ٌ اٌذساع١خ اٌّبدحرّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اعز١ؼبة  1

 ٚلشاءح ِصبدس خبسع١ٗ. اإلٌىزش١ٔٚخ

اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚو١ف١خ اٌخٛض فٟ رفبص١ً اػّبلٗ اٌخف١خ ٌٍٛصٛي اٌٝ اوزغبة اٌّؼشفخ ثخصبئص  2 

 .طش٠مخ عٍٙخ ٍِّٚخ فٟ وزبثخ اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚثصٛسح دل١مخ

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ          

 
 CLASSROOM إٌّصبد االٌىزش١ٔٚخ وّٕصخ ِٓ خالي االعئٍخ اٌّجبششح ٌٍطبٌت ٚوزٌه االعئٍخ ا١ِٛ١ٌخ ػجش

  GOOGLE MEETINGِٕٚصخ 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشحٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ظشٞ ٔ     

  عبػزبْ  ِٕٙغ١خ  اٌجحش اٌؼٍّٟ  اٌّشحٍخ اٌضبٌضخ
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 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 زيارة املكتبات العلمية واالطالع على ما يستجد عامليا
  Youtubeزيارة املنصات االلكرتوين املتمثلة بصفحة 

 
 

 اٌّؼٙذ(بٌى١ٍخ أٚ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ث غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 حسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ./مركزي 
 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 كتب علمية متخصصة وجمالت علمية ومصادر أخرى عرب شبكة االنرتنيتمكتبات علمية و 
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 هخطط ههاراث الونهح

 تعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث ال

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

وهاراث األخري ال )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

هنهدُت البحث   الثالثت

 العلوٍ
                 أساسٍ    
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 اٌغبػبد األعجٛع
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 2 اٌؼٍُ :رؼش٠ف اٌؼٍُ ,ٔشأح اٌؼٍَٛ ٚرطٛس٘ب.-1
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 2 اٌؼٍَٛ اٌحذ٠ضخ ,ا٘ذاف اٌؼٍُ .-2
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 2 اٌفشق ث١ٓ اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ, اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ ٚاعبع١برٗ.-3
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 2 اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚػاللزٗ ثبٌؼٍُ ,رطٛس ِفَٙٛ ٔشش اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ .-4
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 2 اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ اٌصشفخ ٚاٌزطج١م١خ ,أٛاع إٌزبط اٌفىشٞ ٚاٌؼٍّٟ -5
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ,اٌّمبٌخ اٌّشعؼ١خ ,اٌّمبٌخ اٌمص١شح ,اٌذساعخ,-6

 اٌزمبس٠ش,ثشاءاد االخزشاع ,سعبئً اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.
2 

ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

خطخ اٌجحش ٚاٌفشٚض ,اٌّشىٍخ, رحذ٠ذ ػٕٛاْ اٌّشىٍخ ,اػذاد -7

 اٌفشٚض.خطخ اٌجحش,
2 

ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 2 ٗ.ِٕب٘ظ اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚادٚارٙب ,إٌّٙظ اٌّغحٟ ٚادٚار-8
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

إٌظشٞ اٌش٠بضٟ ,إٌّٙظ االحصبئٟ, ِٕٙظ دساعخ  إٌّٙظ-9

 اٌحبٌخ,إٌّٙظ اٌّمبسْ.

2 

 

 

ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

اٌّغزٍضِبد اٌشئ١غ١خ الٔغبص ثحٛس إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ ,اٌزغبسة 11

 اٌجغ١طخ,اٌزغبسة ِشوجخ اٌؼٛاًِ ,ػ١ٕبد إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ .
2 

ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

١ّخ,أٛاع اٌخطأ ِٚصبدسٖ ,اٌّمِٛبد االخطبء فٟ اٌزغبسة اٌؼٍ-11

 االعبع١خ ٌٍزغبسة اٌّخزجش٠خ,ثشِغخ اٌؼًّ اٌجحضٟ ٚفك خطخ ص١ِٕخ .
2 

ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ,اٌّصبدس اٌّىزٛثخ ,اٌّصبدس االٌىزش١ٔٚخ -12

 ,ٚاالعزشعبع ا٢ٌٟ.
2 

ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

,لٛاػذ اٌّؼٍِٛبد,صفحبد االٔزش١ٔذ اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّؼٍِٛبد 13

 اٌشجىخ.
2 

ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

رذ٠ٚٓ اٌجحش اٌؼٍّٟ ػٕٛاْ اٌجحش ,اعٍٛة اٌىزبثخ,لٛاػذ وزبثخ -14

 .اٌّصطٍحبد ٚاالعّبء اٌؼ١ٍّخ 
2 

ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

رذ٠ٚٓ اٌفمشاد ثشئ١غ١خ ٌٍجحٛس,اٌّمذِخ ,طشق االشبسح اٌٝ -15

 اٌّشاعغ .
2 

ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 2 رذ٠ٚٓ فمشح اٌّٛاد ٚطشق اٌؼًّ ٚأٛاع اٌؼ١ٕبد .-16
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

رذ٠ٚٓ فمشح إٌزبئظ ,ضٛاثظ اػذاد اٌغذاٚي ٚرذ٠ٚٓ إٌّبلشخ -17

 ٚاٌخالصخ.
2 

ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

اػذاد لبئّخ اٌّشاعغ ,طك رذ٠ٕٚٙب ,اٌىزت اٌّؤٌفخ ,اٌّزشعّخ -18

 ,اٌجحٛس, اٌزمبس٠ش .
2 

جحش ِٕٙغ١خ اٌ

 اٌؼٍّٟ

 2 ٔظبَ اٌجطبلبد اٌّشعؼ١خ.-19
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

ِٕٙغ١خ اٌجحش  2 االشىبي اال٠ضبح١خ اٌخط١خ ,إٌّح١ٕبد ,أٛاع االٚساق اٌج١ب١ٔخ .-21



  
 9الصفحت 

 
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .11

منهجية البحث العلمي :دراسة ملناهج العلوم مع الرتكيز على  الكتب املنهجية طٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّمشسح ا1ٌّ
 2111املنهج التجرييب /تأليف مثىن عبدالرزاق _بغداد :كلية الرتبية للبنات,

( التعريف مبناهج العلوم ,دار 1986السرياقوسي ,حممد امحد مصطفى ) )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 اعة والنشر القاهرة.الثقافة للطب

(االصالة يف البحوث العلمية ,مشكلة 2111)العمر العمر ,مثىن عبدالرزاق 
معاصرة يف العراق :جملة اجملمع العلمي اجلزء الرابع ,اجمللد السابع واالربعون ص 

131-142. 

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

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

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 
 

 اٌؼٍّٟ

االشىبي اٌزٕبصش٠خ ,اشىبي االػّذح ,اٌّذسعبد اٌزىشاس٠خ -21

 ,اٌخشائظ ٚاالشىبي االخشٜ.
2 

ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 2 إٌّٙظ اٌٛصفٟ ٚادٚارٗ ,إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ ٚادٚارٗ .-22
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 2 اٌصٛس اٌفٛرٛغشاف١خ ٚخصبئصٙب.-23
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 2 االخشاط إٌٙبئٟ ٌٍجحش ,دٚس اٌحبعجخ .-24
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 2 
ِٕٙغ١خ اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ
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 وصف انثشَايح األكادًٍَ        

 

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

 

 عبِؼخ رىش٠ذ/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ ػٍَٛ اٌؾ١بح اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌّشوض  .2

اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ اٚ  .3

 إٌّٟٙ 
Classroom and Google Meeting 

 ػٍَٛ ؽ١بحِبعغز١ش  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 إٌظبَ اٌذساعٟ :  .5

 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 
 عٕٛٞ

 Classroom, Google Meeting ثشٔبِظ االػزّبد اٌّؼزّذ   .6

 ٚإٌشبطبد اٌجؾض١خ Youtube اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 29/5/2221 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 اٌزشث١خ ثّالوبد ِزخصصخ فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌؼٍَٛ ٚػٍُ االؽ١بء فٟ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ. سفذ ٚصاسح -1

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ االٌّبَ ثؼٍُ اٌزشش٠ؼ اٌّمبسْ ٌٍؾج١ٍبد ثبػزجبسٖ اؽذ فشٚع ػٍَٛ اٌؾ١بح االعبع١خ. -2

 ؽ١برٙٓ.رؼض٠ض ادسان اٌطبٌجبد ثأفبق ػٍَٛ اٌؾ١بح ٚاوغبثٙٓ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ  -3

اوغبة اٌطبٌجبد اٌّزخشعبد ِٙبساد رذس٠ظ ِب رٍم١ٕٗ  فٟ ػٍَٛ اٌؾ١بح ٌز١ٍّزاد اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ف١ّب  -4

 ثؼذ ثّب ٠ٕبعجٙٓ ِٓ طشائك رذس٠ظ ٠ٚؼ١ٕٙٓ ِٓ ٚعبئً اال٠ضبػ ِٚٙبساد اٌزٛاصً اٌؼٍّٟ اٌؾذ٠ضخ.
 

