
 

 

 



 

 

 

  
 وصف البرنامج األكاديمي          

  

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

  
   المؤسسة التعليمية  .1   جامعة تكريت /كلية التربية للبنات 

  القسم العلمي / المركز  .2   علوم الحياة 

اسم البرنامج األكاديمي او   .3 احياء معاصر  

   المهني 

   اسم الشهادة النهائية   .4 دكتوراه

 



 

 

   النظام الدراسي :  .5   سنوي 

   سنوي /مقررات /أخرى 

   برنامج االعتماد المعتمد   .6 ال يوجد  

   المؤثرات الخارجية األخرى  .7   النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية 

   تاريخ إعداد الوصف  .8 2021/10/1

   أهداف البرنامج األكاديمي .9

   تدريس مادة علوم الحياة  في المدارس الثانوية. رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في - 1

تمكين الطالبات من االلمام بفروع علوم الحياة. النبات والحيوان واالحياء المجهرية فضال فروع البيئة   - 2

   والوراثة

  

   تعزيز إدراك الطالبات بآفاق علوم الحياة واهميتها   - 3

   االرتقاء بوعي الطالبات في ادراك اهمية االحياة والبيئة المحيطة بها والتعرف عليها نظريا وتجريبيا - 4



 

 

 



 

 

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 والتقويم للمادة العلمية.    أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس-  1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  -  2ب 

 مشوقة  

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات علم  -  3ب 

 النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها   
  

   طرائق التعليم والتعلم       



 

 

 الطريقة القياسية (االلقائية.)  - 

 طريقة النص.  - 

 الطريقة االستقرائية (االستنبطاية.)  - 

 طريقة حل المشكالت .    - 

طريقة المناقشة  

طريقة االستكشاف 

 طريقة التجربة  

 طرائق التقييم        

التقويم البنائي او التكويني( اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم  - 

 الصفي.)  

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



 

 

   ً   ً

 



 

 

 

  

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .     - 1د

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

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي.    - 3د

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

   طرائق التعليم والتعلم           



 

 

  

 الطريقة االستقرائية ( االستنباطية)   -

 طريقة حل المشكالت.    -

اعداد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على  -

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية.  

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها    -

 الطريقة التجريبية   -

 طريقة المناقشة.   -
  

   طرائق التقييم           

 



 

 

  
   االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -

المالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار ، والتواصل الفكري والعلمي ، والعمل بروح   -

   الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة .  

تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت   
   المختبرية والميدانية. واجراء بعض التجارب 
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  المرحلة الدراسية  رمز المقرر أو المساق     اسم المقرر أو المساق  الساعات المعتمدة          

 نظري        عملي     

  الصف األول      احياء معاصر 2  2 

  الصف االول     تشريح نبات 2  2 

  الصف االول     حياتية خلية 2  2 

  الصف األول      كيمياء عامة 2  2   



 

 

  الصف األول      علم االرض  1  - 

 

  الصف األول    علم النفس التربوي    2  - 

  الصف األول    أسس التربية    2  - 

  الصف األول    اللغة العربية   2  - 

  الصف األول    اللغة االنكليزية   1  - 

  الصف األول    الحاسبات    1  2 

حقوق اإلنسان  1  - 

 وديمقراطية  

  الصف االول   

   الصف الثاني    الالفقريات   2  2 

   الصف الثاني    تصنيف النبات   2  2 

   الصف الثاني    االنسجة   2  2 

   الصف الثاني    االجنة   2  2 



 

 

   الصف الثاني    كيمياء حياتية   2  2 

   الصف الثاني    علم نفس النمو   2  - 

   الصف الثاني    اإلدارة التربوية    2  - 

   الصف الثاني    احصاء حياتي   1  2 

   الصف الثاني    الحاسبات    1  2 

   الصف الثاني    اللغة اإلنكليزية    2  - 

   الصف الثالث    بيئة وتلوث  2  2 

 



 

 

 
 



 

 

   الشخصيالتخطيط للتطور  .12

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

 المشكلت   وحل  البحث  عللى  القدرة  لتنمية ، المماثلة  االقسام  في  عالمية  دراسات  على  االطالع-

 .     العلمية

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

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

  
 والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تنتهجهه  الذي المركزي  التوزيع  نظام  الكلية  في  القبول  يتبع  -
  وما  الطالب  رغبة  بين  وبالموازنة  العراقية   والمعاهد  الجامعات  في  القبول  استمارة   بحسب  العلمي

 .    مجموع من  عليه  حصل

  الطالبة  رغبة  بين  توازن  بالقسم  مختصة  لجنة  لقرار  يخضع  فهو  الحياة  علوم  قسم   في  القبول  أما
 .    الثانوية  المرحلة   في  السادس  للصف   النهائي  االمتحان  في  االحياء  مادة  في  ودرجتها

  



 

 

   المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .14

 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .    -

   الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . -

  

  

  

  

  

  

 مخطط مهارات المنهج  

  

  

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



 

 

      مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

  والتطور الشخصي)

األهداف الوجدانية  

  والقيمية 

 األهداف المهاراتية  

 الخاصة بالبرنامج  

 أساسي    األهداف المعرفية 

  أم اختياري

  السنة / المستوى  رمز المقرر  المقرراسم 

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

منهجية   أساسي                                

  البحث العلمي

   ٢٠٢١-٢٠٢٠  

                                      

  المرحلة    الثالثة                                  

                                      

                                        

                                      

                                        

                                      

  

  



 

 

 

 نموذج وصف المقرر  

   وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  

  ؛البرنامج.

 

 

  المؤسسة التعليمية .1  جامعة تكريت / كلية التربية للبنات 

  القسم العلمي  / المركز .2  قسم علوم الحياة

  اسم / رمز المقرر .3  منهجية البحث العلمي / الصف الثالث 

  أشكال الحضور المتاحة .4  محاضرات صفيةّ 

  السنةالفصل /  .5  مقرر سنوي 

عدد الساعات الدراسية   .6  ساعة  60

  (الكلي)

١/١٠/٢٠٢   تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 

  أهداف المقرر .8

  متكني الطالبات من ضبط كتابة البحوث العلمية سواء كانت نظرية او جتريبية .  -1

  تعريف الطالبات ابنواع النتاجات العلمية وانواع البحوث العلمية ووسائل مجع البياانت وتدوينها . -2

  جعل الطالب قادرا على ان يكتب حبثا علميا وفق ضوابط كتابة البحوث العلمية  -3

  

  



 

 

 

 10.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 

 

 األهداف المعرفية    - أ

  تمكين الطالبات من التعرف عل انواع البحوث العلمية .  - 1أ

   تمكين الطالبات من تطبيق قواعد كتابة البحث العلمي- 2أ

 تعريف الطالبات بمصادر المعلومات وانواع النتاجات العلمية  .   - 3أ

  تعليم ادوات البحث العلمي النظري والتجريبي . - 4أ

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .   - ب 

 المهارة في كتابة بحث علمي سليم.   – 1ب

 المقدرة على التمييز بين انواع النتاجات العلمية  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم        

  

  

 _ الطريقة القياسية ( القاء المحاضرات. )   

_ طريقة النص  

 الطريقة التجريبية  

  

  طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .وكتابة البحوث والتقارير 

  

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .   

  



 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية    - ج

 تنشأة الطالبات على حب البحث العلمي   - 1ج

 معرفة الجانب المشرق من البحوث العلمية ىانعكاسها على المجتمع   - 2ج- 

  طرائق التعليم والتعلم     

  

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .    -

  

تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني   -

  في التواصل وبث األفكار . 

  طرائق التقييم    

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

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .   

  

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

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل  .  - 1د

 اكتساب المعرفة بخصائص البحوث والتجارب البحثية   - 3د
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مخرجات   اسم الوحدة / أو الموضوع   طريقة التعليم  طريقة التقييم

التعلم  

  المطلوبة

  األسبوع   الساعات 

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

الطريقةالقياسية  

  ، طريقة النص 

العلم:التعريف بالعلم,نشاة  

  العلوم وتطورها

تشرين األول  2   

1  

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

الطريقة القياسية  

  ، طريقة النص 

 العلوم  

  الحديثة,اهداف العلم

تشرين األول  2   

2  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية  

  ، طريقة النص 

الفرق بين العلم والمعرفة  

  ,الفكير العلمي واساسياته

تشرين االول  2   

3  

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

طريقة النص ، 

الطريقة  

  القياسية

البحث العلمي وعالقته  

  بالعلم

تشرين األول  2   

4  

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

طريقة النص ، 

الطريقة  

  القياسية 

 البحوث  

العلمية,المقالة  

  المرجعية....الخ

تشرين الثاني   2   

1  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

خطة البحث    الطريقة القياسية 

  والفروض,المشكلة,اعنوان

تشرين الثاني   2   

2  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

مناهج البحث العلمي    الطريقة القياسية 

  وادواته

تشرين الثاني   2   

3  

تشرين الثاني      امتحان فصلي

4  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

المنهجين الوصفي    الطريقة القياسية 

  والتجريبي وادواته

كانون األول   2   

1  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

 القياسية  

وطريقة 

  النص 

 المنهج  

  الرياضي,االحصائي,المقارن

كانون األول    2   

2  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

مستلزمات انجاز البحث    الطريقة القياسية 

  والتجارب

كانون  2   

   3األول



 

 

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

طريقة النص 

والطريقة  

  القياسية 

االخطاء في التجارب  

  وانواعها

كانون األول   2   

4  

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

طريقة النص   

والطريقة  

  القياسية 

كانون الثاني   2    مصادر المعلومات

1   

طريقة النص  األداء الصفي  

 و 

كانون الثاني   2     االنترنت

2  



 

 

 

 

     الطريقة االستنباطية    واالمتحانات 

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

طريقة النص 

  والطريقة القياسية 

تدوين البحث  

  العلمي

   3كانون الثاني  2   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

تدوين فقرات    الطريقة القياسية 

  البحث

  4كانون الثاني  2   

  1شباط        زيارة للمكتبة 

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

تدوين طرائق    الطريقة القياسية 

  العمل

   2شباط     2   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

تدوين النتائج    الطريقة القياسية 

  والمناقشة

   1آذار     2   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية  

  وطريقة النص 

تدوين قائمة  

  المراجع

  2آذار     2   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية  

  وطريقة النص 

نظام البطاقة  

  المرجعية

  3آذار      2   

االيضاحية  االشكال   الطريقة القياسية   األداء الصفي

  الخطية

   4آذار      2   

  1نيسان   امتحان فصلي  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  

  وطريقة النص 

 االشكال 

الثناثرية,االعمدة  

,المدرجات  

  التكرارية

  2نيسان 2   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  

  وطريقة النص 

 الصور 

  الفوتوغرفية

  3نيسان 2   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  

  وطريقة النص 

االخراج النهائي  

  للبحث

  4نيسان 2   

            

طريقة حل      _____ 

  المشكالت 

        مراجعة عامة 

   ___    االمتحانات النهائية   ______      ____ 
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  منهجية البحث العلمي, ا.د.مثىن عبدالرزاق العمر

الكتب والمراجع التي يوصى بها                    مناهج واساليب البحث العلمي,,د.ينال محادي

  ( المجالت العلمية , التقارير  ...., )

 

 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت    مجيع املصادر املتاحة يف االنرتنت ذات العالقة 

....  

    

    

  خطة تطوير المقرر الدراسي   .13  

  

تتطلب مادة منهجية البحث توفير ساعات اضافية تتعلق بالتطبيق وزيارة مكتبات عما هي عليه حاليا  ، كونها  

مادة أساسية في فهم الية البحث العلمي وانواعه واهميته وكيفية تدوينه وضبطها ، وعليها يقع الدور األكبر في  

 تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي .  

  



 

 

    
  
  
    
  
  

 
  
   
  
  



 

 

 



 

 

 



 

 

                         

                       

  

  



 

 





 

 

 

 نموذج وصف المقرر  

   وصف المقرر

المتوقعة من الطالب   التعلم  المقرر ومخرجات  ألهم خصائص  مقتضياً  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  تحقيقها  

  ؛وصف البرنامج.

 

  المؤسسة التعليمية .9  جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  

  القسم العلمي  / المركز .10  قسم علوم الحياة

  اسم / رمز المقرر .11  علم الوراثة / الصف الثالث 

  أشكال الحضور المتاحة .12  محاضرات صفيةّ 

  الفصل / السنة .13  مقرر سنوي 

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .14  ساعة  90

2021/10/1 

  
  تاريخ إعداد هذا الوصف   .15

  أهداف المقرر  .16

متكني الطالبات من معرفة االسس االساسية للعمليات الوراثية يف بنية الكائنات احلية وكذلك اعطاء فكرة     -4
  عن  كيفية اجراء االحصاءات العلمية واملعملية الوراثية 

للوصول اىل احللول  ايصال املعلومات ابلشكل الذي ميكن الطالبة مستقبال الستخدام االفكار العلمية والتحليل العلمي   -5
  الي مشكلة قد يواجهها الطالب االحصائي الوراثي

اعطاء فكرة وتصور كامل عن فروع علم الوراثة واليت تبدأ أبفكار مندل وتنتهي ابهلندسة الوراثية وعلم    -6
  احلياة اجلزيئي مرورا برسم اخلارطة الوراثية وربط الوراثة ابلبيئة .



 

      

    

   الصفحة 1

االدراك لدى الطالبة فيما خيص التعامل مع كل ماحييط هبا من مداخالت بيئية شرعية وعلمية وكيفية  كذلك توسيع   -7
  .DNAاجياد احللول للمشاكل التطفريية وماهية التعامل مع املادة النووية ال

  

 

 

  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .14

 األهداف المعرفية    - أ

 تمكين الطالبة لمعرفة اساسيات الوراثة بصيغة التعامل الموضوعي والرقمي والرموز.   -1

 اسناد األفكار والمفاريض بتجارب وتفاسير علمية دقيقة.   -2

 توضيح دور كل فرع من فروع علم الوراثة وماهية تسميته ومضامينه.   -3

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .   - ب 

 تعليم الطالبة صياغة الفكرة العلمية سواء بالطرق التجريبية او بالسرد الشرحي    -1

 فتح ابواب التفكير والتجريب العلمي السليم للوصول الى نتائج للمشكالت العلمية    -2

 طرائق التعليم والتعلم        

  

  

 _ الطريقة القياسية ( القاء المحاضرات. )   

 _ طريقة النص  

 _ المشاركة  

  

  طرائق التقييم      



 

      

    

   الصفحة 2

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

 والواجبات البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي.   

  

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .   

  

 ة   األهداف الوجدانية والقيمي - ج

 تنشأة الطالبات على حب العلوم الطبيعية الحياتية    -1

  

 معرفة واقع الحياة وكيفية وصول المعلومات التكوينية للكائنات الحية من االباء الى االبناء   -2

  
  

  طرائق التعليم والتعلم     

  

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .    -

  

  تقديم االمثلة الواضحة الصريحة للطالبة بحيث يمكنها تخيل المادة العلمية قبل البدء بالتوغل فيها -

  طرائق التقييم    

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

 أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .  

  

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

 .) 

