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 وىذج وصف الوقررن

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 / لسى ػهىو انحُبح  انصشفخ نهؼهىو انتشثُخ كهُخ  انًشكضانمسى اندبيؼٍ /  .2

 الحُبءػهى ا اسى / سيض انًمشس .3

 الحياج علىم في الثكالىريىس ترناهج انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 االنكتشوَُخ وانصفىف انًختجشاد ، انذساسُخ انمبػبد أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 2221-2222: انذساسٍ انؼبو / سُىٌ انفصم / انسُخ .6

 اسجىػُب سبػخ َظشٌ  2ػًهٍ +  سبػبد 4  )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 29.6.2021 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 . االحياء لعلن االساسيح الوفاهين الطلثح اكساب .1

 اقسام علن االحياء على الطالة يتعرف .2

 .الكائناخ الحيح ع انىا تين التوييز هن وتوكينه الوختثريح الوهاراخ الطالة اكساب .3

 فىائذ كم صُف يٍ انكبئُبد انحُخ ودوسهب فٍ انحُبح .  ػهً انطبنت َتؼشف .4

 َتؼشف انطبنت ػهً سهىن انكبئُبد انحُخ انحُىاَُخ وانُجبتُخ .5

 َتًكٍ انطبنت يٍ يؼشفخ انتكبثش فٍ انحُىاَبد وانُجبتبد .6

 نهكبئُبد انحُخَتؼشف انطبنت ػهً انتُسُك انهشيىٍَ  .7

 هراجعح أداء هؤسساخ التعلين العالي ))هراجعح الثرناهج األكاديوي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 أ . تؼشَف انًمشس انذساسٍ 
 وانفهى انًؼشفخ 
 االحُبء  نؼهى انؼهًُخ انًفبهُى ػهً انطبنت َتؼشف اٌ-1
 السبو ػهى االحُبء ػهً انطبنت َتؼشف اٌ-2
 . انتشثىَخ انًؤسسبد فٍ االحُبء يبدح نتذسَس يذسثخ كىادس اػذاد -3

 . انًختهفخ انتذسَس اسبنُت ػهً انطبنت تذسَت -4
 وتطجُك انتدبسة انؼًهُخ  انًختجشَخ االخهضح يختهف استخذاو ػهً انطهجخ تذسَت -5

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 . االحُبء يبدح تذسَس يهبسح -1

 .خ انًختهفخ االحُبئُ انًُبرج تىصُف يٍ انطهجخ تًكٍُ -2

 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 انًحبضشح أسهىة 
 انًُبلشخ أسهىة  

 طشائك انتمُُى      

 َىيُخ اختجبساد 
 انكتشوَُخ ايتحبَبد 
 تمبسَش تمذَى 
 َىيُخ واخجبد 

 يهبساد انتفكُش -ج

 واالستبر انطبنت ثٍُ انًحبوسح اسهىة 
 َىيُخ واخجبد . 
  اسهىة انًسبثمبد 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 انتمذًٍَ انؼشض استخذاو 
  ػشض انُىتُىثبد حىل انًىاضُغ انًختهفخ 

 طشائك انتمُُى    

 انىاخجبد  صفُخ يشبسكبد ، َىيُخ اختُبساد ، تمبسَش تمذَى ، 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

 دساسته خالل اكتسجهب انتٍ انًؼهىيبد َمم يٍ انطبنت َتًكٍ اٌ-1     

  وانتؼهى انتؼهُى يهُخ انطبنت َكتست اٌ    2- 
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 انكتبة انًُهدٍ ثبنهغخ انؼشثُخ 

 خؼفش انخُبط –ػهى انُجبد 

 انًًهكخ انُجبتُخ   د. حسٍُ انؼشوسٍ 

 سًُث -ػبنى انُجبتبد انالصهشَخ   ن

 انًدبيُغ انُجبتُخ د. سًُش خهف ػجذ هللا 

 انكتبة انًُهدٍ ثبنهغخ انؼشثُخ: ػهى انحُىاٌ

 ثُُخ انًمشس .11

األ

سجى

 ع
 انسبػبد

يخشخب

د انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

1 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري-مدخل الى عمم االحياء
 عممي-الخمية النباتية

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

2 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح
 نظري-انظمة تصنيف الكائنات الحية

 عملي -يةالح الكائناتاصناف 
 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

3 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري-مممكة البدائيات و الطميعيات
 عممي -البكتريا

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

4 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري-الطحالبمممكة الفطريات و 
  عممي-الطحالب

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

5 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح
 نظري-الحركة و االحساس في النبات

 ػًهٍ-انفطشَبد ػبنى
 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

6 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري-الهرمونات النباتية
 عممي-عاريات البذور ومغطاة البذور

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

7 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري-االمراض كيف يحمي النباتنفسه ضد
 عممي-نباتات ذوات الفمقة والفمقتين

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

8 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري- مقدمة يف علم األحياء
 عممي-مقدمة عن عمم الحيوان

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

9 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري- تطور علم االحياء امهيته وفروعه
 عممي-الخمية الحيوانية

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

12 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري- صفات احلياة
 عممي-انقسام الخمية الحيوانية

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

11 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري- طريقة البناء الرئيسة للمادة احلية
 عممي-االنسجة الظهارية

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

12 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري-تصنيف االحياء 
 عممي-االنسجة الرابطة

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

13 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري- التنسيق اهلرموين يف احليوانات
 عممي- االنسجة الرابطة

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

14 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري- سلوك االحياء
 عممي-الغضروف و العظم

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

15 
  َظشٌ 2

 ػًه4ٍ+
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نظري- التكاثر والنمو يف احليوان
 عممي-الدم و الممف

 انسجىسح وانؼشض انتمذًٍَ 

 و ثث حٍ  فذَىَخ ويحبضشاد
 انُىيٍ االيتحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ
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 يحًذ كًبل ػجذانًؼض –اسبسُبد ػهى انحُىاٌ 

 

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً سجُم 

انًثبل وسش انؼًم وانذوسَبد 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكتشوَُخ (
- 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساسبد 

 انًُذاَُخ ( 

- 

 

 انمجىل  .13

 يشكضٌ انمجىل انًتطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 االستُؼبثُخ انخطخ يٍ اكجش انمجىل أكجش ػذد يٍ انطهجخ 
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 مىذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خايؼح انًىصم انًؤسسح انتؼهًُُح .1

 / انتزتُح نهؼهىو انصزفح ػهىو انحُاج  انًزكشانمسى اندايؼٍ /  .2

    EDBI18F107 انحاسىب اسى / ريش انًمزر .3

 انحصىل ػهً تكانىرَىص ػهىو انحُاج  انثزايح انتٍ َذخم فُها .4

  انكتزوٍَ أشكال انحضىر انًتاحح .5

 2021-2020 انفصم / انسُح .6

 اسثىػُا 12 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذراسُح  .7

 9/9/2020 تارَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًمزر .9

 تُاء خهفُح ػٍ اساسُاخ انحاسىب وتطثُماته َستفاد يُها انطهثح فٍ يؼزفح تزايح انحاسىب  واستخذايه

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.
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  يخزخاخ انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .11
 تؼزف انطانة ػهً يثادئ انحاسىب  1

 تؼزف ػهً اخشاء انحاسىب انًادَح وانثزيدُح  2

 كُفُح استخذاو تزايح حًاَح انحاسىب 3

  Microsoft wordتطثُك تزَايح يؼاندح انُصىص  4
 انتؼزف ػهً انثزيدُاخ 5

 ايُُح انحاسىب  6

 انُاخ انتدارج االنكتزوَُح  7

  windows10استخذاو َظاو انتشغُم  8 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى      

  لاػح دراسُح سثىرجdata show 
  ٍَانكتزو+google class room+ google meet 

 

 طزائك انتمُُى      

  ٍايتحاَاخ َىيُح وشهزَح االيتحاٌ انُهائ 

 يهاراخ انتفكُز -ج

 1 كُفُح رتظ انًىاضُغ انُظزَح يغ انحاسىب 
 2  دراسح انًشاكم واالػطاب انًادَح  انتٍ َتؼزض نها انحاسىب  وكُفُح حهها 
 3  تطثُك انًهاراخ انًكتسثح وكتاتح تمارَز وانثحىث تاستخذاوword  استخذاو َظاو تشغُم

 انىَُذوس

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى     

  لاػح دراسُح سثىرجdata show 

 + ٍَانكتزوgoogle class room+ google meet 

 طزائك انتمُُى    

  انُىيُحوانىاخثاخ االيتحاَاخ انُشاطاخ 

 انًهاراخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىر انشخصٍ (. -د 

  تؼهى يثادئ واساسُاخ انحاسىب 
  دراسح انًكىَاخ انًادَح وانثزيدُح 
  تطثُك تزايح انًكتثُحMicrosoft  واَظًح انتشغُمWINDOWS 10 
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 تُُح انًمزر .11

 انساػاخ األسثىع
يخزخاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طزَمح انتمُُى طزَمح انتؼهُى

 ػًه6ٍَظزٌ + 6 1

تؼهى اساسُاخ 

+ اساسُاخ  انحاسىب

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

االنماء+ يُالشح  المكونات المادية 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 
ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

2 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 المكونات المادية 
االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

3 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 المكونات المادية
االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

4 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 المكونات البرمجية 
االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

5 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 المكونات البرمجية
االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

6 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD  

 المكونات البرمجية 
االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

7 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 الفيروسات 
االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

8 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 الفيروسات 
االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

9 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 برامج حماية الحاسوب
االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

11 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 برامج حماية الحاسوب 
االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

11 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 برامج حماية الحاسوب
االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح االنماء+ يُالشح  التجارة االلكترونية  ػًه6ٍَظزٌ + 6 12



  
 4الصفحة 

 
  

 +واخثاخ+ تمارَز +تطثُك االنكتزوٍَ 

13 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 
 التجارة االلكترونية 

 

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

14 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 
 انواع الذاكرة الحاسوب 

 

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

15 
 

تؼهى اساسُاخ  ػًه6ٍَظزٌ + 6

انحاسىب + اساسُاخ 

انتطثُمُح نهحاسىب 

WORD 

 
 انواع الذاكرة الحاسوب

 

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

16 

تطثُماخ انحاسىب  ػًه6ٍَظزٌ + 6

 +ػًهٍ اَظًح تشغُم 

WINDOWS 

 
 نظام التشغيل 

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

17 

تطثُماخ انحاسىب  ػًه6ٍَظزٌ + 6

 +ػًهٍ اَظًح تشغُم 

WINDOWS 

 

 نظام التشغيل
االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

18 

تطثُماخ انحاسىب  ػًه6ٍَظزٌ + 6

 +ػًهٍ اَظًح تشغُم 
 

 البرمجيات

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

 

َىيُح + شهزَح  ايتحاَاخ

 +واخثاخ+ تمارَز

19 
  WINDOWS ػًه6ٍَظزٌ + 6

 البرمجيات

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

21 

تطثُماخ انحاسىب  ػًه6ٍَظزٌ + 6

 +ػًهٍ اَظًح تشغُم 
 

 البرمجيات 

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

 

َىيُح + شهزَح ايتحاَاخ 

 +واخثاخ+ تمارَز

21 
  WINDOWS ػًه6ٍَظزٌ + 6

 االنترنت            

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

22 

تطثُماخ انحاسىب  ػًه6ٍَظزٌ + 6

 +ػًهٍ اَظًح تشغُم 
االنماء+ يُالشح  االنترنت

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

23 
االنماء+ يُالشح  االنترنت WINDOWS ػًه6ٍَظزٌ + 6

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

24 

تطثُماخ انحاسىب  ػًه6ٍَظزٌ + 6

 +ػًهٍ اَظًح تشغُم 
 

 شبكات 

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

 

َىيُح + شهزَح ايتحاَاخ 

 +واخثاخ+ تمارَز

25 
  WINDOWS ػًه6ٍَظزٌ + 6

 شبكات

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

26 

تطثُماخ انحاسىب  ػًه6ٍَظزٌ + 6

 +ػًهٍ اَظًح تشغُم 
 

 شبكات 

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

 

 ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح

 +واخثاخ+ تمارَز

27 
 صيانة الحاسوب WINDOWS ػًه6ٍَظزٌ + 6

 

االنماء+ يُالشح 

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز

28 

تطثُماخ انحاسىب  ػًه6ٍَظزٌ + 6

 +ػًهٍ اَظًح تشغُم 
االنماء+ يُالشح  صيانة الحاسوب

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

 

شهزَح ايتحاَاخ َىيُح + 

 +واخثاخ+ تمارَز

29 
االنماء+ يُالشح  صيانة الحاسوب WINDOWS ػًه6ٍَظزٌ + 6

 +تطثُك االنكتزوٍَ 

ايتحاَاخ َىيُح + شهزَح 

 +واخثاخ+ تمارَز
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 انثُُح انتحتُح  .12

 انمزاءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األساسُح 
 كتة انًمزر 
      أخزي 

 الكتاب المنهجي باللغة العربية 

  اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبيةكتاب 

 

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً سثُم 

انًثال ورش انؼًم وانذورَاخ 

 وانثزيدُاخ وانًىالغ االنكتزوَُح (
 

انخذياخ االختًاػُح ) وتشًم ػهً 

سثُم انًثال يحاضزاخ انضُىف 

وانتذرَة انًهٍُ وانذراساخ 

 انًُذاَُح ( 

 اليوجد

 

 انمثىل  .13

 الَىخذ  انساتمحانًتطهثاخ 

 21 ألم ػذد يٍ انطهثح 

 71 أكثز ػذد يٍ انطهثح 

 



  
 1الصفحح 

 
  

 
 وىرج وصف الوقررً

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحُبح  –كهُخ انتزثُخ نهؼهىو انصزفخ   انمسى اندبيؼٍ / انًزكز .2

  حمىق االَسبٌ وانذًَمزاطُخ  اسى / ريز انًمزر .3

 ترًاهج الثكالىريىس في علىم الحياج  انجزايح انتٍ َذخم فُهب .4

 انصفىف االنكتزوَُخ  أشكبل انحضىر انًتبحخ .5

 سُىٌ  انفصم / انسُخ .6

   سبػخ 66َظزٌ  )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .7

 6/12/2626 تبرَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًمزر .9

 .التعريف توثادئ حقىق االًساى .1

 التعرف على التطىر التاريخي لحقىق االًساى . .2

 .لويح لحقىق االًساىالتعرف على االعالًاخ العا .3

 الذيوقراطيح .التعريف توثادئ  .4

5.  

6.  

7.  

 هراجعح أداء هؤسساخ التعلين العالي ))هراجعح الثرًاهج األكاديوي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخزخبد انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .16

 انًؼزفخ وانفهى أ . 

 . فٍ حمىق االَسبٌانتؼزف ػهً أهى يؼبنى انتىخهبد انحذَثخ    -1
 حمىق االَسبٌ. انتؼزف ػهً األسجبة انًىضىػُخ نظهىر يجبدئ -2
 انحمىق.يؼزفخ اهًُخ اَىاع  -3
 انًفبضهخ ثٍُ ػىايم انتطىر انتبرَخٍ نحمىق االَسبٌ. -4
 يؼزفخ اهًُخ دراسخ انحمىق . -5

 

 انًهبراد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 ٌانًشبركخ فٍ يُبلشخ يشكهخ حمىق االَسب. 
 .انذلخ ثبنتًُُز ألَىاع انحمىق 
 . انتطزق ألسئهخ غُز ًَطُخ تتطهت يهبراد ػذَذح 

 ؼهى طزائك انتؼهُى وانت     

  أسهىة انًحبضزح 
  أسهىة انتفكُز وانًُبلشخ 

 طزائك انتمُُى      

 . اختجبراد َىيُخ 
  انكتزوَُخايتحبَبد  
  تمذَى تمبرَز 
  واخجبد َىيُخ 

 يهبراد انتفكُز -ج

 . انًحبورح وانًُبلشخ يغ انطالة 
 . واخجبد َىيُخ 
 انحضىر 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى     

 ًَاستخذاو انؼزض انتمذ ٍ 

 طزائك انتمُُى    

  تمذَى تمبرَز ، اختُبراد َىيُخ ، يشبركبد صفُخ 

 انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىر انشخصٍ (. -د 

 اكتسبة انخزَح يهبراد فٍ حمىق االَسبٌ يٍ حُث اسبنُت انتفكُُز 
  ٍاالستفبدح يٍ انًؼهىيبد انتٍ َتؼهًهب وانًهبراد انتٍ تًُُخ يهبراد ػمهُخ تًكٍ انخزَح ي

َكتسجهب وتىضُفهب فٍ خذيخ يتطهجبته كفزد وفٍ خذيخ اهذاف انًدتًغ يٍ حُث انتًُُخ االختًبػُخ 

 وااللتصبدَخ
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 ثُُخ انًمزر .11

 انسبػبد األسجىع
يخزخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 انتمُُىطزَمخ  طزَمخ انتؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

 َظزٌ 2 1
فهى انطبنت 

 نهذرس
 يحبضزح َظزٌ حقوق االنسان ، تعريفها ، اهدافها .

ايتحبٌ َىيٍ 

 ويُبلشبد وتمبرَز

2 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

جذور حقوق االنسان وتطورها في 
التاريخ البشري : حقوق االنسان في 

 . 2ىالعصور القديمة والوسط

تحبٌ َىيٍ اي يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

3 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

حقوق االنسان في الحضارات القديمة 
 وخصوصًا وادي الرافدين .

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

4 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

حقوق االنسان في الشرائع السماوية مع 
 التركيز عمى حقوق االنسان في االسالم

ايتحبٌ َىيٍ  ح َظزٌيحبضز

 ويُبلشبد وتمبرَز

5 

فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

حقوق االنسان في العصور الوسطى : 
حقوق االنسان في المذاهب والمدارس 

والنظريات السياسية ، حقوق االنسان في 
الشركات واعالناتها والثورات والدساتير ) 
الوثائق االنكميزية ، الثورة االمريكية ، 

 نسية ، الثورة الروسية (.الثورة الفر 

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

6 

فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

حقوق االنسان في التاريخ المعاصر 
والحديث : االعتراف الدولي بحقوق 
االنسان منذ الحرب العالمية االولى 

 وعصبة االمم المتحدة .

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

7 

فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

االعتراف االقميمي بحقوق االنسان : 
االتفاقية االوربية لحقوق االنسان 

، االتفاقية االمريكية لحقوق 1551
، الميثاق االفريقي لحقوق 1565االنسان 
، الميثاق العربي لحقوق  1591االنسان 

 1554االنسان 

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

8 

فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

المنظمات غير الحكومية وحقوق االنسان 
) المجنة الدولية لمصميب االحمر ، منظمة 

العفو الدولية ، منظمة مراقبة حقوق 
 االنسان(.

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

9 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس
ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ المنظمات الوطنية لحقوق االنسان .

 ويُبلشبد وتمبرَز

16 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

حقوق االنسان في الدساتير العراقية بين 
 النظرية والواقع

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

11 

فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

العالقات بين حقوق االنسان والحريات 
 العامة :

سان في االعالن العالمي لحقوق االن -1
. 

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

12 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

في المواثيق االقميمية والدساتير  -
 الوطنية .