 

 

 
 



 ِخشعبد اٌجشٔبِظ اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .12

 اال٘ذاف اٌّؼشف١خ   - أ

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ ِؼشفخ ِجبدا ػٍُ اٌزشش٠ؼ اٌّمبسْ ٌٍؾج١ٍبد.  -1أ
 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ ِؼشفخ اٌّٙبساد اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٟ دساعخ ػٍَٛ اٌؾ١بح.  -2أ

اٌّبَ اٌطبٌجبد ثشؼت اٌؾج١ٍبد اٌّخزٍفخ ٚو١ف١خ اٌز١١ّض ث١ٕٙب ِٓ خالي دساعخ اٌصفبد   -3أ

 اٌّٛسفٌٛٛع١خ ٌٙب.

 اٌّبَ اٌطبٌجبد ثبالعظ اٌزطٛس٠خ ٌٍؾج١ٍبد.  -4أ
اٌّبَ اٌطبٌجبد ثبٌطشق اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼشف١خ ٌز١١ّض أٛاع اٌؾج١ٍبد اٌّخزٍفخ ٚاسعبػٙب اٌٝ اٌشرت   -5أ

 اٌزٟ رٕزّٟ ا١ٌٙب .اٌزص١ٕف١خ 
ِؼشفخ أٚعٗ اٌزشبثٗ ٚ االخزالف ث١ٓ أػضبء ٚ اعٙضح اٌؾج١ٍبد اٌّخزٍفخ رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ   -6أ

ِٚمبسٔخ اعٙضح اٌغغُ اٌّخزٍفخ  فٟ ِغب١ِغ اٌؾج١ٍبد األصٕبف ِٓ إٌبؽ١خ اٌزشش٠ؾ١خ ٚ اٌٛظ١ف١خ 

 اٌّخزٍفخ ٚو١ف١خ اٌز١١ّض ث١ٕٙب وً ِغّٛػخ ػٍٝ ؽذا.
 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ  –ة 

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجبد ِٓ االٌّبَ ثطشائك اٌزذس٠ظ ٚاٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٌّبدح اٌؾج١ٍبد. – 1ة 

اْ رزّىٓ اٌطبٌجبد ِٓ اخز١بس طش٠مخ اٌزذس٠ظ إٌّبعجخ ٌىً ِبدح ػ١ٍّخ ثؾ١ش رمذِٙب ثطش٠مخ  – 2ة 

 ِشٛلخ.

ىالد اٌّزؼٍمخ ثفُٙ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٌذٜ اٌطبٌجبد ثبالعزؼبٔٗ اْ رزّىٓ اٌطبٌجبد ِٓ ؽً اٌّش – 3ة 

 ثٕظش٠بد ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ٚٚعبئً اٌزؼ١ٍُ اٌؾذ٠ضخ ِّب ٠غًٙ دساعخ ػٍَٛ اٌؾ١بح ٚرذس٠غٙب.

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ف١ذ٠ٛٞ ػجش ِشبسوخ اٌّؾزٜٛ ِغ اٌطبٌت عٛاء ٌٍّؾبضشح اٌزٟ ٠شبسوٙب االعزبر اٚ ِّىٓ ششػ  -      

Youtube .ٞثبعٍٛة ؽٛاس 

 Google Meeting  ػجش ِٕصخِٓ خالي اػزّبد اٌجشاِظ االٌىزش١ٔٚخ  اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ )االٌمبئ١خ( -      
and Google Classroom. 

 اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ )االعزٕجطب٠خ(. -      

 طش٠مخ ؽً اٌّشىالد . - 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 ( ,Classroomِٓ خالي االعئٍخ اٌّجبششح ٌٍطبٌجبد ٚوزٌه االعئٍخ ا١ِٛ١ٌخ ػجش اٌجٕبئٟ اٚ اٌزى٠ٕٟٛ )اٌزم٠ُٛ  -
(Google Meeting  

 

إلصذاس أؽىبَ إٌغبػ ػجش إٌّصبد االٌىزش١ٔٚخ اٌزم٠ُٛ اٌزشخ١صٟ )اإلِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ  -

 ٚاٌشعٛة(.

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 اْ رشغت اٌطبٌجبد فٟ ػٍّٙٓ ِخٍصبد ِزفب١ٔبد فٟ ادائٙٓ ِزخٍمبد ثبخالق ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ. -1ط         

اْ رىْٛ اٌطبٌجبد ِزّىٕبد ػ١ٍّب فٟ رخصص ػٍَٛ اٌؾ١بح وفٛءاد ِجذػبد ِزغٍؾبد ثبٌؼٍُ  -2ط

 ٚاالثذاع.ٚاٌّؼشفخ ِٚزٛاصالد ِغ ِىزشفبد اٌؼٍُ ٚاٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚاٌزغ١١ش ِشغؼبد ٌشٚػ اٌجؾش 

اْ رغزخذَ اٌطبٌجخ رم١ٕبد رشث٠ٛخ ؽذ٠ضخ ٚرىْٛ لبدسح ػٍٝ رمذ٠ُ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚسعُ االشىبي  -3ط



 ٚاٌّخططبد اٌخبصخ ثّٛاض١غ ػٍَٛ اٌؾ١بح.

اْ رؼًّ اٌطبٌجخ ػٍٝ خٍك ٚػٟ صؾٟ ٌذٜ ر١ٍّزارٙب فٟ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ِٓ خالي رٛػ١زُٙ  -4ط   

 ٚاػشاضٙب ٚطشق اٌٛلب٠خ ِٕٙب.ثبالِشاض اٌزٟ رص١ت االٔغبْ 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

رؼزّذ فٟ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ طشائك اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذ٠خ، ألٔٙب أ٘ذاف ل١ّ١خ ال ٠ّىٓ رٍم١ٕٙب وبأل٘ذاف اٌّؼشف١خ  ال

 ٌزا ٠ُؼزّذ :

 رّضًُ اٌطبٌت ٌٍمذٚح اٌؾغٕخ ف١ّٓ ؽٌٛٗ . -1
 رى٠ٛٓ فئخ ػبِخ ِٓ اٌم١ُ اٌؾغٕخ . -2

 .رٛف١ش اٌذافغ إٌفغٟ ٌزؾم١ك األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ -3

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

ال ٠زُ رم٠ُٛ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ػٓ طش٠ك االخزجبساد اٌزم١ٍذ٠خ، ثً ٠زُ االػزّبد ػٍٝ ِالؽظخ عٍٛن اٌطبٌجخ 

ٙب ٌأل٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ِٚمبثٍزٙب ِٕٚبلشزٙب ِٚزبثؼخ ػاللزٙب ثبٌٛعظ اٌزؼ١ٍّٟ ثّب ٠ٛفش عغالً رشاو١ّبً ػٓ  رّضٍُّ

 ٚاٌم١ّ١خ .