 القدرة على التفكير والتجريب والتحليل العلمي   - 1

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار وطرح المشكالت والتحليل والتواصل  .  - 2

  
  

  



 

      

    

   الصفحة 3

 

  بنية المقرر .15

طريقة  

  التقييم

اسم الوحدة /    طريقة التعليم

  أو الموضوع 

مخرجات التعلم  

  المطلوبة

 الس 

  اعات

  األسبوع 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

 الطريقةالقياسية  

  ، طريقة النص 

مندل 

  وتجاربه

تشرين  3   

  1األول 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

القياسية ، طريقة  

  النص 

قوانين 

 مندل 

واالنحرافات  

  عن قوانينه 

تشرين  3   

  2األول 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

القياسية ، طريقة  

  النص 

التفاعل 

  الوراثي

تشرين  3   

  3االول 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

طريقة النص ، 

  الطريقة القياسية

تشرين  3     االرتباط

  4األول 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

طريقة النص ، 

  الطريقة القياسية 

تشرين  3     العبور 

  1الثاني 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

  القياسية 

رسم 

الخارطة  

  الوراثية

تشرين  3   

  2الثاني 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

  القياسية 

االليالت  

  المتعددة

تشرين  3   

  3الثاني 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

  القياسية 

تشرين  3     الطفرة 

  4الثاني 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

  القياسية والمشاركة

الوراثة  

  والجنس 

كانون  3   

  1األول 



 

      

    

   الصفحة 4

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

  القياسية 

 الوراثة  

  السايتوبالزمية

كانون  3   

  2األول  

 كانون  3    التركيب   طريقة النص  األداء 

 

الصفي  

  واالمتحانات 

 الكيميائي    والطريقة القياسية 

للحوامض  

  النووية

   3األول  

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

 طريقة النص 

  والطريقة القياسية 

تغيير  

الخواص  

والتحول  

  البكتيري 

كانون  3   

  4األول 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

 طريقة النص و 

  والمشاركةالقياسية 

تضاعف  

وتصنيع 

الحوامض  

  النووية 

 كانون  3   

   1الثاني 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

  القياسية والمشاركة

تصنيع 

الحامض  

النووي  

   DNAال

كانون  3   

  2الثاني 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

القياسية والنص  

  والمشاركة 

تصنيع 

الحامض  

النووي  

   RNAال

 كانون  3   

   3الثاني 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

  القياسية 

تصنيع 

  البروتين

كانون  3   

  4الثاني 

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

طريقة  

المحاضرة  

  والمشاركة

االحماض 

  االمينية

  1شباط     3   

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

القياسية والمشاركة  

  وطريقة النص 

االستنساخ  

  والترجمة

   2شباط       3    



 

      

    

   الصفحة 5

األداء 

الصفي  

  واالمتحانات 

طريقة النص 

  والمشاركة

الشفرة  

  الوراثية

   1آذار     3   

األداء 

  الصفي

الطريقة  

  القياسية 

تنظيم  

الجيني  العمل 

  الموجب

  2آذار     3   

األداء 

 الصفي  

الطريقة  

 القياسية وطريقة  

تنظيم  

 العمل الجيني  

  3آذار      3   



 

      

    

   الصفحة 6

 

  البنية التحتية  .16 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  علم الوراثة / سعد اتج الدين وعبدالنيب هادي العيسى

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2  ومايكل جاي سيمونسمبادئ علم الوراثة /الدون غاردنر 



 

      

    

   الصفحة 7

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها          

  ( المجالت العلمية , التقارير  ...., )



 

      

    

   الصفحة 8

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع    كتب علم الوراثة والبايلوجي اجلزيئي /مكتبة علوم احلياة االلكرتونية 

  االنترنيت.... 

    

  خطة تطوير المقرر الدراسي  .17 

  

 تتطلب مادة علم الوراثة وجود مختبرات رصينة واجهزة متطورة واجراء تجارب معملية حقلية  

 ومجتمعية امام انظار الطالب وكذلك بيده لنحصل على طالب اكثر ثقة بنفسه وبعلمه وبتجاربه وتحليالتها كما  

تتطلب توفير مستلزمات التجريب من ادقها التي هي االنزيمات القاطعة والكهرباء المستمرة ووسائل االيضاح  

الى المعامل المختبرية واالجهزة والحقول والمجتمعات والتعاون الحكومي بين المادة العلمية ودوائر الدولة  

كن والتركيب الداخلي للجسم والبيئة الخارجية  كافة لما لها من صلة مباشرة مع الطعام والشراب والملبس والمس

وكيفية التعامل مع وفي كل شئ خصوصا بما يتعلق بصحة االفرزاد وسالمة البيئة المحيطة والداخلية وكذلك  

 التجارة والصناعة خصوصا فيما يتعلق بالمتالمس المباشر مع الفرد  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

      

    

 الصفحة 9

   مخطط مهارات المنهج   

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

      مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

  والتطور الشخصي)

األهداف الوجدانية  

  والقيمية 

 األهداف المهاراتية  

 الخاصة بالبرنامج  

 أساسي    األهداف المعرفية 

  أم اختياري

  السنة / المستوى  رمز المقرر  اسم المقرر

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

احياء   أساسي                                

مجهريه  

  عملي

   ٢٠١٧-٢٠١٨  

                                      

  الرابعه المرحلة                                      

                                      

                                        

                                      

                                        

                                      

  



 

      

    

   الصفحة 10

  

  



 

      

    

 الصفحة 11

  

 نموذج وصف المقرر  

   وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط  

  ؛البرنامج.

  

 17.  المؤسسة التعليمية   جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  

 18.  القسم العلمي  / المركز   قسم علوم حياة

 19.  اسم / رمز المقرر   احياء مجهريه عملي /الرابع 

 20.  أشكال الحضور المتاحة   محاضرات مختبريه

 21.  الفصل / السنة   مقرر سنوي 

 



 

      

    

   الصفحة 12

عدد الساعات الدراسية   .22  ساعة  90

  (الكلي)

2021/10/1 
  

  تاريخ إعداد هذا الوصف   .23

  أهداف المقرر  .24

متكني الطالبات من معرفة االجهزة واالدوات املختربيه ، مبا ميكنهن من التعامل مع    -8
اجملهر واالجهزة واالدوات واملواد يف املخترب بشكل صحيح وسليم ومتييز اجناس البكرتاي  
  وتصبيغها وتشخيص الهم اجناس البكرتاي املهمه طبيا . 

متكني الطالبات من التعامل السليم مع االجهزة املختربيه وفحص العينات   -9
 املدروسه وتشخيصها.   

  
   

  

  

 18.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 



 

      

    

 الصفحة 13

  األهداف المعرفية   - أ

   تمكين الطالبات من معرفة االجناس البكتيريه المهمه طبيا وطرق تشخيصيها والوقايه منها. - 1أ

تمكين الطالبات من تعلم التصبيغ واستعمال الصبغات بالشكل الصحيح لغرض تشخيص -٢ا  

 االجناس البكتيريه باستخدام الصبغات التفريقيه والتشخيصيه.   

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .   - ب 

 تمكين الطالبات من ضبط استعمال المجهر االلكتروني وادوات التعقيم والحاضنه.    - ١ب

 تنمية حس البحث والتجربه والتعلم للطالبات باعطاءهم فرص للخطا والتعلم.   – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم        
  

  

 _ الطريقة القياسية ( القاء المحاضرات. )   

 _ طريقة النص  
  

  طرائق التقييم      



 

      

    

   الصفحة 14

  

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي.   
  

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .   
  

 األهداف الوجدانية والقيمية    - ج

تنشأة الطالبات على حب مادة االحياء المجهريه وكونها مادة سلسه ومهمه في قسم علوم الحياة   - 1ج

 وفي المستقبل لكونك مختبري وباحث.   
  

 معرفة جمالية هذه المادة وكونها احياء دقيقه اليمكن رؤيتها االبالمجهر وتشخيص شكلها وحركتها   - ٢. ج 
  

  طرائق التعليم والتعلم     

  

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .    - 

 تقريب المادة وتبسيطها لغرض ان يحبها الطالب.   - 
  

  طرائق التقييم    

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

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .   



 

      

    

 الصفحة 15

  

والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلق. بقابلية التوظيف والتطور  العامةبنية  المقرر  .المهارات 19 

 الشخصي .)  

  - د 

 القدرة  على استيعاب المادة    - 1د

طريقة   

استيعابها  

  التقييم

لفكرة الى طريقة  

 الطالب التعليم
 لغرض

ووتسهيل   اسم 

الوحدة / ايصاألو  

 ا

  الموضوع 

بـاألنظمة مخرجات  

الحديثة التعلم  

  للحوارالمطلوبة
 ب

الساعا
 المعرفة 

 .   ت

 األسبوع  - 2د
 اكتساوتبسيطها 

 صها .    األداء الصفي  

الطريقة  

 القياسية ،  

ريه وطرق 

 تشخي 

 اجزاء المجهر 

االحياء   بخصائص 

 المجه 
  

 ب المعرفة 

 ٢ 

 اكتسا  - 3د

  1تشرين األول 
  

         

      االلكتروني   طريقة النص     واالمتحانات 

وطريقة  

المشاهدة عن 

طريق استخدام  

االجهزة 

 المختبريه .  

 

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

الطريقة  

القياسية ،  

طريقة النص 

وطريقة 

المشاهدة عن 

طريق استخدام  

كيقية  

استعمال  

المجهر  

  االلكتروني

  2تشرين األول  ٢   



 

      

    

   الصفحة 16

  

االجهزة 

 المختبريه .  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

القياسية ،  

 طريقة النص 

.وطريقة 

 المشاهدة  

االجهزة 

المختبريه في  

مختبر  

 االحياء  

  3تشرين االول  ٢   



 

      

    

 الصفحة 17

 

عن طريق استخدام   

االجهزة المختبريه  

.  

المجهرية  

 :الموصدة  

،الحاصنة ،  

  الثالجة،الفرن

   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

طريقة النص ، 

الطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

  االجهزة المختبريه 

االدوات 

المختبرية  

اللوب ،  :

التيوبات  

،الشرائح 

  الزجاجية، 
اغطية الشرائح  

  ، البرنر 

  4تشرين األول  ٢   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

 طريقة النص ، 

 الطريقة القياسية 
وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

  االجهزة المختبريه 

التحضيرات  
المجهريه مثل  

 تحضير 

االغشية 

الجرثوميه من  

مزرعه سائلة  

  ومزرعه صلبة 

  1تشرين الثاني  ٢   



 

      

    

   الصفحة 18

  2تشرين الثاني  ٢    عزل االحياء   الطريقة القياسية    األداء الصفي  

 

وطريقة المشاهدة    واالمتحانات 

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

  وفحص العينات 

المجهرية من 

عينات الماء  

  واالغذية 

   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

  وفحص العينات  

تصبيغ البكتريا  

بالصبغات  

  البسيطة 

تشرين الثاني   ٢   

3  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات    

التصبيغ  
باستخدام  

 الصبغات  

 التفريقيه   

تشرين الثاني   ٢   

4  



 

      

    

 الصفحة 19

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات    

التصبيغ بصبغة 

كرام الموجبة  

 للصبغة والسالبة  

كانون األول   ٢   

1  

كانون األول    ٢    تشخيص   الطريقة القياسية   األداء الصفي  

2  

 

وطريقة المشاهدة   واالمتحانات   

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات   

مكورات  بكتريا 

 السل    

   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

 طريقة النص 

والطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات   

 تشخيص   

البكتريا في  

االغذية 

 واالجبان 

    3كانون األول ٢   



 

      

    

   الصفحة 20

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

 طريقة النص 

والطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات   

 االوساط  

الزرعية السائلة  

 والصلبة   

كانون األول   ٢   

4  

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

طريقة النص 

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

 االجهزة المختبريه  

طرق تحضير  

االوساط  

 الزرعية 

    1كانون الثاني  ٢   

 

     وفحص العينات    

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

 طريقة النص 

والطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات   

انواع االوساط  

 الزرعيه : 

 التشخيصية  

 ،التفريقية  

 ،االنتقائية   

   2كانون الثاني  ٢   



 

      

    

 الصفحة 21

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات   

 فحص عينات  

الماء ومقارنتها  

مع عينات 

 قيايسية  

    3كانون الثاني  ٢   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات   

تشخيص انواع 

 البكتريا :  

الكرويه  

والعصويه 

 واللولبية   

   4كانون الثاني  ٢   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

 عن طريق استخدام  

طريقة حقن  

االوساط وعمل 

 المزارع 

شباط      ٢   

1  

 

االجهزة المختبريه   

 وفحص العينات   

البكتيريه بطرق  

التخطيط  

 لالطباق   

   



 

      

    

   الصفحة 22

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات    

    2شباط     ٢    تخطيط االطباق  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

آذار      ٢    تكملة       

1   

الطريقة القياسية   األداء الصفي  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات   

طريقة تعقيم  

االجهزة 

واالدوات 

 المختبريه   

   2آذار     ٢   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات   

آذار       ٢    تكملة   

3  

 



 

      

    

 الصفحة 23

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات    

 الفايروسات  

 وخصائصها  

آذار       ٢   

4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية  

وطريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

االجهزة المختبريه  

 وفحص العينات    

   1نيسان  ٢    الفطريات  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

السبورات   الطريقة القياسية   

وانواعها 

 وفائدتها   

   2نيسان   ٢   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

جدار  الطريقة القياسية   

السبور  

ومكوناته 

 الكيميائية    

   3نيسان  ٢   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

المواد والمحاليل  الطريقة القياسية   

المستعمله في  

مختبر االحياء  

 المجهريه  

    4نيسان  ٢   



 

      

    

   الصفحة 24

  



 

      

    

 الصفحة 25

  

  

 الدراسي   خطة   تطوير     المقرر   . 21



 

      

    

   الصفحة 26

 

  

  

 المهارات العامة  
المهارات   المنقولة(  والتأهيلية 

 األخرى المتعلقة بقابلية 

  التوظيف والتطور الشخصي)

األهداف الوجدانية  

  والقيمية 

 األهداف    

المهاراتية الخاصة  

 بالبرنامج  

 أساسي    األهداف المعرفية  

  أم اختياري

اسم  

  المقرر

رمز  

  المقرر

السنة /  

  المستوى

 4د

 3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 

  الثانية    الفقاريات  أساسي                   

                       

  الرابعة    طفيليات  أساسي                 

                       

                         

                       

                         

                       





 

 

 

 نموذج وصف المقرر  

  

   وصف المقرر

المتوقعة من الطالب   التعلم  المقرر ومخرجات  ألهم خصائص  مقتضياً  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  

  ؛وصف البرنامج.

  

  
 25.  المؤسسة التعليمية   كلية التربية للبنات/جامعة تكريت    

 26.  القسم العلمي  / المركز     قسم علوم الحياة  

 27.  اسم / رمز المقرر   طفيليات ,الفقاريات   

 28.  أشكال الحضور المتاحة   عملي  

 29.  الفصل / السنة   سنوي ,فصلي

 30.  عدد الساعات الدراسية (الكلي)  120,60 

 31.  تاريخ إعداد هذا الوصف   2021/10/1

  أهداف المقرر  .32

  التعرف على األمراض الطفيلية  -

  طرق تشخيصها  -

  طرق العالج منها  -

  طرق الوقاية واحلد من انتشار األمراض الطفيلية  -



 

      

    

   الصفحة 1

  

  

  
  

 

 

   
 

   والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم   .22

  األهداف المعرفية   - أ

 التعرف على األمراض الطفيلية    - 1أ

طرق    - 3أ طرق تشخيصها    - 2أ
  العالج منها 

  طرق الوقاية واحلد من انتشار األمراض الطفيلية   - 4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    - ب 

 إن يستطيع الطالب تشخيص الطفيليات   -  1ب

   -  3يتعرف الطالب على األمراض الطفيلية المشتركة بين اإلنسان  والحيوان ب  -  2ب
 تعليم الطالب على القيام بالخطوات المختبرية  في تشخيص الطفيلي بالمختبر  

       

  طرائق التعليم والتعلم      

نظريا" بالمحاضرات  
 عمليا" في المختبر   

  
  
  

  طرائق التقييم      

 االمتحانات النظرية والعملية(اليومية والشهرية والنهائية)  
  
  
  



 

      

    

   الصفحة 2

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية    - ج

 التعرف على األمراض بصورة تفصيلية   - 1ج

  - 3معرفة أهم األعراض والعالمات للتكهن واالستفهام للوصول إلى التشخيص الدقيق للمرض ج - 2ج
توسيع ذهن الطالب في مجال    - 4األحداث للوصول للتشخيص الدقيق جزيادة مقدرة الطالب بربط  

 علم األمراض الطفيلية  

   
  طرائق التعليم والتعلم     

 المختبرات (عرض الشرائح للطفيليات  وأشكالها ودورات حياتها)  /عملي 
  
  

  طرائق التقييم    

 



 

      

    

   الصفحة 3

 االمتحانات العملية ( يومي , شهري , سنوي)   - 1
  
  
  

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

 .) 