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

13 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

حقوق االنسان الضرورية وحقوق 
 االنسان الجماعية

 ايتحبٌ َىيٍ يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

14 

فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

حقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية وحقوق االنسان المدنية 

 والسياسية

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمزاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمزر 
      أخزي 

 الكتاب الوٌهجي تاللغح العرتيح 

  كتة هتٌىعه عي حقىق االًساى والذيوقراطيح 

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً سجُم 

انًثبل ورش انؼًم وانذورَبد 

 وَُخ (وانجزيدُبد وانًىالغ االنكتز
 املتحدة .. مقاالت   األممموقع 

15 

فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

حقوق االنسان الحديثة : الحقائق في 
يفة ، الحق التنمية ، الحق في البيئة النظ

 في التضامن ، الحق في الدين
 

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

16 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ التعريف بالديمقراطية

 ويُبلشبد وتمبرَز

17 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ الفرق بين الحرية والديمقراطية

 لشبد وتمبرَزويُب

18 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

العالقة بين الحقوق والحريات العامة 
 لالفراد والديمقراطية 

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

16 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ الضمانات الديمقراطية ) العدالة القضائية 

 ويُبلشبد وتمبرَز

26 
فهى انطبنت  ظزٌَ 2

 نهذرس

اآلراء اإلسالمية في نظام الحكم 
 الديمقراطي

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ

 ويُبلشبد وتمبرَز

21 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ أشكال الديمقراطية ) المباشرة 

 ويُبلشبد وتمبرَز

22 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ تمثيل النيابي(الديمقراطية النيابية ) ال

 ويُبلشبد وتمبرَز

23 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ الديمقراطية شبه المباشرة 

 ويُبلشبد وتمبرَز

24 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ الشروط العامة لنجاح النظام الديمقراطي

 زويُبلشبد وتمبرَ

25 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ التعددية السياسية 

 ويُبلشبد وتمبرَز

26 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ عناصر الديمقراطية 

 ويُبلشبد وتمبرَز

27 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ المشاركة السياسية 

 د وتمبرَزويُبلشب

28 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ االنتخابات

 ويُبلشبد وتمبرَز

29 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ الشرعية الدستورية

 ويُبلشبد وتمبرَز

36 
فهى انطبنت  َظزٌ 2

 نهذرس

ايتحبٌ َىيٍ  يحبضزح َظزٌ اركان النظام الديمقراطي 

 ُبلشبد وتمبرَزوي

      



  
 5الصفحح 

 
  

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يحبضزاد انضُىف 

وانتذرَت انًهٍُ وانذراسبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 انمجىل يزكزٌ انًتطهجبد انسبثمخ

 - ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمجىل اكجز يٍ انخطخ االستُؼبثُخ أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 

 م.م ساجدة فرحان حسين   اسم التدريسي: 

   



  
 1الصفحة 

 
  

 
 مىرج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحُبح  –كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ   انًشكزانمسى اندبيؼٍ /  .2

  Cell Biology اسى / سيز انًمشس .3

 برنامج البكالوريوس في علوم الحياة  انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 وانًختجشاد / انصفىف االنكتشوَُخ  انمبػبد انذساسُخ  أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 سُىٌ  انفصم / انسُخ .6

  سبػبد اسجىػُبً  4 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 2220/  9/ 2 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 اكساب الطلثة المفاهيم االساسية لعلم الخلية . .1

 يتعرف الطالة على التركية الذقيق للخاليا . .2

 اكساب الطالة المهارات المختثرية وتمكينه من التمييز تين انىاع الخاليا وتراكيثها  .3

 تؼشف انطبنت ػهً وظبئف انؼضُبد انخهىَخ انًختهفخ . .4

5.  

6.  

7.  

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة الثرنامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 انًؼشفخ وانفهى أ . 

 انخهُخ .اٌ َتؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى انؼهًُخ نؼهى حُبتُخ  -1
 اٌ َتؼشف انطبنت ػهً انجُُخ اندزَئُخ نهخالَب . -2
 اػذاد كىادس يذسثخ نتذسَس يبدح االحُبء فٍ انًؤسسبد انتشثىَخ . -3
 تذسَت انطبنت ػهً طشائك انتذسَس انًختهفخ .  -4
 تذسَت انطهجخ ػهً استخذاو يختهف االخهزح انًختجشَخ  -5

 

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

  يبدح االحُبء .يهبسح تذسَس 
 تًكٍُ انطهجخ يٍ تىصُف انًُبرج االحُبئُخ ثبنًدهش . 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

  أسهىة انًحبضشح 
  أسهىة انتفكُش وانًُبلشخ 

 طشائك انتمُُى      

 . اختجبساد َىيُخ 
  انكتشوَُخايتحبَبد 
  تمذَى تمبسَش 
  واخجبد َىيُخ 

 يهبساد انتفكُش -ج

  ثٍُ انطبنت واالستبر .اسهىة انًحبوسح 
 . واخجبد َىيُخ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

  ًٍَاستخذاو انؼشض انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

  تمذَى تمبسَش ، اختُبساد َىيُخ ، يشبسكبد صفُخ 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

  اٌ َتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتسجهب خالل دساسته 
 . اٌ َكتست انطبنت يهُخ انتؼهُى وانتؼهى 



  
 3الصفحة 

 
  

 ثُُخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

1 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

Introduction to Cell 
Biology( The Cell Theory 

: A Brief History )  

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

2 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
Cell Chemistry : The 
Importance of Water   

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 فذَىَخويحبضشاد 

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

3 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

The Macromolecules of 
the Cell (Proteins , poly  

saccharides). 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

4 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 Lipids , Nucleic Acids وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

5 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
Cells and Organelles 

:Prokaryotes 
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

6 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 Viruses and Eukaryotes وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

7 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
Membranes : Models of 

Membrane Structure 
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

8 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

Transport Across 
Membrane : Simple 

Diffusion , Facilitated    
Diffusion and Active 

Transport 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

9 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
Exocytosis and 
Endocytosis. 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

12 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

The Endomembrane 
System : The Endoplasmic 

Reticulum,  The Golgi 
Apparatus   

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

11 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 Lysosomes , Vacuoles وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

12 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 Mitochondria وانًهبسح

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

13 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 Plastids وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

14 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

Actin  : Cytoskeleton
filaments , Intermediate 

Microtubules Filaments,  

جىسح وانؼشض انس

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

االيتحبٌ انُىيٍ انسجىسح وانؼشض  Nucleusانًؼشفخ  2َظشٌ +  2 15

https://en.wikibooks.org/wiki/Cell_Biology/Cytoskeleton/Actin_Filaments
https://en.wikibooks.org/wiki/Cell_Biology/Cytoskeleton/Actin_Filaments
https://en.wikipedia.org/wiki/Microtubules


  
 4الصفحة 

 
  

 

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب المنهجي تاللغة اإلنكليزية:
1- Cell Biology Third  Edition by Thomas D. Pollard, 

William C. Earnshaw, Jennifer Lippincott-Schwartz 

and Graham T. Johnson ( 2017 ) USA. 

2- Becker's World of The Cell  by Jeff  Hardin and 

Gregory Bertoni ( 2018).Person Education Limited , 

England. 

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً سجُم 

انؼًم وانذوسَبد انًثبل وسش 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكتشوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ 

 ) 

 

 

 انمجىل  .12

 انمجىل يشكزٌ انًتطهجبد انسبثمخ

 - ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 االستُؼبثُخانمجىل اكجش يٍ انخطخ  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

  

انتمذًٍَ  وانًهبسح ػًهٍ

 ويحبضشاد فذَىَخ

 واالسئهخ انشفىَخ 

16 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
Cell Cycle, Introduction to 

the Cell Cycle 
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

17 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
Cell Division , Mitosis and 

Cytokinesis 
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

18 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 .Meiosis وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 مىذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خايؼح انًىصم انًؤصضح انتؼهًُُح .1

 لضى ػهىو انحُاج -كهُح انتشتُح نهؼهىو انصشفح  انمضى اندايؼٍ / انًشكز .2

 ػهى االسض اصى / سيز انًمشس .3

 تشَايح انثكانىسَىس فٍ ػهىو انحُاج انثشايح انتٍ َذخم فُها .4

 انصفىف االنكتشوَُح أشكال انحضىس انًتاحح .5

 صُىٌ انفصم / انضُح .6

 صاػح اصثىػُا 1 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .7

 9/7/2221 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 اكساب الطلثة المفاهٍم األساسٍة لعلم االرض .1

 هاٌتعرف الطالة على مكىنات كىكة األرض والعملٍات األرضٍة الثاطنٍة والسطحٍة المسثثة ل .2

 يتعلم الطالب مكونات وانواعها الصخور وأنواع المعادن وتصنيفها .3

 تمكين الطالب من تدريس هذه المادة في المدارس .4

5.  

6.  

7.  

 مراجعة أداء مؤسسات التعلٍم العالً ))مراجعة الثرنامج األكادٌمً((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 يخشخاخ انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 أ . تؼشَف انًمشس انذساصٍ 
 أهتا شخصائصاها شرككيبهااو شاااوا   هو العلم الذي يبحث يف كل شيء خيتص باألرض من حيث عالقتهاا باالنوو ش  ا

 اليت رعاقبت شاثكت عليها يف املاضي شاااضك

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

  وتًُُز يكىَاتها وانتؼشف ػهً انؼًهُاخ انتٍ تحذث  األسضيهاسج انتؼشف ػهً اصاصُاخ ػهى

 فُها.
  األسضانمذسج ػهً تذسَش يادج ػهى  

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 انًحاظشج أصهىب 
 انفُذواخ انتؼهًُُح 

 طشائك انتمُُى      

 ايتحاَاخ انكتشوَُح 

 يهاساخ انتفكُش -ج

 واألصتارانًحاوسج تٍُ انطانة  أصهىب 
 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 اصتخذاو انفُذَىاخ انًضدهح 
 اصتخذاو انفُذَىاخ انتىضُحُح 

 طشائك انتمُُى    

 اختثاساخ انكتشوَُح 

 انًهاساخ انؼايح وانًُمىنح )انًهاساخ األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. - د

  ٍَمم انًؼهىياخ انتٍ اكتضثها خالل دساصتهاٌ َتًكٍ انطانة ي 
 اٌ َكتضة انطانة يهُح انتؼهُى وانتؼهى 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 انثُُح انتحتُح  .12

 انمشاءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األصاصُح 
 كتة انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب المنهجً تاللغة العرتٍة 

 ( عثدالهادي الصاٌغ وفاروق الجٍىلىجٍا العامةكتاب)

 لعمريا

 الكتاب المنهجً تاللغة اإلنكلٍزٌة:

 (Fundamentals of Geology). Wm. C. Brown 
Publishers 

 تُُح انًمشس .11

 انضاػاخ األصثىع
يخشخاخ 

انتؼهى 

 انًطهىتح
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى ق أو انًىضىعاصى انىحذج / انًضا

 َظشٌ 1 1
انًؼشفح 

 وانًهاسج

 تعريف عمم األرض )الجيولوجيا(
 أهمية عمم الجيولوجيا

 انًحاظشاخ

 انفُذَىاخ انتىضُحُح
 االيتحاَاخ االنكتشوَُح

 َظشٌ 1 2
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 انًحاظشاخ تركيب األرض  

 انفُذَىاخ انتىضُحُح
 االيتحاَاخ االنكتشوَُح

 َظشٌ 1 3
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 انًحاظشاخ عمم المعادن  

 انفُذَىاخ انتىضُحُح
 االيتحاَاخ االنكتشوَُح

 َظشٌ 1 4
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 انًحاظشاخ عمم الصخور  

 انفُذَىاخ انتىضُحُح
 االيتحاَاخ االنكتشوَُح

 َظشٌ 1 5
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 انًحاظشاخ يعةدورة الصخور في الطب

 انفُذَىاخ انتىضُحُح
 االيتحاَاخ االنكتشوَُح

 َظشٌ 1 6
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 انًحاظشاخ  الصخور الرسوبية

 انفُذَىاخ انتىضُحُح
 االيتحاَاخ االنكتشوَُح

 َظشٌ 1 7
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 احملاظكات الصخور النارية

 االيتحاَاخ االنكتشوَُح الفيديوات التوضيحية

 شٌَظ 1 8
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 احملاظكات الصخور المتحولة

 الفيديوات التوضيحية
 االيتحاَاخ االنكتشوَُح

 َظشٌ 1 9
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 احملاظكات التراكيب الجيولوجية لمصخور

 االيتحاَاخ االنكتشوَُح الفيديوات التوضيحية

 َظشٌ 1 12
انًؼشفح 

 وانًهاسج

العمميات المؤثرة عمى سطح األرض 
 لعمميات الخارجية المكونة لسطح االرضا

 احملاظكات
 الفيديوات التوضيحية

 االيتحاَاخ االنكتشوَُح

 َظشٌ 1 11
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 احملاظكات العمميات الداخمية المكونة لسطح االرض

 االيتحاَاخ االنكتشوَُح الفيديوات التوضيحية

 َظشٌ 1 12
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 اظكاتاحمل الزاللزل وابراكين

 الفيديوات التوضيحية
 االيتحاَاخ االنكتشوَُح

 َظشٌ 1 13
انًؼشفح 

 وانًهاسج

 احملاظكات ديناميكية القارات 
 االيتحاَاخ االنكتشوَُح الفيديوات التوضيحية

 َظشٌ 1 14
انًؼشفح 

 وانًهاسج

 احملاظكات االحافير
 الفيديوات التوضيحية

 االيتحاَاخ االنكتشوَُح

 َظشٌ 1 15
فح انًؼش

 وانًهاسج

 احملاظكات اهمية الجيولوجيا في حياة االنسان
 االيتحاَاخ االنكتشوَُح الفيديوات التوضيحية
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يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً صثُم 

انًثال وسط انؼًم وانذوسَاخ 

 وانثشيدُاخ وانًىالغ االنكتشوَُح (
 

انخذياخ االختًاػُح ) وتشًم ػهً 

صثُم انًثال يحاضشاخ انضُىف 

ٍُ وانذساصاخ وانتذسَة انًه

 انًُذاَُح ( 

 

 

 انمثىل  .13

 انمثىل انًشكزٌ انًتطهثاخ انضاتمح

  ألم ػذد يٍ انطهثح 

 انمثىل اكثش يٍ انخطح االصتُؼاتُح أكثش ػذد يٍ انطهثح 
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 ًىرج وصف انًقشسَ

  قشس: ػهى انُفش انتشتىٌ وصف انً

 

 جبيعت انًىصم انًؤصضت انتعهًُُت .1

 كهُت انتزبُت نهعهىو انصزفت   انًزكزانمضى انجبيعٍ /  .2

 عهى انُفش انتزبىٌ  اصى / ريز انًمزر .3

 بزَبيج انبكبنىرَىس فٍ عهىو انحُبة  انبزايج انتٍ َذخم فُهب .4

 انمبعبث انذراصُت / انصفىف االنكتزوَُت  أشكبل انحضىر انًتبحت .5

 صُىٌ  انفصم / انضُت .6

 صبعت اصبىعُب  2 )انكهٍ(عذد انضبعبث انذراصُت  .7

 2/9/2222 تبرَخ إعذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًمزر .9

 اكضاب انطهثح انًفاهُى االصاصُح نؼهى انُفش انتشتىٌ  .1

 َتؼشف انطهثح ػهً َظشَاخ ػهى انُفش انتشتىٌ  .2

 يتعرف الطلبة على تطبيقات علم النفس التربوي في الميدان التربوي  .3

 َتؼشف انطهثح ػهً ػالقح ػهى انُفش انتشتىٌ تؼهى انُفش وانؼهىو االخشي  .4

5.  

6.  

7.  

 يشاجؼح أداء يؤصضاخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاجؼح انثشَايج األكادًٍَ((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخزجبث انتعهى وطزائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى .12

 أ . تؼشَف انًقشس انذساصٍ 
  ٌاٌ َتؼشف انطانة ػهً انًفاهُى االصاصُح فٍ ػهى انُفش انتشتى 
  ٌاٌ َتؼشف انطهثح ػهً انجاٍَ انتطثُقٍ فٍ ػهى انُفش انتشتى 
  اػذاد كىادس يذستح نتذسَش يادج االحُاء فٍ انًؤصضاخ انتشتىَح 
  تذسَة انطهثح ػهً طشائق انتذسَش انًختهفح 
 

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

     

  يهاسج تذسَش يادج االحُاء 
  تًكٍُ انطهثح يٍ تطثُق َظشَاخ ػهى انُفش انتشتىٌ فٍ يجال انتذسَش 

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى      

 

  اصهىب انًحاضشج 
  ٍَاصهىب انًُاقشح يغ انطالب ػثش يُصاخ انتؼهُى االنكتشو 

 طشائق انتقُُى      

 

  اختثاساخ شفىَح 
  اختثاساخ انكتشوَُح 
 تقذَى تقاسَش 
  واجثاخ َىيُح 

 يهاساخ انتفكُش -ج

  ٍُاصهىب انؼصف انزه 
  اصهىب انحىاس انًتثادل تٍُ انطانة وانًذسس 

 طشائق انتؼهُى وانتؼهى     

  ًٍَاصتخذاو انؼشض انتقذ 

 طشائق انتقُُى    

  اختثاساخ شفىَح 
  اختثاساخ انكتشوَُح 
  تقاسَش 

 تقاتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انًهاساخ  انؼايح وانًُقىنح ) انًهاساخ األخشي انًتؼهقح  -د 

  ( او َقم انًؼهىياخ انتٍ اكتضثها يٍ خالل دساصته انً االخشٍَ اٌ َتًكٍ انطانة يٍ )انتىاصم 
  اٌ َكتضة يهاسج انتذسَش  
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 بُُت انًمزر .11

 انضبعبث األصبىع
يخزجبث 

انتعهى 

 انًطهىبت
 انتمُُىطزَمت  طزَمت انتعهُى اصى انىحذة / انًضبق أو انًىضىع

1 2  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة 
 مقدمة / والتطور التاريخي لعلم النفس 

انعزض انتمذًٍَ 

 وانًُبلشت 
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهت انشفىَت 

2 2 
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة
انعزض انتمذًٍَ  طبيعة علم النفس ، اىميتو واىدافو 

 وانًُبلشت
االيتحبٌ انُىيٍ 

 انشفىَتواالصئهت 

3  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة
انعزض انتمذًٍَ  علم النفس والمنيج العلمي 

 وانًُبلشت
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهت انشفىَت

4  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة
انعزض انتمذًٍَ  مدارس علم النفس 

 وانًُبلشت
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهت انشفىَت

5  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة
انعزض انتمذًٍَ  السلوك والعوامل المؤثرة فيو 

 وانًُبلشت
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهت انشفىَت

6  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة
انعزض انتمذًٍَ  محددات النشاط النفسي 

 وانًُبلشت
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهت انشفىَت

7  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة
 العملية التعليمية وعلم النفس التربوي 

انعزض انتمذًٍَ 

االيتحبٌ انُىيٍ  وانًُبلشت

 واالصئهت انشفىَت

8  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة
 النظرية التدريسية 

انعزض انتمذًٍَ 

 وانًُبلشت
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهت انشفىَت

9  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة
 طرق البحث في علم النفس التربوي 

انعزض انتمذًٍَ 

االيتحبٌ انُىيٍ  وانًُبلشت

 واالصئهت انشفىَت

12  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة

االنتباه ، تعريفو ، طبيعتو ، اىدافو ، 
 انواعو 

انعزض انتمذًٍَ 

 وانًُبلشت
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهت انشفىَت

11  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة
 نظريات االنتباه 

انعزض انتمذًٍَ 

االيتحبٌ انُىيٍ  وانًُبلشت

 واالصئهت انشفىَت

12  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة
 االدراك الحسي : اوال :االحساس

انعزض انتمذًٍَ 

 وانًُبلشت
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهت انشفىَت

13  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة

 انعزض انتمذًٍَ ثانيا : االدراك 

االيتحبٌ انُىيٍ  وانًُبلشت

 واالصئهت انشفىَت

14  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة

الدافعية في التعلم ، اىميتيا ، طبيعتيا ، 
 تصنيف الدوافع 

انعزض انتمذًٍَ 

 وانًُبلشت
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهت انشفىَت

15  
انًعزفت 

وانتطبُك 

 وانًهبرة

انتمذًٍَ انعزض  نظريات الدافعية ووظائفيا 

االيتحبٌ انُىيٍ  وانًُبلشت

 واالصئهت انشفىَت
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 انبُُت انتحتُت  .12

 انمزاءاث انًطهىبت :

  انُصىص األصبصُت 
 كتب انًمزر 
      أخزي 

 انكتاب انًُهجٍ تانهغح انؼشتُح 

  ٌيحاضشاخ فٍ ػهى انُفش انتشتى 

  

 انكتاب انًُهجٍ تانهغح اإلَكهُزَح:

 اليوجد 

عهً صبُم يتطهببث خبصت ) وتشًم 

انًثبل ورط انعًم وانذورَبث 

 وانبزيجُبث وانًىالع االنكتزوَُت (
 

انخذيبث االجتًبعُت ) وتشًم عهً 

صبُم انًثبل يحبضزاث انضُىف 

وانتذرَب انًهٍُ وانذراصبث 

 انًُذاَُت ( 

 

 

 انمبىل  .13

 انمبىل انًزكزٌ انًتطهببث انضببمت

  ألم عذد يٍ انطهبت 

 انمبىل اكبز يٍ انخطت االصتُعببُت  أكبز عذد يٍ انطهبت 
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 ًىرج وطف انًمشسَ

 وطف انًمشس

 

 خبيعخ انًىطم انًؤعغخ انتعهًُُخ .1

 كهُخ انتشثُخ نهعهىو انظشفخ/لغى عهىو انحُبح  انًشكضانمغى اندبيعٍ /  .2

 هغخ االَكهُضَخان اعى / سيض انًمشس .3

 انجكهىسَىط فٍ عهىو انحُبح انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 انظفىف االنكتشوَُخ و انذساعُخانمبعبد  أشكبل انحؼىس انًتبحخ .5

 2021-2020عُىٌ/ انفظم / انغُخ .6

 عبعتٍُ اعجىعُب عذد انغبعبد انذساعُخ )انكهٍ( .7

 27/07/2020 تبسَخ إعذاد هزا انىطف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 نهغخ االَكهُضَخانًفبهُى االعبعُخ  اكغبة انطهجخ .1

 وعُبطشِ االعبعُخ ثُُخ انهغخ االَكهُضَخَتعشف انطبنت عهً  .2

 لشاءح ويحبدثخ انهغخ االَكهُضَخَكتغت انطبنت يهبساد  .3

 انهغخ االَكهُضَخ فٍ يُبهح عهىو انحُبح وانًظطهحبد انًهًخ فُهبكُفُخ اعتخذاو َتعشف انطبنت عهً  .4

 يشاخعخ أداء يؤعغبد انتعهُى انعبنٍ ))يشاخعخ انجشَبيح األكبدًٍَ((

َىفش وطف انًمشس هزا إَدبصاً يمتؼُبً ألهى خظبئض انًمشس ويخشخبد انتعهى انًتىلعخ يٍ انطبنت       

انًتبحخ. والثذ يٍ انشثؾ ثُُهب وثٍُ انتعهى تحمُمهب يجشهُبً عًب إرا كبٌ لذ حمك االعتفبدح انمظىي يٍ فشص 

 وطف انجشَبيح.