 
 

 

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ(.-د 

 

 ِٙبساد اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ .   -1د

 اٌؾذ٠ضخ فٟ االرصبالد ٚاٌزٛص١ك ٚاٌزٛاصً ِغ اٌّؤعغبد ٚاٌّشاوض اٌؼ١ٍّخ .  ِٙبساد اٌزمٕبد -2د
 ِٙبساد اٌؼًّ اٌغّبػٟ خبصخ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ . -3د

 ِٙبساد ؽً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ثبالعزؼبٔخ ثبٌجشاِظ ٚاٌطشائك اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ . -4د   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 االعزمشائ١خ ) االعزٕجبط١خ(.اٌطش٠مخ  -
 طش٠مخ ؽً اٌّشىالد . -
اػبدح اٌذٚساد ٚإٌذٚاد اٌزذس٠ج١خ إلوغبة اٌطبٌجبد اٌمذسح ػٍٝ اٌزٛاصً ِغ اٌّغزّغ، ٚاٌمذسح ػٍٝ  -

 اٌؾٛاس اٌّضّش، ٚؽً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ثبٌطشائك اٌؼ١ٍّخ .
ٚرجبدي ا٢ساء ث١ٓ   Classroom and Google Meeting ػجش إٌّصبد االٌىزش١ٔٚخاٌزفبػً اٌصفٟ  -

 اٌطبٌجخ ٚاٌّذسعخ ٌطشػ صؼٛثبد اٌزؼٍُ ِٕٚبلشخ ؽٌٍٛٙب.
 

 
 طشائك اٌزم١١ُ          



 

ػجش إٌّصبد االٌىزش١ٔٚخ االخزجبساد اٌشف٠ٛخ ٚاٌزؾش٠ش٠خ، اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ، إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ  -

Classroom and Google Meeting . 
اٌّالؽظخ اٌّجبششح ألداء اٌطبٌجخ فٟ ِغبالد اٌؾٛاس، ٚاٌزٛاصً اٌفىشٞ ٚاٌؼٍّٟ، ٚاٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك  -

 ضّٓ اٌصف اٌذساعٟ ٚث١ئخ اٌى١ٍخ  ٚاٌغبِؼخ . 
 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثئػذاد اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ الخزجبس لذسرٙٓ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاالعزٕزبط ٚؽً اٌّشىالد.  -

 
 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌذساع١خاٌّشؽٍخ 

 ػٍّٟ ٔظشٞ

اٌزشش٠ؼ اٌّمبسْ   اٌضبٌضخ

 ٌٍؾج١ٍبد إٌظشٞ
2  

     

     

 
 

 ٌٍزطٛس اٌشخصٟ اٌزخط١ظ  .12

 

فٟ االخزصبصبد  اٌزٛاصً اٌؼٍّٟ ِٓ خالي إٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد ٚاٌؼًّ اٌّشزشن ِغ وٛادس وفٛءح  -

 اٌّّبصٍخ. 

 االطالع ػٍٝ دساعبد ػب١ٌّخ فٟ االلغبَ اٌّّبصٍخ، ٌز١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ اٌجؾش ٚؽً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ .   -
 االٔخشاط فٟ اوزغبة خجشاد ِٚٙبساد ػ١ٍّخ ؽذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌزٛاصً اٌزمٕٟ اٌؾذ٠ش . -
 

 
 

 ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙذ(ِؼ١بس اٌمجٛي )ٚضغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق  .13

 
ٗ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ثؾغت ٔظبَ اٌزٛص٠غ اٌّشوضٞ اٌزٞ رٕزٙغ٠زجغ اٌمجٛي فٟ اٌى١ٍخ  -

اعزّبسح اٌمجٛي فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌؼشال١خ ٚثبٌّٛاصٔخ ث١ٓ سغجخ اٌطبٌجخ ِٚب ؽصٍذ ػ١ٍٗ ِٓ 

س ٌغٕخ ِخزصخ ثبٌمغُ رٛاصْ ث١ٓ سغجخ ِغّٛع. أِب اٌمجٛي فٟ لغُ ػٍَٛ اٌؾ١بح فٙٛ ٠خضغ ٌمشا

 اٌطبٌجخ ٚدسعزٙب فٟ ِبدح االؽ١بء فٟ االِزؾبْ إٌٙبئٟ ٌٍصف اٌغبدط فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ .

 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 



 

 ساثظ اٌجشٔبِظ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ، ٚرطج١مبرٗ فٟ اٌغبِؼبد اٌّّبصٍخ.  -

ألبِزٙب ألغبَ اٌغٛدح ٚاألداء اٌغبِؼٟ ؽٛي اٌجشٔبِظ فٟ ِخزٍف اٌّؼب٘ذ ٚاٌى١ٍبد فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ -

 اٌؼشاق.



 

 

 يخطظ يهاساخ انًُهح

 َشخً وضغ اشاسج فٍ انًشتؼاخ انًقاتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدَح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهتقُُى

 انتؼهى انًطهىتح يٍ انثشَايحيخشخاخ  

 أساسٍ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُح / انًستىي

 أو اختُاسٌ
األهذاف انًهاساتُح  األهذاف انًؼشفُح 

 انخاصح تانثشَايح 
األهذاف انىخذاَُح 

 وانقًُُح 
انًهاساخ انؼايح وانتأهُهُح 

انًُقىنح) انًهاساخ األخشي 

انًتؼهقح تقاتهُح انتىظُف 

 خصٍ(وانتطىس انش

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 ًَىرج وصف انًقشس

 وصف انًقشس

 

 

 عبِؼخ رىش٠ذ/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ ػٍَٛ اٌؾ١بح    اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .2

 اٌزشش٠ؼ اٌّمبسْ ٌٍؾج١ٍبد إٌظشٞ/ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ اعُ / سِض اٌّمشس .3

اٌىزش١ٔٚخ ػجش إٌّصبد االٌىزش١ٔٚخ اٌّمشسح  ِؾبضشاد صف١خ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

Classroom and Google Meeting 
 ِمشس عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 58 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .6

 29/5/2221 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 فشٚع ػٍَٛ اٌؾ١بح االعبع١خ.رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ االٌّبَ ثؼٍُ اٌزشش٠ؼ اٌّمبسْ ٌٍؾج١ٍبد ثبػزجبسٖ اؽذ  -1
 رؼض٠ض ادسان اٌطبٌجبد ثأفبق ػٍَٛ اٌؾ١بح ٚاوغبثٙٓ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ ؽ١برٙٓ. -2
اوغبة اٌطبٌجبد اٌّزخشعبد ِٙبساد رذس٠ظ ِب رٍم١ٕٗ  فٟ ػٍَٛ اٌؾ١بح ٌز١ٍّزاد اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ف١ّب  -3

 اال٠ضبػ ِٚٙبساد اٌزٛاصً اٌؼٍّٟ اٌؾذ٠ضخ. ثؼذ ثّب ٠ٕبعجٙٓ ِٓ طشائك رذس٠ظ ٠ٚؼ١ٕٙٓ ِٓ ٚعبئً
 
 
 
 
 

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 

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

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

 تشريح المقارن للحبليات.المشاكل العلمية في مجال علم ال



 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .12

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ - أ

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ ِؼشفخ ِجبدا ػٍُ اٌزشش٠ؼ اٌّمبسْ ٌٍؾج١ٍبد. -1أ
 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ ِؼشفخ اٌّٙبساد اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٟ دساعخ ػٍَٛ اٌؾ١بح.  -2أ

اٌّبَ اٌطبٌجبد ثشؼت اٌؾج١ٍبد اٌّخزٍفخ ٚو١ف١خ اٌز١١ّض ث١ٕٙب ِٓ خالي دساعخ اٌصفبد   -3أ

 اٌّٛسفٌٛٛع١خ ٌٙب.

 اٌّبَ اٌطبٌجبد ثبالعظ اٌزطٛس٠خ ٌٍفمش٠بد.  -4أ
اٌّبَ اٌطبٌجبد ثبٌطشق اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼشف١خ ٌز١١ّض أٛاع اٌؾج١ٍبد اٌّخزٍفخ ٚاسعبػٙب اٌٝ اٌشرت   -5أ

 اٌزٟ رٕزّٟ ا١ٌٙب .اٌزص١ٕف١خ 
ِؼشفخ أٚعٗ اٌزشبثٗ ٚ االخزالف ث١ٓ أػضبء ٚ اعٙضح اٌؾج١ٍبد اٌّخزٍفخ رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ    -6أ

ِٚمبسٔخ اعٙضح اٌغغُ اٌّخزٍفخ  فٟ ِغب١ِغ اٌؾج١ٍبد األصٕبف ِٓ إٌبؽ١خ اٌزشش٠ؾ١خ ٚ اٌٛظ١ف١خ 

   اٌّخزٍفخ ٚو١ف١خ اٌز١١ّض ث١ٕٙب وً ِغّٛػخ ػٍٝ ؽذا.
 