  - 2المهارة في التعرف على األمراض الطفيلية  د - 1د
 المهارة في طرق تشخيصها  

   - 4ودراسة العالجات المختلفة  دالمهارة في  التعرف  - 3د
  المهارة في معرفة الوقاية من األمراض الطفيلية

  



 

      

    

   الصفحة 4

 



 

      

    

   الصفحة 5

  بنية المقرر  .23 

طريقة  

  التقييم

طريقة  

  التعليم

اسم  
الوحدة /  

 أو 

  الموضوع 

 الس   مخرجات التعلم المطلوبة

  اعات

  األسبوع 

  

عامة   أسئلة 
   ومناقشة  

 طريقة استعمال  اجملهر,مملكة      عملي  

االبتدائيات ,املميزات العامة 
 والتصنيف 

  
 12 

-3-2-  1  
6-5-4 

امتحان  
 شهري  

-  احليوانية  اململكة     نظريعملي   + 
شعبة االسفنجيات     

 املميزات العامة, والتصنيف 

 2    7   

أسئلة    
عامة 

  ومناقشة  

 نظري  + 

 عملي    

 8-9- 10  6  شعبة الالسعات    

أسئلة    
عامة 

  ومناقشة  

  11-12  2  شعبة الديدان املسطحة     نظريعملي   + 

 13  2  شعبة الديدان اخليطية      نظري  +     

امتحان 
  شهري   

     عملي  

أسئلة    
عامة 

  ومناقشة  

 14-15-16   6   شعبة الديدان احللقية      نظريعملي   + 

 
 امتحان أين 

العامة     نظريعملي   +  ,املميزات  املفصليات  شعبة 
 , والتصنيف 

 6  -18-17  19 



 

      

    

   الصفحة 6

أسئلة 
 عامة  

 20  2  شعبة النواعم ,املميزات ,التصنيف     نظريعملي   + 



 

      

    

   الصفحة 7

 



 

      

    

   الصفحة 8

أسئلة 
 عامة  

  عن   عامة   ارشادات    نظريعملي   + 
 دراسة الطفيليات واستخدام اجملهر  

 2  1 

أسئلة    
عامة 

  ومناقشة  

 2-3  4  االميبا املتطفلة يف اإلنسان     نظريعملي  + 

امتحان    
  شهري

 4-5  4  السوطيات الدموية     نظريعملي  + 

   
عامة   أسئلة 

   ومناقشة  

 6-7  4  البوغيات احليوانية والدموية     نظريعملي  + 

امتحان    
  شهري

 8  2  املقوسات      نظريعملي  + 

أسئلة    
عامة 

  ومناقشة  

 9  2  اهلدبيات     عملي  

أسئلة    
عامة 

   ومناقشة  

املسطحة      نظريعملي  +  املخرمات    -الديدان 
 الكبدية 

 4  11-10 

أسئلة 
   عامة

 12    2  املخرمات املعوية      نظريعملي  + 

أسئلة    
عامة 

   ومناقشة  

 13- 14   4  املخرمات الدموية       نظريعملي  + 

امتحان 
  شهري

 15-16     4  الديدان الشريطية    عملي  



 

      

    

   الصفحة 9

 17-18-19   6   الديدان اخليطية      نظريعملي  +  اسئلة  

 أسئلة  +    نظري   مفصلية األرجل     4  20-21

   عامة  عملي 

  
  

  البنية التحتية   .24  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  الكتب املنهجية املقررة 

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2  املصادر الساندة لكل مقرر

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها     اجملالت العلمية يف االختصاصات األساسية 

  ( المجالت العلمية , التقارير ....,  )

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع    مواقع التعليم االلكرتوين جلامعة تكريت

  االنترنيت.... 

    

  خطة تطوير المقرر الدراسي   .25  

 %  10إضافة مفردات للمناهج تتضمن التطور الحاصل في كل مقرر وبنسبة التتجاوز   
  
  
  
  

  

  

  

 عامة  

   ومناقشة   



 

 

 مخطط مهارات المنهج   

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

   المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

 المهارات العامة والتأهيلية  
المنقولة( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

  والتطور الشخصي)

األهداف الوجدانية  

  والقيمية 
 األهداف المهاراتية  
 الخاصة بالبرنامج  

 أساسي    األهداف المعرفية 
  أم اختياري

  اسم المقرر

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

الحشرات    أساسي                                

  عملي/

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

     

   8الصفحة



 

      

    

   الصفحة 1

 

 



 

      

    

   الصفحة 2

 نموذج وصف المقرر  

   وصف المقرر

 

المتوقعة من الطالب تحقيقها   التعلم  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات 
الربط بينها وبين وصف  المتاحة. والبد من  التعلم  قد حقق االستفادة القصوى من فرص  إذا كان  مبرهناً عما 

  ؛البرنامج.

 

 

  المؤسسة التعليمية .33  جامعة تكريت / كلية التربية للبنات 

  القسم العلمي  / المركز .34  قسم علوم الحياة 

  اسم / رمز المقرر .35  حشرات عملي  / الصف الثالث 

  أشكال الحضور المتاحة .36  محاضرات مختبرية 

  الفصل / السنة .37  مقرر سنوي 

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .38  ساعة  90

2021/10/1 
  

  تاريخ إعداد هذا الوصف   .39

  أهداف المقرر  .40

متكني الطالبات من التعرف على مادة احلشرات وكيفية تطبيق التجربة وما هي االدوات املستخدمة يف التجربة     -10
.  

  تعريف الطالبات ابملصطلحات اليت تتضمنها مادة احلشرات وكيفية تصنيف احلشرات .    -11 

  التعرف على اجزاء احلشرات الداخلية واخلارجية وكيفية تشرحيها خمتربايً .   -12 

  

  



 

      

    

   الصفحة 3

 

 26.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 

 

  األهداف المعرفية   - أ

   تعريف الطالبات باالدوات التشريحية المستخدمة في تشريح الحشرات.  - 1أ

  تعليم الطالبات المصطلحات العلمية المرتبطة بمادة الحشرات. - 2أ
  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .   - ب 

 تمكين الطالبات كيفية اجراء التجارب وتطبقيها عمليا ومختبريا  .    – 1ب

 تمكين الطالبات التعرف على اجزاء كل حشرة.    – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم        
  

  

 _ الطريقة التجريبية.    

 _ طريقة المنا قشة  
  

  طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي.   
  

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .   
  



 

      

    

   الصفحة 4

 ة   األهداف الوجدانية والقيمي - ج

 تنشأة الطالبات على فهم المادة العلمية  ، ومصطلحاتها.  - 1ج

 تعريف اجزاء واجهزة الحشرات .     - 2ج- 

 تعريف الطالبات باهمية وجود الحشرات في البيئة وكيفية تاثيرها في البيئة    - 3ج
  

  طرائق التعليم والتعلم     

  

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .    -
  

  تقديم النماذج الحشرات المؤثرة في البيئة  ونماذج للحشرات الضارة باالنسان والبيئة. -

  طرائق التقييم    

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

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .   
  

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

 القدرة على تشريح الحشرات وتصنيفها .   - 1د

 اكتساب المعرفة بالحشرات الضارة والنافعة بالبيئة  .   - 2د

 اكتساب المعرفة باصناف واسماء الحشرات .     - 3د
  

   



 

      

    

   الصفحة 5

 

  بنية المقرر  .27 

اسم الوحدة / أو    طريقة التعليم  طريقة التقييم

  الموضوع 

مخرجات التعلم  

  المطلوبة

  األسبوع   الساعات

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الصفات العامة    تجريبية+ مناقشة 

  للحشرات

  1تشرين األول  4   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

موقع الحشرات من    تجريبية+ مناقشة

  شعبة المفصليات

  2تشرين األول  4   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

فحص نماذج من   تجريبية+ مناقشة

  الحشرات

  3تشرين االول  4   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

  4تشرين األول  4     تغذية الحشرات  تجريبية+ مناقشة

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

اماكن تواجد    تجريبية+ مناقشة

  الحشرات

  1تشرين الثاني  4   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

  2تشرين الثاني  4     صيد الحشرات  تجريبية+ مناقشة

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

انواع شبك الصيد    تجريبية+ مناقشة

  ووسائلها

  3تشرين الثاني  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

   4تشرين الثاني  4    قتل الحشرات   تجريبية+ مناقشة  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

تحميل الحشرات   تجريبية+ مناقشة  

 وطرق التحميل   

   1كانون األول  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

   2كانون األول   4    حفظ الحشرات   تجريبية+ مناقشة  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

المظهر الخارجي   تجريبية+ مناقشة  

 للحشرات  

    3كانون األول 4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

المظهر الداخلي   تجريبية+ مناقشة  

 للحشرات  

   4كانون األول  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

    1كانون الثاني  4    اجزاء الجسم   تجريبية+ مناقشة  

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الصدر والقطع   تجريبية+ مناقشة  

 الصدرية 

   2كانون الثاني  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

    3كانون الثاني  4    تحورات االجنحة   تجريبية+ مناقشة  



 

      

    

   الصفحة 6

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

   4كانون الثاني  4    البطن وحلقاتها   تجريبية+ مناقشة  

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

التشريح الداخلي   تجريبية+ مناقشة  

 للحشرات   

   1شباط     4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

    2شباط     4    الجهاز التنفسي   تجريبية+ مناقشة  

    1آذار     4    الجهاز العصبي   تجريبية+ مناقشة   األداء الصفي  



 

      

    

   الصفحة 7

 
  البنية التحتية   .28  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  حممد طاهر املهدي (علم احلشرات العامة العملي)

 علم احلشرات (التشريح العملي والتصنيف) شاكر حممد محاد  -

  حممد حممد الشاذيل –علم احلشرات املورفولوجي -

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2

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

   www.uoanbar.edu.iq   ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

....  

    
  خطة تطوير المقرر الدراسي   .29  



 

      

    

   الصفحة 8

  

تتطلب مادة الحشرات توفير ساعات إضافية عما هي عليه حاليا  ، كونها مادة أساسية في االختصاص، وعليها  

 يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي .   

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسائل 

 اإليضاح .   
  

   
  

  

     

 

 



 

      

    

   الصفحة 9

   مخطط مهارات المنهج   

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

      مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

  والتطور الشخصي)

األهداف الوجدانية  

  والقيمية 

 األهداف المهاراتية  

 الخاصة بالبرنامج  

 أساسي    األهداف المعرفية 

  أم اختياري

  السنة / المستوى  رمز المقرر  اسم المقرر

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

الحشرات    أساسي                                

  عملي/

   2017-2016 

                                      

  المرحلة                                      

                                      

                                        

                                      

                                        

                                      



 

      

    

   الصفحة 10

  

   



 

      

    

   الصفحة 11

 نموذج وصف المقرر  

   وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة  

  ؛البرنامج.

  

 41.  المؤسسة التعليمية   جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  

 42.  القسم العلمي  / المركز   قسم علوم الحياة 

 43.  اسم / رمز المقرر   حشرات عملي  / الصف الثالث 

 44.  أشكال الحضور المتاحة   محاضرات مختبرية 

 45.  الفصل / السنة   مقرر سنوي 

 



 

      

    

   الصفحة 12

عدد الساعات الدراسية   .46  ساعة  90

  (الكلي)

 2021/10/1 
  

  تاريخ إعداد هذا الوصف   .47

  أهداف المقرر  .48

متكني الطالبات من التعرف على مادة احلشرات وكيفية تطبيق التجربة وما هي     -13
  االدوات املستخدمة يف التجربة .

تعريف الطالبات ابملصطلحات اليت تتضمنها مادة احلشرات وكيفية تصنيف احلشرات   -14 
  .  

  التعرف على اجزاء احلشرات الداخلية واخلارجية وكيفية تشرحيها خمتربايً .   -15 

  

  

 30.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 



 

      

    

   الصفحة 13

  األهداف المعرفية   - أ

   تعريف الطالبات باالدوات التشريحية المستخدمة في تشريح الحشرات.  - 1أ

  تعليم الطالبات المصطلحات العلمية المرتبطة بمادة الحشرات. - 2أ
  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .   - ب 

 تمكين الطالبات كيفية اجراء التجارب وتطبقيها عمليا ومختبريا  .    – 1ب

 تمكين الطالبات التعرف على اجزاء كل حشرة.    – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم        
  

  

 _ الطريقة التجريبية.    

 _ طريقة المنا قشة  
  

  طرائق التقييم      



 

      

    

   الصفحة 14

 

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي.   
  

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .   
  

 األهداف الوجدانية والقيمية    - ج

 تنشأة الطالبات على فهم المادة العلمية  ، ومصطلحاتها.  - 1ج

 تعريف اجزاء واجهزة الحشرات .     - 2ج- 

 تعريف الطالبات باهمية وجود الحشرات في البيئة وكيفية تاثيرها في البيئة    - 3ج
  

  طرائق التعليم والتعلم     



 

      

    

   الصفحة 15

  

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .    -
  

  تقديم النماذج الحشرات المؤثرة في البيئة  ونماذج للحشرات الضارة باالنسان والبيئة. -

  طرائق التقييم    

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

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .   
  