 يخشخبد انتعهى وؽشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى .10
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 أ . تعشَف انًمشس انذساعٍ 
  نهغخ االَكهُضَخانًفبهُى االعبعُخ  
  لشاءح وكتبثخ ثبنهغخ االَكهُضَخ ثطشَمخ َبخحخكُفُخ 
  االَكهُضَخ فٍ اختظبص عهىو انحُبحاعتخذاو انهغخ اهًُخ  عهًانتعشف 
  انمشاءح وانتحذث انطبنت يهبساداكغبة 
 هغخ فٍ انتذسَظُفُخ اعتخذاو انتذسَت انطبنت عهً ك 

 

 انًهبساد انخبطخ ثبنًىػىع   -ة 

 انهغخ االَكهُضَخنًبدح  يهبسح انتذسَظ  

 انحُبحً اهًُخ انهغخ االَكهُضَخ فٍ يدبل عهىو تًكٍُ انطهجخ يٍ انتعشف عه 

 ؽشائك انتعهُى وانتعهى      

 اعهىة انًحبػشح 

 اعهىة انًُبلشخ واخشاء ثعغ االختجبساد انًفتىحخ العطبء فؼبء اوعع نهطهجخ 

 ؽشائك انتمُُى      

 ايتحبَبد انكتبة انًفتىذ 

 اختجبساد انكتشوَُخ 

 تمذَى تمبسَش اعجىعُخ او شهشَخ 

  انتمُُى فًُب ثُُهىاعطبء فشطخ نهطهجخ عهً انًُبلشخ واعطبء 

 يهبساد انتفكُش -ج

 اعهىة انًُبلشخ ثٍُ انطبنت واالعتبر يٍ خهخ وثٍُ انطهجخ يٍ خهخ اخشي 

  اعطبء اعئهخ تحفُضَخ تتحًم انتفكُش واعطبء اكثش يٍ اخبثخ 

 يحبكبح انًبدح انعهًُخ ثبنحُبح انُىيُخ نتشعُخ انًبدح عُذ انطهجخ 

 ؽشائك انتعهُى وانتعهى     

  ًٍَانعشع انتمذ 

 ًحبكبح اعتخذاو انهغخ االَكهُضَخاعتخذاو ثعغ انًمبؽع انفذَىَخ انحُخ ن 

 انًهبساد  انعبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتعهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخظٍ (. -د 

  فٍ انحُبح انعًهُخ وانعهًُخ يٍ انهغخ االَكهُضَخَتًكٍ انطبنت يٍ االعتفبدح 

 انطبنت يهبسح انتذسَظ وتشعُخ سوذ انثمخ ثبنُفظ عُذ انطهجخ اكتغبة 
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 ثُُخ انًمشس .11

 انغبعبد األعجىع

يخشخبد 

انتعهى 

 انًطهىثخ

 ؽشَمخ انتمُُى ؽشَمخ انتعهُى اعى انىحذح / انًغبق أو انًىػىع

1 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

General review about 

English 

انغجىسح وانعشع 

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

2 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Present simple tense  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

3 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Present continuous  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

4 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

What is cloning  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

5 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Past simple tense  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

6 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Streptococcus pneumomiae  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

7 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Paraphrase  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

8 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Past perfect tense  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

واعئهخ خالل ايتحبٌ َىيٍ 

 انذسط

9 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Writing  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

10 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

General English biological 

terms 

انغجىسح وانعشع 

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

11 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Ecology  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

12 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Ecology/ discussion  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

13 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Microscope  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

14 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Microorganisms  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

15 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Speaking  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُظىص األعبعُخ 

 كتت انًمشس 

      أخشي 

 انكتبة انًُهدٍ ثبنهغخ انعشثُخ 

 انكتبة انًُهدٍ ثبنهغخ اإلَكهُضَخ:

 Headway Plus: Liz and John Soars 

يتطهجبد خبطخ ) وتشًم عهً عجُم 

انًثبل وسػ انعًم وانذوسَبد 

 وانًىالع االنكتشوَُخ (وانجشيدُبد 

 

انخذيبد االختًبعُخ ) وتشًم عهً 

عجُم انًثبل يحبػشاد انؼُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساعبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 انمجىل انًشكضٌ انًتطهجبد انغبثمخ

  ألم عذد يٍ انطهجخ 

 انمجىل اكجش يٍ انخطخ االعتُعبثُخ أكجش عذد يٍ انطهجخ 

 

  

16 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

Euglena  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

17 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

The plant kingdom  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

18 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

The animal kingdom  انغجىسح وانعشع

وعشع انتمذًٍَ 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

19 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

The mammals  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط

20 2 
انًعشفخ 

 وانًهبسح

General review of the course  انغجىسح وانعشع

انتمذًٍَ وعشع 

 فُذَىٌ

ايتحبٌ َىيٍ واعئهخ خالل 

 انذسط
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 ًىذج وصف انًقسزَ

 وصف انًقسز

 

 خايؼح انًىصم انًؤصضح انتؼهًُُح .1

 لضى انهغح انؼشتُح \كهُح انتشتُح نهؼهىو اإلَضاَُح   انمضى اندايؼٍ / انًشكز .2

 انهغح انؼشتُح انؼايح اصى / سيز انًمشس .3

 تشَايح انثكانىسَىس فٍ ػهىو انحُاج انثشايح انتٍ َذخم فُها .4

 انصفىف االنكتشوَُح أشكال انحضىس انًتاحح .5

 صُىٌ انفصم / انضُح .6

 صاػاخ اصثىػُا   2 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .7

 2221\7\9 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 عهى زسى انحسوف وانكهًاخ زسًا صحٍحا يطاتقا نألصىل انفٍُح طالبتدزٌة ان .1

 ترنٍم انصعىتاخ اإليالئٍح انتً تحتاج إنى يزٌد يٍ انعُاٌح .2

 تٍاٌ أهًٍح انهغح انعستٍح فً حٍاتهى انعايح . .3

 تصحٍح انهحٍ انُاشئ عٍ خطأ نغىي فً انُطق . .4

 تُاًء صحًٍحا .انتدزٌة عهى تُاء انكهًح  .5

6.  

7.  

 يساجعح أداء يؤسساخ انتعهٍى انعانً ))يساجعح انثسَايج األكادًًٌ((

االيالئٍح واالسانٍة   هغىٌحزف وانًهازاخ وانًفاهٍى انضى  انًعات  انعستٍح انعايح حانهغيادج 

وهً يٍ  سفح انتسكٍة انهغىي نهكهًحي يشكهح يٍ خالل  يعدزاسح ا ألجم طانةانتً ٌحتاجها ان

 .تشكم عهًً الجم تحقٍق انتًٍز وانجىدج فً عًههانطانة االدواخ انسئٍسح انتً ٌحتاجها 
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 يخشخاخ انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 أ . تؼشَف انًمشس انذساصٍ 
    علٌم تُعرُف بِه أصوُل رسِم احلروِف العربيِة من حيُث تصويُرها للمنطوقِ االمالء، 

  اجلملة وقواعد اإلعرابعلم يعرف به حال أواخر الكلم، وعلم النحو يبحث يف أصول تكوين   القواعد اللغوية 

 الكالم البليغ الذي يؤثر يف نفوس القرّاء سواء كان شعراً أو نثراً     ادأبب عمعرههعىني. 

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

 تذسَش تشاكُة انكهًح  يهاسج   
 انطهثح ػهً ضثظ نغتهى حذَثا ولشاءج وكتاتح وتشكم َتالءو يغ تذسج يضتىاهى انؼمهٍ  ًكٍُت

 .وانهغىٌ
 تًكٍُ انطهثح يٍ كتاتح انهًزج وانتفشَك تٍُ انضاد وانظاء 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 أصهىب انًحاضشج 
 أصهىب انتفكُش وانًُالشح 

 طشائك انتمُُى      

  اختثاساخ َىيُح 
 ايتحاَاخ انكتشوَُح 
  تمذَى تماسَش 
 واخثاخ َىيُح 

 يهاساخ انتفكُش -ج

 أصهىب انًحاوسج تٍُ انطانة واألصتار 
 واخثاخ َىيُح 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 ًٍَاصتخذاو انؼشض انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

 تمذَى تماسَش، اختثاساخ َىيُح، يشاسكاخ صفُح 

 وانًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انًهاساخ  انؼايح  -د 

  ٍانطانة يٍ انمشاءج وانكتاتح وانحذَث تصىسج خانُح يٍ أخطاء انهغحأٌ َتًك. 
 اٌ َكتضة انطانة يهُح انتؼهُى وانتؼهى 
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 تُُح انًمشس .11

 انضاػاخ األصثىع
يخشخاخ 

انتؼهى 

 انًطهىتح
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى انًىضىع اصى انىحذج / انًضاق أو

 َظشٌ 2 1
انًؼشفح 

 وانًهاسج

 االسم والفعل والحرف   /أقسام الكالم
 

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 2
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 قواعد كتابة اليمزة

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 3
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 نصوص من الشعر الحديث

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 4
انًؼشفح 

 وانًهاسج
  واألفعال الناقصة /المبتدأ والخبر

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 5
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 قواعد العدد والنعت العددي

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 6
انًؼشفح 

 وانًهاسج

والفرعية في  عالمات اإلعراب األصمية
 األسماء واألفعال

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 7
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 عالمات الترقيم ) التنقيط(

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 8
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 ذجا(الكيف ( أنمو   ) سوره  القرآنية  القصة

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 9
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 نائب الفاعل \الفعل المبني لممجيول 

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانتماسَش وانىاخثاخ

 َظشٌ 2 12
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 ضاد والظاءحرفي ال  كتابو

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 11
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 ثر) خطبة الوداع ( نصوص من الن

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 12
انًؼشفح 

 وانًهاسج
  األسماء الخمسة

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 13
انًؼشفح 

 وانًهاسج

 الشعر العمودي والحر 

 

قصيدة) بانت سعاد( كعب بن زىير ( 
وقصيدة ) أنشودة المطر( بدر شاكر 

 السياب

انضثىسج وانؼشض 

 انتمذًٍَ 

االيتحاٌ انُىيٍ  ويحاضشاخ فذَىَح

 وانىاخثاخ وانتماسَش

 َظشٌ 2 14
انًؼشفح 

 وانًهاسج

انضثىسج وانؼشض  الممنوع من الصرف

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش
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 انثُُح انتحتُح  .12

 انمشاءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األصاصُح 
 كتة انًمشس 
      أخشي 

 انكتاب انًُهجً تانهغح انعستٍح 

  انهغح انعستٍح انعايح ألقساو غٍس األختصاص 

 عثد انقادز حسٍ أيٍٍ( )أحًد َصٍف انجُاتً،

 انكتاب انًُهجً تانهغح اإلَكهٍزٌح:

  

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً صثُم 

انًثال وسط انؼًم وانذوسَاخ 

 وانثشيدُاخ وانًىالغ االنكتشوَُح (
 

انخذياخ االختًاػُح ) وتشًم ػهً 

صثُم انًثال يحاضشاخ انضُىف 

وانتذسَة انًهٍُ وانذساصاخ 

 انًُذاَُح ( 

 

 

 انمثىل  .13

 انمثىل انًشكزٌ انًتطهثاخ انضاتمح

  ألم ػذد يٍ انطهثح 

 انمثىل أكثش يٍ انخطح االصتُؼاتُح أكثش ػذد يٍ انطهثح 

 
 

 

 َظشٌ 2 15
انًؼشفح 

 وانًهاسج

انضثىسج وانؼشض  والقمريةالحروف الشمسية 

 انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبِؼخ اٌّىصً اٌّؤصضخ اٌتؼٍُُّخ .1

 وٍُخ اٌتزثُخ ٌٍؼٍىَ اٌصزفخ/لضُ ػٍىَ اٌحُبح  اٌمضُ اٌدبِؼٍ / اٌّزوز .2

  -اصش تزثُخ اصُ / رِز اٌّمزر .3

 ثىبٌىرَىس فٍ ػٍىَ اٌحُبح اٌجزاِح اٌتٍ َذخً فُهب .4

 ٍاٌىتزؤ أشىبي اٌحضىر اٌّتبحخ .5

 2221-2222اٌفصٍُٓ االوي واٌثبٍٔ/ اٌفصً / اٌضٕخ .6

 32 )اٌىٍٍ(ػذد اٌضبػبد اٌذراصُخ  .7

  تبرَخ إػذاد هذا اٌىصف  .8

 أهذاف اٌّمزر .9

ييدف الى جعل الطمبة يعرفون االسس العامة والمبادئ التي تقوم عمييا التربية من خالل استعراض  .1
 االقتصادي والعمميمجموعة من االسس كاألساس التاريخي واالجتماعي و 

 تنمية القيم في التربية العربية واالسالمية .2
 عبر التاريخ عن التربيةتعليم الطالب على مهارات البحث  .3

 َتؼزف اٌطٍجخ ػًٍ دور اٌتزثُخ فٍ تحمُك اٌتُّٕخ اٌّضتذاِخ  .4

 َتؼزف اٌطٍجخ ػًٍ دور وً ِٓ اٌّدتّغ واٌّذرصخ واالصزح فٍ ػٍُّخ اٌتزثُخ .5

 ػًٍ طزائك اٌتزثُخ اٌمذَّخ واٌحذَثخ َتؼزف اٌطٍجخ .6

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 ِخزخبد اٌتؼٍُ وطزائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ واٌتمُُُ .12

التربية عممية تطبيع اجتماعي تيدف إلي إكساب الفرد ذاتا اجتماعية يتميز بيا   : أ . تعريف المقرر الدراسي 
الفرد عضوا عامال في الجماعة عن سائر الحيوانات األخرى في جميع مستوياتيا التطورية فيي التي تجعل من 

حيث يتطبع الفرد بطباع الجماعة المحيطة بو وعممية التطبع ىذه تحدث في إطار ثقافي معين يتحدد عمي 
 . أساسو اتجاىيا ومفيوميا ومعناىا ولكن ىذا اإلطار الثقافي يختمف من مجتمع إلي مجتمع آخر

 اٌّهبراد اٌخبصخ ثبٌّىضىع   -ة 

  ٌاٌزافذَٓ  ِؼزفخ حضبرح واد 

  ٍتُّٕخ اٌحش االختّبػ 

 ًُحث اٌطٍجخ ػًٍ اٌتحص 
 تُّٕخ روذ اٌّىاطٕخ واٌؼًّ اٌدّبػٍ ٌذي اٌطٍجخ 
  ٍٍّتُّٕخ اٌتفىُز اٌؼ 

  تُّٕخ ِهبراد اٌطبٌت اٌتبرَخُخ 

 ٍٍّتُّٕخ ِهبراد إٌمذ اٌؼ 

 :اصتزاتُدُبد اٌتذرَش اٌّضتخذِخ ٌتُّٕخ تٍه اٌّهبراد-2

 يظير أىمية عنصر الوقت . إدارة المحاضرات عمى نحو 
  من الدرجة . 11أنشطة جماعية يخصص ليا % 
 . تكميفات فردية وجماعية تتطمب استخدام المكتبة واالنترنت 
 . إذكاء روح المنافسة اإليجابية 

 :ِهبراد اٌتفىُز -ج

 إٌبلذ 
 ٍاالثذاػ 
 ٍٍّاٌؼ 

  حً اٌّشىالد(  -شخإٌّبل -: اٌىتزؤٍ ِذِح ِغ )اٌّحبضزحطزائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ    

 اٌتمبرَز -: االختجبرادطزائك اٌتمُُُ    

 

 اٌّهبراد  اٌؼبِخ وإٌّمىٌخ ) اٌّهبراد األخزي اٌّتؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف واٌتطىر اٌشخصٍ (. -د 
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 ثُٕخ اٌّمزر .11

 اٌضبػبد األصجىع
ِخزخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
 طزَمخ اٌتمُُُ طزَمخ اٌتؼٍُُ اصُ اٌىحذح / اٌّضبق أو اٌّىضىع

1 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 اصش اٌتزثُخ

 ِؼًٕ اٌتزثُخ واهذاف اٌتزثُخ
اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

2 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 اٌضزورَبد واهُّخ اٌتزثُخ

 ٔظزَبد اٌتزثُخ
اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

3 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 ِدبالد اٌتزثُخ

 االصبس اٌتبرَخٍ
تزؤٍ ِذِح اٌى

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

4 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 تطىر اصش اٌتزثُخ

 اٌتزثُخ فٍ اٌّدتّؼبد اٌجذائُخ
اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

5 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 اٌتزثُخ اٌصُُٕخ

 اٌُىٔبُٔخ
اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

6 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 اٌتزثُخ اٌؼزثُخ االصالُِخ

 لجً االصالَ ٌتزثُخ فٍ ػصز ِبا
اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

7 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح

اػالَ اٌفىز اٌتزثىٌ اٌؼزثٍ / 

 اثٓ خٍذوْ

 ٕبُاثٓ ص

اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

8 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح

 اٌغزاٌٍ

اٌتزثُخ اٌحذَثخ / خبْ خبن 

 روصى

اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

9 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 خىْ دَىٌ 

 االصبس االختّبػٍ 
اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

12 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 ػاللخ اٌتزثُخ ثبٌّدتّغ

 ػاللخ اٌتزثُخ ثبٌجُئخ
اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

11 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 اٌتزثُخ اٌخٍمُخ

 اٌتزثُخ اٌصحُخ
اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 ختجبرا

12 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 ِفهىَ اٌتُّٕخ

 اٌتزثُخ واٌتُّٕخ
اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

13 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 اٌتزثُخ اٌؼبئٍُخ

 االصبس االلتصبدٌ
اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

14 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 اٌؼبئذ االلتصبدٌ ٌٍتؼٍُُ