 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس.   -ة 

 ر١ّٕخ اٌؾظ اٌؼٍّٟ اٌغ١ٍُ اٌزٞ ٠ّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ فُٙ اٌزشش٠ؼ اٌّمبسْ ٌغغُ اٌؾج١ٍبد اٌّخزٍفخ. – 1ة

 رّى١ٓ اٌطبٌجخ ِٓ ؽً اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ ثفُٙ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.  – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌم١بع١خ )اٌمبء اٌّؾبضشاد(.اٌطش٠مخ  -

 طش٠مخ ؽً اٌّشىالد.  -

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٚ اٌزى٠ٕٟٛ )اإلِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ، إٌّبلشخ اٌصف١خ، ِؼشفخ ِذٜ اعز١ؼبة اٌطبٌجبد ٌٍّبدح  -

 اٌؼ١ٍّخ ٌزؾذ٠ذ اٌّغزٜٛ اٌزٞ ٠زّزؼٓ ثٗ ٌٍزذس٠ظ ِغزمجال(.

 اإلِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ إلصذاس أؽىبَ إٌغبػ ٚاٌشعٛة(.اٌزم٠ُٛ اٌزشخ١صٟ ) -

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ رشغت اٌطبٌجبد فٟ ػٍّٙٓ ِخٍصبد ِزفب١ٔبد فٟ ادائٙٓ ِزخٍمبد ثبخالق ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ. -1ط          

ِجذػبد ِزغٍؾبد ثبٌؼٍُ  اْ رىْٛ اٌطبٌجبد ِزّىٕبد ػ١ٍّب فٟ رخصص ػٍَٛ اٌؾ١بح وفٛءاد -2ط

ٚاٌّؼشفخ ِٚزٛاصالد ِغ ِىزشفبد اٌؼٍُ ٚاٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚاٌزغ١١ش ِشغؼبد ٌشٚػ اٌجؾش 

 ٚاالثذاع.

اْ رغزخذَ اٌطبٌجخ رم١ٕبد رشث٠ٛخ ؽذ٠ضخ ٚرىْٛ لبدسح ػٍٝ رمذ٠ُ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚسعُ االشىبي  -3ط

 ٚاٌّخططبد اٌخبصخ ثّٛاض١غ ػٍَٛ اٌؾ١بح.

اْ رؼًّ اٌطبٌجخ ػٍٝ خٍك ٚػٟ صؾٟ ٌذٜ ر١ٍّزارٙب فٟ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ِٓ خالي رٛػ١زُٙ  -4ط   

 ثبالِشاض اٌزٟ رص١ت االٔغبْ ٚاػشاضٙب ٚطشق اٌٛلب٠خ ِٕٙب.



 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 .رٛف١ش اٌذافغ إٌفغٟ ٌزؾم١ك األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

ٕ٘ب طشائك اٌزذس٠ظ اٌزم١ٍذ٠خ ثً ٠زُ االػزّبد ػٍٝ اٌّالؽظخ ٚاٌّمبثٍخ ِٚؾبٌٚخ فُٙ أفىبس اٌطبٌجخ  الرغزخذَ

 ؽٛي األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ فٟ ٘زا اٌّغبي.

 

 
 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (. -د 

 

 اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ اٌؼ١ٍّخ.ِٙبساد  -1د

 ِٙبساد اٌزمٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ االرصبالد ٚاٌزٛص١ك ٚاٌزٛاصً ِغ اٌّؤعغبد ٚاٌّشاوض اٌؼ١ٍّخ.  -2د
 ِٙبساد اٌؼًّ اٌغّبػٟ خبصخ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ. -3د

 اوزغبة اٌّؼشفخ ثّجبدا ػٍَٛ اٌؾ١بح ٚو١ف١خ رطج١مٗ فٟ ِغبالد اٌؾ١بح اٌّخزٍفخ. -4د        
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ِخشعبد  اٌغبػبد األعجٛع

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع

رشش٠ٓ 

 1األٚي 
 َظشَاخ َشىء انحثهُاخ.  –انًقذيح  -  2

 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ
رشش٠ٓ 

 2األٚي 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ  قاَىٌ انتكىٍَ انحُىٌ. -  2

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

رشش٠ٓ 

 3االٚي 
تصُُف شؼثح انحثهُاخ و صفاخ يدايُؼها  -  2

 انشئُسُح.
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

رشش٠ٓ 

 4األٚي 
انحثهُاخ األونُح: دساستها، يثال ػهُها  -  2

 انشيُح.
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

رشش٠ٓ 

 1اٌضبٟٔ 
دساسح يقاسَح ألخهضج اندسى فٍ يدايُغ   2

 انحثهُاخ

اندهاص انغطائٍ: تشكُة اندهذ و يكىَاته فٍ   

 تؼض اصُاف انحثهُاخ.

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 



اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

رشش٠ٓ 

 2اٌضبٟٔ 
انًشتقاخ اندهذَح: انقشىس, انًخانة, انًُاقُش,   2

 انشَش, األظالف, األظافش, انقشوٌ.
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

رشش٠ٓ 

 3اٌضبٟٔ 
 اندهاص انهُكهٍ:  2

 اندهاص انهُكهٍ: أقساو اندهاص انهُكهٍ
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

رشش٠ٓ 

 4اٌضبٟٔ 
انهُكم انًحىسٌ, اندًدًح فٍ انفقاسَاخ  -  2

 انًختهفح .
اٌم١بع١خ اٌطش٠مخ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

وبْٔٛ 

 1األٚي 
اندهاص انهُكهٍ: انهُكم انًحىسٌ ,   -  2

 انؼًىد انفقشٌ, انقص, االضالع .
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

وبْٔٛ 

 2األٚي  
انهُكم انطشفٍ: اإلطشاف األيايُح,  -  2

 اإلطشاف انخهفُح 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

األداء اٌصفٟ اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ  أقساو اندهاص انؼصثٍ:اندهاص انؼصثٍ :   2وبْٔٛ 



االٌىزشٟٚٔ  ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ اندهاص انؼصثٍ انًشكضٌ,انذياؽ. 3األٚي

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

وبْٔٛ 

 4األٚي 
يقاسَح انذياؽ فٍ انفقاسَاخ, يقاسَح انحثم  -  2

 انشىكٍ فٍ انفقاسَاخ انًختهفح

اندهاص انؼصثٍ انًحُطٍ:األػصاب  -

 انشىكُح , األػصاب انًحُطُح .

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

وبْٔٛ 

 1اٌضبٟٔ 
دساسح يقاسَح نثؼض اػضاء انحس:األَف,   2

 انؼٍُ, األرٌ , تشاػى انزوق.
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

وبْٔٛ 

 2اٌضبٟٔ 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ  انًستهًاخ اندهذَح، خهاص انخظ انداَثٍ  2

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

وبْٔٛ 

 3اٌضبٟٔ 
اػضاء انحس:أػضاء انشى، أػضاء انثصش،   2

 أػضاء انسًغ، أػضاء انهًس، أػضاء انتزوق.
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

وبْٔٛ 

 4اٌضبٟٔ 
 خهاص انذوساٌ :  2

يكىَاخ خهاص انذوساٌ, انقهة, انتششَح  -

 انًقاسٌ نهقهة فٍ انفقاسَاخ انًختهفح.