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

 القدرة على تشريح الحشرات وتصنيفها .   - 1.) د

 بالحشرات الضارة والنافعة بالبيئة  .  اكتساببنية  المقررالمعرفة   - 2د.31 

 اكتساب المعرفة باصناف واسماء الحشرات .     - 3د

  األسبوع    الساعات مخرجات التعلم   اسم الوحدة / أو    طريقة التعليم  طريقة التقييم

      
     المطلوبة    الموضوع    

  

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

تجريبية+  

  مناقشة 

الصفات العامة  

  للحشرات

األول   4    تشرين 

1  

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

تجريبية+  

  مناقشة

الحشرات من  موقع 

  شعبة المفصليات

األول   4    تشرين 

2  



 

      

    

   الصفحة 16

  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

تجريبية+  

  مناقشة

فحص نماذج من 

  الحشرات

االول   4    تشرين 

3  

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

تجريبية+  

  مناقشة

األول   4     تغذية الحشرات تشرين 

4  

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

تجريبية+  

  مناقشة

اماكن تواجد  

  الحشرات

تشرين الثاني   4   

1  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

تجريبية+  

  مناقشة

تشرين الثاني   4     صيد الحشرات

2  

تجريبية+   األداء الصفي  

  مناقشة

تشرين الثاني   4    انواع شبك الصيد  

3  



 

      

    

   الصفحة 17

 

     ووسائلها   واالمتحانات 

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

تشرين الثاني   4    قتل الحشرات   تجريبية+ مناقشة  

4  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

تحميل الحشرات   تجريبية+ مناقشة  

 وطرق التحميل   

كانون األول   4   

1  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

كانون األول    4    حفظ الحشرات   تجريبية+ مناقشة  

2  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

المظهر الخارجي   تجريبية+ مناقشة  

 للحشرات  

    3كانون األول 4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

المظهر   تجريبية+ مناقشة  

الداخلي  

 للحشرات  

كانون األول   4   

4  

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

    1كانون الثاني  4    اجزاء الجسم   تجريبية+ مناقشة  



 

      

    

   الصفحة 18

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الصدر والقطع   تجريبية+ مناقشة  

 الصدرية 

   2كانون الثاني  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

    3كانون الثاني  4    تحورات االجنحة   تجريبية+ مناقشة  

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

البطن  تجريبية+ مناقشة  

 وحلقاتها  

   4كانون الثاني  4   

شباط      4    التشريح الداخلي   تجريبية+ مناقشة   األداء الصفي  

1  

 

    للحشرات     واالمتحانات  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

    2شباط     4    الجهاز التنفسي   تجريبية+ مناقشة  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الجهاز   تجريبية+ مناقشة  

 العصبي  

آذار      4   

1   



 

      

    

   الصفحة 19

جهاز  تجريبية+ مناقشة   األداء الصفي  

 الدوران 

   2آذار     4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

آذار       4    الجهاز التناسلي   تجريبية+ مناقشة  

3  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

آذار       4    النمو والتحول   تجريبية+ مناقشة  

4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

انواع التحول في  تجريبية+ مناقشة  

 الحشرات  

   1نيسان  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

تأثير   تجريبية+ مناقشة  

الحشرات  

 البيئي  

   2نيسان   4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

   3نيسان  4    مضار الحشرات   تجريبية+ مناقشة  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

    4نيسان  4    مفتاح الحشرات   تجريبية+ مناقشة  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

صناديق حفظ   تجريبية+ مناقشة  

 الحشرات  

   1مايس    4   



 

      

    

   الصفحة 20

  



 

      

    

   الصفحة 21

 مخطط مهارات المنهج  

تتطلب مادة الحشرات توفير ساعات إضافية عما هي عليه حاليا  ، كونها مادة أساسية في االختصاص، وعليها  

 يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي .   

ئل وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسا 

 اإليضاح .   

  

  

  



 

      

    

   الصفحة 22

 

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

      مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 المهارات العامة  
المهارات   المنقولة(  والتأهيلية 

 األخرى المتعلقة بقابلية 

  التوظيف والتطور الشخصي)

األهداف الوجدانية  

  والقيمية 
 األهداف    

المهاراتية الخاصة  

 بالبرنامج  

 أساسي   األهداف المعرفية  
  أم اختياري

اسم  

  المقرر
رمز  

  المقرر
السنة /  

  المستوى

                4د

  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1     

                         

                       

                         

                       

                         

                       

                         

                       



 

      

    

   الصفحة 23

  

  



 

 

 

 نموذج وصف المقرر  

 التدريسي: ا.م.دزاكتفاء عبدالحميد محمد  

   وصف المقرر

المتوقعة من الطالب   التعلم  المقرر ومخرجات  ألهم خصائص  مقتضياً  إيجازاً  المقرر هذا  يوفر وصف 
تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  

  ؛وصف البرنامج.

  

  
 49.  المؤسسة التعليمية   كلية التربية للبنات 

 50.  القسم العلمي  / المركز   قسم علوم الحياة   

 51.  اسم / رمز المقرر   علم النسج

 52.  أشكال الحضور المتاحة   

 53.  الفصل / السنة   سنوي

 54.  (الكلي)عدد الساعات الدراسية    عملي اسبوعي ا   2نظري +  2

 55.  تاريخ إعداد هذا الوصف    

  أهداف المقرر  .56

  التعرف على االنسجة املكونة للجسم  -1

  اماكن تواجد هذه االنسجة -2

  مكوانت االنسجة و انواعها  -3

  



 

      

    

   الصفحة 1

  

  

  
  

 

 

   
 

   والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم   .34

  األهداف المعرفية   - أ

 دراسة الشكل الخارجي للنسيج و مكوناته الكيميائية و فعالياته البايولوجية.   - 1أ

 في المجال الطبي يتمثل علم النسج بالتشريح المرضي المجهري و هو اساس علم االمراض.  - 2أ

  تستخدم التقنيات النسيجية في دراسة النسج المريضة. - 3أ

  استخدام المجاهر في تشخيص انواع النسج. - 4أ

  - 5أ
    - 6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    - ب 

 اكتساب الطالب مهارات في تشخيص االنسجة.   – 1ب

 استخدام المجاهر في تشخيص االنسجة.   – 2ب

 عمل وسائل ايضاح لكل موضوع.   – 3ب

      - 4ب

  طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات و االستجواب و المناقشة  
  
  
  

  طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية  
  
  
  



 

      

    

   الصفحة 2

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية    - ج

 - 2اكتساب الطالب خبرة في معرفة المادة المطروحة  ج  - 1ج
 التعرف على انواع االنسجة الحيوانية  

 التمييز بين انواع االنسجة واماكنها في الجسم   - 3ج
    

   

  طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات و االستجواب و المناقشة  
  
  

  طرائق التقييم    

 



 

      

    

   الصفحة 3

 االمتحانات الشهرية  
  
  
  

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

 .) 

 استخدام المجاهر بطرق الصحيحة من قبل الطالب.   - 1د

 عمل مقاطع نسيجية لمختلف االنسجة.   - 2د

 استخدام االجهزة المختبرية.   - 3د

     - 4د

   



 

      

    

   الصفحة 4

 

   المقرربنية    .35  

طريقة  

  التقييم

طريقة  

  التعليم

اسم الوحدة / أو  

  الموضوع 

مخرجات التعلم  

  المطلوبة

  األسبوع   الساعات 

 طرح  

االسئلة  

 المتعلقة  

  بالموضوع 

 القاء  

  المحاضرة

الظهارية     النسج 

المبطنة   و  الغطائية 

  مميزاتها و تصنيفها

 2  1 

 طرح  

االسئلة  

 المتعلقة  

  بالموضوع 

 القاء  

  المحاضرة

النسج الظهارية و   

و   تعريفها  الغدية 

  تصنيفها

 1  2 

اجراء  

  امتحان 

 القاء  

  المحاضرة

الضامة    النسج 

عناصرها  ميزاتها 

  تصنيفها

 6 -4-3  5 

 طرح  

االسئلة  

 المتعلقة  

  بالموضوع 

 القاء  

  المحاضرة

 6  2   النسيج العضلي  

اجراء  

  امتحان

 القاء  

  المحاضرة

 7-8  4   النسيج العصبي   

 طرح  

االسئلة  

 المتعلقة  

  بالموضوع 

 القاء  

  المحاضرة

 9  2   الجهاز الدوراني   

 طرح  

االسئلة  

 المتعلقة  

  بالموضوع 

 القاء  

  المحاضرة

 10  2   الجهاز الغطائي  

اجراء  

 امتحان  

 القاء  

 المحاضرة  

 11- 5  الجهاز الهضمي   

 13-12 

 طرح  

االسئلة  

 المتعلقة  

 بالموضوع 

 القاء  

 المحاضرة  

 14  2  الجهاز التنفسي    

  البنية التحتية   .36  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  



 

      

    

   الصفحة 5

 علم االنسجة أتليف د.كواكب عبد القادر  

  

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها     استخدام االطلس امللون  

  ( المجالت العلمية , التقارير ....,  )

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع    مجيع املصادر املتاحة ابالنرتنت

  االنترنيت.... 

    

  خطة تطوير المقرر الدراسي   .37  

    

 االهتمام بأعداد مختبرات و شرائح زجاجية خاصة بمادة االنسجة تكون كافية لإللمام بمادة المنهج.   -1

 توفير كتب في المكتبة تتعلق بمادة المنهج.   -2
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 



 

 

   مخطط مهارات المنهج   

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

      المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

 المهارات العامة والتأهيلية  
المنقولة( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

  والتطور الشخصي)

األهداف الوجدانية  

  والقيمية 
 األهداف المهاراتية  
 الخاصة بالبرنامج  

 أساسي    األهداف المعرفية 
  أم اختياري

  السنة / المستوى  المقرررمز   اسم المقرر

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

 2016-2017     االجنة  أساسي                                

                                      

  المرحلة                                      

                                      

                                        

                                      

                                        

                                      

  

  



 

 

      

   6الصفحة  



 

 



 

 

 

 نموذج وصف المقرر  

   وصف المقرر

 

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 

  ؛البرنامج.

 

  المؤسسة التعليمية .57  جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  

  القسم العلمي  / المركز .58  قسم علوم الحياة 

  اسم / رمز المقرر .59  االجنة / الصف الثاني 

  أشكال الحضور المتاحة .60  محاضرات صفيةّ ,مختبر

  الفصل / السنة .61  مقرر سنوي 

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .62  ساعة  60

2021/10/1 
  

  تاريخ إعداد هذا الوصف   .63

  أهداف المقرر  .64

 االهداف المعرفية     - ب

 القدرة على تعليم الطلبة عن علم االجنة وعالقته بالعلوم االخرى.  -1

 تعليم الطلبة عملية تكوين االمشاج والعوامل المساعدة والمثبطة لعملية التطور والتكامل.   -2

تعليم الطلبة عملية االخصاب والتفلج وتكوين االريمة والمعيدة ومعلومات اخرى لها عالقة   -3

 بعلم االجنة.  

 تعليم الطلبة نمو وتطور اجنة الرميح والبرمائيات والطيور.  -4

 تعليم الطلبة عن الخاليا الجذعية وموت الخلية والتوائم .   -5



 

      

    

   الصفحة 1

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية.   -  1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة مشوقة  -  2ب 

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات علم  -  3ب 

 النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة   
  

 طرائق التعليم والتعلم        

 

 الطريقة القياسية (االلقائية.)  -  

 طريقة النص.  - 

 الطريقة االستقرائية (االستنبطاية.)  - 

 طريقة حل المشكالت .    - 

 طرائق التقييم        

 التقويم البنائي او التكويني (اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي.)  - 

 التقويم التشخيصي(اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب )   - 
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اسم الوحدة / أو    طريقة التعليم  التقييمطريقة 

  الموضوع 

مخرجات التعلم  

  المطلوبة

  األسبوع   الساعات 

  

  

  

  

  



 

      

    

   الصفحة 2

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقةالقياسية  

  ، طريقة النص 

تشرين األول  2     المقدمة

1  

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية  

  ، طريقة النص 

تاريخ علم 

  االجنة

تشرين األول  2   

2  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية  

  ، طريقة النص 

نظريات  

  التكوين الجنيني

تشرين االول  2   

3  

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

القياسية, طريقة  

  النص 

حقول علم 

  االجنة

تشرين األول  2   

4  

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية   

طريقة حل  

  المشكالت

تكوين 

  النطف

تشرين الثاني   2   

1  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية   

طريقة حل  

  المشكالت

تكوين 

  البيوض 

تشرين الثاني   2   

2  

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية   

طريقة حل  

  المشكالت

الدورات  

  الجنسية

تشرين الثاني   2   

3  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية   

طريقة حل  

 المشكالت  

تشرين الثاني   2    االخصاب 

4  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

 الطريقة القياسية   

طريقة حل  

 المشكالت  

التكاثر 

 العذري  

كانون األول   2   

1  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية   

طريقة حل  

 المشكالت  

كانون األول    2    التفلج 

2  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية  

طريقة حل  

 المشكالت    

تكوين 

 االريمة 

كانون  2   

    3األول

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الطريقة القياسية   

طريقة حل  

 المشكالت  

تكوين 

 المعيدة   

كانون األول   2   

4  

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الطريقة االستنباطية   

طريقة حل  

 المشكالت  

الخرائط  

 المصيرية  

كانون الثاني   2   

1   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الطريقة القياسية   

طريقة حل  

 المشكالت  

الحركات  

 المكونة للشكل 

كانون الثاني   2   

2  



 

      

    

   الصفحة 3

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية   

طريقة حل  

 المشكالت  

النمو  

 والتمايز  

كانون الثاني   2   

3   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الطريقة القياسية   

طريقة حل  

 المشكالت  

الحث  

 الجنيني   

كانون الثاني   2   

4  

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الطريقة القياسية   

طريقة حل  

 المشكالت  

التكوين  

 الجنيني للرميح 

شباط      2   

1  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

 الطريقة القياسية   

طريقة حل  

 المشكالت  

اجنة  

 البرمائيات  

شباط      2   

2   

التكوين   الطريقة القياسية    األداء الصفي  

 الجنيني  

آذار      2   

1   

اجنة    2  2للضفدع طريقة حل المشكالت واالمتحانات  آذار     

التكوين الجنيني الطريقة القياسية  األداء الصفي للدجاج     2  3الطيور الطريقة القياسية  األداء الصفي آذار      

 الخاليا الجذعية الطريقة القياسية  األداء الصفي    2  4طريقة حل المشكالت واالمتحانات  آذار     

واالمتحانات    المشكالت  حل  طريقة 

 موت الخاليا الطريقة القياسية  األداء الصفي    2 1نيسان 

واالمتحانات    المشكالت  حل  طريقة 

 التوائم الطريقة القياسية  األداء الصفي    2 2نيسان  

واالمتحانات    المشكالت  حل  طريقة 

 التشوهات الخلقية الطريقة القياسية  األداء الصفي   2 3نيسان 

واالمتحانات    المشكالت  حل  طريقة 

 اطفال االنابيب الطريقة القياسية  األداء الصفي   2  4نيسان 

واالمتحانات    المشكالت  حل  طريقة 

 المشيمة الطريقة القياسية األداء الصفي    2  1مايس   

واالمتحانات    المشكالت  حل  طريقة 

االمتحانات النهائية ______       ___     4و    3مراجعة عامة  طريقة حل المشكالت     _____ مايس      2مايس   

 ____ 

  البنية التحتية   .39  

كواكب عبد القادر املختار علم  -علم االجنة 
  كواكب عبد القادر املختار - االجنة العملي

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2  طليع بشور-ريتشارد سنل ترمجة-علم اجلنني الطيب



 

      

    

   الصفحة 4

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 والعلوماجملالت العلمية الصادرة من كليات الطب والطب البيطري 

  ( المجالت العلمية , التقارير  ...., )

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت    مواقع االنرتنيت العلمية والطبية والصحية 

....  

    
  خطة تطوير المقرر الدراسي   .40  

تتطلب خطة تطوير المقرر النظر في توفير وسائل تعليمية حديثة بما يواكب التطور العلمي الحاصل في الدول 

 االخرى وايضا البحث وااللمام بكل ماهو مستجد وحديث من معلومات متعلقة بعلم االجنة .   
  

   
  

  



 

 

 



 

 

   مخطط مهارات المنهج   

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

      المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

 المهارات العامة والتأهيلية  
المنقولة( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

  والتطور الشخصي)

األهداف الوجدانية  

  والقيمية 
 األهداف المهاراتية  
 الخاصة بالبرنامج  

 أساسي    األهداف المعرفية 
  أم اختياري

  السنة / المستوى  المقرررمز   اسم المقرر

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

بيئه وتلوث   أساسي                                

  عملي

   2017-2016 

                                      

  المرحلة الثالثه                                      

                                      

                                        

                                      

                                        

                                      



 

 

  

      

   5الصفحة  



 

 

 



 

 

  

      

   6الصفحة  



 

 





 

 

 

 نموذج وصف المقرر  

   وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط  

  ؛البرنامج.