 اٌتُّٕخ واٌتخطُظ
ح اٌىتزؤٍ ِذِ

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر

15 2 
اٌّؼزفخ 

 واٌّهبرح
 تّىًَ اٌتؼٍُُ

 ِصبدر اٌتّىًَ
اٌىتزؤٍ ِذِح 

 ثبٌّحبضزح
 اختجبر
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 اٌجُٕخ اٌتحتُخ  .12

 اٌمزاءاد اٌّطٍىثخ :

  إٌصىص األصبصُخ 
 وتت اٌّمزر 
      أخزي 

  اسس التربيةمحاضرات في 

  

ِتطٍجبد خبصخ ) وتشًّ ػًٍ صجًُ 

واٌذورَبد  اٌّثبي ورط اٌؼًّ

 واٌجزِدُبد واٌّىالغ االٌىتزؤُخ (
 

اٌخذِبد االختّبػُخ ) وتشًّ ػًٍ 

صجًُ اٌّثبي ِحبضزاد اٌضُىف 

واٌتذرَت اٌّهٍٕ واٌذراصبد 

 اٌُّذأُخ ( 

 

 

 اٌمجىي  .13

 اٌمجىي اٌّزوزٌ اٌّتطٍجبد اٌضبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجز ػذد ِٓ اٌطٍجخ 
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 وىذج وصف الوقررن

 السالهح الوختثريح

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 / لسى ػهىو انحُبح  انصشفخ نهؼهىو انزشثُخ كهُخ  انًشكضانمسى اندبيؼٍ /  .2

 الحُبءػهى ا اسى / سيض انًمشس .3

 الحياج علىم في الثكالىريىس ترناهج انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4

 االنكزشوَُخ انصفىف  أشكبل انحضىس انًزبحخ .5

 2022-2021: انذساسٍ انؼبو / سُىٌ انفصم / انسُخ .6

 اسجىػُب سبػخ َظشٌ  2    )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

   ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 . االحياء لعلن االساسيح الوفاهين الطلثح اكساب .1

 اقسام علن االحياء على الطالة يتعرف .2

 .الكائناخ الحيح ع انىا تين التوييز هن وتوكينه الوختثريح الوهاراخ الطالة اكساب .3

 فىائذ كم صُف يٍ انكبئُبد انحُخ ودوسهب فٍ انحُبح .  ػهً انطبنت َزؼشف .4

 َزؼشف انطبنت ػهً سهىن انكبئُبد انحُخ انحُىاَُخ وانُجبرُخ .5

 َزًكٍ انطبنت يٍ يؼشفخ انزكبثش فٍ انحُىاَبد وانُجبربد .6

 هراجعح أداء هؤسساخ التعلين العالي ))هراجعح الثرناهج األكاديوي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 َزؼشف انطبنت ػهً انزُسُك انهشيىٍَ نهكبئُبد انحُخ .7

 وانزمُُىيخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى  .10

 أ . رؼشَف انًمشس انذساسٍ 
 وانفهى انًؼشفخ 
 االحُبء  نؼهى انؼهًُخ انًفبهُى ػهً انطبنت َزؼشف اٌ-1
 السبو ػهى االحُبء ػهً انطبنت َزؼشف اٌ-2
 . انزشثىَخ انًؤسسبد فٍ االحُبء يبدح نزذسَس يذسثخ كىادس اػذاد -3

 . انًخزهفخ انزذسَس اسبنُت ػهً انطبنت رذسَت -4
 ورطجُك انزدبسة انؼًهُخ  انًخزجشَخ االخهضح يخزهف اسزخذاو ػهً انطهجخ رذسَت -5

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 . االحُبء يبدح رذسَس يهبسح -1

 .خ انًخزهفخ االحُبئُ انًُبرج رىصُف يٍ انطهجخ رًكٍُ -2

 

 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًحبضشح أسهىة 
 انًُبلشخ أسهىة  

 طشائك انزمُُى      

 َىيُخ اخزجبساد 
 انكزشوَُخ ايزحبَبد 
 رمبسَش رمذَى 
 َىيُخ واخجبد 

 يهبساد انزفكُش -ج

 واالسزبر انطبنت ثٍُ انًحبوسح اسهىة 
 َىيُخ واخجبد . 
  اسهىة انًسبثمبد 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انزمذًٍَ انؼشض اسزخذاو 
  ػشض انُىرُىثبد حىل انًىاضُغ انًخزهفخ 

 طشائك انزمُُى    

 انىاخجبد  صفُخ يشبسكبد ، َىيُخ اخزُبساد ، رمبسَش رمذَى ، 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (. -د 

 دساسزه خالل اكزسجهب انزٍ انًؼهىيبد َمم يٍ انطبنت َزًكٍ اٌ-1     

  وانزؼهى انزؼهُى يهُخ انطبنت َكزست اٌ    2- 
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 ثُُخ انًمشس .11

األ

سجى

 ع
 انسبػبد

يخشخب

د انزؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

1 
َظشٌ     

  
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

المختبر، تعريفه ووصفه وانواعه )المختبر 
الخاص بعموم الحياة والخاص بالكيمياء 

  التعامل مع االجهزة واالحياء (.وكيفية 

ششذ انُكزشوٍَ ػجش ثشَبيح  

meet 

وفذَىاد ويحبضشاد ثصُغخ  

pdf وَىرُىثبد رؼهًُُخ  

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

2 
 انًؼشفخ  َظشٌ 

 وانًهبسح

الزجاجيات وانواعها وكيفية استخدامها 
  وطرائق حفظ المواد الكيمائية فيها

ششذ انُكزشوٍَ ػجش ثشَبيح 

meet 
 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

3 
 انًؼشفخ  َظشٌ 

 وانًهبسح

انواع المواد الكيميائية )الحارقة، المشتعمة، 
 المسرطنة، السامة... الخ

وفذَىاد ويحبضشاد ثصُغخ  

pdf وَىرُىثبد رؼهًُُخ  

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

4 
 انًؼشفخ  َظشٌ 

 وانًهبسح
ششذ انُكزشوٍَ ػجش ثشَبيح  ارشادات 

meet 

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

5 
 انًؼشفخ  َظشٌ 

 وانًهبسح

 االسعافات االولية
 تعريفها ووصفها ومستمزماتها 

وفذَىاد ويحبضشاد ثصُغخ  

pdf وَىرُىثبد رؼهًُُخ  

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

6 

  َظشٌ 

 انًؼشفخ

 وانًهبسح

العالمات الحيوية الواجب اتخاذها عند 
 البدء باالسعاف االولي

قياس الحرارة والضغط ونبض القمب 
 والتنفس

ششذ انُكزشوٍَ ػجش ثشَبيح 

meet ٌانُىيٍ االيزحب 

 انشفىَخ واالسئهخ

7 

  َظشٌ 

 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 اسعاف حاالت الكسور
انواع الكسور وطريقة التعامل مع كل 

 نوع
 

وفذَىاد ويحبضشاد ثصُغخ  

pdf وَىرُىثبد رؼهًُُخ  
 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

8 
 انًؼشفخ  َظشٌ 

 وانًهبسح

 اسعافات الحروق 
 وانواع الحروق وطريقة التعامل مع كل نوع 

ششذ انُكزشوٍَ ػجش ثشَبيح 

meet 
 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

9 

  َظشٌ 

 انًؼشفخ

 وانًهبسح

اسعافات حاالت الغرق عن القيام بجمب 
العينات ،واعطاء ارشادات وتعميمات مهمة 

 بهذا المجال
 وكيفية اجراء التنفس االصطناعي

وفذَىاد ويحبضشاد ثصُغخ  

pdf انُىيٍ االيزحبٌ  وَىرُىثبد رؼهًُُخ 

 انشفىَخ واالسئهخ

10 
 انًؼشفخ  َظشٌ 

 وانًهبسح

الوارد االسعاف االولي لحاالت االختناق 
 حصولها في المختبرات

ششذ انُكزشوٍَ ػجش ثشَبيح 

meet 
 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

11 

  َظشٌ 

 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 االسعاف االولي لحاالت التسمم
)تسمم من لدغة الحشرات او االفاعي او 
حتى حاالت التسمم الوارد حصولها بسبب 

 انواع معينة من النبتات

وفذَىاد ويحبضشاد ثصُغخ  

pdf انُىيٍ االيزحبٌ  وَىرُىثبد رؼهًُُخ 

 انشفىَخ واالسئهخ

12 
 انًؼشفخ  َظشٌ 

 وانًهبسح
ششذ انُكزشوٍَ ػجش ثشَبيح  االسعاف االولي لحاالت الصعق الكهربائي

meet 

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

13 
 انًؼشفخ  َظشٌ 

 وانًهبسح
وفذَىاد ويحبضشاد ثصُغخ   االسعاف االولي لحاالت الجروح 

pdf وَىرُىثبد رؼهًُُخ  

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

14 
 انًؼشفخ  َظشٌ 

 وانًهبسح

االسعاف االولي لحاالت النزف بنوعيه 
 )الداخمي والخارجي(

ششذ انُكزشوٍَ ػجش ثشَبيح 

meet 
 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ

15 
 انًؼشفخ  َظشٌ 

 وانًهبسح

االسعاف االولي لبعض االمراض مثل 
 داء السكري وارتفاع الضغط

وفذَىاد ويحبضشاد ثصُغخ  

pdf وَىرُىثبد رؼهًُُخ  
 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالسئهخ
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
  انًمشسكزت 
      أخشي 

 (Nigel  Barracloughاالسؼبف االونٍ انًجسظ ربنُف ) 

 االيبٌ وانساليخ فٍ يخبثش انكًُُبء )َصشد ثُشلذاس(

انضخبخُبد فٍ يخزجشاد انؼهىو) ونُذ ثٍ انحجشٍ انُؼًبٍَ وَسشي ثُذ 

 َبصش وخًُهخ  ثُذ خًُس(

يبد االسؼبفبد االونُخ )خبيؼخ طُطب /كهُخ انصُذنخ/ وحذح االص

 وانكىاسس(

/ ترمجة منظمة العمل العربية 38الفصل  11موسوعة الصحة والسلمة املهنية/ اجمللد 
 ،املعهد العريب للصحة والسالمة املهنية.

 مبادئ التحاليل البيولوجية )مخساوى امحد اخلمساوى

يزطهجبد خبصخ ) ورشًم ػهً سجُم 

انًثبل وسش انؼًم وانذوسَبد 

 االنكزشوَُخ (وانجشيدُبد وانًىالغ 
- 

انخذيبد االخزًبػُخ ) ورشًم ػهً 

سجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانزذسَت انًهٍُ وانذساسبد 

 انًُذاَُخ ( 

- 

 

 انمجىل  .13

 يشكضٌ انمجىل انًزطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 االسزُؼبثُخ انخطخ يٍ اكجش انمجىل أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 اسم التدريسي 

 مثنى جاسمد  .أ 

   د. فوز عبد السالم خليل

  

 

 

 والصرع ومشاكل التنفس
 )الربو(
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 مىرج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحُبح –كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ   انمسى اندبيؼٍ / انًشكز .2

 تششَح انُجبد اسى / سيز انًمشس .3

 ثشَبيح انجكبنىسَىس فٍ ػهىو انحُبح انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 نكتشوَُخانمبػبد انذساسُخ ، انًختجشاد وانصفىف اال تبحخأشكبل انحضىس انً .5

 2221 - 2222سُىٌ / انؼبو انذساسٍ  انفصم / انسُخ .6

 سبػبد اسجىػٍ 4 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 2221/  26/ 28 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 .  Plant Anatomy تشريح النجبتسبسية لعلم االاكسبة الطلجة المفبهيم  .1

 .ثيبن االنظمة واالنسدة النجبتية المختلفة .2

 .دراسة التركيت الذاخلي ألخزاء النجبت المختلفة .3

 دراسة النمى والتغلظ الثبنىي في النجبت  .4

 ثيبن عالقة التراكيت الذاخلية للنجبت ثبلجيئة )التحىرات النجبتية( .5

 مراخعة أداء مؤسسبت التعليم العبلي ))مراخعة الجرنبمح األكبديمي((

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

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

 وصف البرنامج.

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12
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 تؼشَف انًمشس انذساسٍ  أ .
  تششَح انُجبدنؼهى االسبسُخ اٌ َتؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى انؼهًُخ . 
 اٌ َتؼشف انطبنت ػهً االَظًخ واالخهزح انُجبتُخ انًختهفخ. 
 .اٌ َتؼشف انطبنت ػهً انتشاكُت انذاخهُخ نهُجبد 
 يؼشفخ ودساسخ انًُى وانتغهع انثبَىٌ فٍ انُجبد . 
 انذاخهٍ نهُجبد وػاللته ثبنجُئخ. انتؼشف ػهً انتشكُت 

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 اكسبة انطهجخ انًؼشفخ انؼبيخ ثًبدح تششَح انُجبد . 
 ٍتششَح ويؼشفخ اخزاء انُجبد انًختهفخ اكسبة انطهجخ انًهبساد انؼًهُخ ف. 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 أسهىة انًحبضشح 

 أسهىة انتفكُش وانًُبلشخ 

 طشائك انتمُُى      

 . اختجبساد َىيُخ 

 ايتحبَبد انكتشوَُخ 

 تمذَى تمبسَش 

 واخجبد َىيُخ 
 يهبساد انتفكُش -ج         

 الستبروا  ثٍُ انطبنت ًُبلشخ هىة اناس . 
 اسهىة انُمبش اندًبػٍ ثٍُ انطهجخ 

 . واخجبد َىيُخ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 استخذاو انسجىسح 
 مذًٍَاستخذاو انؼشض انت 
 فُذَىَخاستخذاو انًحبضشاد ان 

 طشائك انتمُُى    

 تمذَى تمبسَش 
 بساد جختالا 
 صفُخانًشبسكبد ان 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

 َ ٌفٍ انًؤسسبد انتؼهًُُخ وتشخًتهبدساسته  الل َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتسجهب خ تًكٍ انطبنت يٍا. 

 . اٌ َكتست انطبنت يهُخ انتؼهُى وانتؼهى 
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 انتحتُخ انجُُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 الكتبة المنهدي ثبللغة العرثية 

 انؼبٍَ، ثذسٌ ػىَذ و صبنح، اسبسُبد ػهى تششَح انُجبد .

 (8811لُصش َدُت . )

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل وسش انؼًم 

وانذوسَبد وانجشيدُبد وانًىالغ 

 َُخ (االنكتشو

 

 ثُُخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

1 
 4 +َظشٌ 4

 ػًهٍ
 انًؼشفخ

 وانًهبسح
تششَح نؼهى االسبسُخ انًفبهُى  

 انُجبد
وانؼشض  انسجىسح

 انتمذًٍَ
 يتحبٌ انُىيٍالا

 سئهخ انشفىَخالوا

2 
 4 +َظشٌ 4

 ػًهٍ
 انًؼشفخ

 وانًهبسح
 االَظًخ واالَسدخ انُجبتُخ

 )يحبضشتبٌ(
وانؼشض  انسجىسح

 انتمذًٍَ
 يتحبٌ انُىيٍالا

 سئهخ انشفىَخالوا

3 
 4 +َظشٌ 4

 ػًهٍ
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 الجهاز النسيجي االفرازي واالخراجي
Secretory and Excretory  

tissue system   

نسجىسح وانؼشض ا

 انتمذًٍَ

 فُذوَخويحبضشاد 

 يتحبٌ انُىيٍالا

 سئهخ انشفىَخالوا

4 
 4 +َظشٌ 4

 ػًهٍ
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

Internal structure of plant 
  :التركيب الداخمي لمنبات

 1-   رالتركيب الداخمي لمجذ

Internal structure of root 

 نؼشض انتمذًٍَا

 فُذوَخويحبضشاد 
 يتحبٌ انُىيٍالا

 سئهخ انشفىَخالوا

5 
 4 +َظشٌ 4

 ػًهٍ
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

Internal structure of plant 
  :التركيب الداخمي لمنبات

 2-   ساقالتركيب الداخمي لم

Internal structure of stem 

 انؼشض انتمذًٍَ

 فُذوَخويحبضشاد 
 يتحبٌ انُىيٍالا

 سئهخ انشفىَخالوا

6 
 4 +َظشٌ 4

 ػًهٍ
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

Internal structure of plant 
  :التركيب الداخمي لمنبات

 3-   ساقالتركيب الداخمي لم

Internal structure of leaf 

 انؼشض انتمذًٍَ

 فُذوَخويحبضشاد 
 يتحبٌ انُىيٍالا

 سئهخ انشفىَخالوا

7 
 4 +َظشٌ 4

 ػًهٍ
 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 نمو والتغمظ الثانوي في النباتال
 )محاضرتان(

 انؼشض انتمذًٍَ

 فُذوَخويحبضشاد 
 يتحبٌ انُىيٍالا

 سئهخ انشفىَخالوا

8 
 4 +َظشٌ 4

 ػًهٍ
 انًؼشفخ

 وانًهبسح
 التركيب الداخمي لمنبات وعالقته بالبيئة 

 
 انؼشض انتمذًٍَ

 فُذوَخويحبضشاد 
 يتحبٌ انُىيٍالا

 سئهخ انشفىَخالوا
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انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم 

ػهً سجُم انًثبل يحبضشاد 

انضُىف وانتذسَت انًهٍُ 

 وانذساسبد انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 ًشكزٌانانمجىل  انًتطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 االستُؼبثُخانمجىل اكجش يٍ انخطخ  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 
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 مىرج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىطم انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 لغى ػهىو انحُبح  –كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ   انمغى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 خُخ يبدح ػهى اال اعى / سيض انًمشس

 ثكبنىسَىط فٍ ػهىو انحُبح  انجشايح انزٍ َذخم فُهب .3

 خأشكبل انحضىس انًزبح .4
 Google  االنكزشوَُخ وانظفىف انًخزجشاد ، انذساعُخ انمبػبد

classroom  -  ثشَبيحmeet   رغدُم فُذَىٌ  –انًجبشش 

  2221-2222 انؼبو انذساعٍ  –عُىٌ  انفظم / انغُخ .5

  عبػبد اعجىػُب ) َظشٌ + ػًهٍ( 12 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

  2222-29-1 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 نجةةاكساب الطلبة المفاهيم االساسية لعلم اال .1

 عالقة علم االنجةة بالفروع االخرىان يتعرف الطالب على  .2

 نجةةان يفهم الطالب تاريخ علم اال .3

 وطشق انزشخُض اندٍُُُاكغبة انطهجخ انًهبساد انًخزجشَخ واعزخذاو انًدهش .4

 ركىٍَ انكبيُزبد  اٌ َزؼشف انطبنت ػهً .5

 طشق انزكىٍَ اندٍُُُ نهفمشَبد ؼشف انطبنت ػهً اٌ َز .6

 اٌ َزؼشف انطبنت ػهً انزىائى وانزشىهبد انخهمُخ  .7

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة الثرنامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 أ . رؼشَف انًمشس انذساعٍ 

 .الخُخا نؼهى انؼهًُخ انًفبهُى ػهً انطبنت َزؼشف اٌ 1-
 . وػاللزه ثبنؼهىو االخشي خُخاالربسَخ ػهى  ػهً انطبنت َزؼشف اٌ 2-
 . انزشثىَخ انًؤعغبد فٍ رذسَغٍُُ لبدسٍَ ػهً رذسَظ انزكىٍَ اندٍُُُ نهفمبسَبد اػذاد 3-
 .اعبنُت طشائك انزذسَظ واثشاص انًهبساد انًخزهفخ فٍ رنك ػهً انطبنت رذسَت 4-
 كُفُخ وطف انزكىٍَ اندٍُُُ   ػهً انطهجخ رذسَت 5-