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 



إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

شجبط    

1 
 انًختهفح .اندهاص انششَاٍَ فٍ انفقاسَاخ  -  2

 اندهاص انىسَذٌ فٍ انفقاسَاخ انًختهفح . -
 

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

شجبط    

2 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ  اندهاص انهًفاوٌ فٍ انفقاسَاخ انًختهفح .  2

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

 اندهاص انؼضهٍ :  2 1آراس    

 أَىاع انؼضالخ . –يُشأ انؼضالخ  -
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

يقاسَح انؼضالخ انهُكهُح فٍ انفقاسَاخ انًختهفح   2 2 آراس   

. 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

آراس     

3 
اندهاص انهضًٍ فٍ انفقاسَاخ انًختهفح: انقُاج   2

وانتشاكُة انهضًُح:انفى, انتدىَف انفًٍ، 

 انًهحقح تهًا, انثهؼىو , انًؼذج , األيؼاء.

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 



 ٌٍذساعخ

آراس     

4 
 انغذد انهضًُح. -  2

 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

اندهاص انتُفسٍ: انتششَح انًقاسٌ نهدهاص   2 ١ٔ1غبْ 

 انتُفسٍ فٍ انفقاسَاخ انًختهفح
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ  يُكاَُكُح انتُفس  2 ١ٔ2غبْ  

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ  يُشأ اندهاص االتشاصٌ، اَىاع انكهً وتشاكُثها  2 ١ٔ3غبْ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

انتششَح انًقاسٌ نهدهاص االتشاصٌ فٍ انفقاسَاخ   2 ١ٔ4غبْ 

 انًختهفح .
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌزشش٠ؼ اٌّمبسْ ٌٍؾج١ٍبد / د.شىشٞ ػٍٟ ؽج١ت ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

د.شىشٞ ؽج١ت خ١ًٍ ٚ  /ٌٍؾج١ٍبد أعبع١بد اٌزشش٠ؼ اٌّمبسْ 

 ػجذ اٌض٘شح وبظُ ػجذ .
ِجبدا رشش٠ؼ اٌؾ١ٛاْ / د.ػجذاٌمبدس عبعُ اٌش١خٍٟ ٚد.ع١ٍُ ٔغُ  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس(  2

 ػّشاْ

 ػٍُ اٌؾ١ٛاْ / د.ِؾّٛد اؽّذ اٌجٕٙبٚٞ

 اٌزشش٠ؼ اٌّمبسْ ٌٍفمش٠بد / اٌغ١ذ صالػ اٌذ٠ٓ إٌٛسٞ

 عؼ١ذ ػٍُ فغ١ٌٛٛع١ب اٌؾ١ٛاْ / د.خبٌذ ؽ١ّذ ِؾّذ
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 

ِب٠ظ   

1 
 اندهاص انتُاسهٍ :  2

اندهاص انتُاسهٍ و ػال قته تاندهاص يُشأ  -

 االتشاصٌ .

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

انتششَح انًقاسٌ نهدهاص انتُاسهٍ انزكشٌ  -  2 2ِب٠ظ  

 فٍ تؼض انحثهُاخ .

األَثىٌ  انتششَح انًقاسٌ نهدهاص انتُاسهٍ -

 فٍ تؼض انحثهُاخ.

اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

 3ِب٠ظ 

ٚ4 
 انظاهشج انخُثُح-  2

 يقاسَح انخُثُح فٍ انفقشَاخ انًختهفح. 
اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ 

 ، اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ
األداء اٌصفٟ 

االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالِزؾبٔبد

ػجش 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ

ػجش  ________ ايتحاَاخ َهائُح  2  5ِب٠ظ 

إٌّصبد 

االٌىزش١ٔٚخ 

اٌّخصصخ 

 ٌٍذساعخ



ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13
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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد-جبيؼخ ركشٚذ-ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى ػهٕو انحٛبح / انًشكض  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجشَبيج األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 يزمذوحٕٛٚخ  يؼبنجخ 

 كزٕساِد اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 فصهٙ

 يحبضشاد انًؼزًذ   ثشَبيج االػزًبد .6

 ثشايج انزؼهٛى االنكزشَٔٙ انًؤصشاد انخبسجٛخ األخشٖ  .7

 29/5/2221 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيج األكبدًٚٙ .9

 انزؼشٚف ثبنزهٕس انجٛئٙ ٔيصبدسِ ٔإَاػّ ٔيضبسِ -1

 انحٕٛٚخ نهزهٕسًؼبنجخ اند انزؼشٚف ثزمبَب -2

 اًْٛخ حًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕس ٔاَؼكبط رنك ػهٗ انكبئُبد انحٛخ -3

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيجيخشجبد ان  .12

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 إَاع انًهٕصبد ٔيصبدسْبانزؼشف ػهٗ        -1أ

 حًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕسهٗ فٓى اًْٛخ جؼم انطبنجبد لبدساد ػاٌ َ      -2أ

 خ انزهٕسجزمبَبد ٔطشائك يؼبنانرًكٍٛ انطبنجبد يٍ انزؼشف ػهٗ  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيج نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 االطالع ػهٗ ثؼض يصبدس انزهٕس انجٛئٙ– 1ة 

 يٍ انزهٕس انًسبًْخ فٙ حًبٚخ انجٛئخ – 2ة 

 طبنجبد يٍ انٛبد حًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕسرًكٍٛ ان       - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االنكزشَٔٛخ ثشايج انزٕاصم انًزؼهمخ ثبنًحبضشاد انًحبضشاد انُظشٚخ, انحبسجخ ٔاالَزشَذ,

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 ٔاػذاد انزمبسٚش انؼهًٛخ االيزحبَبد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ ٔاالسئهخ انشفٕٚخ

 

 

 
 انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . ألْذافا -ج

 االْزًبو ثبنجٛئخ كَُٕب جضء يٓى يُٓب -1ج         

 حًبٚخ ٔاجت ػهًٙ ٔاخاللٙ -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ثشايج انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

 انًحبضشاد انًجبششح

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 االيزحبَبد انُظشٚخ 

 

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 
 

 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيج  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمشس أٔ انًسبق سيض انًمشس أٔ انًسبق انًشحهخ انذساسٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2 يزمذوحٕٛٚخ يؼبنجخ   دكزٕساِ

     

     

     

     
     
 
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيج .14

 االنرتنت, البحوث, رسائل الدراسات العليا الكتب ,

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُرفالوعاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 حُىَت هعالجت  2222-2221

 هتقذم
                 تُارٌاخ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 



  
 7الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

     / انًشكض ؼهًٙ انمسى ان .2

  اسى / سيض انًمشس .3

  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

  انفصم / انسُخ .5

  )انكهٙ(د انسبػبد انذساسٛخ ػذ .6

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحت 

 
  

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشج .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 

 

 

 



  
 9الصفحت 

 
  

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 2112د.حسني علي السعدي-علم البيئة والتلوث ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ملعاجلة احليويةكتب ا )انًصبدس(  ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 2112-وليد رفيق العياصرة-الرتبية البيئية

 1987-د.لطيف محيد علي-التلوث الصناعي

ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

 نشخصٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس اانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

انزؼشف ػهٗ يفبْٛى   2 1

 ػبيخ فٙ انجٛئخ
 االيزحبَبد انًحبضشاد يذخم انٗ ػهى انجٛئخ

انزؼشف ػهٗ إَاع  2 2

 ٔيصبدس انزهٕس
 االيزحبَبد انًحبضشاد نٗ انزهٕسيذخم ا

انزؼشف ػهٗ إَاع  6 3-5

 يؼبنجخ انزهٕس
 االيزحبَبد انًحبضشاد إَاع يؼبنجخ انزهٕس

    ايزحبٌ رمًٕٚٙ 2 6
 االيزحبَبد انًحبضشاد انًؼبنجخ انفٛضٚبئٛخ انًؼبنجخ انفٛضٚبئٛخ 2 7

 يزحبَبداال انًحبضشاد انًؼبنجخ انكًٛٛبئٛخ انًؼبنجخ انكًٛٛبئٛخ 2 8
إَاع ٔرمبَبد  14 9-15