 

 

  المؤسسة التعليمية .65  جامعة تكريت / كلية التربية للبنات 

  القسم العلمي  / المركز .66  قسم علوم الحياة

  اسم / رمز المقرر .67  بيئة وتلوث عملي

  أشكال الحضور المتاحة .68  محاضرات صفيه

  الفصل / السنة .69  سنوي

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .70 12 

  تاريخ إعداد هذا الوصف   .71 2021/10/1

 

  ثعريف الطالبات اببرز االدوات واالجهزه املستخدمه يف الدراسات البيئية   -16 

    -17 

  متكني الطالبات من ضبط طرق حتضري احملاليل الكيميائيه املستخدمه يف التجارب .

  تعريف الطالب مبخاطر ثلوث البيئه والنثائج املرتتبه على ذلك .   -18 

  

  



 

      

    

   الصفحة 1

 

 41.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 

 

  األهداف المعرفية   - أ

   تمكين الطالبات من معرفة اهمية دراسة اختصاص البيئه والتلوث .- 1أ

   مخاطر التلوث على الكائنات الحيه .تمكين الطالبات  من فهم - 2أ

 . 
  
  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .   - ب 

 تمكين الطالبات من ضبط استعمال االدوات واالجهزه المحتبريه.   – 1ب

 االطالع على كل ماهو جديد في مجال البيئه لمواكبة التطور في هذا المجال.  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم        
  

  

 _ الطريقة القياسية ( القاء المحاضرات)  .  

 _ طريقة النص  
  

  طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي والتقارير االسبوعيه.  
  

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .   
  



 

      

    

   الصفحة 2

 األهداف الوجدانية والقيمية    - ج

 تنشأة الطالبات على حب مادة البيئه والتلوث لكونها ماده مهمه في المستقبل .    - 1ج
  

 فهم الماده العلميه ومصطلحاتها.    - 2ج- 
  

  طرائق التعليم والتعلم     

  

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .    -
  

  تقريب الماده وتبسيطها  لغرض ان يحبها الطالب . -

  طرائق التقييم    

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

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .   
  

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

تمكين الطالبات من استيعاب الماده الدراسيه باستخدام  اساليب اخرى مثل البحث في المواقع  - 1د
 االلكترونيه وقراءة مصادر خارجيه .  

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للبحث والعمل  .   - 2د
   

  

  



 

      

    

   الصفحة 3

 

  بنية المقرر  .42 

اسم الوحدة / أو    طريقة التعليم  طريقة التقييم

  الموضوع 

مخرجات التعلم  

  المطلوبة

  األسبوع   الساعات

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

 1تشرين األول   4     المقدمه  الطريقة القياسية 

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

 السالمه    الطريقة القياسية 

  المختبريه

 2تشرين األول   4   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية  

,طريقة المشاهدة  

عن طريق استخدام  

  المختبريهاالجهزة 

التعريف  

باالجهزه 

المختبريه  

  الالزمه

 3تشرين االول   4   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

طرق تحضير    تجريبية +مناقشة

المحاليل  

  الكيميائيه

 4تشرين األول   4   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

تجريبية+سبورة+  

  مناقشة

كيفية اجراء  

الحسابات  

  الكيميائيه

 تشرين الثاني   4   

 1 

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

فحص وتقدير   تجريبية +مناقشة

 تركيز 

الكبريتات في  

الهواء بطريقه  

  غير مباشره

 تشرين الثاني   4   

 2 

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

 تشرين الثاني   4     تكملة  تجريبية + مناقشة

 3 

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

قياس تركيز  تجريبية + مناقشة  

بعض ملوثات 

 الهواء  

 تشرين الثاني   4   

 4 

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

   1كانون األول  4    تكملة   تجريبية + مناقشة  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

 فحص وتقدير  تجريبية + مناقشة  

نسبة الغبار في  

الهواء بداللة  

 تلوث الهواء 

 كانون األول    4   

 2 

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

    3كانون األول 4    تكملة   تجريبية + مناقشة  



 

      

    

   الصفحة 4

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

   4كانون األول  4    سفره علميه   تجريبية + مناقشة  

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

تجريبية +مناقشة  

+طريقة المشاهدة  

 باستخدام االجهزة  

قياس تركيز 

االوكسجين 

 المذاب في الماء  

   1كانون الثاني   4   

 

     المختبرية   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

   2كانون الثاني  4    تكملة   تجريبية + مناقشة  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

قياس عينات مياه   تجريبية + مناقشة  

ملوثه وغير 

 ملوثه 

   3كانون الثاني   4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

تجريبية +مناقشة  

+طريقة المشاهدة  

باستخدام االجهزة  

 المختبرية  

قياس درجة  

 ملوحة المياه  

   4كانون الثاني  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

تجريبية +مناقشة  

+طريقة المشاهدة  

باستخدام االجهزة  

 المختبرية  

قياس كمية  

الكبريتات في  

 عينات المياه  

   1شباط     4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

    2شباط     4    تكملة    

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

تجريبية +مناقشة  

+طريقة المشاهدة  

باستخدام االجهزة  

 المختبرية  

قياس تركيز 

الفوسفات في  

 المياه  

    1آذار     4   

تجريبية +مناقشة   األداء الصفي  

+طريقة المشاهدة  

باستخدام االجهزة  

 المختبرية  

قياس تركيز 

الفوسفات في  

المنظفات  

 الكيمياوية  

   2آذار     4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

تجريبية +مناقشة  

+طريقة المشاهدة  

باستخدام االجهزة  

 المختبرية  

قياس الحامضية  

 في المياه  

   3آذار      4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

تجريبية +مناقشة  

+طريقة المشاهدة  

باستخدام االجهزة  

 المختبرية  

قياس القاعدية  

 في المياه  

    4آذار      4   



 

      

    

   الصفحة 5

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

دراسة الطحالب   تجريبية +مناقشة  

كدليل للتلوث  

العضوي في 

 المياه  

   1نيسان  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

   2نيسان   4    سفرة علمية    

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

ثاثير تلوث   تجريبية +مناقشة  

التربة بالمبيدات  

الكيميائية على  

 انبات البذور 

   3نيسان  4   

  
  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

    4نيسان  4    تكملة   تجريبية +مناقشة  



 

      

    

   الصفحة 6

األداء الصفي   

 واالمتحانات   

تأثير المعادن  تجريبية +مناقشة  

الثقيلة في  

بايلوجية  

 االسماك  

    1مايس    4   

طريقة حل      _____ 

 المشكالت   

  2مايس   4    مراجعة عامة  

االمتحانات   ______      ____ 

 النهائية   

   4و  3مايس  ___   

  البنية التحتية   .43  

 البيئة والتلوث العملي  

.اتليف د. هبرام خضر مولود د.حسني علي السعدي  د.حسني امحد شريف 
  االعظمي

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 التلوث البيئي (اسباب ، اخطار ، سلوك) -1

 أتليف د. سلطان الرفاعي 

أتليف  التلوث البيئي (اهلواء ، املاء ، الغذاء) -2
  د. عايد راضي خنفر

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2

  تقارير منظمة الصحة العالية -1

  تقارير املنظمة االمريكية -2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها               

  ( المجالت العلمية , التقارير  ...., )

االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ المراجع   pdfمصادر علمية ملفات  

....  

   
  خطة تطوير المقرر الدراسي   .44  

 اضافة مواضيع نشمل التربة وتحضير محلول التربة ودراسة انسجة التربة ورطوبة التربة   -1

  اضافة تجارب لدراسة االحياء المجهرية الموجودة في التربة -2

  التطور الحاصلتوفير اجهزة مختبرية حديثة لمواكبة   -3

  

  

  

  

  

  



 

      

    

   الصفحة 7



 

 

 



 

 

   مخطط مهارات المنهج   

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

      مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 المهارات العامة والتأهيلية  
المنقولة( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

  والتطور الشخصي)

األهداف الوجدانية  

  والقيمية 
 األهداف المهاراتية  
 الخاصة بالبرنامج  

 أساسي    األهداف المعرفية 
  أم اختياري

  السنة / المستوى  رمز المقرر  اسم المقرر

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

الطحالب    أساسي                                

  العملي

   2017-2016 

                                      

  المرحلة الثالثه                                      
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   الصفحة 1

 

 45.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 

 

  األهداف المعرفية   - أ

   الطالبات من معرفة اهمية دراسة الطحالب واالركيكونيات .تمكين - 1أ

   تمكين الطالبات  من معرفة اجناس الطحالب المنتشره في البيئة. - 2أ

 . 
  
  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .   - ب 

 تمكين الطالبات من طرق جمع العينات وتثبيتها وفحصها.  – 1ب

 االطالع على كل ماهو جديد في مجال الطحالب لمواكبة التطور في هذا المجال.   – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم        
  

  

 _ الطريقة القياسية ( القاء المحاضرات. )   

 _ طريقة النص  
  

  طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي والتقارير االسبوعيه.  
  

 لرسوب .   _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح وا
  



 

      

    

   الصفحة 2

 األهداف الوجدانية والقيمية    - ج

 فهم المادة العلميه ومصطلحاتها .     - 1ج
  
معرفة جمالية هذه المادة كونها احياء دقيقة الترى اال بواسطة المجهر ومعرفة شكلها واعضائها   - 2ج- 

 التكاثرية.   
  

  طرائق التعليم والتعلم     

  

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .    -
  

  تقريب الماده وتبسيطها  لغرض ان يحبها الطالب . -

  طرائق التقييم    

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

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .   
  

بقابلية التوظيف والتطور الشخصي.)   المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلق.  - د 
تمكين الطالبات من استيعاب الماده الدراسيه باستخدام  اساليب اخرى مثل البحث في المواقع  - 1د

 االلكترونيه وقراءة مصادر خارجيه .  

 اكتساب المعرفة بخصائص الطحالبواالركيكونيات وطرق تشخيصها  .   - 2د
   

  

  



 

      

    

   الصفحة 3

 

  بنية المقرر  .46 

 مخرجات   اسم الوحدة / أو الموضوع   طريقة التعليم  طريقة التقييم

 التعلم  

  المطلوبة

  األسبوع   الساعات

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

  +شاشة العرض 

التعريف بالطحالب واشكالها  

Algal form   

 احادية الخلية غير   -  ١

  - ٢   Chlorellaالمتحركة

 احادية الخلية  متحركة 

  Chlamydomona 

 Microcystis , Dinobryon  

  1تشرين األول  4   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

  +شاشة العرض 

المستعمرات المحددة : متحركة  

,volvox   و غير متحركة

Pediastrum   

الخيطية البسيطة   - ٥.

Oedogonum  

  2تشرين األول  4   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

  +شاشة العرض 

 الخيطية المتفرعة:    -   ٦

    Scytonema(كاذبة التفرع ١(

 حقيقية التفرع (ا) منتظمة  ١ 

ب)   ) Cladophoraالتفرع 

غير منتظمة التفرع 

Pithophora)  ج) متفرعة 

    ٩Ulva- بنظامين قائم ومنبطح 

   ٨Entromorpha - الغشائية

 .   ٧ - االنبوبية

  Stigochioniumالبرنكمية : 

 كاذبة  Nemalion حقيقية

 Laminuria . 

  3تشرين االول  4   



 

      

    

   الصفحة 4

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

  +شاشة العرض 

اشكككال البالسكتيدات : الكأسكية  

shape Cup   القرصكية مثكل 

Pediastrum – Paraited 

    Chlamydomonasالجدارية

  chlorella ,الحلزونيكككة 

،Oedogonium  

 Reticulate  الشكككككبكية   

 ،Vaucheria – Discoid  

 Girdle  الحزاميكككككككة   

Twisted  ،Meugeotia  

Spiral  ، Spirogyra   الملتوية

Stellate  ،. Zygnema  

  Ulothrix  - النجمية 

  4تشرين األول  4   

 

       

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

+شاشة  

   +اجملهرالعرض 

مختبر عام (فحص عينكات  

حيكة يجلبهككا الطلبككة  

لمراجعككة اشكككال الطحالككب  

واشكككال البالسككتيدت) بعد  

اعطائهم طرق جمع العينات  

وتثبيتها لحين جلبها الى المختبر  

 لغرض الفحص .  

  1تشرين الثاني  4   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

  +شاشة العرض 

 شعبة الطحالب الخضر المزرقة 

 Division Cyanophyta 

  2تشرين الثاني  4   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

+شاشة  

   +اجملهرالعرض 

دراسة عدد من االجناس العائدة  

  الى الرتبة المختلفة 

  3تشرين الثاني  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

  +شاشة العرض 

شعبة  الطحالب    

 Division الخضراء

Chlorophyta 

   4تشرين الثاني  4   



 

      

    

   الصفحة 5

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

  +شاشة العرض 

 دراسة امثلة على الرتب  

 . Chlorella ,  المختلفة 

Chamydomonas ,  

Volvox , Pandorina ,  

Eudorina , Pediastrum ,  

Scendesmus ,  

Colastrum ,  

Dictysophaerium 

   1كانون األول  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

 +شاشة  

   العرض+المجهر

Hydrodictyon , Ulothrix  

, Zygnema ,  

Oedogonnium ,  

Cladophora , . Desmids  

, Cloterium ,  

Micreasterias 

   2كانون األول   4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

+شاشة  
 +اجملهر  العرض

 الطحالب الكارية  

Charophyceae Class ,  

  Nitella , Charaفحص 

النبات الكامل من عينات حية ،  

دراسة االعضاء التكاثرية  

وفحص الناضجة منها بعد  

فتحها لفحص االجزاء الداخلية  

 منها الطحالب اليوغلينية  

Division  

  Euglenophycophyامثلة : 

    3كانون األول 4   

 

 عينات حية وساليدات ,    

Phacus , Euglena  

  Trachaclomonasجاهزة.  

   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

+شاشة  

   +اجملهرالعرض 

الطحالب الخضر المصفرة  

Class  ، الطحالب صف 

Vaucheria sessilis ,  

  V.geminataامثلة

  Xanthophyceaeالصفر

 الذهبية  

Chrysophycophyta   

DinobryonمثالClass  

   4كانون األول  4   



 

      

    

   الصفحة 6

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

  +شاشة العرض 

 صكف الطحالكب العصكوية  

(Diatoms 

(Bacillariophyceae  

Class  ورتبككككه

 الككككدايتومات  

Synedra , Cymbella ,  

Diatoma , Navicula ,  

   Pennalesامثلكككة

 الريشكككية  

    Nitzachiaالدايتومات ورتبكة

Hantizschia , Cocconeis , 
Cymatopleura , .  

Cyclotella , Melosira ,  

   Stephanodiscusامثلكككة

  Centralesالمركزية

    1كانون الثاني  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

+شاشة  

   +اجملهرالعرض 

 الطحالب البرواتية  

Pyrrophycophyta  

Division   فحص عينات حية

 لمالحظة الحركة ولون الطحلب  

 : , Peridinium ,  امثلة 

 Eratium Glenodinium 

   2كانون الثاني  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

+شاشة  

   +اجملهرالعرض 

 Division الطحالب  البنية 

  Phaeophytaامثلة

Laminaria , Fucus ,  

Ectocarpus 

    3كانون الثاني  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

 القياسية    الطريقة  

   +المجهر

فحص الشكل العكام ، مقكاطع  

فكي التراكيككككب  

التكاثريككككة ، فحككككص 

النبككككككات البككككككوغي 

والحككككككوافظ البوغيكككة ،  

والنباتكككات المشكككيجية  

 والحوافظ المشيجية .   