 شح فٍ كشف انزشىهبد انخهمُخ ويؼشفخ اعجبثهباكغبة انطهجخ انخج -6
  

 انًهبساد انخبطخ ثبنًىضىع   -ة 

  فٍ انًشاحم انذساعُخ انًزىعطخ وانثبَىَخرذسَظ يىاضُغ االخُخ انضًُُخ فٍ يبدح االحُبء 
 يغ اعزخذاو االَزشَذ فٍ انحظىل ػهً احذس  اعزخذاو انًدبهش انًزىفشح كىعُهخ رىضُح نهطهجخ

 فٍ انىطف اندٍُُُ انظىس انؼهًُخ 
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

  طشَمخ اعزخذاو انًحبضشح انًجبششح 
 ثبسح انزفكُش انؼهًٍ اعهىة انًُبلشخ وا 
  ٍَانزهؼهُى االنكزشو 
 انجشايح انزؼهًُُخ االنكزشوَُخ انًخزهفخ meet  FCC , Zoom , 
 لُبح انُىرُىة انخبطخ ثُض 
  انزغدُالد انفُذَىَخ 

 نزمُُى طشائك ا     

 )االخزجبساد انًجبششح ) َىيُخ ، شهشَخ 
  االيزحبَبد االنكزشوَُخ ثبعزخذاو كىكم فىسو 
   انىاخجبد انجُزُخ وانزمبسَش انؼهًُخ 

 
 يهبساد انزفكُش -ج

 انُمبػ انًجبشش يغ انطهجخ 
 ػًم يدبيُغ يُبلشخ ثٍُ انطهجخ اَفغهى 

  

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 ًٍَاعزخذاو انؼشع انزمذ 

 طشائك انزمُُى    

  اخزجبساد ، رمبسَش ، واخجبد َىيُخ 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (. -د 

 . اٌ َزًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انزٍ اكزغجهب خالل دساعزه 
 اٌ َكزغت انطبنت يهُخ انزؼهُى وانزؼهى . 
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 انًمشسثُُخ  .12

 انغبػبد األعجىع
يخشخبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اعى انىحذح / انًغبق أو انًىضىع

1 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

تاريخ عمم االجنة ونظريات التكوين 
 الجنيني / حقول واهمية عمم االجنة 

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

شايح انفُذَىَخ + ث

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش

2 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

تكوين االمشاج / الخاليا الجرثومية  
 االولية / 

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

  االخزجبساد انُىيُخ

 واالعئهخ وانزمبسَش

3 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

التمايز الجنسي / تكوين النطف / 
 التحول النطفي/ النطفة الناضجة / 

 

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش

4 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

 تكوين البيوض / تركيب البويضة
  

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش

5 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

 اغمفة البيوض / تصنيف البيوض
 الثدييات الدورة الجنسية في

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش

6 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

االخصاب / ظاهرة التميز / المخصب 
 والمخصب المضاد/ دور الجسيم الطرفي/ 

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

النكزشوَُخ + ا

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش

7 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

رد فعل البيضة ودور الحبيبات القشرية / 
 تكوين غشاء االخصاب

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

كزىسَُخ انزؼهى االن

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش

8 

4  
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

لتفمج / صفاته / مستوياته/ انواعه/ ا
 تكوين التويتة / تكوين االريمة/ تكوين

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

 اد انُىيُخ االخزجبس

 واالعئهخ وانزمبسَش
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انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

9 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

المعيدة / خرائط المصير / الحركات 
 المكونة لمشكل / النمو  

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش

12 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

 التكوين الجنيني لمرميح 

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش

11 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

 التكوين الجنيني لمبرمائيات 

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش

12 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

 التكوين الجنيني لمطيور

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 ُىيُخ االخزجبساد ان

 واالعئهخ وانزمبسَش

13 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

 تكوين المشيمة عند الثدييات 

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش

14 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

/ التوائم االخوية / التوائم  التوائم
 المتطابقة / التوائم المتعددة

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش

15 

 4 
  َظشٌ

4 
 ػًهٍ

 انًؼشفخ
 وانًهبسح

 Congenitalالتشوهات الخمقية 
malformation   

انغجىسح + 

انًحبضشاد 

االنكزشوَُخ + 

انفُذَىَخ + ثشايح 

انزؼهى االنكزىسَُخ 

meet  ،FCC 

 االخزجبساد انُىيُخ 

 واالعئهخ وانزمبسَش



  
 5الصفحة 

 
  

 انجُُخ انزحزُخ  .11

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُظىص األعبعُخ 
 كزت انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب المنهجي تاللغة العرتية 

 امل الخطية د. ة عثذالقادر المختار / علم االجنة / د. كىاك

 / د. محمذ امين عثذالكريم 

 الكتاب المنهجي تاللغة اإلنكليزية:
Foundation of Embryology / Bradely M. 

Patten / Bruce M. Carlson  
 مواقع االنرتنت املوثوقة 

يزطهجبد خبطخ ) ورشًم ػهً عجُم 

انًثبل وسػ انؼًم وانذوسَبد 

 انًىالغ االنكزشوَُخ (وانجشيدُبد و
 

انخذيبد االخزًبػُخ ) ورشًم ػهً 

عجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانزذسَت انًهٍُ وانذساعبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .12

 انمجىل انًشكضٌ  انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 ؼبنٍ  حغت خطخ انمجىل انًطشوحخ يٍ لجم وصاسح انزؼهُى ان أكجش ػذد يٍ انطهجخ 
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 مىذج وصف المقررو

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ/ لسى ػهىو انحُبح  انمسى اندبيؼٍ / انًشكز .2

 ػهى انُسح اسى / سيز انًمشس .3

 ثشَبيح انجكبنىسَس فٍ ػهىو انحُبح انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 انمبػبد انذساسُخ، انًختجشاد، انصفىف االنكتشوَُخ أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 2221-2222سُىٌ نهؼبو انذساسٍ  انفصم / انسُخ .6

 سبػبد اسجىػُب   4 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 2/9/2222 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 اكساب الطلثح المفاهيم االساسيح لعلم التشريح المقارن .1

 تصىيف الحثلياخ  يتعرف الطالة على .2

 تشريح للحيىاواخالة المهاراخ المختثريح لعمليح اكساب الط .3

 يتعرف الطالة على التشريح المقارن لالجهزج في الفقرياخ .4

 يستطيع الطالة التمييز تيه االصىاف الرئيسيح للحثلياخ ومميزاتها .5

6.  

7.  

 مراجعح أداء مؤسساخ التعليم العالي ))مراجعح الثروامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 مشس انذساسٍ أ . تؼشَف انً
 النسجم لان يتعرف الطالب على املفاهيم االساسية لع 

 نسج الرئيسية للنواع ان يتعرف الطالب على اال 

  نوع من انواع االنسجةان يتعرف الطالب على املميزات املهمة لكل 

  االنسانالجهزة اجلسم يف انواع االانسجة املكونة اان يتعرف الطالب على 

 مادة علم االحياء يف املؤسسات الرتبويةريس اعداد كوادر مدربة لتد 

  النسجتدريب الطلبة على استخدام االدوات واالجهزة املختربية الالزمة لعلم  

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 
 يهبسح تذسَس ػهى االحُبء 
  االنسجة احليوانيةمهارة التمييز بني االنواع املختلفة من 

 ية خترب مهارة التشريح للحيوانات امل 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 اسهىة انًحبضشح 
 اسهىة انًُبلشخ 
 ٍانتؼهُى اندًبػ 
 ٍانًُهح انتدشَج 

 طشائك انتمُُى      

 اختجبساد َىيُخ 
 ايتحبَبد االنكتشوَُخ 
 تمبسَش ػهًُخ 
 واخجبد َىيُخ 

 يهبساد انتفكُش -ج

 اسهىة انحىاس وانًُبلشخ ثٍُ االستبر وانطالة 
 واخجبد َىيُخ 
 اسئهخ ػهًُخ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 ًٍَاستخذاو انؼشض انتمذ 
 استخذاو االفالو انؼهًُخ 

 طشائك انتمُُى    

 تمذَى تمبسَش، اختجبساد َىيُخ، يشبسكبد صفُخ 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

 بنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتسجهب انً االخشٍَاٌ َتًكٍ انط 
 اٌ َكتست انطبنت يهُخ انتذسَس وانتؼهُى 
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 ثُُخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

1 
2 

َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 خميةعمم المقدمة في 

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

2 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 االنسجة الظهارية الجزء االول

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

نُىيٍ االيتحبٌ ا

 االسئهخ انشفىَخ

3 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 ثانيالجزء الاالنسجة الظهارية 

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

4 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 الجزء االولالنسج الضامة  

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

5 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 الثانيالنسج الضامة  الجزء 

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

حبٌ انُىيٍ االيت

 االسئهخ انشفىَخ

6 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 النسيج الضام الهيكمي

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

7 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 النسيج الضام )الدم(

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

8 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 النسيج العضمي  

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 ىَخاالسئهخ انشف

9 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 النسيج العصبي  

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

12 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

انسجىسح/ انؼشض  جهاز الدوران

انتمذًٍَ/ االفالو 

نتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً ا

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

11 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

انسجىسح/ انؼشض  الجهاز المناعي

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

12 
2 

َظشٌ+ 

انًؼشفخ 

ًهبسح وان
انسجىسح/ انؼشض  الجمد

انتمذًٍَ/ االفالو 

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب المىهجي تاللغح العرتيح 

 وػجذ انحكُى انشاوٌ تبس، كىاكت انًخ ػهى انُسح اندزء االول ،

2222 

 ٍَوػجذ انحكُى انشاوٌ ، كىاكت انًختبسػهى انُسح اندزء انثب ،

2222 

  

 الكتاب المىهجي تاللغح اإلوكليزيح:

 Junquerira, L. C. And other. (1986). Basic Histology 
يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً سجُم 

انًثبل وسش انؼًم وانذوسَبد 

 غ االنكتشوَُخ (وانجشيدُبد وانًىال
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساسبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 انمجىل انًشكزٌ انًتطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمجىل اكجش يٍ انخطخ االستُؼبثُخ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 . أمير محمود طهاسم التدريسي: أ. م.د

 محمد يونس احمد: م. د.                 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً  وانتًُُز ػًهٍ 2

 ًَبرج حُىاَُخ

13 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

انسجىسح/ انؼشض  الجهاز الهضمي الجزء االول

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 َُخًَبرج حُىا

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

14 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

انسجىسح/ انؼشض  الجهاز الهضمي الجزء الثاني

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

15 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

انسجىسح/ انؼشض  هاز التنفسيالج

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ



 
 

 1انظفحخ 
 

  
 

 
 ًَىرج وطف انًمشس

 ((يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٍَ))يشاخؼخ أداء يؤصضبد انتؼهُى انؼبنٍ 

 وطف انًمشس

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

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

 وصف البرنامج.

 

 خبيؼخ انًىطم انًؤصضخ انتؼهًُُخ .1

 لضى ػهىو انحُبح /كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انظشفخ   انًشكز/ انمضى اندبيؼٍ  .2

 تظُُف َجبد  سيز انًمشس/ اصى  .3

 ثشَبيح انجكبنىسَىس فٍ ػهىو انحُبح  انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 انظفىف االنكتشوَُخ /انًختجشاد /انمبػبد انذساصُخ  انًتبحخأشكبل انحضىس  .5

 صُىٌ انضُخ/ انفظم  .6

 صبػبد اصجىػُب 4 (انكهٍ)ػذد انضبػبد انذساصُخ  .7

 2/7/2021 تبسَخ إػذاد هزا انىطف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 اكضبة انطهجخ انًفبهُى األصبصُخ نؼهى تظُُف انُجبد  .1

 فٍ تشخُض وتظُُف انُجبدتؼشف انطهجخ ػهً انظفبد انًضتخذيخ  .2

 انًظهشَخ وانتششَحُخ وانكًُُبئُخ وانخهىَخ       

 اكضبة انطهجخ انًهبساد انؼًهُخ فٍ تظُُف انُجبتبد  .3

4.  

5.  

6.  
 



 
 

 2انظفحخ 
 

  
 

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .11

 تؼشَف انًمشس انذساصٍ . أ 
 انُجبتبدتؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى وانًجبدٌء األصبصُخ فٍ تظُُف  ●

 انًهبساد انخبطخ ثبنًىضىع   -ة 
 يهبسح تذسَش يبدح تظُُف انُجبد وتًكٍُ انطهجخ يٍ تشخُض انُجبتبد وتظُُفهب ●

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 اصهىة انًحبضشح وانتفكُش وانًُبلشخ  ●

 طشائك انتمُُى      

 تمذَى تمبسَش َىيُخ /ايتحبَبد انكتشوَُخ /اختجبساد َىيُخ  ●

 .  شيهبساد انتفكُ -ج
 اصهىة انًحبوسحثٍُ انطبنت واألصتبر 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 اصتخذاو انؼشع انتمذًٍَ ●

 طشائك انتمُُى    

 يشبسكخ طفُخ /اختجبساد َىيُخ /تمذَى تمبسَش  ●

 (.انشخظٍ انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس ) انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ  -د 
 تًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتجضهبخالل دساصته  ●

 اٌ َكتضت انطبنت يهُخ انتؼهُى وانتؼهى  ●

 

 ثُُخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى انًضبق أو انًىضىع/ اصى انىحذح 

1 
 َظش2ٌ
 ػًه2ٍ

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 ػهى تظُُف انُجبد يمذيخ فٍ 

 حفع وتدفُف انؼُُبد انُجبتُخ 
انضجىسح ويحبضشاد 

 فذَىَخ
االيتحبٌ انُىيٍ وأصئهخ 

 شفىَخ

2    =      = 
 ػاللخ ػهى تظُُف انُجبد ثبنؼهىو االخشي 

  =         =            اندزس /أَىاػه /أشكبنه /تحىساته

 =           =            تبسَخ ػهى تظُُف انُجبد  =       =  3



 
 

 3انظفحخ 
 

  
 

 أَىاػه /أشكبنه /تحىساتهانضبق /

4    =      = 
 أَظًخ انتظُُف 

 =         =              االوساق /اَىاػهب /اخزائهب /اشكبنهب

5    =      = 
 انتضًُخ /اَىاػهب 

 =          =            تؼشق االوساق /أَىاػه 

6     =       = 
 انُجبتُخ انذونُخلىاػذ انتضًُخ 

 =         =            انزهشح /اخزائهب /انًحُطبد انزهشَخ

 =          =             اصى اندُش واشتمبله =      =      7

 =         =            انكأس وانتىَح =      =     8

9     =       = 
 اصى انُىع واشتمبله

 انطهغ وانًتبع
               =          = 

10      =     = 
 انُجبتبد انجزسَخ /اَىاػهب

 انُىساد انزهشَخ /اَىاػهب
             = 

          = 

11     =      = 
 ػبسَبد انجزوس /طفبتهب /ػىائههب

 انًؼبدنخ وانًضمظ انزهشٌ
             =          = 

 =          =             يغطبح انجزوس /طفبتهب /ػىائههب =      =    12

 =          =               انثًبس /اَىاػهب /انجضُطخ انطشَمخ  =      =    13

14     =     = 
 َجبتبد رواد انفهمخ انىاحذح /ػىائههب

 انثًبس اندبفخ / انًدًؼخ /انًشكجخ
              = 

        = 

15     =    = 
 ػىائههبَجبتبد رواد انفهمتٍُ /

 انجزسح /تشكُجهب /اَىاػهب
              =       = 

 

 

 انجُُخ انتحتُخ  .12

 :انمشاءاد انًطهىثخ 
 انُظىص األصبصُخ  ▪

 كتت انًمشس ▪

 أخشي      ▪

 انكتبة انًُهدٍ ثبنهغخ انؼشثُخ 

 تظُُف انُجبتبد انجزسَخ ●

 انكتبة انًُهدٍ ثبنهغخ اإلَكهُزَخ:
● Plant Taxonomy  

وتشًم ػهً صجُم ) يتطهجبد خبطخ 

انًثبل وسط انؼًم وانذوسَبد 

 (وانجشيدُبد وانًىالغ االنكتشوَُخ 
 

وتشًم ػهً ) انخذيبد االختًبػُخ 

صجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساصبد 

 ( انًُذاَُخ 

 

 

 لانمجى .13

 انمجىل انًشكزٌ  انًتطهجبد انضبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 أكجش يٍ انخطخ االصُؼبثُخ انطهجخ أكجش ػذد يٍ 
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 ) االقسام الؼلوَح( الحاسوب هادج هقرروورج وصف ن

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 / كهُخ انززثُخ نهؼهىو انصزفخ ػهىو انسُبحقسى   انقسى اندبيؼٍ / انًزكز .2

 اسى / ريز انًقزر .3
Microsoft Office – Computer & App. Software /

EDBI20M206    

 ثكبنىرَىس انجزايح انزٍ َذخم فُهب .4

 وانزؼهُى االنكززوٍَانًخزجزاد  و  انًسبضزاد قبػخ فٍ إنزايٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .5

 سُىٌ انفصم / انسُخ .6

 سبػخ ػًهٍ 33سبػخ َظزٌ و 33 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .7

 2321-2323 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًقزر .9

 انسبسىة وثزايده انزطجُقُخ رؼهى انطهجخ ػهً .1

 انًسزقجم فٍ وانجسىس االطبرَر نكزبثخ انىرد ثزَبيح ػهً انطهجخ ورذرَت نزأهُم .2

 انًسزقجم فٍ فُهب رقبرَزهى او ثسىثهى وػزض ثىَُذ انجىر سالَذاد رزرُت يٍ انطهجخ رًكٍ .3

 االكسم ثزَبيح خالل يٍ االنكززوَُخ اندذاول اَشبء رؼهى .4

 

 و. سُبٌ ػبدل يىنىد و.يذرس انًقزر : 

 

 

 هراجؼح أداء هؤسساخ الرؼلَن الؼالٌ ))هراجؼح الثرناهج األكادٍوٌ((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخزخبد انزؼهى وطزائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى .1

 أ . رؼزَف انًقزر انذراسٍ 
 وثزايده انزطجُقُخ انسبسىة يفهىو ؼزَفر .1

  Windows رشغُم ثُظبو انطبنت يؼزفخ .2

  Excelو PowerPoint و Word ثزايح انطبنت ورطجُق يؼزفخ .3

 انًهبراد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 .انسبسىة اسزخذاو كُفُخ انطهجخ بةاكس .1

 Windowsانــ   رشغُم َظبو اسزخذاو كُفُخ انطهجخ اكسبة .2

 (Excelو PowerPoint و (Word   ثزايح اسزخذاو كُفُخ انطهجخ اكسبة .3

 
 طزائق انزؼهُى وانزؼهى      

 Data show و وانسبسىة وانسجىرح انقهىانسضىرٌ : 
 Google Classroom وَُخ االنكززوٍَ : يُصخ انزؼهُى االنكزز

 طزائق انزقُُى      

 وانؼًهٍ انُظزٌ انُىيُخ و انشهزَخ واالخزجبراد انًسبضزاد خالل يٍانسضىرَخ و االنكززوَُخ  االيزسبَبد

 

 يهبراد انزفكُز -ج

 ػهً ورطجُقهب ػهُهب واالخبثخ انًشبركخ ػهً انطهجخ رسفُز نغزض انًسبضزح اثُبء االسئهخ طزذ

 انسبسىة

 طزائق انزؼهُى وانزؼهى     

 Data show و وانسبسىة وانسجىرح انقهىانسضىرٌ : 
 Google Classroomاالنكززوٍَ : يُصخ انزؼهُى االنكززوَُخ 

 طزائق انزقُُى    

 وانؼًهٍ انُظزٌ انُىيُخ و انشهزَخ واالخزجبراد انًسبضزاد خالل يٍانسضىرَخ و االنكززوَُخ  االيزسبَبد

 انًهبراد  انؼبيخ وانًُقىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (. -د 

 انًشبكم زم فٍ واألسزُزبج انزسهُم رؼزًذ انزٍ انؼقهُخ ثُبء ػهً انززكُز  
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 انجُُخ انزسزُخ  .3

 انقزاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كزت انًقزر 
      أخزي 

 :أخرى الوصادر
 .3102ذالَف د. احوذ الثراوً اُلٌ  الحاسة هثادئ فٌ - دروس

 .3102د فرهو خالذ رالذكرو أػذاد وورد هاٍكروسفد - ذؼلّن

 

يزطهجبد خبصخ ) ورشًم ػهً سجُم 

انًثبل ورش انؼًم وانذورَبد 

 وانجزيدُبد وانًىاقغ االنكززوَُخ (

مواقع العممية عبر شبكات ادة من مواقع التعمم االلكتروني و االستف
 االنترنت

انخذيبد االخزًبػُخ ) ورشًم ػهً 

سجُم انًثبل يسبضزاد انضُىف 

ٍ وانذراسبد وانزذرَت انًهُ

 انًُذاَُخ ( 

 انًؤسسبد انسكىيُخ وغُز انسكىيُخ 

 

 انقجىل  .4

 نهقسى انًقزرح انخطخ و انًزكزٌ انقجىل انًزطهجبد انسبثقخ

 233 أقم ػذد يٍ انطهجخ 

 ثُُخ انًقزر .2

 ح الرقََنطرٍق طرٍقح الرؼلَن و الووضوعا اسن الوحذج هخرجاخ الرؼلن الوطلوتح الساػاخ األسثوع

1-2 4 
 ٍرؼرف الطالة ػلي

الوواضَغ الووضحح فٌ اسن 

 الوحذج

ذؼلن تراهج الحاسوب 

 الرطثَقَح
حضورً و 

 الكررونٌ
 اهرحاناخ

3-6 8 
 ٍرؼرف الطالة ػلي

الوواضَغ الووضحح فٌ اسن 

 الوحذج

ذؼلن ذشغَل نظام 

Windows 

حضورً و 

 اهرحاناخ الكررونٌ

7-11 8 
 ٍرؼرف الطالة ػلي

َغ الووضحح فٌ اسن الوواض

 الوحذج
 Wordذؼلن ترناهج 

حضورً و 

 اهرحاناخ الكررونٌ

11-16 12 
 ٍرؼرف الطالة ػلي

الوواضَغ الووضحح فٌ اسن 

 الوحذج
 Wordذؼلن ترناهج 

حضورً و 

 اهرحاناخ الكررونٌ

17-22 12 
 ٍرؼرف الطالة ػلي

الوواضَغ الووضحح فٌ اسن 

 الوحذج
 Excelذؼلن ترناهج  

حضورً و 

 اهرحاناخ كررونٌال

23-24 4 
 ٍرؼرف الطالة ػلي

الوواضَغ الووضحح فٌ اسن 

 الوحذج
 Excelذؼلن ترناهج 

حضورً و 

 اهرحاناخ الكررونٌ

25-28 8 
 ٍرؼرف الطالة ػلي

الوواضَغ الووضحح فٌ اسن 

 الوحذج

ذؼلن ترناهج 

Powerpoint 

حضورً و 

 اهرحاناخ الكررونٌ

29-31 4 
 ٍرؼرف الطالة ػلي

غ الووضحح فٌ اسن الوواضَ

 الوحذج

ذؼلن ترناهج 

Powerpoint 

حضورً و 

 اهرحاناخ الكررونٌ
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 256 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 
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 وىذج وصف الوقررن

 وصف الوقرر

 

 خايؼح انًىصم انًؤسسح انتؼهًُُح .1

 لسى ػهىو انحُاج  –كهُح انتشتُح نهؼهىو انصشفح   انمسى اندايؼٍ / انًشكز .2

 Developmental Psychologyػهى انُفس انًُى  اسى / سيز انًمشس .3

 علىم الحياج ترناهح الثكالىريىس في  انثشايح انتٍ َذخم فُها .4

 انصفىف االنكتشوَُح  أشكال انحضىس انًتاحح .5

 سُىٌ  انفصم / انسُح .6

  ساػاخ اسثىػُاً  2 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .7

 2222/  9/ 2 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 . الطلثح الوفاهين االصاصيح لعلن النفش النوىاكضاب  .1

 لنفش النوى علن اقىانين يتعرف الطالة على  .2

هن اكتضاب الثقافح النفضيح ولكيفيح التعاهل هع  الطلثعح وكيفيعح التعاهعل هع  الطلثعح فعي  توكين الطالة .3

 الودراس.

4.  

5.  

6.  

7.  

 هراخعح أداء هؤصضاخ التعلين العالي ))هراخعح الثرناهح األكاديوي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخشخاخ انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 انًؼشفح وانفهى أ . 

 نطانة ػهً انًفاهُى انؼهًُح نؼهى انُفس انًُى.اٌ َتؼشف ا -1
 انطانة ػهً لىاٍَُ ػهى انُفس انًُى تؼشف اٌ َ -2
 فٍ انًؤسساخ انتشتىَح . اػذاد كىادس يذستح نتذسَس  -3
 تذسَة انطانة ػهً طشائك انتذسَس انًختهفح .  -4

 

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

  يهاسج انثمافح انُفسُح . 
  ٍولىاٍَُ انًُى نذي اإلَسا تحذَذ انصفاخ انًظهشَح ووساثتهاتًكٍُ انطهثح ي.ٌ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

  أسهىب انًحاضشج 
  واالستكشاف أسهىب انتفكُش وانًُالشح 

 طشائك انتمُُى      

 . اختثاساخ َىيُح 
  انكتشوَُحايتحاَاخ  
  تمذَى تماسَش 
  واخثاخ َىيُح 

 يهاساخ انتفكُش -ج

 . اسهىب انًحاوسج تٍُ انطانة واالستار 
 . واخثاخ َىيُح 

 تؼهُى وانتؼهى طشائك ان    

  ًٍَاستخذاو انؼشض انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

  تمذَى تماسَش ، اختُاساخ َىيُح ، يشاسكاخ صفُح 

 انًهاساخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

 اٌ َتًكٍ انطانة يٍ َمم انًؼهىياخ انتٍ اكتسثها خالل دساسته  
 . اٌ َكتسة انطانة يهُح انتؼهُى وانتؼهى 
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 تُُح انًمشس .11

 انساػاخ األسثىع
يخشخاخ 

انتؼهى 

 انًطهىتح
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى اسى انىحذج / انًساق أو انًىضىع

 َظشٌ  2 1
انًؼشفح 

 وانًهاسج
 مقدمة عن عمم النفس النمو 

انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

انُىيٍ  االيتحاٌ

  وانىاخثاخ وانتماسَش

2 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 مبادئ وقوانين النمو لدى اإلنسان  وانًهاسج
انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

3 

انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج

 مراحل الحياة لدى اإلنسان 
 أوأل: مرحمة الطفولة .

 مراهقة .ثانيا: مرحمة ال

انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

4 

انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج

 تكممة مراحل الحياة لدى اإلنسان 
 ثالثا: مرحمة الرشد .

 رابعا: مرحمة الشيخوخة. 

انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

5 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج
 العوامل المؤثرة عمى النمو 

 أوال : الوراثة 
وانؼشض  انسثىسج 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

6 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج
 عوامل المؤثرة عمى النمو ال

 أنواعها.ثانيا : البيئية و 
انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

7 

انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج

 طرق البحث في عمم النفس النمو 
 أوال: الطريقة التجريبية .
 ثانيا : الطريقة الوصفية .

انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 خثاخ وانتماسَش وانىا

8 

انًؼشفح  َظشٌ  2

 وانًهاسج

 طرق البحث في عمم النفس النمو 
 ثالثا: طريقة االستبطانية .
 رابعا: الطولية المستعرضة .

انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

9 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 فرويد  النمو النفسي عند العالم  وانًهاسج
انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

12 

انًؼشفح  َظشٌ 2

 النمو النفسي االجتماعي عند اريكسون وانًهاسج
انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

11 

انًؼشفح  َظشٌ 2

 مو المعرفي عند بياجية الن وانًهاسج
انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

12 

انًؼشفح  َظشٌ 2

 النمو الخمقي عند كولبرج وانًهاسج
انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

13 

انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج

انسثىسج وانؼشض  النمو االنفعالي واالنفعال تومكينيز

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

14 

انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج

 
 النمو المغوي عند اإلنسان 

انسثىسج وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

االيتحاٌ انُىيٍ انسثىسج وانؼشض  اساليب جمع المعمومات في عمم النفس انًؼشفح  َظشٌ 2 15



  
 4الصفحح 

 
  

 

 انثُُح انتحتُح  .12

 انمشاءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األساسُح 
 كتة انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب الونهدي تاللغح العرتيح 

  ناظن  حنا ويىصف حنا   -_  النفش التكىينيعلن 

 الكتاب الونهدي تاللغح اإلنكليزيح:

 Developmental Psychology 

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً سثُم 

انًثال وسش انؼًم وانذوسَاخ 

 وانثشيدُاخ وانًىالغ االنكتشوَُح (
 

انخذياخ االختًاػُح ) وتشًم ػهً 

سثُم انًثال يحاضشاخ انضُىف 

نذساساخ وانتذسَة انًهٍُ وا

 انًُذاَُح ( 

 

 

 انمثىل  .13

 انمثىل يشكزٌ انًتطهثاخ انساتمح

 - ألم ػذد يٍ انطهثح 

 انمثىل اكثش يٍ انخطح االستُؼاتُح أكثش ػذد يٍ انطهثح 

 

  

   

انتمذًٍَ  وانًهاسج

 ويحاضشاخ فذَىَح

 وانىاخثاخ وانتماسَش 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 مىذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحُبح  –كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ   انًشكزانمسى اندبيؼٍ /  .2

 انهغخ االَكهُزَخ اسى / سيز انًمشس .3

 برنامج البكالوريوس في علوم الحياة  انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 / انصفىف االنكتشوَُخ  انمبػبد انذساسُخ  أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 سُىٌ  انفصم / انسُخ .6

  سبػبد اسجىػُبً  4 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 2221/  6/ 29 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 . للغة االنكلٍزياكساب الطلثة المفاهٍم االساسٍة  .1

 . المصطلحات العلمٍةٌتعرف الطالة على  .2

  الكتاتة تطرٌقة اكادٌمٍةوتمكٍنه من  اللغىٌةاكساب الطالة المهارات  .3

 . كتاتة االٌمٍل تطرٌقة اكادٌمٍةطرٌقة تعرف الطالة على  .4

5.  

6.  

7.  

 مراجعة أداء مؤسسات التعلٍم العالً ))مراجعة الثرنامج األكادٌمً((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 انًؼشفخ وانفهى أ . 

 . نهغخ االَكهُزٌاٌ َتؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى انؼهًُخ  -1
 . انًصطهحبد االَكهُزَخ نهًبدح انؼهًُخاٌ َتؼشف انطبنت ػهً  -2
 فٍ انًؤسسبد انتشثىَخ . ثبنهغخ االَكهُزَخ اػذاد كىادس يذسثخ نتذسَس يبدح االحُبء -3
 تذسَت انطبنت ػهً طشائك انتذسَس انًختهفخ .  -4
  انهغخ االَكهُزَخ فٍ انًُبلشبد انؼهًُختذسَت انطهجخ ػهً استخذاو  -5

 

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 هغخ االَكهُزَخيهبسح تذسَس يبدح ان . 
  ٍوطشق انكتبثخ االكبدًَُخفهى انهغخ االَكهُزَخ تًكٍُ انطهجخ ي . 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

  أسهىة انًحبضشح 
  أسهىة انتفكُش وانًُبلشخ 

 طشائك انتمُُى      

 . اختجبساد َىيُخ 
  انكتشوَُخايتحبَبد 
  تمذَى تمبسَش 
  واخجبد َىيُخ 

 يهبساد انتفكُش -ج

 . اسهىة انًحبوسح ثٍُ انطبنت واالستبر 
 . واخجبد َىيُخ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

  ًٍَاستخذاو انؼشض انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

  تمذَى تمبسَش ، اختُبساد َىيُخ ، يشبسكبد صفُخ 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

  اٌ َتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتسجهب خالل دساسته 
 . اٌ َكتست انطبنت يهُخ انتؼهُى وانتؼهى 



  
 3الصفحة 

 
  

 ثُُخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

 َظشٌ  4 1
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
General review about 

English 
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

2 
انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

Coronaviruses  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

3 
انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

Paraphrase  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

4 
انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

What is cloning  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

5 
انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

Past simple tense  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 فذَىَخويحبضشاد 

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

6 
انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

Streptococcus 

pneumomiae 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

7 
انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

Paraphrase  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

8 
انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

Past perfect tense  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

9 
انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

writing  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

12 

انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

General English biological 

terms 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

11 

انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

Ecology  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

12 

انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

Ecology/ discussion  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

13 

انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

Microscope  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

14 

انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

Microorganisms  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

15 

انًؼشفخ  َظشٌ 4

 وانًهبسح

Speaking  انسجىسح وانؼشض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

  كتاب قواعد اللغة االنكليزية 

 حماضرات الكرتوية 

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً سجُم 

انًثبل وسش انؼًم وانذوسَبد 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكتشوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساسبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 انمجىل يشكزٌ انًتطهجبد انسبثمخ

 - ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمجىل اكجش يٍ انخطخ االستُؼبثُخ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

  

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 مىذج وصف المقررو

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤعغخ انتؼهًُُخ .1

 لغى ػهىو انحُبح  –كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ   انًشكضانمغى اندبيؼٍ /  .2

 الفمشَبد َظشٌ اعى / سيض انًمشس .3

 برنامج البكالوريوس في علوم الحياة  انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 وانًختجشاد / انصفىف االنكتشوَُخ  انمبػبد انذساعُخ  أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 عُىٌ  انفصم / انغُخ .6

  عبػبد اعجىػُبً  4 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .7

 2222/  9/ 2 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 . الالفقريات الىظرياكساب الطلثة المفاهيم االساسية لعلم  .1

 . اصىاف الالفقرياتيتعرف الطالة  .2

 وتركيثها  االفقرياتاكساب الطالة المهارات المختثرية وتمكيىه مه التمييس تيه اوىاع  .3

 .انًًُضاد انتٍ تًتبص ثهب انشؼت انالفمشَختؼشف انطبنت ػهً  .4

 تؼشَف انطبنت ثًُبرج نكم صُف يٍ اصُبف انشؼت انالفمشَخ  .5

6.  

7.  

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة الثروامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 انًؼشفخ وانفهى أ . 

 . انالفمشَبداٌ َتؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى انؼهًُخ نؼهى  -1
 .اعبط تصُُف انشؼت اٌ َتؼشف انطبنت ػهً  -2
 اػذاد كىادس يذسثخ نتذسَظ يبدح االحُبء فٍ انًؤعغبد انتشثىَخ . -3
 تذسَت انطبنت ػهً طشائك انتذسَظ انًختهفخ .  -4
 تذسَت انطهجخ ػهً اعتخذاو يختهف االخهضح انًختجشَخ  -5

 

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

  انالفمشَبدايهبسح تذسَظ يبدح . 
 تًكٍُ انطهجخ يٍ تىصُف انًُبرج االحُبئُخ ثبنًدهش . 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

  أعهىة انًحبضشح 
  أعهىة انتفكُش وانًُبلشخ 

 طشائك انتمُُى      

 . اختجبساد َىيُخ 
  انكتشوَُخايتحبَبد 
  تمذَى تمبسَش 
  واخجبد َىيُخ 

 يهبساد انتفكُش -ج

  ثٍُ انطبنت واالعتبر .اعهىة انًحبوسح 
 . واخجبد َىيُخ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

  ًٍَاعتخذاو انؼشض انتمذ 
  اعتخذاو انفُذَىاد 

 طشائك انتمُُى    

 بساد َىيُخ ، يشبسكبد صفُخ جتمذَى تمبسَش ، اخت 

 وانتطىس انشخصٍ (.انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف  -د 

  اٌ َتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتغجهب خالل دساعته 
 . اٌ َكتغت انطبنت يهُخ انتؼهُى وانتؼهى 



  
 3الصفحة 

 
  

 ثُُخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اعى انىحذح / انًغبق أو انًىضىع

1 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

يمذيخ فٍ انالفمشَبد ،  َجزح ػٍ دوس 
انؼهًبء فٍ تطىس انالفمشَبد اهًُخ 

 انالفمشَبد

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

2 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

ػبنى انطهُؼُبد ، يًُضاد االثتذائُبد 
االثتذائُبد ، اشكبل تصُُف 

االثتذائُبد ، انُىاح فٍ االثتذائُبد ، 
 ػضُبد انحشكخ ، انفدىاد انغزائُخ

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

3 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

انفدىاد انًتمهصخ، انتكبثش فٍ 
تكىٍَ االثتذائُبد واَىاػه ، 

انًغتؼًشاد، ًَبرج ػٍ االثتذائُبد ، 
 فىنفكظ ، تشَجبَىعىيب ،خُبسدَب

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

4 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

صُف انهحًُبد ، االيُجُب ، انشكم 
وانحدى ، انتغزَخ فٍ االيُجُب وطشلهب) 

انتًتشط واالكتُبف( انهضى فٍ 
 االيُجُب

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

5 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

، انتكبثش  Behaviourانغهىن ناليُجُب 
فٍ االيُجُب ، انحشكخ فٍ االيُجُب 

 وَظشَبتهب  

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

6 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

صُف انهذثُبد ، انجشايُغُىو انحدى 
وانشكم ، االهذاة وانُىاح ، انفدىح 

انًتمهصخ ، انتغزَخ ، انتُظُى 
،    Osmoregulation  االصيىصٌ 

انتكبثش فٍ انجشايُغُىو ، االخصبة 
وااللتشاٌ،  conjucationانًتجبدل 

،   Sporozoaصُف االعجىسَبد 
دوسح انحُبح ، Monocystisطفُهٍ 

 اهًُخ االثتذائُبد ، انفىائذ واالضشاس.

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

7 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

 شؼجخ انًغبيُبد ، انًًُضاد ،
انتصُُف ،اَىاع االشىان فٍ 

انًغبيُبد وانتٍ ػهً اعبعه تى 
 انتصُُف .

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

8 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

اَىاع انخالَب فٍ انًغبيُبد يغ 
انشعىيبد تشكُت خذاس اندغى فٍ 

انمُىَخ ، انًغبيُبد ، االَظًخ 
االخالف فٍ انًغبيُبد ، انتكبثش فٍ 

انًغبيُبد ،ػاللخ انًغبيُبد 
 ثبنحُىاَبد االخشي ، اهًُخ انًغبيُبد

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

9 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

شؼجخ انالعؼبد ) ايؼبئُخ اندىف( ، 
انتصُُف ، انًًُضاد ، انهبَذسا 

Hydra  واَىاػهب ، تشكُت خذاس
اندغى فٍ انهبَذسا ،اَىاع انخالَب انال 
عؼخ ، انتكبثش فٍ انهبَذسا ، يظبهش 
انحُبح فٍ انهبَذسا ،انخهىد وانجمبء فٍ 

 انهبَذسا

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

بٌ انُىيٍ االيتح

 واالعئهخ انشفىَخ 

12 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

، تشكُت خذاس اندغى Obeliaاوثُهُب 
انتكبثش فٍ االوثُهُب ، دوسح حُبح 
االوثُهُب ، انًمبسَخ ثٍُ االوثُهُب 

 وانجىنُت ، اوخه االختالف ثُُهًب .  

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

11 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

صُف انضهشَبد ، شمبئك انُؼًبٌ  
Metridium  ، انحشكخ ، انتغزَخ،

انًشاخٍُ انحدشَخ أ اهًُخ انالعؼبد ، 
 انفىائذ واالضشاس

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

12 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

 انحُىاَبد ثالثُخ انطجمبد 
Acoelomata شؼجخ انذَذاٌ انًغطحخ

، انتصُُف ، انًًُضاد انجالَبسَب، 
خذاس اندغى فٍ انجالَبسَب فىائذ انخالَب 

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األعبعُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب المىهجي تاللغة العرتية 

 د.زهير الشاروك ،د.وجم شليمىن  -علم الالفقريات 

 الكتاب المىهجي تاللغة اإلوكليسية:

  Invertebrate zoology,2019 

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً عجُم 

انؼًم وانذوسَبد انًثبل وسػ 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكتشوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

عجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساعبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 انمجىل يشكضٌ انًتطهجبد انغبثمخ

 - ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 االعتُؼبثُخانمجىل اكجش يٍ انخطخ  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

  

  

انجشَكًُُخ اندهبص انهضًٍ ، اندهبص 
اندُغٍ واخهضته انؼصجٍ ، انتكبثش 

وانالخُغٍ ، االخالف وانتطؼُى 
 واندىع فٍ انجالَبسَب .