 انًؼبنجخ انحٕٛٚخ
انًؼبنجخ 

انحٕٛٚخ)ثبنُجبد 

ٔانجكزشٚب ٔانفطشٚبد 

 ٔانسٛبَٕثكزشٚب (

 االيزحبَبد انًحبضشاد
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  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية التربية للبنات:  / المعهدةالكلي   
 قسم علوم الحياة:    القسم العلمي    
 22/5/2021تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  ا.م.د.انتصار غانم الصميدعي: المعاون العلمي سما                   ا.م.د.ايوب جمعة عبدالرحمن: رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1لصفحت ا

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد-جبيؼخ ركشٚذ-ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى ػهٕو انحٛبح / انًشكض  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجشَبيج األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 هزهٕس(انحٕٛٚخ ن ًؼبنجخ ان)

 يبجسزٛش بئٛخ اسى انشٓبدح انُٓ .4

  :انُظبو انذساسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 فصهٙ

 يحبضشاد انًؼزًذ   ثشَبيج االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسجٛخ األخشٖ  .7

 29/5/2221 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيج األكبدًٚٙ .9

 انزؼشٚف ثبنزهٕس انجٛئٙ ٔيصبدسِ ٔإَاػّ ٔيضبسِ -1

 نجٛئٙانزؼشٚف ثزمبَبد يؼبنجخ انزهٕس ا -2

 اًْٛخ حًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕس ٔاَؼكبط رنك ػهٗ انكبئُبد انحٛخ -3

 

 

 

 

 

 
 



  
 2لصفحت ا

 
  

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيجيخشجبد ان  .12

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 اكسبة انطبنجبد انًٓبسح انًؼشفٛخ ثبَٕاع انًهٕصبد ٔيصبدسْب       -1أ

 ًْٛخ يؼبنجخ انزهٕس انجٛئٙجؼم انطبنجبد لبدساد ػهٗ فٓى ا-2أ

 خ انزهٕسجرًكٍٛ انطبنجبد يٍ انزؼشف ػهٗ رمبَبد ٔطشائك يؼبن -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيج نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 االطالع ػهٗ ثؼض يصبدس انزهٕس انجٛئٙ– 1ة 

 يٍ انزهٕس انًسبًْخ فٙ حًبٚخ انجٛئخ – 2ة 

 ٛبد حًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕسرًكٍٛ انطبنجبد يٍ ان       - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االنكزشَٔٛخ ثشايج انزٕاصم انًزؼهمخ ثبنًحبضشاد انًحبضشاد انُظشٚخ, انحبسجخ ٔاالَزشَذ,

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 ٔاػذاد انزمبسٚش انؼهًٛخ االيزحبَبد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ ٔاالسئهخ انشفٕٚخ

 

 

 
 اَٛخ ٔانمًٛٛخ .انٕجذ األْذاف -ج

 االْزًبو ثبنجٛئخ كَُٕب جضء يٓى يُٓب -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ثشايج انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

 انًحبضشاد انًجبششح

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 االيزحبَبد انُظشٚخ 

 

 



  
 3لصفحت ا

 
  

 

 
 

 .انشخصٙ(ٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس األخش )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيج  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمشس أٔ انًسبق سيض انًمشس أٔ انًسبق انًشحهخ انذساسٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2 هزهٕسانحٕٛٚخ نًؼبنجخ ان  يبجسزٛش

     

     

     

     
     
 
 
 
 



  
 4لصفحت ا

 
  

 
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيج .14

 دراسات العلياالكتب , االنرتنت, البحوث, رسائل ال

 



  
 5لصفحت ا

 
  

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج خاصت بالال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 الحُىَتوعالجتال  2222-2221

 تلىثلل
                 تُارٌاخ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6لصفحت ا

 
  

 



  
 7لصفحت ا

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

     / انًشكض ؼهًٙ انمسى ان .2

  اسى / سيض انًمشس .3

  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

  انفصم / انسُخ .5

  هٙ()انكػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8لصفحت ا

 
  

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشج .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 

 

 

 



  
 9لصفحت ا

 
  

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 2112د.حسني علي السعدي-علم البيئة والتلوث ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 كتب املعاجلة احليوية )انًصبدس(  ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

 زت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                اـ انك

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 2112-وليد رفيق العياصرة-الرتبية البيئية

 1987-د.لطيف محيد علي-التلوث الصناعي

ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

انزؼشف ػهٗ يفبْٛى   2 1

 ػبيخ فٙ انجٛئخ
 االيزحبَبد انًحبضشاد يذخم انٗ ػهى انجٛئخ

انزؼشف ػهٗ إَاع  2 2

 ٔيصبدس انزهٕس
 يزحبَبداال انًحبضشاد يذخم انٗ انزهٕس

انزؼشف ػهٗ إَاع  6 3-5

 يؼبنجخ انزهٕس
 االيزحبَبد انًحبضشاد إَاع يؼبنجخ انزهٕس

    ايزحبٌ رمًٕٚٙ 2 6
 االيزحبَبد انًحبضشاد انًؼبنجخ انفٛضٚبئٛخ انًؼبنجخ انفٛضٚبئٛخ 2 7

 االيزحبَبد انًحبضشاد انًؼبنجخ انكًٛٛبئٛخ انًؼبنجخ انكًٛٛبئٛخ 2 8
ٔرمبَبد إَاع  14 9-15

 انًؼبنجخ انحٕٛٚخ
انًؼبنجخ 

انحٕٛٚخ)ثبنُجبد 

ٔانجكزشٚب ٔانفطشٚبد 

 ٔانسٛبَٕثكزشٚب (

 االيزحبَبد انًحبضشاد
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 1لصفحت ا

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد-جبيؼخ ركشٚذ-ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى ػهٕو انحٛبح / انًشكض  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجشَبيج األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 هزهٕس(انحٕٛٚخ ن ًؼبنجخ ان)

 يبجسزٛش بئٛخ اسى انشٓبدح انُٓ .4

  :انُظبو انذساسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 فصهٙ

 يحبضشاد انًؼزًذ   ثشَبيج االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسجٛخ األخشٖ  .7

 29/5/2221 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيج األكبدًٚٙ .9

 انزؼشٚف ثبنزهٕس انجٛئٙ ٔيصبدسِ ٔإَاػّ ٔيضبسِ -1

 نجٛئٙانزؼشٚف ثزمبَبد يؼبنجخ انزهٕس ا -2

 اًْٛخ حًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕس ٔاَؼكبط رنك ػهٗ انكبئُبد انحٛخ -3

 

 

 

 

 

 
 



  
 2لصفحت ا

 
  

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيجيخشجبد ان  .12

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 اكسبة انطبنجبد انًٓبسح انًؼشفٛخ ثبَٕاع انًهٕصبد ٔيصبدسْب       -1أ

 ًْٛخ يؼبنجخ انزهٕس انجٛئٙجؼم انطبنجبد لبدساد ػهٗ فٓى ا-2أ

 خ انزهٕسجرًكٍٛ انطبنجبد يٍ انزؼشف ػهٗ رمبَبد ٔطشائك يؼبن -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيج نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 االطالع ػهٗ ثؼض يصبدس انزهٕس انجٛئٙ– 1ة 

 يٍ انزهٕس انًسبًْخ فٙ حًبٚخ انجٛئخ – 2ة 

 ٛبد حًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕسرًكٍٛ انطبنجبد يٍ ان       - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االنكزشَٔٛخ ثشايج انزٕاصم انًزؼهمخ ثبنًحبضشاد انًحبضشاد انُظشٚخ, انحبسجخ ٔاالَزشَذ,

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 ٔاػذاد انزمبسٚش انؼهًٛخ االيزحبَبد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ ٔاالسئهخ انشفٕٚخ

 

 

 
 اَٛخ ٔانمًٛٛخ .انٕجذ األْذاف -ج

 االْزًبو ثبنجٛئخ كَُٕب جضء يٓى يُٓب -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ثشايج انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

 انًحبضشاد انًجبششح

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 االيزحبَبد انُظشٚخ 

 

 



  
 3لصفحت ا

 
  

 

 
 

 .انشخصٙ(ٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس األخش )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيج  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمشس أٔ انًسبق سيض انًمشس أٔ انًسبق انًشحهخ انذساسٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2 هزهٕسانحٕٛٚخ نًؼبنجخ ان  يبجسزٛش

     