   4كانون الثاني  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

الطحالككككككككب   

   الحمككككككككراء

Rhodophyta : Division  

   1شباط     4   



 

      

    

   الصفحة 7

+شاشة   

   +اجملهرالعرض 

 Polysiphonia , امثلككة 

Nemalion  فحكككص

 النبكككات  

االنثوي لطحلب   الذكري والنبات 

 والطكور   Polysiphoniaالكـ

   البككككككككككككككوغي االول 

Carposporophyte   والطكور

البكككككككككككوغي 

   الثكككككككككككاني 

 Etrasporophyte  

   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

  +شاشة العرض 

فحص عينات حية تجلب من  

قبل الطلبة وتشخيص االجناس  

واعادتها وتصنيفها الى شعبها  

التي درست في المختبرات  

 السابقة.   

    2شباط     4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

+شاشة  

   +اجملهرالعرض 

 Bryophyta  الحزازيكات 

فحككص بعككض االجنككاس 

العائككدة الكى مجكاميع ورتكب 

الحزازيكات المختلفكة .  

 Classالحزازيكات الكبديكة 

 العكام المظهكر فحكص ،  

Order Marchantiales ,  

Riccia : Hepaticopsida  

للنباتككككات ، التركيككككب  

الككككداخلي للثككككالوث ،  

تركيككككب االعضككككاء  

ة الذكريكككة  التكاثريككك

واالنثويكككة ، تركيكككب  

الطكككور البكككوغي الفتكككي  

امثلة   , Porella ١٥والناضج . 

Order Jungermainales    

    1آذار     4   

القياسية    الطريقة  األداء الصفي  

 +استخدام السبورة 

+شاشة  

   +اجملهرالعرض 

Pellia  تركيككككب

الثككككالوس ، تركيككككككب 

االعضككككككاء الذكريككككككة  

واالنثويكككككة ، تركيكككككب 

 الطكككككور البوغي .   

   2آذار     4   



 

      

    

   الصفحة 8

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

القياسية    الطريقة 

 +استخدام السبورة 

  +شاشة العرض 

الحزازيات القرنية  

Anthocerotopsida   المثال

Anthoceros   تركيب الثالوس 

 ، تركيب االعضاء التكاثرية،   

   3آذار      4   

  



 

      

    

   الصفحة 9

 

األداء 

الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

القياسية  

+استخدام  

 السبورة  

+شاشة  

  العرض 

تركيككككككب الطككككككور البككككككوغي 

 الحزازيككككككات  

 Bryopsida :  القائمكة 

Sphagnidae  

Class-Sub   ، المظهككر الخكككككارجي

التشكككككريح الداخلي ، منظر سطحي  

 لكككككالوراق ، االعضكككككاء 

التكاثريككككككككككككككككككككككككككككككككة  

 ،Sphagnum :  

 Genus.  

آذار       4   

4   

األداء 

الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

القياسية  

+استخدام  

 السبورة  

+شاشة  

  العرض 

Sub   : االمثلككة المظهككر الخكككككككارجي

 تشكككككككريح الساق (المحور) تشريح  

Muium , Funaria  

االوراق (اشككككككككككككككككككككككباه 

االوراق) دراسكة مقطككع لالعضككككككاء 

التكاثريككككككة االنثويككككككة والذكريككككككة  

، تركيكب الطكور البككوغي اجكككككككككزاءه :  

 تركيكككككككككب الحافظة البوغية  

   1نيسان  4   

األداء 

الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

القياسية  
+استخدام  

 السبورة  

+شاشة  

  العرض 

 السرخسيات  

Pteridophyta  دراسة المظهر العام لبعض

السرخسيات ، دراسة الشعب العائدة للسرخسيات  

Division Psilophyta   مثال 

انواع االسطوانات الوعائية في     Psilotumجنس

 النباتات السرخسية بصورة عامة 

   2نيسان   4   



 

      

    

   الصفحة 10

األداء 

الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  
القياسية  

+استخدام  

 السبورة  

+شاشة  

  العرض 

Lycophyta  مثالDivision 

Selaginella , Lycopodium  

المظهر الخارجي ، التركيب الداخلي للساق ،  
 للرايزومة ، لالوراق  

 ، للمخروط مع المقارنة  

   3نيسان  4   

  
 

 

بين المخروط    

 للنباتين  

   



 

      

    

   الصفحة 11

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

القياسية   الطريقة 

 +استخدام السبورة 

  +شاشة العرض 
  
  

Sphenophyta  

Division   مثككككككال 

المظهككككككر 

الخككككككارجي ،  

تركيككككككب 

المخككككككروط ،  

مقطكككككع فكككككي 

السكككككاق ،  

الرايزومكككككككككككة
   

  Equisetumالجذور  . 

    4نيسان  4   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

 الطريقة القياسية  

 +استخدام السبورة 

 +شاشة العرض 

 : الخنشاريات 

Filicophyta  

  Divisionدراسة

بعض النباتات العائدة  

لهذه الشعبة والمتواجدة  

 في البيئة العراقية :  

Salvinia Marsilia  

  Adiantumال يوجد

Azolla  في العراق 

دراسة جنس الـ  

Pteridium   مقطع في

الساق ، الرايزومة  ، 

الوريقات مع الثبرات ،  

مقطع في الحوافظ  

ية جنس الـ  البوغ

Marsilia   مقطع في

الوريقات ، مقطع في  

الرايزومة ، مقطع في  

الجسم الثمري 

Sporocarpe   

   1مايس    4   

طريقة حل      _____ 

 المشكالت   

  2مايس   4    مراجعة عامة  

   4و  3مايس  ___    االمتحانات النهائية    ______      ____ 

   



 

      

    

 الصفحة 12

  البنية التحتية   .47  

 الطحالب واالركيكونيات العملي 

  .نضال ادريس سليمان د.ابراهيم توفيق البصام.اتليف د. هبرام خضر مولود د  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  علم الطحالب  -3

 أتليف د.حسني علي السعدي  د.نضال ادريس سليمان 

  االركيكونيات -4

  اتليف د.حسني علي السعدي  د.نضال ادريس سليمان

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2

يوصى بها               اـ الكتب والمراجع التي   

  ( المجالت العلمية , التقارير  ...., )

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت    pdfمصادر علمية ملفات  

....  

    
  خطة تطوير المقرر الدراسي   .48  

اضافة مواضيع اخرى تشمل فوائد الطحالب واضرارها والسموم التي تفرزها بعض انواع الطحالب   -4

 وتاثيراتها على الكائنات الحية.   

  توفير اجهزة مختبرية حديثة لمواكبة التطور الحاصل -5

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 



 

 

   مخطط مهارات المنهج   

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

      مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 المهارات العامة والتأهيلية  
المنقولة( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

  والتطور الشخصي)

األهداف الوجدانية  

  والقيمية 
 األهداف المهاراتية  
 الخاصة بالبرنامج  

 أساسي    األهداف المعرفية 
  أم اختياري

  السنة / المستوى  رمز المقرر  اسم المقرر

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

فسلجة   أساسي                                

 النبات العملي  

   2018-2017 

                                      

  المرحلة الرابعة                                      
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   الصفحة 1

 

 49.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 

 

  األهداف المعرفية   - أ

   تمكين الطالبات من تطبيق بعض العمليات الفسلجية في داخل النبات . - 1أ

  تمكين الطالبات من معرفة مضار نقص العناصر الغذائية- 2أ

  تعريف الطالبات باليات تحمل النبات للحرارة والبرودة والملوحة. - 3أ
  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .   - ب 

 تعليم الطلبة على اجراء بعض التجارب المختبرية.    – 1ب

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

 طرائق التعليم والتعلم        
  

  

 _ الطريقة القياسية ( القاء المحاضرات. )   

 _ طريقة النص  
  

  طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي.   
  

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .   
  



 

      

    

   الصفحة 2

 األهداف الوجدانية والقيمية    - ج

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

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

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

  طرائق التعليم والتعلم     

  

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف العلمية .    -
  

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

  بدور الفسلجة النباتية في توفير االمن الغذائي . 

  طرائق التقييم    

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

 الطالبة حول األهداف العلمية والقيمية في هذا المجال .   
  

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

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

 والمسموعة تحليلها علميا  .   

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

 نها وربطها مع باقي علوم النبات .   اكتساب المعرفة بخصائص الفسلجة وقواني - 3د
  

   



 

      

    

   الصفحة 3

 

  بنية المقرر  .50 

اسم الوحدة / أو    طريقة التعليم  طريقة التقييم

  الموضوع 

  األسبوع   الساعات  مخرجات التعلم المطلوبة

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  

  والمختبرية 

  1تشرين األول  2     المحاليل

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية ،  

  والمختبرية 

محاليل  

الغازات  

  والسوائل 

  2تشرين األول  2   

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية ،  

  والمختبرية 

 المحاليل   

  والقوانين

  3تشرين االول  2   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

طريقة المختبرية ،  

  الطريقة القياسية

االحماض 

  والقواعد 

  4تشرين األول  2   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات 

طريقة المختبرية ،  

  الطريقة القياسية 

  1تشرين الثاني  2     المحاليل الواقية 

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية   

  والمختبرية

  2تشرين الثاني  2     االنتشار 

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة القياسية   

  والمختبرية

االغشية الخلوية  

  والنفاذية 

  3تشرين الثاني  2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

قياس الجهد   الطريقةالمختبرية   

 االزموزي   

   4تشرين الثاني  2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية  

 وطريقة امختبرية   

قياس الجهد  

 المائي   

   1كانون األول  2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

   2كانون األول   2    البلزمة   الطريقة المختبرية  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

طريقة المختبرية  

 والطريقة القياسية   

    3كانون األول 2    النتح   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

طريقة المختبرية  

 والطريقة القياسية   

   4كانون األول  2    تقدير فقد الماء   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

    1كانون الثاني  2    التغذية المعدنية   طريقة المختبرية   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

طريقة المختبرية  

 والطريقة القياسية   

قياس كمية البناء  

 الضوئي  

   2كانون الثاني  2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

طريقة عدد  الطريقة القياسية   

 الفقاعات  

    3كانون الثاني  2   



 

      

    

   الصفحة 4

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الكشف عن  الطريقة القياسية   

 النشاء 

   4كانون الثاني  2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

   1شباط     2    التنفس   الطريقة القياسية   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

قياس معدل  الطريقة المختبرية   

 التنفس   

    2شباط     2   

    1آذار     2    االنزيمات  الطريقة المختبرية    األداء الصفي  

 

       واالمتحانات    

تقدير   الطريقة القياسية    األداء الصفي  

 الكربوهيدرات   

   2آذار     2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية  

 المختبرية   

تجربة االنتحاء  

 الضوئي    

   3آذار      2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة القياسية  

 والمختبرية  

تجربة االنتحاء  

 االرضي   

    4آذار      2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

   1نيسان  2    دراسة الجبرلين   الطريقة المختبرية    

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الكايتين  الطريقة القياسية   

 والكلوروفيل  

   2نيسان   2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

انبات وكمون  الطريقة القياسية   

 البذور   

   3نيسان  2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

    4نيسان  2    اسباب الكمون   الطريقة القياسية   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

طريقة المختبرية  

 والطريقة القياسية  

   1مايس    2    النباتات الطبية   

طريقة حل      _____ 

 المشكالت   

  2مايس   2    مراجعة عامة  

االمتحانات   ______      ____ 

 النهائية   

   4و  3مايس  ___   

  البنية التحتية   .51  

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

ترمجه حتريررمضان عبد اجمليد -فسلجة النبات
  فهيمة عبد اللطيف صاحل وهناء فاضل مخيس 

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 حممد وهيبترمجة حامت جبار عطية وكرمية -فهم انتاج احملاصيل

  ( المجالت العلمية , التقارير  ...., )



 

      

    

   الصفحة 5

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت     
....  

    
  خطة تطوير المقرر الدراسي   .52  

  

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

   
  

 نموذج وصف المقرر  

  

   وصف المقرر

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

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

  ؛وصف البرنامج.

  

  

 89.  المؤسسة التعليمية  كلية التربية للبنات   

 90.  القسم العلمي  / المركز     قسم علوم الحياة 

 91.  اسم / رمز المقرر   الالفقريات

 92.  أشكال الحضور المتاحة   

 93.  الفصل / السنة   سنوي

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

 95.  تاريخ إعداد هذا الوصف    



 

      

    

   الصفحة 6

  أهداف المقرر  .96

 ربط المادة العلمية بالبيئة الخارجية  - أ

 استكشاف الكائنات الالفقرية الموجودة في البيئة  - ب

 معرفة كيفية تشريح هذه الكائنات  - ج

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

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

 معرفة طرق تشخيص وتصنيف الالفقريات  - و

  

  

 

   

 

   مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .53

  األهداف المعرفية   - أ

الكائنات  معرفة كيفية تشريح - 1أ

 تشخيص الالفقريات  -2الالفقرية أ

كيفية رسم الحيوانات   - 3أ

  الالفقرية

ربط المادة العلمية بالكائنات  - 4أ

    - 6أ  - 5أ الموجودة في البيئة

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    - ب 

تشخيص الحيوانات  – 1ب

تشريح الكائنات    – 2الالفقرية ب

كيفية حفظ   – 3الالفقرية ب

طريقة    - 4الكائنات الالفقرية ب

  او كيفية رسم هذه الكائنات  

  طرائق التعليم والتعلم      

استخدام أسلوب المحاضرة واالستجواب  

 والمناقشة  
  
  
  



 

      

    

   الصفحة 7

 

 

  طرائق التقييم      

  

االمتحانات اليومية والشهرية ( فضال عن جمع كائنات الفقرية 

 وتشخيصها )  
  
  

األهداف الوجدانية   - ج

ربط  - 1والقيمية  ج

 المادة العلمية بالبيئة  

حب استكشاف الكائنات الالفقرية الموجودة  - 2ج

     - 4ج - 3في البيئة ج

   

  طرائق التعليم والتعلم     

طريقة المحاضرة واالستجواب والمناقشة واستخدام وسائل  

 إيضاح مختلفة   
  
  

  طرائق التقييم    

االمتحانات  

الشهرية  

االمتحانات  

 اليومية   

 



 

      

    

   الصفحة 8

  
  

   

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

 .) 

تشخيص الكائنات الالفقرية  - 1د

-3كيفية رسم هذه الكائنات د- 2د
     - 4شريح الحيوانات الالفقرية دت

   



 

      

    

   الصفحة 9

 

   بنية المقرر  .54  

طريقة  

  التقييم

اسم الوحدة / أو    التعليمطريقة 

  الموضوع 

 مخرجات 

  التعلم المطلوبة

  األسبوع   الساعات 

سؤال 

  وجواب

 المحا 

 ،   ضرة  

  االستجواب

 المقدمة،مبادئ  

 أهمية   التصنيف،  

الالفقريات،االتساخ  

  الحياتي،التطفل

   2  2-1 

 االمتحانات  

اليومية+امتحان 

  شهري

المحاضرة  

،االستجواب  

  ،المناقشة

 3-4-5  2     شعبة االبتدائيات

االستجوا 

  ب

المحاضرة  

، 

  المناقشة

 6  2     شعبة االسفنجيات

االستجوا 

  ب

المحاضرة  

،االستجواب  

  ،المناقشة

 7-8  2     شعبة الالسعات

امتحانات  

  يومية

المحاضرة  

، 

  المناقشة

 9-10- 2     شعبة الديدان المسطحة

-13-12-11  
14 

امتحان  

  شهري

المحاضرة  

، 

  المناقشة

 15-16  2     شعبة الديدان الكيسية

االستجوا 

  ب

المحاضرة  

، 

  المناقشة

 17-18  2     شعبة الديدان الحلقية

امتحان  

  يومي

المحاضرة  

، 

  المناقشة

 19-20  2    شعبة المفصليات  

االستجوا 

  ب

المحاضرة  

، 

  المناقشة

 21  2    شعبة الحزازيات  

االستجوا 

  ب

 22  2    شعبة النواعم    المحاضرة 

  البنية التحتية   .55  

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



 

      

    

   الصفحة 10

كتاب   1987كتاب الالفقريات (تأليف أ.د.زهير شاروك)  

   1990االبتدائيات (تاليف أ.د. مراد بابا مراد محمد) 

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2

Journal  of  vertebrate         

 -    

Journal  of  vertebrate  paleontology         
 -   -

palArchs journal of vertebrate paleontology  
      

     اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

  ( المجالت العلمية , التقارير ....,  )
  

 www.jstor.org  

www.researchgate.net           

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع  

  االنترنيت.... 