13 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

شؼجخ انذَذاٌ انكُغُخ ، انًًُضاد ، 
انتصُُف ، االعكبسط )ركشواَثً( ، 

انخبسخٍ انفتحبد انًىخىدح انًظهش 
ػهً خغى االعكبسط ، خذاس اندغى 
فٍ االعكبسط ، اندهبص االثشاصٌ 
اندهبص انتُبعهٍ انزكشٌ واالَثىٌ 

نالعكبسط ، دوسح انحُبح .، اضشاس 
 االعكبسط .

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

14 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

شؼجخ انذَذاٌ انحهمُخ ، انًًُضاد ، 
انتصُُف ، انذودح انشيهُخ ، انًظهش 
انخبسخٍ ،  انمذو اندبَجٍ، االهالة 

خذاس اندغى ، انحشكخ ، اندهبص 
انهضًٍ ،خهبص انذوساٌ ، اندهبص 

االثشاصٌ ،، اندهبص انؼصجٍ ،اندهبص 
 انتُبعهٍ ،ظبهشح ػاليبد انتكبثش .

ؼشض انغجىسح وان

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 

15 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

صُف لهُهخ االهالة ،دودح 
االسض،خهبص  انذوساٌ ،خهبص 

 االثشاصٌ خهبص انتكبثش   .

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ 



  
 1الصفحح 

 
  

 
 وىرج وصف الوقشسن

 وصف الوقشس

 

 خايعح انًىصم انًؤسسح انتعهًُُح .1

 لسى عهىو انحُاج  –كهُح انتشتُح نهعهىو انصشفح   انًشكزانمسى اندايعٍ /  .2

  انحُىٌ اإلحصاء اسى / سيز انًمشس .3

 تشناهج الثكالىسيىس في علىم الحياج  انثشايح انتٍ َذخم فُها .4

 انصفىف االنكتشوَُح  أشكال انحضىس انًتاحح .5

 سُىٌ  انفصم / انسُح .6

  ساعاخ اسثىعُاً  3 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذساسُح  .7

 2221/  7/ 1 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 .الحصاءاكضاب الطلثح الوفاهين االصاصيح لعلن ا .1

  اإلحصاء وكيفيح تطثيقها واالصتفادج هنها في أسض الىاقعقىانين يتعشف الطالة على  .2

 تعذ التخشج. توكين الطالة هن تذسيش هزه الوادج في الوذاسس .3

4.  

5.  

6.  

7.  

 هشاجعح أداء هؤصضاخ التعلين العالي ))هشاجعح الثشناهج األكاديوي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخشخاخ انتعهى وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى .12

 انًعشفح وانفهى أ . 

 حصاءاالاٌ َتعشف انطانة عهً انًفاهُى انعهًُح نعهى  -1
 صىس استخذاو عهى االحصاءاٌ َتعشف انطانة عهً  -2
 فٍ انًؤسساخ انتشتىَح . اإلحصاءاعذاد كىادس يذستح نتذسَس يادج  -3

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

  حصاءااليهاسج تذسَس يادج. 
  ٍفٍ انحُاج انعًهُح. اإلحصاءيعشفح تطثُك لىاٍَُ تًكٍُ انطهثح ي 

 طشائك انتعهُى وانتعهى      

  أسهىب انًحاضشج 
  أسهىب انتفكُش وانًُالشح 

 طشائك انتمُُى      

 . اختثاساخ َىيُح 
  انكتشوَُحايتحاَاخ  
  تمذَى تماسَش 
  واخثاخ َىيُح 

 يهاساخ انتفكُش -ج

 . اسهىب انًحاوسج تٍُ انطانة واالستار 
 . واخثاخ َىيُح 

 طشائك انتعهُى وانتعهى     

  ًٍَاستخذاو انعشض انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

  تمذَى تماسَش ، اختُاساخ َىيُح ، يشاسكاخ صفُح 

 انًهاساخ األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انًهاساخ  انعايح وانًُمىنح )  -د 

  اٌ َتًكٍ انطانة يٍ َمم انًعهىياخ انتٍ اكتسثها خالل دساسته 
 . اٌ َكتسة انطانة يهُح انتعهُى وانتعهى 



  
 3الصفحح 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 انثُُح انتحتُح  .12

 انمشاءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األساسُح 
 كتة انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب الونهجي تاللغح العشتيح 

 انشاوٌأ.د. خاشع يحًىد  -نًذخم إنً اإلحصاء ا 

 الكتاب الونهجي تاللغح اإلنكليزيح:

 Statistics Principles and Methods 3rd Edition - 
Richard A. Johnson and Gouri K. 

 تُُح انًمشس .11

 انساعاخ األسثىع
يخشخاخ 

انتعهى 

 انًطهىتح
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتعهُى اسى انىحذج / انًساق أو انًىضىع

1 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج
يحاضشاخ فُذَىَح،  وأقسام االحصاء -تعريف باالحصاء 

 يحاضشج اوَالٍَ
االيتحاٌ انُىيٍ 

  وانىاخثاخ وانتماسَش

2 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج

يحاضشاخ فُذَىَح،  الرموز االحصائية

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

3 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج

يحاضشاخ فُذَىَح،  جدول التوزيع التكراري

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

4 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج

جدول التوزيع التكراري التصاعدي 
 والتنازلي

يحاضشاخ فُذَىَح، 

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

5 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج

يحاضشاخ فُذَىَح،  المنحنى التكراري والمضمع التكراري

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

   امتحان شهري أول  2 6

7 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج

يحاضشاخ فُذَىَح،  مقاييس التوسط والتشتت

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

8 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج

يحاضشاخ فُذَىَح،  الدرجه القياسيه , واالحتماليه

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

9 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج

يحاضشاخ فُذَىَح،  التوزيع الطبيعي واختبار الفرضيات

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

12 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج

يحاضشاخ فُذَىَح،  امتحان شهري ثاني

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

11 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج
يحاضشاخ فُذَىَح،  االحتمالية

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

12 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج
يحاضشاخ فُذَىَح،  Tاختبار 

 اوَالٍَيحاضشج 

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

13 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج

يحاضشاخ فُذَىَح،  Zاختبار 

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

14 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج

يحاضشاخ فُذَىَح،  Fاختبار 

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

15 2 
انًعشفح 

 وانًهاسج

يحاضشاخ فُذَىَح،  امتحان شهري ثالث

 يحاضشج اوَالٍَ

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 
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Bhattacharyya 

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم عهً سثُم 

انًثال وسش انعًم وانذوسَاخ 

 وانثشيدُاخ وانًىالع االنكتشوَُح (
 

انخذياخ االختًاعُح ) وتشًم عهً 

سثُم انًثال يحاضشاخ انضُىف 

وانتذسَة انًهٍُ وانذساساخ 

 انًُذاَُح ( 

 

 

 انمثىل  .13

 انمثىل يشكزٌ انًتطهثاخ انساتمح

 - ألم عذد يٍ انطهثح 

 انمثىل اكثش يٍ انخطح االستُعاتُح أكثش عذد يٍ انطهثح 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خايؼح انًىصم انًؤطظح انتؼهًُُح .1

 كهُح انتزتُح نهؼهىو انصزفح/لظى ػهىو انحُاج  انمظى اندايؼٍ / انًزكش .2

  -انتؼهُى انثانىٌ اطى / ريش انًمزر .3

 تكانىرَىص فٍ ػهىو انحُاج انثزايح انتٍ َذخم فُها .4

 نكتزونٍا أشكال انحضىر انًتاحح .5

 2221-2222انفصهُن االول وانثانٍ/ انفصم / انظنح .6

 32 )انكهٍ(ػذد انظاػاخ انذراطُح  .7

  تارَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًمزر .9

هو تحضير المتعممين لمتابعة تحصيمهم العممي في أي من  للتعليم الثانوي األساس الهدف .1
تخصصي أو لمعمل في المستويات األولى في  عالي أو مهني، أو تعليم الثالثي من التعليم مجاالت

 الوظائف العامة أو الخاصة. 
 التربوية لدى الطمبة باعتبارهم مدرسي المستقبلتنمية القيم  .2
تمكين الناشئين الذين اكملوا الدراسة االبتدائية والتحقوا بالتعليم الثانوي من مواصلة تطوير شخصياتهم من جوانبها  .3

 قية والروحية كافة باكتشاف قدراتهم وميولهم وتوجيههم الجسمية والفكرية والخل

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 ًزحهح تكىَن انشخصُح انظىَح ، ويزحهح تناء انذاخ ، فٍ يزحهح انًزاهمحتتنًُح يؼزفتهى  .4

 فزد ين اػضاء انًؤطظح انتؼهًُُح فٍ يزحهح انتؼهُى انثانىٌَتؼزف انطهثح ػهً دور كم ين  .5

 انمذًَح وانحذَثح زافاالدارج واالشَتؼزف انطهثح ػهً طزائك  .6

 

 يخزخاخ انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

هو التعميم الذي يتوسط النظام التعميمي الرسمي ، ويقابل مرحمة المراهقة ،    : أ . تعريف المقرر الدراسي 
ذا كان النظام ويمتد من انتهاء المرحمة االبتدائية  وينتهي عند مدخل التعميم العالي ، بغض النظر  عما إ

 .التعميمي يقدمه في وحدة متماسكة  أو يقسمه إلى وحدتين منفصمتين
 انًهاراخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

  انىاع انتؼهُى فٍ انؼزاقيؼزفح   

  انًهاراخ انتذرَظُح واالدارَحتنًُح  

 حث انطهثح ػهً انتحصُم 
  انزغثح وسَادج انذافؼُح نحى يهنح انتذرَضتنًُح 
 ُز انؼهًٍ تنًُح انتفك 

  انتذرَظُحتنًُح يهاراخ انطانة  

 ًٍتنًُح يهاراخ اننمذ انؼه 

 :اطتزاتُدُاخ انتذرَض انًظتخذيح نتنًُح تهك انًهاراخ-2

 . إدارة المحاضرات عمى نحو يظهر أهمية عنصر الوقت 
  من الدرجة . 11أنشطة جماعية يخصص لها % 
 نترنت .تكميفات فردية وجماعية تتطمب استخدام المكتبة واال 
 . إذكاء روح المنافسة اإليجابية 

 :يهاراخ انتفكُز -ج

 اننالذ 
 ٍاالتذاػ 
 ًٍانؼه 

  حم انًشكالخ(  -انًنالشح -: انكتزونٍ يذيح يغ )انًحاضزجطزائك انتؼهُى وانتؼهى    

 انتمارَز -: االختثاراخطزائك انتمُُى    

 

 نًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىر انشخصٍ (.انًهاراخ  انؼايح وانًنمىنح ) انًهاراخ األخزي ا -د 

  



  
 3الصفحة 

 
  

 تنُح انًمزر .11

 انظاػاخ األطثىع
يخزخاخ 

انتؼهى 

 انًطهىتح
 طزَمح انتمُُى طزَمح انتؼهُى اطى انىحذج / انًظاق أو انًىضىع

1 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
انكتزونٍ يذيح  انثانىٌ انتؼهُى تؼزَف

 تانًحاضزج
 اختثار

2 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
انكتزونٍ يذيح   انثانىَح انًزحهح افاهذ

 تانًحاضزج
 اختثار

3 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
انكتزونٍ يذيح  انثانىَح انًزحهح فٍ انتؼهُى تنظُى

 تانًحاضزج
 اختثار

4 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
 انتؼهُى فٍ انتزتىَح انًظتحذثاخ

 انثانىٌ
انكتزونٍ يذيح 

 تانًحاضزج
 اختثار

5 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
انكتزونٍ يذيح  انؼزاق فٍ انتزتىَح انًظتحذثاخ

 تانًحاضزج
 اختثار

6 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
انكتزونٍ يذيح  انثانىٌ انًذرص صفاخ

 تانًحاضزج
 اختثار

7 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

 فٍ انؼانى دول تدارب تؼض
 تزَطانُا، أيزَكا،( انثانىٌ انتؼهُى
 )فزنظا

انكتزونٍ يذيح 

 تانًحاضزج
 اختثار

8 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
انكتزونٍ يذيح  وتطىَزها االدارج يفهىو

 تانًحاضزج
 اختثار

9 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
انكتزونٍ يذيح  انتزتىَح االدارج ػناصز

 تانًحاضزج
 اختثار

12 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
 فٍ واناليزكشَح انًزكشَح

 انتزتىَح االدارج
انكتزونٍ يذيح 

 تانًحاضزج
 اختثار

11 2 
ح انًؼزف

 وانًهارج
 انتزتىٌ اننظاو وحظناخ يشاَا

 انًزكشٌ
انكتزونٍ يذيح 

 تانًحاضزج
 اختثار

12 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
انكتزونٍ يذيح  انًزكشٌ انتزتىٌ اننظاو ػُىب

 تانًحاضزج
 اختثار

13 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
 انتزتىٌ اننظاو وحظناخ يشاَا

 اناليزكشٌ
انكتزونٍ يذيح 

 تانًحاضزج
 اختثار

14 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

 اإلدارج فٍ انًؤثزج انؼىايم
 انًزكشَح حُث ين انتزتىَح

 واناليزكشَح

انكتزونٍ يذيح 

 تانًحاضزج
 اختثار

15 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج
انكتزونٍ يذيح  انًذرطُح االدارج يفهىو

 تانًحاضزج
 اختثار

16 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

   انذراطُح االدارج انًاط

17 2 
انًؼزفح 

 ًهارجوان

   انًذرطح يذَز يهًاخ

18 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

 وظائف (انتزتىَح االدارج يهًاخ
 )االدارج

  

19 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

 فٍ تىافزها انىاخة انًهاراخ
 انًذرطح يذَز

  

   انًذرطُح االدارج اهذافانًؼزفح  2 22



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 انثنُح انتحتُح  .12

 انمزاءاخ انًطهىتح :

  اننصىص األطاطُح 
 كتة انًمزر 
      أخزي 

  محاضرات التعليم الثانوي

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً طثُم 

انًثال ورع انؼًم وانذورَاخ 

 ًىالغ االنكتزونُح (وانثزيدُاخ وان
 

انخذياخ االختًاػُح ) وتشًم ػهً 

طثُم انًثال يحاضزاخ انضُىف 

وانتذرَة انًهنٍ وانذراطاخ 

 انًُذانُح ( 

 

 

 وصفاتها وانًهارج

21 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

 انؼًهُح فٍ انصفُح االدارج دور
 انتؼهًُُح

  

22 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

 وانًذرطُن االتاء يدانض
 وأهذافها

  

23 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

   وأهًُته انتزتىٌ االشزاف يفهىو

24 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

   انتزتىٌ االشزاف اهذاف

25 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

   انتزتىٌ االشزاف وظائف

26 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

   انتزتىٌ شزافاال اطض

27 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

 انتزتىٌ االشزاف انىاع

 اإلشزاف انتصحُحٍ، اإلشزاف(
  االطتثذادٌ،

 )انذًَمزاطٍ اإلشزاف

  

28 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

   انتزتىٌ اإلشزاف يفهىو تطىر

29 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

 انتزتىٌ اإلشزاف يًُشاخ
 انحذَث

  

32 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

   انتزتىٌ االشزاف انُةاط

31 2 
انًؼزفح 

 وانًهارج

 انًشزف اختُار يىاصفاخ
 انتزتىٌ
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 انمثىل  .13

 انمثىل انًزكشٌ انًتطهثاخ انظاتمح

  ألم ػذد ين انطهثح 

  أكثز ػذد ين انطهثح 

 



  
 1الصفحح 

 
  

 
 وىذج وصف الوقررً

 وصف الوقرر

 

 خايؼح انًىصم انًؤسسح انتؼهًُُح .1

 لسى ػهىو انحُاج  –كهُح انتشتُح نهؼهىو انصشفح   انمسى اندايؼٍ / انًشكز .2

  Counseling & Mental Healthاإلسشاد وانصحح انُفسُح  اسى / سيز انًمشس .3

 لىرٌىش فً علىم الحٍاج ترًاهح الثكا انثشايح انتٍ َذخم فُها .4

 انصفىف االنكتشوَُح  أشكال انحضىس انًتاحح .5

 سُىٌ  انفصم / انسُح .6

  ساػاخ اسثىػُاً  2 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .7

 2222/  9/ 2 تاسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 . وفاهٍن االساسٍح لإلرشاد والصحح الٌفسٍح الطلثح الاكساب  .1

 ًظرٌاخ واستراتٍدٍاخ وفٌٍاخ اإلرشاد . على ٌتعرف الطالة .2

هي اكتساب الثقافح الٌفسٍح ولكٍفٍح التعاهل هع  الطلثعح وكٍفٍعح التعاهعل هع  الطلثعح فعً  توكٍي الطالة .3

 الودراش.

4.  

5.  

6.  

7.  

 هراخعح أداء هؤسساخ التعلٍن العالً ))هراخعح الثرًاهح األكادٌوً((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2الصفحح 

 
  

 

 يخشخاخ انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 انًؼشفح وانفهى أ . 