     

     

     
     
 
 
 
 



  
 4لصفحت ا

 
  

 
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيج .14

 دراسات العلياالكتب , االنرتنت, البحوث, رسائل ال

 



  
 5لصفحت ا

 
  

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج خاصت بالال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 الحُىَتوعالجتال  2222-2221

 تلىثلل
                 تُارٌاخ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6لصفحت ا

 
  

 



  
 7لصفحت ا

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

     / انًشكض ؼهًٙ انمسى ان .2

  اسى / سيض انًمشس .3

  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

  انفصم / انسُخ .5

  هٙ()انكػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشج .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 2112د.حسني علي السعدي-علم البيئة والتلوث ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 كتب املعاجلة احليوية )انًصبدس(  ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

 زت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                اـ انك

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 2112-وليد رفيق العياصرة-الرتبية البيئية

 1987-د.لطيف محيد علي-التلوث الصناعي

ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

انزؼشف ػهٗ يفبْٛى   2 1

 ػبيخ فٙ انجٛئخ
 االيزحبَبد انًحبضشاد يذخم انٗ ػهى انجٛئخ

انزؼشف ػهٗ إَاع  2 2

 ٔيصبدس انزهٕس
 يزحبَبداال انًحبضشاد يذخم انٗ انزهٕس

انزؼشف ػهٗ إَاع  6 3-5

 يؼبنجخ انزهٕس
 االيزحبَبد انًحبضشاد إَاع يؼبنجخ انزهٕس

    ايزحبٌ رمًٕٚٙ 2 6
 االيزحبَبد انًحبضشاد انًؼبنجخ انفٛضٚبئٛخ انًؼبنجخ انفٛضٚبئٛخ 2 7

 االيزحبَبد انًحبضشاد انًؼبنجخ انكًٛٛبئٛخ انًؼبنجخ انكًٛٛبئٛخ 2 8
ٔرمبَبد إَاع  14 9-15

 انًؼبنجخ انحٕٛٚخ
انًؼبنجخ 

انحٕٛٚخ)ثبنُجبد 

ٔانجكزشٚب ٔانفطشٚبد 

 ٔانسٛبَٕثكزشٚب (

 االيزحبَبد انًحبضشاد



  
 12لصفحت ا

 
  

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت:  الجامعة    
 كلية التربية للبنات:  / المعهدةالكلي   
 قسم علوم الحياة :    القسم العلمي    
 22/5/2021:   تاريخ ملء الملف   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   ا.م.د.انتصار غانم                   : المعاون العلمي سما                            ا.م.د.ايوب جمعه : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ستاادة القصو  من الار  المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

                           كلُت الخربُت للبناث انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى ػهٕو انسٛبح / انًشكض  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 اسخوارة الىصف االكادَوٍ

 بكالىرَىش علىم حُاة  اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 سنىٌ

 الذراست النظرَت والعولُت انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 ,  زَاراث الكخرونُت  هخبادلت هع خاهعاث اخريالوخخبراث  انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 92/5/9292 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 يٓبساد ػًهٛخ رًكٍ يٍ رشخٛص األيشاض انزٙ رسججٓب انطفٛهٛبد نإلَسبٌ ٔانسٕٛاٌ -1

 ٔكم يبٚزؼهك ثّ. انالفمبسٚبديؼشفخ ٔفٓى ػهى انطفٛهٛبد ,ٔػهى  -2

 يٓبساد االسزخذاو ٔانزطٕٚش انزارٙ رًكٍ يٍ انًُبفسخ يغ االخشٍٚ ٔاالثذاع. -3
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 انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انًطهٕثخ ٔطشائك جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
      ٔانسٕٛاٌ اإلَسبٌانًشزشكخ ثٍٛ  نإليشاضرًكٍٛ انطهجخ يٍ انسصٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى   -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انسصٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى  نهطفٛهٛبد ٔرشخٛصٓب ػًهٛب" -2أ

  انالفمبسٚبدؼهى رًكٍٛ انطهجخ يٍ انسصٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ن -3أ

 فٓى االفكبس -4أ
 رًُٛخ انًُطك انؼهًٙ ٔادٔارّ -5أ

 سثظ االفكبس ثبنٕالغ انؼًهٙ ٔرطجٛمبرّ -6أ
  
 جشَبيح نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

               انمذسح ػهٗ االكزشبف ٔاالثزكبس – 1ة 

   ثبنالفمبسٚبدرًكٍٛ انطهجخ يٍ زم انًشبكم انًشرجطخ   - 2ة 

   انمذسح ػهٗ اداء انزدبسة انؼهًٛخ  – 3ة 

 سفغ انمذسحػهٗ االسززكبس    - 4ة 

     

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 اسزخذاو انسجٕسح ,انسجٕسح االنكزشَٔٛخ,انسالٚذاد ,اداء انزدبسة انؼهًٛخ. -      

 .انكبدساألكبدًٚٙصٚبسح انًخزجشاد انؼًهٛخ يٍ لجم  -

 انًذسٔسخ َظشٚب" ػهٗ انًسزٕٖ انؼًهٙ فٙ يخزهف فشٔع ػهٕو انسٛبح رطجٛك انًٕاضٛغ -

 طشٚمخ رٕظٛف انزؼهٛى االنكزشَٔٙ. -

 
 طشائك انزمٛٛى      

 ايزسبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  -

 ايزسبَبد فصهٛخ َٔٓبئٛخ -

 دسخبد نهٕاخجبد انجٛزٛخ -

 انًشبسكبد انفشدٚخ ٔاندًبػٛخ -
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

 انؼاللبد ثٍٛ انًسججبد انًشضٛخ  إنٗرًكٍٛ انطبنت يٍ انزٕصم  -1ج         

 يٓبساد ػًهٛخ رًكٍ انطبنت يٍ انزٕصم نزشخٛص انطفٛهٛبد انًشضٛخ  -2ج

 صسع زت انًؼشفخ . -3ج 

 صسع انمٛى االخاللٛخ. -4ج

     
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 نًسزٕٖ انؼًهٙ.رطجٛك انًٕاضٛغ انًذسٔسخ َظشٚب" ػهٗ ا -

 .األكبدًٚٙصٚبسح انًخزجشاد انؼهًٛخ يٍ انكبدس  -

 .رذسٚس انطهجخ ثخجشاد رسبكٙ انٕالغ -

 ٔضغ يُبْح رذسٚسٛخ يٍ لجم انكهٛخ يشبثٓخ نجٛئخ انؼًم.-
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 طشائك انزمٛٛى    

 .ايزسبَبد ٕٚيٛخ ثأسئهخ يزؼذدح انخٛبساد انزٙ رزطهت يٓبساد ػًهٛخ  -

 سئهخ ػًهٛخ .ايزسبَبد ٕٚيٛخ ثأ -

 دسخبد يشبسكخ ألسئهخ انًُبفسخ نهًٕاضٛغ انذساسٛخ -

 
 

 

 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ -د 

 نهطفٛهٛبد ,انالفمبسٚبد. َسٛدٛخرًكٍٛ انطهجخ يٍ اسزخذاو ششائر صخبخٛخ رزضًٍ يمبطغ  -1د

 رارٙ يسزًش نًب ثؼذ انزخشج.ش ٍٛ انطهجخ يٍ رطٕٚرًك -2د

 لٕح انشخصٛخ  -3د 

 انطًٕذ انًؼشفٙ -4د

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 ٔضغ يُبْح رذسٚسٛخ يٍ لجم انكهٛخ يشبثٓخ نجٛئخ انؼًم. -

   ندزة اَزجبِ انطهجخ ٔانزفبػم يغ انًسبضشح.data show شض انجٛبَبدػاسزخذاو خٓبص  -

 زخذاو انًدٓش ٔاالدٔاد انًخزجشٚخ ػُذ رذسٚس اندبَت انؼًهٙ يٍ انًسبضشح.اس -

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 ايزسبَبد ٕٚيٛخ ثأسئهخ ثٛزٛخ  زهٓب رارٛب" -
 يُبفسخ رزؼهك ثبنًبدح انذساسٛخ . ألسئهخدسخبد يشبسكخ  -