    

  خطة تطوير المقرر الدراسي   .56  

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

 المحاضرات الكترونيا على الموقع.  

 االهتمام بمختبر الالفقريات.   - 2

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

 وفير الكتب والمجالت العلمية في مكتبة الكلية والخاصة بالمنهج.   ت- 4
  
  
  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 منوذج وصف املقرر  

  

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


 

      

    

   الصفحة 11

 وصف املقرر   

ختطي هذه املادة اساسيات علم االحياء اجملهرية وفق مفردات منهج مادة االحياء اجملهرية اخلصة ابهليئة القطاعية 
لكليات الرتبية يف اجلامعات العراقية . جعل الطالبة قادرة على ان حتدد خصائص االحياء اجملهرية (بدائية النواة / حقيقية  

اليت تؤثر على منو االحياء اجملهرية وكيفية السيطرة عليها , تعطي فكرة عن الفايروسات    النواة / الفايروسات) , تعدد العوامل
(تركيبها / تكاثرها / عالقتها ابألورام اخلبيثة / اهم االمراض اليت تسببها) , تشرح فسلجه االحياء اجملهرية , تفسر أتثري  

 ينها يف دراسة االحياء اجملهرية ... ,   املضاد احليوي على الكائنات اجملهرية , جتري جتارب عملية تع 

  
 ـ املؤسسة التعليمية   1 جامعة تكريت / كلية الرتبية للبنات  

 ـ القسم العلمي / املركز   2 علوم احلياة   

 ـ اسم / رمز املقرر   3 علم االحياء اجملهرية / الصف الرابع  

 ـ اشكال احلضور املتاحة  4 حماضرات نظرية صفية وحماضرات عملية خمتربية   

 ـ الفصل / السنة   5 مقرر سنوي  

 ـ عدد الساعات الدراسية (الكلي)   6 ساعة   12

 ـ اتريخ اعداد هذا الوصف   7 2021/10/1  

 ـ اهداف املقرر   8

ـ لتكوين خربة لدى الطالبات على االختبارات والتحليل يف جمال علم االحياء اجملهرية وانواع البكرتاي والفايروسات  1
املسببة لألمراض . اضافة اىل تطوير مفاهيم الطالبات يف جمال الصحة العامة . وابلتايل ادراكهن للمفاهيم االساسية هلذا  

 العلم.   

راسة االحياء اجملهرية وعالقتها ابجملاالت الطبية واحليوية واهم الفروع اليت هلا عالقة مع  ـ تعريف الطالبات أبمهية د2
 هذا العلم.   

 ـ تزويد الطالبات ابلعلم واملعرفة متواصلة مع مكتشفات العلم وتكون كفؤة مبدعة يف جمال علم االحياء اجملهرية.   3

  

 ـ خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   9



 

      

    

   الصفحة 12

 

 أـ االهداف املعرفية   

 ـ القدرة على اظهار املعرفة العامة بعلم االحياء اجملهرية .  1أ

 ـ القدرة على حل املشاكل اليت تصاحب اصابة االنسان ابألمراض املعدية االنتقالية وكيفية الوقاية منها.   2أ

 الحصاء احليايت.  ـ القدرة على الربط بني علم االحياء اجملهرية والعلوم االخرى مثل الكيمياء احلياتية والفيزايء وا3أ

 ـ القدرة على تصميم الدراسات واالحباث يف جماالت علم االحياء اجملهرية.   4أ

ـ القدرة على خلق وعي صحي لدى طلبتها من خالل توعيتهن ابألمراض اليت تصيب االنسان واعراضها وطرق 5أ
 الوقاية منها.   

 ب ـ االهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.   

 لطالبات اخلربة واملعرفة يف جمال علم االحياء اجملهرية كي يكتسنب القدرة على تدريس هذه املادة.   ـ اكتساب ا1ب

 ـ اكتساب الطالبات اخلربة على فحص وتشخيص انواع البكرتاي املرضية يف املخترب.   2ب

ـ تنمية االدراك العلمي والكفاءة لذى الطالبات يف كيفية االستعانة ابملصادر العلمية واجياد السبل احلديثة يف  3ب
 دراسة وتدريس هذه املادة.   

 طرائق التعليم والتعلم   

  الطريقة القياسية ( القاء احملاضرات)  -

  طريقة النص.  -

 استخدام الوسائل احلديثة يف عرض احملاضرات.    -

 طرائق التقييم 

 ـ االمتحاانت النظرية والعملية.   1

 ـ التقارير.   2

 ـ احلضور والغياب   3



 

      

    

   الصفحة 13

 ج ـ االهداف الوجدانية والقيمية   

 ـ تنشأة الطالبات على حب مادة االحياء اجملهرية.   1ج

 ـ ربط حمتوايت هذه املادة وخاصة كيفية التعقيم والتطهري والوقاية من االمراض مع حياة الطالبات اليومية.   2ج

 ـ تنشأة الطالبة على امياهنا ابلتطور العلمي والتغري مشجعاً لروح البحث واالبداع العلمي .  3ج

 البات على ترسيخ القيم والعادات احلميدة الفاضلة.   ـ تنشأة الط4ج

 طرائق التعليم والتعلم   

 ـ توفري الدافع النفسي لدى الطالبات لتحقيق االهداف الوجدانية.   1

 ـ زرع الرغبة والثقة يف تعليم مادة علم االحياء اجملهرية لدى الطالبات.   2

 طرائق التقييم 

ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل االعتماد على املالحظة وحماولة افكار الطالبة حول االهداف الوجدانية  
 والقيمية يف هذا الصدد.  

 د ـ املهارات العامة والتأهيلية املنقولة (املهارات االخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).   

 ـ أتهيل الطالبات لكي يكن تدريسيات انجحات يف جمال التدريس.   1د

 ـ زرع روح التطوير يف نفوس الطالبات كي يطورن انفسهن بدخوهلن معرتك الدراسات العليا.   2د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـ بنية املقرر  10  



 

      

    

   الصفحة 14

 خمرجات التعلم املطلوبة   اسم الوحدة / او املوضوع    
 

 االسبوع  

احلضور  
 والتقارير  

واالمتحاانت  
 اليومية 

 الطريق

ة القياسية  
 وطريقة النص 

تعريف علم االحياء اجملهرية  
 , موقع االحياء اجملهرية يف عامل  

 الكائنات احلية , الكائنات بدائية  

النواة واحلقيقية النواة , اقسام علم  
   االحياء اجملهرية

نبذة أترخييه عن    
 االحياء اجملهرية 

 تشرين االول   2

 1 

احلضور  
 والتقارير  

واالمتحاانت  
 اليومية 

 الطريق

ة القياسية  
 وطريقة النص 

 تصنيف االحياء اجملهرية 

bacteria , viruses , ( 
   (Archea , othersاجملاميع 

 التصنيفية.   

 خصائص    

االحياء اجملهرية ,  
 تسمية االحياء اجملهرية

 تشرين االول   2

 2 

احلضور  
 والتقارير  

واالمتحاانت  
 اليومية 

الطريق 
ة القياسية  
 وطريقة النص 

اجملهر وعالقته ابألحياء  
اجملهرية , قوة التمييز , انواع 
 اجملاهر

اجملهر , انواع   
 اجملاهر 

 تشرين االول   2

 3 

 تشرين االول   4 البكرتاي    الصفات الظاهرية للبكرتاي ,  الطريق احلضور  

 

 والتقارير  

واالمتحاانت  
 اليومية 

 ة القياسية  

 وطريقة النص 

فحص البكرتاي , الصبغات  
البكتريية , طرق صبغ البكرتاي 
 , تشريح البكرتاي 

   4 

 تشرين الثاين  

 5 

 امتحان 

 حتريري 

االمتحان االول / الفصل  - 
 االول  

 تشرين الثاين   2   -  

 6 

 االداء  

الصفي وامتحاانت  
 الكويز 

طريقة  
النص و 
الطريقة  
 القياسية 

تغذية وزراعة البكرتاي , منو  
 وتكاثر البكرتاي 

 تشرين الثاين   4 تنمية البكرتاي    

 7,8 

 االداء  

الصفي وامتحاانت  
 الكويز 

طريقة  
النص و 
 الطريقة  

 القياسية   

الطاقة , وانتاج الطاقة حتت 
الظروف الالهوائية , انتاج الطاقة 
حتت الظروف اهلوائية , مصدر  

 كانون االول   6 االيض البكتريي   

 9,10,11 



 

      

    

   الصفحة 15

اخرى للطاقة , استخدامات 
 الطاقة 

 االداء  

الصفي وامتحاانت  
 الكويز 

طريقة  
النص و 
الطريقة  
 القياسية 

 الصفات الظاهرية والوراثية , 

 الشفرة الوراثية , العوامل املطفرة 

واملسرطنة الطفرة الوراثية , التهجني 
 يف االحياء اجملهرية  

وراثة االحياء   
 اجملهرية  

 كانون االول   4

 12 

 كانون الثاين  

 13 

 امتحان 

 حتريري 

االمتحان الثاين / الفصل  - 
 االول  

 كانون الثاين   2   -  

 14 

 االداء  

الصفي وامتحاانت  
 الكويز 

 الطريق

 ة القياسية و 

 طريقة النص  

مبادئ السيطرة , العوامل 
 الفيزايئية 

 السيطرة على    

 االحياء اجملهرية 

 كانون الثاين   4

 15,16 

   الفصل الدراسي الثاين  
 

 السيطرة على العوامل الكيميائية , الطريقاالداء    

الصفي  القياسية و  املضادات احليوية والعوامل ة  االحياء اجملهرية 
 وامتحاانت  

 الكويز  الكيميائية العالجية طريقة النص  

 4شباط 

 17,18 

   املدارسبقية شهر شباط واذار فرتة تطبيق الطالبات يف 
 

 االداء  

الصفي وامتحاانت  
 الكويز 

 الطريق

 ة القياسية و 

 طريقة النص  

مسببات املرض , 
االصابة ابألمراض وحدهتا ,  
العوامل اليت تؤثر يف شدة  
 االصابة , بعض  

 االمراض امليكروبية اليت تصيب  

 االنسان 

 عالقة االحياء   

 اجملهرية ابألمراض 

 نسيان   6

 19,20,21 

 االداء  

الصفي وامتحاانت  
 الكويز 

 الطريق

 ة القياسية و 

 طريقة النص  

 االحياء اجملهرية يف الرتبة,   

 االحياء اجملهرية للمياه ومياه  

 الفضالت , احياء االغذية وااللبان 

 اجملهرية , االحياء اجملهرية الصناعية 

 , احياء اهلواء اجملهرية  

االحياء اجملهرية   
 التطبيقية  

 22نيسان  6
 ومايس 

 23,24 



 

      

    

   الصفحة 16

 االداء  

الصفي وامتحاانت  
 الكويز 

 الطريق

 ة القياسية و 

 طريقة النص  

خصائص الفايروسات , بناء  
جسيمة الفايروس , تصنيف  
 الفايروسات , تضاعف الفايروسات  

 , وطرق زراعة الفايروسات.   

 مايس  4 الفايروسات   

 25,26 

  
 ـ البنية التحتية  11 

  , العاين  عزيز  فائز  الدكتور   / اجملهرية  االحياء  مبادئ 
 الدكتور امني سليمان بدوي  

 ـ الكتب املقررة املطلوبة   1

 ـ املراجع الرئيسية (املصادر)  2 مجيع كتب االحياء اجملهرية   

 أـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا (اجملالت العلمية    

 , التقارير... , )  

 ب ـ املراجع االلكرتونية , مواقع االنرتنيت... ,     

  
 ـ خطة تطوير املقرر الدراسي   12

تتطلب دراسة علم االحياء اجملهرية اىل مواكبة مجيع البحوث والدراسات احلديثة من خالل التواصل مع كل ما هو 
 جديد عن طريق متابعة الكتب املؤلفة حديثاً وكذلك البحوث من خالل استخدام شبكة االنرتنيت .  

  
   

  

  

  

  



 

      

    

   الصفحة 17

  

  

   
  

  
  
  

 اجلامعة :  جامعة تكريت      

الكلية/ املعهد:  كلية الرتبية     
للبنات    القسم العلمي:    علوم  
 احلياة  

التدريسي: أ.د. وهيب عبدالقادر سلمان حسني      
   30/1/2016اتريخ ملء امللف: 

  
 التوقيع                                                           :         التوقيع   :          

 اسم رئيس القسم :   د.عبد امحد حسن أرديين                       اسم املعاون العلمي: أ.م.د.اسراء امساعيل      

التاريخ                                                                                                      30/1/2016التاريخ          :        
   : 

  
  
  
  

 دقـق امللف من قبل        



 

      

    

   الصفحة 18

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

   المؤسسة التعليمية .15   جامعة تكريت /كلية التربية للبنات 

  القسم العلمي / المركز  .16  

اسم البرنامج األكاديمي او   .17  

   المهني 

   اسم الشهادة النهائية  .18  

   النظام الدراسي :   .19  

   سنوي /مقررات /أخرى 

   برنامج االعتماد المعتمد   .20  

   المؤثرات الخارجية األخرى  .21  

   تاريخ إعداد الوصف  .22  

أهداف البرنامج   .23 

   األكاديمي



 

      

    

   الصفحة 19

  

   



 

      

    

   الصفحة 20

  

  

  

  

  

  
  
  

   مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .24

االهداف   - ت

     المعرفية  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 
  

   طرائق التعليم والتعلم       

 الطريقة القياسية (االلقائية.)  - 

 طريقة النص.  - 

 الطريقة االستقرائية (االستنبطاية.)  - 

 طريقة حل المشكالت .    - 

 طرائق التقييم        

التقويم البنائي او التكويني( اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم  - 

 الصفي.)  

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



 

      

    

   الصفحة 21

 األهداف الوجدانية والقيمية.    - ج
           

  

   طرائق التعليم والتعلم      



 

      

    

   الصفحة 22

   



 

      

    

   الصفحة 23

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

 لذا يعُتمد :  

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .  - 1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة.   - 2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية    - 3

   ئق التقييم  طرا   

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

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجال  تراكميا  عن تمثلُّها لألهداف الوجدانية  

 والقيمية.   

  
  

  
  

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .     - 1د

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

 .   مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي - 3د

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

   طرائق التعليم والتعلم           

  

 الطريقة االستقرائية ( االستنباطية)   -

 طريقة حل المشكالت.    -

اعاد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على  -

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية.  

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .    -
  

   طرائق التقييم           

  
   االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -

المالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار ، والتواصل الفكري والعلمي ، والعمل بروح   -
   الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة .  

   تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . 
  

  



 

      

    

   الصفحة 24

   بنية البرنامج  .25

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

 

    نظري        عملي     

   الرابعة     فسلجة الحيوان 60  60 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

      

    

   الصفحة 25

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          
          

  

   التخطيط للتطور الشخصي .26

  
التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات   -

   املماثلة .

 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية  .   -

 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث  .    -

  
   معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد) .27

  
ع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول  يتب -

 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع .   

توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة اللغة  أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم 
 العربية يف االمتحان النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .   

  
   أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28



 

      

    

   الصفحة 26

 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .    -

   الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . -

  



 

 

 



 

 

   مخطط مهارات المنهج   

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

      التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات  

 المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

  والتطور الشخصي)

األهداف الوجدانية  

  والقيمية 

 األهداف المهاراتية  

 الخاصة بالبرنامج  

 أساسي    األهداف المعرفية 

  أم اختياري

  السنة / المستوى  المقرررمز   اسم المقرر

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

                                        

                                      

                                        

                                      

                                        

                                      

                                        

                                      

  

  



 

 

      

  21الصفحة 



 

 



 

      

  الصفحة31 

    

 نموذج وصف المقرر  

 اسم المقرر : فسلجة الحيوان  

 مدرس المقرر : أ.م.د. وهبي عبد القادر سلمان  

  

   وصف المقرر

الجسم     أعضاء  و  أجهزة  لقيام  الو ضيفي  األساس  و  األعضاء  أساسيات علم وظائف  المادة  تغطي هذه 
المختلفة في الحاالت الطبيعية و غير الطبيعية وتوضح وضائف أجهزة الدوران و التنفس و الجهاز العصبي  

اء الجسمية وإضافة الى و العضلي و البولي و ألغدي الهرموني و التناسلي و غيرها من األجهزة و األعض
التنظيم الحراري ودور جميع هذه األجهزة  و اآلليات التي تعمل بها مجتمعة في استمرار الحياة من خالل  

  دورها في استتباب البيئة الداخلية للجسم. 

  المؤسسة التعليمية .97  جامعة تكريت / كلية التربية للبنات 

  العلمي  / المركزالقسم  .98  علوم الحياة 

  اسم/  رمز المقرر .99  فسلجة الحيوان/ الصف الرابع 

  أشكال الحضور المتاحة .100  محاضرات نظرية صفية ومحاضرات عملية مختبرية

  الفصل / السنة .101  مقرر سنوي 

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .102  ساعة  120

 2021/10/1 
  

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .103

  أهداف المقرر .104

لتكوين خربة للطلبة على االختبار و حتليل وضائف االعضاء يف جسم االنسان و احليوان     -24
و االليات اليت تنظم قيامها بوضائفها لتمكنها من االستمرار ابحلياة . اضافة اىل تطوير مفاهيم الطلبة  
 يف علم وضائف االعضاء . وابلتايل ادراكهم للمفاهيم االساسية هلذا العلم.   

  

تعريف الطالبات أبمهية دراسة علم وضائف االعضاء يف مجيع اجملاالت الطبية و احليوية واهم    -25
  الفروع اليت هلا عالقة مع هذا العلم . 

 



 

      

  الصفحة32 

    

 26-  تزويد الطالبات ابخلربة االزمة عن علم وضائف االعضاء . 

   

   

  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .57 

  األهداف المعرفية   - أ

القدرة على اضهار المعرفة العامة  لعلم وظائف األعضاء و األجهزة الجسمية و الحوادث   - 1أ -1

 الفسلجية و آليات عمل كل عضو او جهاز.   

 القدرة على صياغة و حل المشاكل التي تصاحب تنظيم عمل أجهزة و أعضاء الجسم.    - 2أ -2

ثل الكيمياء و الفيزياء و العلوم  القدرة على ربط بين علم وظائف األعضاء و العلوم األخرى م  - 3أ -3

 الصرفة األخرى.   

 القدرة على تصميم الدراسات و البحوث في مجاالت هذا العلم.    - 4أ -4
  

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .   - ب 

اكساب الطالبات الخبرة و المعرفة في النظرية و العملية المختبرية في مجال علم وضائف  – 1ب

االعضاء لكي يكتسبن مقدرة في تدريس هذه المادة اضافة الى اكسابهن الخبرة العملية من تحاليل الدم  

 وخبرات عملية اخرى.  

 ادر العلمية وللبحث في دراسة هذه المادة  تنمية االدراك العلمي والكفاءة في كيفية االستعانة بالمص– 2ب

 . 

 طرائق التعليم والتعلم        
  

  

 _ الطريقة القياسية ( القاء المحاضرات ) بأستخدام طرائق التدريس المتنوعة.  

 _        طريقة النص  

 استخدام الوسائل الحديثة في عرض المحاضرات.  - 
  

  طرائق التقييم      

 _ االمتحانات ىالنظرية.  

 التقارير  -

 الحضور و الغياب   -
  

 األهداف الوجدانية والقيمية    - ج

 تنشأة الطالبات على حب مادة فسلجة الحيوان .   - 1ج

 ربط  محتويات هذه المادة مع حياة الطالبات اليومية .   - 2ج- 
  

  طرائق التعليم والتعلم     



 

      

  الصفحة33 

    

  

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .    - 

  

  زرع الرغبة في تعلم علم وضائف االعضاء لدى الطالبات.   - 

  طرائق التقييم    

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

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .   
  

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

 القدرة على فهم كيفية عمل اعضاء الجسم في الضروف الطبيعية و الغير طبيعية . .  - 1د

 اكتساب المعرفة في الربط بين علم وضائف االعضاء و العلوم االخرى  .   - 2د

 اكتساب المعرفة عن عمل اجهزة الجسم .    - 3د
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  بنية المقرر  .58 

 طريقة    طريقة التقييم

  التعليم

 مخرجات   الوحدة / أو الموضوع اسم 
التعلم  

  المطلوبة

 السا 

 عات

  األسبوع 

الحضور و  
التقارير و 
 االمتحانات 

الطريقةالقياسية  

  ، طريقة النص 

علم   تأريخ  الفسيولوجيا  علم  عن  مقدمة 
الفسيولوجيا و الط ارئق التجريبية و المبادئ  
التنسيق   االيض,   , (االستتباب  االساسية 

 الداخلي و الخارجي )  

الفصل 

 االول  
عن  المقدمة 

وظائف   علم 

  االعضاء

  1تشرين األول  2 

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

الطريقة  

القياسية ،  

  طريقة النص 

الخلية العصبية   -فسلجة الجهاز العصبي
التهيج   ,قابلية  العصبية,  الخاليا  أنواع   ,
للتنبيه   التجريبية  والخصائص  العصبي 

 العصبي 

  
  

الفصل 
الثاني  

 الجهاز  

  العصبي

  2تشرين األول  2 

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

القياسية ،  

  طريقة النص 

رق    , العصبية  للخلية  لكهربائي  النشاط 
الكهربائي النشاط  بين    -تسجيل  العالقة 

نفاذية االيونات و قيام جهد الفعل الكهربائي  
 للخلية العصبية.  

  

  3تشرين االول  2   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

طريقة  

النص ،  

الطريقة  

  القياسية

للجهاز  (الدبقية)  الساندة  الخاليا 

    -العصبي أنواعها وو ضيفة كل منها  

  خصائص األعصاب الحية. 

  4تشرين األول  2   

 األداء الصفي  

  واالمتحانات

طريقة  

النص ،  

الطريقة  

  القياسية 

الية انتقال التنبيه  -المستقبالت العصبية و 
المشابك العصبية و الية  -العصبي .

 عملها.    

 النواقل العصبية و آلية االستقبال الكيماوي  

 -. 
المنعكسات العصبية , أنواعها و  
  وضيفتها الجهاز العصبي الذاتي. 

  1تشرين الثاني  2   
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األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

  القياسية 

 فسلجة جهاز الدوارن   

القلب في الفقريات , المنظم الخطي  
 ,  الحوادث الكهربائية في القلب.   

االوعية الدموية انواعها ووضيفة كل منها  
 , مكونات الدم ووضيفة كل منها.   

  

الفصل 

الثالث  

جهاز 

  الدوران

  2تشرين الثاني  2 

األداء الصفي  

  واالمتحانات 

الطريقة  

  القياسية 

انتقال موجة التهيج في القلب , ضغط  
 الدم  

  3تشرين الثاني  2   

 

 , العوامل المؤثرة على ضغط الدم.     

السيطرة العصبية على وضيفة القلب و  
 انعكاسها على ضغط الدم و سرعة القلب.   

 زمر الدم  , عامل ريزس  

الجهاز اللمفاوي , العقد اللمفاوية   
  ووضيفتها. 

   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

 القياسية   

فسلجة الجهاز التنفسي ,نبذة تشريحية  
,التنفس , الحجوم التنفسية , كيمياء  
 التنفس , نقل الغاازت وقوانينها .نقل  

االوكسجين   , منحنى االقتارن  
 الوكسجيني    

  في الدم.   CO2وجود  ,   حاالت

  

الفصل 

 الرابع  
  

الجهاز  

  التنفسي 

   4تشرين الثاني  2 

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  
 القياسية  

وطريقة 

 النص   

 تبادل الغاازت  ,  التنفس الخلوي .  

السيطرة العصبية على عملية التنفس ,   
 التنظيم الكيمياوي لعملية التنفس   

االنعكاسات العصبية االضافية التي تسيطر  
   على عملية التنفس. 

   1كانون األول  2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

 القياسية   

 فسلجة الجهاز العضلي   

أنواع العضالت , التاركيب الدقيقة للخاليا  
العصبية .الخصائص الكيماوية للخاليا  
العصبية. أنواع بروتينات الخاليا العضلية  
 التقلصية.   

  

الفصل 

الخامس  

 الجهاز  

  العضلي

   2كانون األول   2 
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األداء الصفي  

 واالمتحانات   

طريقة  

النص  

والطريقة  

 القياسية   

نظرية االنزالق الخيطي , الية التقلص  
العضلي .مصادر الطاقة في الخاليا العضلية  
, العالقة بين المنبه و االستجابة.انتاج 
الحاررة في الخاليا العضلية , العجز  
 االوكسجيني , التعب.   

  

    3كانون األول 2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

طريقة  

النص  

والطريقة  

 القياسية   

فسلجة الجهاز الهضمي , أجزاء الجهاز 

  الهضمي الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي. 

الهضم في المعدة  , تصنيع و افراز 

  حامض 

 . HCL 
  

الفصل 

السادس   

 الجهاز  

  الهضمي

   4كانون األول  2 

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

طريقة  

النص و 

 الطريقة  

االنزيمات الهاضمة  في المعدة  , السيطرة  
 على وظيفة المعدة (العصبية و  

    1كانون الثاني  2   

 

إنزيمات   االستنباطية      , المعوي   الهضم  الكيمياوية.) 
االثنى عشر, البنكرياس , الكبد , الصفارء 

   .االمتصاص  ,  االبارز. 

   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

طريقة  

النص  

والطريقة  

 القياسية   

فسلجة الجهاز البولي و تنظيم السوائل  
 الجسمية  

الكلية  , وظائف الكلية , تنظيم حجم  -
   البول. 

 الفصل 

  السابع

   2كانون الثاني  2 

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

 القياسية   

توازن  - ,أساسيات  الجسمية  السوائل  تنظيم 
 السوائل , تنظيم حركة الماء و االيونات.   

 التوازن ألحامضي القاعدي .  -

االضطاربات االيضية  ,  -
    االضطاربات التنفسية. 

    3كانون الثاني  2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الطريقة  

 القياسية   

فسلجة التنظيم الحارري  و ايض الطاقة  
  . 

تنظيم الحاررة في الحيوانات ,  -
مركز التنظيم الحارري  , دور  
الهرمونات المسؤولة عن التنظيم  
   الحارري .

 الفصل 

  الثامن

   4كانون الثاني  2 
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األداء الصفي  

 واالمتحانات  

الطريقة  

 القياسية   

اضطاربات التنظيم الحارري , طرق االنتقال  -
 الحارري .  

معدالت  - قياس  طرق   , الطاقة   أيض 
 االيض.   

المعامل الحارري  , معامل التنفس ,  -
   نقل الطاقة الحاررية. 

   1شباط     2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

االستنباطية  

وطريقة 

 النص   

 فسلجة الغدد الصم   

الهرمونات, تصنيفها الكيماوي , تصنيعها  -
 و طرق افارزها , طرق دارستها .  

   غدة تحت المهاد وهرموناتها. -

 الفصل 

  التاسع

    2شباط     2 

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

االستنباطية  

وطريقة 

 النص   

 الغدة النخامية و هرموناتها.   -

   الغدة الدرقية وهرموناتها. -

    1آذار     2   

الطريقة   األداء الصفي  

 القياسية   

 الغدة جنب الدرقية.   -

    الغدة الكظرية و هرموناتها. -

   2آذار     2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

 القياسية  

 وطريقة 

البنكرياس وهرموناتها,   هرمونات الجهاز  - 
 الهظمي.   

   الهرمونات الجنسية . البروستكالندينات. -

   3آذار      2   

 

     النص    

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

 القياسية  

وطريقة 

 النص   

 فسلجة الجهاز التناسلي  

   فسلجة الجهاز الذكر ي - 1

الهرمون الذكري  - 

 التستوستيرون 

 الفصل 

  العاشر

    4آذار      2 

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

 القياسية  

وطريقة 

 النص   

 فسلجة الجهاز التناسلي االنثو ي   -2

دور الهرمونات االنثوية في عملية   - 
    التناسل

   1نيسان  2   

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

 القياسية   

   2نيسان   2    مناقشة التقارير  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

 القياسية   

   3نيسان  2    مناقشة التقارير  

األداء الصفي  

 واالمتحانات   

الطريقة  

 القياسية   

    4نيسان  2    مناقشة التقارير  
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األداء الصفي  

 واالمتحانات   

طريقة  

النص  

والطريقة  

 القياسية  

   1مايس    2    مراجعة عامة 

طريقة حل      _____ 

 المشكالت   

  2مايس   2    مراجعة عامة  

   4و  3مايس  ___    االمتحانات النهائية    ______      ____ 
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طريقة  

  التقييم

اسم الوحدة / أو    طريقة التعليم

  الموضوع 

 مخرجات 

التعلم  

  المطلوبة

  األسبوع   الساعات 

سؤال 

  وجواب

 المحا 

 ،   ضرة  

  االستجواب

  في  مقدمة

علم الطفيليات ودور العلماء  

في تقدم علم الطفيليات عبر 

  العصور التاريخية

   2  1 

 االمتحانات  

اليومية+امتحان 

  شهري

المحاضرة  

،االستجواب  

  ،المناقشة

الطفيليات    خواص 

  والعالقات 

  واالمراضيات بين

والمضيف وكيفية    الطفيلي 

لسيطرة والوقاية من  

  الطفيليات 

   2  3-2 

االستجوا 

  ب

المحاضرة  

، 

  المناقشة

 شعبة  

 االبتدائيات(االميبات  

المتطفلة،السوطيات المعوية  

 والردهيةوالدموية،البوغيات 

المقوسات    الدموية، 

  والهدبيات)

   2 -6-5-4 
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7 

االستجوا 

  ب

المحاضرة  

،االستجواب  

  ،المناقشة

 شعبة الديدان المسطحة  

الكبدية    (المخرمات 

  والمعوية)
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 12  2     المخرمات الدموية

امتحان  

  شهري

المحاضرة  
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  المناقشة

  13-14- 2     شعبة الديدان الشريطية
15 

االستجوا 

  ب

المحاضرة  
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  المناقشة

  16-17- 2     شعبة الديدان الخيطية
18 

امتحان  

  يومي

المحاضرة  
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  المناقشة
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21 
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