 اخشاء االخزجبساد االنكزشَٔٛخ -

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمشس أٔ انًسبق سيض انًمشس أٔ انًسبق اسٛخ انًشزهخ انذس

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 - الفمشٚبد  انثبَٛخ 

 2 - طفٛهٛبد  انشاثؼخ
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

  الت كمصدر للمعلومات.واالطالع على ادلصادر والكتب واجمل أسبوعيااحلث على زيارة ادلكتبة 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 حسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ./مركزي 

 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14

 ادلكتبة ادلركزية يف اجلامعة والكلية  -1
 يت.شبكة ادلعلومات االنرتن -2
 جتارب اجلامعات العربية والعادلية. -3
 ناهج الدراسية احلالية.ادل -4
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث الخعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للخقُُن

 هخرخاث الخعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهس الوقرر السنت / الوسخىي

 أم اخخُارٌ
 ُتالوهاراحاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والخأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوخعلقت بقابلُت الخىظُف 

 (والخطىر الشخصٍ

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

                      أساسٍ الفقارَاث  الثانُت 

                   
                      أساسٍ طفُلُاث  الرابعت
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كلُت الخربُت للبناث/خاهعت حكرَج   انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  قسن علىم الحُاة   / انًشكض ًٙ ؼهانمسى ان .2

  طفٛهٛبد ,الفمبسٚبد   اسى / سيض انًمشس .3

 ػًهٙ  َظش٘, أشكبل انسضٕس انًزبزخ .4

  سُٕ٘  انفصم / انسُخ .5

 42, 44 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 29/5/2421 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 التعرف على األمراض الطفيلية  -

 صهاطرق تشخي -

 طرق العالج منها -

 طرق الوقاية واحلد من انتشار األمراض الطفيلية  -

 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ .14

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 التعرف على األمراض الطفيلية    -1أ

 طرق تشخيصها   -2أ

 طرق العالج منها  -3أ

 تشار األمراض الطفيليةطرق الوقاية واحلد من ان   -4أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٚسزطٛغ انطبنت رشخٛص انطفٛهٛبد إٌ - 1ة

 ٔانسٕٛاٌ  اإلَسبٌٚزؼشف انطبنت ػهٗ األيشاض انطفٛهٛخ انًشزشكخ ثٍٛ   - 2ة

 رؼهٛى انطبنت ػهٗ انمٛبو ثبنخطٕاد انًخزجشٚخ  فٙ رشخٛص انطفٛهٙ ثبنًخزجش  - 3ة

      
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 َظشٚب" ثبنًسبضشاد

  فٙ انًخزجش ػًهٛب"

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 االيزسبَبد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ)انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔانُٓبئٛخ( -

 (quizااليزسبَبد انمصٛشح ) -

 انزمبسٚش -
 طشٚمخ انزمٕٚى  االنكزشَٔٙ -

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 ثصٕسح رفصٛهٛخ األيشاض انزؼشف ػهٗ -1ج

 انزشخٛص انذلٛك نهًشض إنٗٔانؼاليبد نهزكٍٓ ٔاالسزفٓبو نهٕصٕل  األػشاض أْىيؼشفخ  -2ج

 نهٕصٕل نهزشخٛص انذلٛك األزذاسصٚبدح يمذسح انطبنت ثشثظ  -3ج

 انطفٛهٛخ األيشاضرٕسٛغ رٍْ انطبنت فٙ يدبل ػهى   -4ج

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 (ٔأشكبنٓب ٔدٔساد زٛبرٓب  جشاد )ػشض انششائر نهطفٛهٛبدانًخز/ػًهٙ 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

   )انٕٛيٛخ,انفصهٛخ(انؼًهٛخانُظشٚخ ٔ االيزسبَبد  -1



  
 8الصفحت 

 
  

 

 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 األيشاض انطفٛهٛخ  انًٓبسح فٙ انزؼشف ػهٗ -1د
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕزذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  12  2-3-4-5-6- 1
 من تطبيقاته مع االمثلة

طريقة استعمال  
اجملهر,مملكة 
 ادلميزاتاالبتدائيات, 

 العامة والتصنيف

 عامة ومناقشة   أسئلة   حماضرة على السبورة 

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  2   7  
 من تطبيقاته مع االمثلة

 -ادلملكة احليوانية 
  السفنجيات شعبة ا

 ,ادلميزات العامة
 والتصنيف

 امتحان شهري  عرض توضيحي 

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  6 11 -8-9
 من تطبيقاته مع االمثلة

 أسئلة عامة ومناقشة       حماضرة على السبورة   شعبة الالسعات

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  2 11-12 
 من تطبيقاته مع االمثلة

حماضرة على    دلسطحةشعبة الديدان ا
  االلكرتونية السبورة 

 أسئلة عامة ومناقشة    

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  2 13
 من تطبيقاته مع االمثلة

 امتحان شهري       عرض توضيحي شعبة الديدان اخليطية 

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  6 14-15-16
 من تطبيقاته مع االمثلة

 أسئلة عامة ومناقشة     ض توضيحيعر  شعبة الديدان احللقية 

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  6 19 -17-18 
 من تطبيقاته مع االمثلة

شعبة ادلفصليات 
,ادلميزات العامة , 

 والتصنيف

 أينامتحان   عرض توضيحي

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  2 21
 من تطبيقاته مع االمثلة

شعبة النواعم ,ادلميزات 
 ,التصنيف

 لى السبورة حماضرة ع
 االلكرتونية

 عامة أسئلة

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  2 1
 من تطبيقاته مع االمثلة

ارشادات عامة عن 
دراسة الطفيليات 
 واستخدام اجملهر

 عامة أسئلة  حماضرة على السبورة 

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  4 2-3
 من تطبيقاته مع االمثلة

االميبا ادلتطفلة يف 
 اإلنسان

ضشح ػهٗ يسب

   انسجٕسح 

 أسئلة عامة ومناقشة    

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  4 4-5
 من تطبيقاته مع االمثلة

 امتحان شهري   ػشض رٕضٛسٙ السوطيات الدموية

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  4 6-7
 من تطبيقاته مع االمثلة

البوغيات احليوانية 
 والدموية

  أسئلة عامة ومناقشة    ػشض رٕضٛسٙ
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

 الكتب ادلنهجية ادلقررة ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ادلصادر الساندة لكل مقرر )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛسٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
  األساسيةاجملالت العلمية يف االختصاصات 

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 مواقع التعليم االلكرتوين جلامعة تكريت

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

  ظ.يفشداد نهًُبْح رزضًٍ انزطٕس انسبصم فٙ كم يمشس إضبفخ  

 سزخذاو االسبنٛت االنكزشَٔٛخ انسذٚثخ نغشض اكزسبة انًؼشفخ نذٖ انطالة. ا

 

 

 

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  2 8
 من تطبيقاته مع االمثلة

يسبضشح ػهٗ  ادلقوسات 

   انسجٕسح 
 امتحان شهري  

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  2 9
 من تطبيقاته مع االمثلة

 أسئلة عامة ومناقشة     عرض توضيحي اذلدبيات

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  4 11-11
 من تطبيقاته مع االمثلة

 -الديدان ادلسطحة 
 ادلخرمات الكبدية

 أسئلة عامة ومناقشة     ػشض رٕضٛسٙ

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  2   12
 من تطبيقاته مع االمثلة

 امتحان يومي ػشض رٕضٛسٙ ادلخرمات ادلعوية 

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  4  14 -13
 من تطبيقاته مع االمثلة

 أسئلة عامة ومناقشة     ى السبورةحماضرة عل  ادلخرمات الدموية 

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  4    15-16
 من تطبيقاته مع االمثلة

 امتحان شهري عرض توضيحي الديدان الشريطية

فهم افكار ادلوضوع والتمكن  6 17-18-19
 من تطبيقاته مع االمثلة

   امتحان شاوي عرض توضيحي الديدان اخليطية 

ادلوضوع والتمكن فهم افكار  4 21-21
 من تطبيقاته مع االمثلة

 عامة أسئلة حماضرة على السبورة مفصلية األرجل 
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