 ُح نؼهى انتىخُه واالسشاد وانصحح انُفسُح.ًفاهُى انؼهًنطانة ػهً اناٌ َتؼشف ا -1
 طانة ػهً َظشَاخ اإلسشاد .تؼشف اناٌ َ -2
 فٍ انًؤسساخ انتشتىَح . اػذاد كىادس يذستح نتذسَس  -3
 انًختهفح . تذسَة انطانة ػهً طشائك انتىخُه واإلسشاد   -4

 

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

  يهاسج انثمافح انُفسُح . 
  ٍذَذ انصفاخ انسهىكُاخ انًشغىتح وغُش يشغىتح انتٍ ًَكٍ أٌ تظهش تحتًكٍُ انطهثح ي

 .نذي انطهثح 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

  أسهىب انًحاضشج 
  واالستكشاف أسهىب انتفكُش وانًُالشح 

 طشائك انتمُُى      

 . اختثاساخ َىيُح 
  انكتشوَُحايتحاَاخ  
  تمذَى تماسَش 
  واخثاخ َىيُح 

 فكُشيهاساخ انت -ج

 . اسهىب انًحاوسج تٍُ انطانة واالستار 
 . واخثاخ َىيُح 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

  ًٍَاستخذاو انؼشض انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

  تمذَى تماسَش ، اختُاساخ َىيُح ، يشاسكاخ صفُح 

 ىس انشخصٍ (.انًهاساخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتط -د 

  اٌ َتًكٍ انطانة يٍ َمم انًؼهىياخ انتٍ اكتسثها خالل دساسته 
 . اٌ َكتسة انطانة يهُح انتؼهُى وانتؼهى 



  
 3الصفحح 

 
  

 

 انثُُح انتحتُح  .12

 انمشاءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األساسُح 
 كتة انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب الوٌهدً تاللغح العرتٍح 

  حاهد زهراى  –اإلرشاد الٌفسً والترتىي 

 عثد اللح الدائن  –لٌفسٍح الصحح ا 

 الكتاب الوٌهدً تاللغح اإلًكلٍسٌح:

 Guidance & Counseling Educational 
  Mental Health – DSM-5 

 تُُح انًمشس .11

 انساػاخ األسثىع
يخشخاخ 

انتؼهى 

 انًطهىتح
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى اسى انىحذج / انًساق أو انًىضىع

 َظشٌ  2 1
انًؼشفح 

 وانًهاسج
انؼشض انتمذًٍَ  التوجيه واإلرشاد ة عن عمم مقدم

 ويحاضشاخ فذَىَح
االيتحاٌ انُىيٍ 

  وانىاخثاخ وانتماسَش

2 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج
انؼشض انتمذًٍَ   مقدمة عن الصحة النفسية 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

3 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج
انؼشض انتمذًٍَ   د النفسيالعالج واإلرشا

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

4 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج
انؼشض انتمذًٍَ  السموك السوي وغير السوي

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

5 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج
ؼشض انتمذًٍَ ان طرائق اإلرشاد النفسي والتربوي

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

6 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج

اسس التي تقوم عميها اإلرشاد النفسي 
 والتربوي 

انؼشض انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

7 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج
ؼشض انتمذًٍَ ان مناهج الصحة النفسية 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

8 
انًؼشفح  َظشٌ  2

 وانًهاسج
انؼشض انتمذًٍَ  مجاالت اإلرشاد النفسي والتربوي

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

9 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج

 نظريات اإلرشاد 
 النفسي التقميدي( نظرية فرويد )التحميل

انؼشض انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

12 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج

 نظريات اإلرشاد 
 نظرية أدلر والفرويديون الجدد

انؼشض انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

11 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج
انؼشض انتمذًٍَ  ظرية السموكية والسموكية المعرفية ن

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

12 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج

نظرية اإلرشاد وحول العميل كارل 
 روجرز

انؼشض انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

13 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 نًهاسجوا

انؼشض انتمذًٍَ  إرشاد األطفال عند ميالني كالين 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

14 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج

 
 أزمات النفسية واالحباط 

انؼشض انتمذًٍَ 

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 

15 
انًؼشفح  َظشٌ 2

 وانًهاسج

انؼشض انتمذًٍَ   ساليب جمع المعمومات في اإلرشاد ا

 ويحاضشاخ فذَىَح

االيتحاٌ انُىيٍ 

 وانىاخثاخ وانتماسَش 



  
 4الصفحح 

 
  

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً سثُم 

انًثال وسش انؼًم وانذوسَاخ 

 وانثشيدُاخ وانًىالغ االنكتشوَُح (
 

انخذياخ االختًاػُح ) وتشًم ػهً 

اضشاخ انضُىف سثُم انًثال يح

وانتذسَة انًهٍُ وانذساساخ 

 انًُذاَُح ( 

 

 

 انمثىل  .13

 انمثىل يشكزٌ انًتطهثاخ انساتمح

 - ألم ػذد يٍ انطهثح 

 انمثىل اكثش يٍ انخطح االستُؼاتُح أكثش ػذد يٍ انطهثح 

 

   



  
 1الصفحة 

 
  

 
 نمىذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤصضخ انتؼهًُُخ .1

 لضى ػهىو انحُبح –كهُخ انتزثُخ نهؼهىو انصزفخ   انمضى اندبيؼٍ / انًزكز .2

 ثُئخ وتهىث اصى / ريز انًمزر .3

 ثزنبيح انجكبنىرَىس فٍ ػهىو انحُبح  انجزايح انتٍ َذخم فُهب .4

 انمبػبد انذراصُخ و انًخُزاد و انصفىف االنكتزونُخ بحخأشكبل انحضىر انًت .5

 2021-2020 انفصم / انضنخ .6

 صبػبد اصجىػُب 4 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذراصُخ  .7

 2021-6-28 تبرَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انًمزر .9

 اكتسبة الطلجة المفبهيم االسبسية لعلم الجيئة .1

 تعرف الطبلت على مكىنبت الجيئة  .2

 لطلبة بعض المهارات المختبرية لقياس بعض العوامل البيئيةتعلم ا .3

 تؼهى انطهجخ انًهىثبد انًهذدح نهجُئخ .4

5.  

6.  

7.  

 مراجعة أداء مؤسسبت التعليم العبلي ))مراجعة الجرنبمج األكبديمي((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 يخزخبد انتؼهى وطزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .11

 أ . تؼزَف انًمزر انذراصٍ 
 ان يتعلم الطالب املفاهيم العلمية لعلم البيئة 

 ان يتعلم الطالب مكونات البيئة 

  لتدريس مادة البيئة  ةادر متهيئاعداد كو 

  تعلم الطالب طرق قياس بعض مكونات البيئة 

 

 انًهبراد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

  انجُئخ وانتهىثيهبرح تذرَش يبدح 
 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى      

  انًحبضزح 
 االصئهخ واالخىثخ 
 انتفكُز وانًنبلشخ 

 طزائك انتمُُى      

 واخجبد َىيُخ وشهزَخ 
 تحبنبد انكتزونُخاي 
 انتمبرَز 

 

 يهبراد انتفكُز -ج

 انًنبلشخ واالخبثخ ػهً االصئهخ انفكزَخ 

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى     

  انضجىرح 
 ٍاالنكتزون 

 طزائك انتمُُى    

 االختجبراد 

 انًهبراد  انؼبيخ وانًنمىنخ ) انًهبراد األخزي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىر انشخصٍ (. -د 

 اكتضبة انطبنت يهبراد انتؼهى وانتؼهُى 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 ثنُخ انًمزر .11

 انضبػبد األصجىع
يخزخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طزَمخ انتمُُى طزَمخ انتؼهُى اصى انىحذح / انًضبق أو انًىضىع

1 
 ػًهٍ 2نظزٌ + 2

 
انًؼزفخ 

 وانًهبرح
 مقدمة في عمم البيئة

انضجىرح وانؼزض 

انتمذًٍَ و 

 ٍاإلنكتزون

انُىيُخ االيتحبنبد 

 وانتمبرَز واالصئهخ

2 
انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ + 2

 مكونات البيئة وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض 

انتمذًٍَ و 

 ٍاإلنكتزون

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ

3 
انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ+  2

 المكونات الحية وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض 

انتمذًٍَ و 

 ٍاإلنكتزون

 االيتحبنبد انُىيُخ

 وانتمبرَز واالصئهخ

4 
انًؼزفخ  ػًه2ٍنظزٌ +  2

 المكونات غير الحية وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض 

انتمذًٍَ و 

 ٍاإلنكتزون

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ

5 
انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ +  2

 انواع البيئات وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض 

انتمذًٍَ و 

 ٍاإلنكتزون

االيتحبنبد انُىيُخ 

 انتمبرَز واالصئهخو

6 
انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ +  2

 وانًهبرح
المنتجات والمستهالكات 

 والمحلالت

انضجىرح وانؼزض 

انتمذًٍَ و 

 ٍاإلنكتزون

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ

7 
انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ +  2

 وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض  الدورات البايوجيوكيميائية

انتمذًٍَ و 

 ٍوناإلنكتز

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ

8 
انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ +  2

 وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض  التعاقبات البيئية

انتمذًٍَ و 

 ٍاإلنكتزون

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ

9 
انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ +  2

 االنظمة البيئية وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض 

انتمذًٍَ و 

 ٍوناإلنكتز

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ

10 

انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ +  2

 االنظمة البيئية الدقيقة وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض 

انتمذًٍَ و 

 ٍاإلنكتزون

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ

11 

انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ +  2

 وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض  العالقات الغذائية

و  انتمذًٍَ

 ٍاإلنكتزون

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ

12 

انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ +  2

 وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض  االقاليم الحيوية

انتمذًٍَ و 

 ٍاإلنكتزون

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ

13 

انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ +  2

 وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض  اقاليم اليابسة

و  انتمذًٍَ

 ٍاإلنكتزون

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ

14 

انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ +  2

 وانًهبرح
انضجىرح وانؼزض  اقاليم المياه

انتمذًٍَ و 

 ٍاإلنكتزون

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ

15 

انًؼزفخ  ػًهٍ 2نظزٌ +  2

 وانًهبرح

انضجىرح وانؼزض  االنتاجية

انتمذًٍَ و 

 ٍتزوناإلنك

االيتحبنبد انُىيُخ 

 وانتمبرَز واالصئهخ
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 انجنُخ انتحتُخ  .12

 انمزاءاد انًطهىثخ :

  اننصىص األصبصُخ 
 كتت انًمزر 
      أخزي 

 الكتبة المنهجي ثبللغة العرثية 

  اسبسبيبت علم الجيئة 

 الكتبة المنهجي ثبللغة اإلنكليزية:

  

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً صجُم 

وانذورَبد  انًثبل ورط انؼًم

 وانجزيدُبد وانًىالغ االنكتزونُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

صجُم انًثبل يحبضزاد انضُىف 

وانتذرَت انًهنٍ وانذراصبد 

 انًُذانُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 انمجىل انًزكزٌ انًتطهجبد انضبثمخ

  ألم ػذد ين انطهجخ 

 تُؼبثُخانمجىل اكجز ين انخطخ االص أكجز ػذد ين انطهجخ 

  



 
 

 1انظفحخ 
 

  
 

 
 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ((يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ))يشاخؼخ أداء يؤعغبد انتؼهٛى انؼبنٙ 

 ٔطف انًمشس

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.

 

 خبيؼخ انًٕطم انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 لغى ػهٕو انحٛبح  –كهٛخ انتشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ   انًشكض/  انمغى اندبيؼٙ .2

 نظريطحبنت ٔاسكٛكَٕٛبد  سيض انًمشس/ اعى  .3

 برنامج البكالوريوس في علوم الحياة  انجشايح انتٙ ٚذخم فٛٓب .4

 انظفٕف االنكتشَٔٛخ / انمبػبد انذساعٛخ  ٔانًختجشاد  أشكبل انحضٕس انًتبحخ .5

 عُٕ٘  انغُخ/ انفظم  .6

 عبػخ اعجٕػٛبً   2 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 2020 / 9 /2 تبسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 اكغبة انطهجخ انًفبْٛى االعبعٛخ نؼهى انطحبنت ٔاالسكٛكَٕٛبد . .1

 ٚتؼشف انطبنت ػهٗ أعظ تمغٛى انطحبنت ٔطشق تظُٛفٓب ٔيٛضاد كم ثبنٕط . .2

اكغبة انطبنت انًٓبساد انًختجشٚخ ٔتًكُّٛ يٍ اعتخذاو انًدٓش ٔفحض ػُٛبد حٛخ ٔتشخٛض  .3

 انطحبنت فٛٓب ٔتؼشف ػهٗ يتطهجبد تًُٛتٓب 

 تؼشف انطبنت ثأًْٛخ تًٛٛض انُجبتبد انالصْشٚخ ػٍ ثؼضٓب. .4

 تحذٚذ انًغبساد انفكشٚخ نشعى إيكبَٛخ اعتغالل ْزِ انكبرَبد ٔفبئذتٓب فٙ انجٛئخ .5

6.  

7.  

 



 
 

 2انظفحخ 
 

  
 

 يخشخبد انتؼهى ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .11

 انًؼشفخ ٔانفٓى . أ 
 .اٌ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ انًفبْٛى انؼهًٛخ نؼهى انتمُٛبد انحٕٛٚخ  -1
 .اٌ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ انطحبنت ٔاًْٛتٓب ٔإَاػٓب ٔطشق ػضنٓب ٔتًُٛتٓب -2
 .اػذاد كٕادس يذسثخ نتذسٚظ يبدح االحٛبء فٙ انًؤعغبد انتشثٕٚخ  -3
 .تذسٚت انطبنت ػهٗ طشائك انتذسٚظ انًختهفخ   -4
تذسٚت انطهجخ ػهٗ اعتخذاو يختهف االخٓضح انًختجشٚخ  انحذٚثخ ٔطشق تمُٛخ حذٚثخ ٔالتظبدٚخ الَتبج  -5

 يٕاد يًٓخ يٍ انطحبنت
 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 .يٓبسح تذسٚظ يبدح انتمُٛبد انحٛبتٛخ ٔانطحبنت  ●

 تٕطٛف انًُبرج االحٛبئٛخ ثبنًدّتًكٍٛ انطهجخ يٍ  ●

 . فٓى انطبنت نهطشق انجحثٛخ ٔانتمُٛخ نتطجٛمبد حٛبتٛخ نهطحبنت ●

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 أعهٕة انًحبضشح  ●

 أعهٕة انتفكٛش ٔانًُبلشخ  ●

 اػذاد ٔتهخٛض يبدح ػهًٛخ انحبلب ثبنًحبضشح ●

 طشائك انتمٛٛى      

 .اختجبساد ٕٚيٛخ  ●

 انكتشَٔٛخايتحبَبد  ●

 تمذٚى تمبسٚش  ●

 ٔاخجبد ٕٚيٛخ  ●

 يٓبساد انتفكٛش -ج

 .اعهٕة انًحبٔسح ثٍٛ انطبنت ٔاالعتبر  ●

 .ٔاخجبد ٕٚيٛخ  ●

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 اعتخذاو انؼشع انتمذًٚٙ  ●

 طشائك انتمٛٛى    

 تمذٚى تمبسٚش ، اختٛبساد ٕٚيٛخ ، يشبسكبد طفٛخ  ●

 (.انًٓبساد األخشٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخظٙ ) انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ  -د 

 اٌ ٚتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهٕيبد انتٙ اكتغجٓب خالل دساعتّ  ●

 .اٌ ٚكتغت انطبنت يُٓخ انتؼهٛى ٔانتؼهى  ●
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 ثُٛخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجٕع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهٕثخ

انًغبق أٔ / اعى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انتمٛٛى طشٚمخ انتؼهٛى

  َظش٘ 2 1
انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

-يمذيخ فٙ ػهى انطحبنت / تؼشٚفّ 
-إَٔاػٓب -انطحبنت  –يدبالتّ 

 اًْٛتٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

2 
انًؼشفخ  َظش٘ 2

 ٔانًٓبسح
انطحبنت/ انًٕلغ أعظ تظُٛف 

 انتظُٛفٙ/انتغًٛخ انؼهًٛخ/

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

3 
انًؼشفخ  َظش٘  2

 لخلغى انطحبنت انخضش انًضس ٔانًٓبسح

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

4 
انًؼشفخ  َظش٘ 2

 لغى انطحبنت انخضشاء ٔانًٓبسح

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

5 
انًؼشفخ     َظش٘  2

 لغى انطحبنت انخضشاء ٔانًٓبسح

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

6 
انًؼشفخ  َظش٘  2

 ٕٛغهُٛٛخلغى انطحبنت ان ٔانًٓبسح

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

7 
انًؼشفخ  َظش٘  2

  انزْجٛخ لغى انطحبنت  ٔانًٓبسح

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

8 
انًؼشفخ     َظش٘  2

 انجٛشٚخ لغى انطحبنت  ٔانًٓبسح

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

9 
انًؼشفخ  َظش٘  2

 انخضش انًظفشحلغى انطحبنت  ٔانًٓبسح

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

10 
انًؼشفخ    َظش٘  2

 ٔانًٓبسح
تجُٛخ يتًبثالد لغى انطحبنت ان

 االحجبل

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

11 
انًؼشفخ  َظش٘  2

 لغى انطحبنت انتجُٛخ انذٔسعجٕسٚبد ٔانًٓبسح

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

12 
انًؼشفخ   َظش٘ 2

 انحًشاءلغى انطحبنت  ٔانًٓبسح

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

 َظش٘  2 13
انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

 يمذيخ ػٍ االسكٛكَٕبد 
 الغبيٓب –تؼشٚفٓب 

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

 َظش٘ 2 14
انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

 –انحضاصٚبد انًغتمًٛخ انشئٛغٛخ 
 انحضاصٚبد انكجٛشح

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 

 ػًهٙ  2 15
انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انغجٕسح ٔانؼشع  لغى انطحبنت انحًشاء 

انتمذًٚٙ 

االيتحبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالعئهخ انشفٕٚخ 



 
 

 4انظفحخ 
 

  
 

 ٔيحبضشاد فذٕٚٚخ

 

 انجُٛخ انتحتٛخ  .12

 

 :انمشاءاد انًطهٕثخ 

 انُظٕص األعبعٛخ  ▪

 كتت انًمشس ▪

      أخشٖ

 انكتبة  ثبنهغخ انؼشثٛخ 

-1990-ٕٚعف انكبتت  -/ تظُٛف انُجبتبد انالصْشٚخ1

 يُٓدٙ

د.يحًذ ثشٛش  -/ يهضيخ انطحبنت انؼًه2ٙ

 -إعًبػٛم/د.ٕٚعف خجبس إعًبػٛم/ و. يشا اعبيّ انكبتت

 يُٓدٛخ انمغى-2006

ػهى انطحبنت/حغٍٛ ػهٙ انغؼذ٘ ٔ َضبل ادسٚظ  ●

 2006عهًٛبٌ

●  
 

ٔتشًم ػهٗ ) يتطهجبد خبطخ  

عجٛم انًثبل ٔسػ انؼًم 

ٔانذٔسٚبد ٔانجشيدٛبد ٔانًٕالغ 

 (االنكتشَٔٛخ 

 

ٔتشًم ) انخذيبد االختًبػٛخ  

ػهٗ عجٛم انًثبل يحبضشاد 

انضٕٛف ٔانتذسٚت انًُٓٙ 

 ( ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ 

 

 

 انمجٕل  .13 
 انمجٕل يشكض٘ انًتطهجبد انغبثمخ

 - ألم ػذد يٍ انطهجخ 
 انمجٕل اكجش يٍ انخطخ االعتٛؼبثٛخ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

  

  



  
 1انصفحة 

 
  

 
 موذج وصف انمقررن

 وصف انمقرر

 

 خايعح انًىصم انًؤسسح انتعهًُُح .1

 قسى عهىو انحُاج  –كهُح انتشتُح نهعهىو انصشفح   انًشكزانقسى اندايعٍ /  .2

 انهغح االَكهُزَح اسى / سيز انًقشس .3

 برنامج البكالوريوس في علوم الحياة  انثشايح انتٍ َذخم فُها .4

 انصفىف االنكتشوَُح  أشكال انحضىس انًتاحح .5

 سُىٌ  انفصم / انسُح .6

  اسثىعُاً  حساع 1 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذساسُح  .7

 2221/  6/ 2 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًقشس .9

 . نتعهم انهغةاكساب انطهثة انمفاهيم االساسية  .1

 . جمميتعرف انطانة عهى انتركية اندقيق نه .2

 تعهم تعض اشكال انمحادثة .3

4.  

5.  

6.  

7.  

 مراجعة أداء مؤسسات انتعهيم انعاني ))مراجعة انثرنامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2انصفحة 

 
  

 

 يخشخاخ انتعهى وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى .12

 انًعشفح وانفهى أ . 

 .  انهغىَح َتعشف انطانة عهً انًفاهُىاٌ  -1
 .وتتقٍ انهغح كزنك اعذاد كىادس يذستح نتذسَس يادج االحُاء فٍ انًؤسساخ انتشتىَح  -2
 . استخذاو انهغحتذسَة انطانة عهً   -3
4-  

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 

  انكتاتحيهاسج . 
  ٍانتحذثتًكٍُ انطهثح ي . 

 طشائق انتعهُى وانتعهى      

  أسهىب انًحاضشج 
  أسهىب انتفكُش وانًُاقشح 

 طشائق انتقُُى      

  انكتشوَُحايتحاَاخ 
  تقذَى تقاسَش 
  واخثاخ َىيُح 

 يهاساخ انتفكُش -ج

 . اسهىب انًحاوسج تٍُ انطانة واالستار 
 . واخثاخ َىيُح 

 طشائق انتعهُى وانتعهى     

  ًٍَاستخذاو انعشض انتقذ 

 طشائق انتقُُى    

  تقذَى تقاسَش ، اختُاساخ َىيُح ، يشاسكاخ صفُح 

 انًهاساخ  انعايح وانًُقىنح ) انًهاساخ األخشي انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

  اٌ َتًكٍ انطانة يٍ َقم انًعهىياخ انتٍ اكتسثها خالل دساسته 
 . اٌ َكتسة انطانة يهُح انتعهُى وانتعهى 



  
 3انصفحة 

 
  

 

 انثُُح انتحتُح 

 انقشاءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األساسُح 
 كتة انًقشس 
      أخشي 

English grammar in use 
headway intermediate 

 

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم عهً سثُم 

انًثال وسش انعًم وانذوسَاخ 

 وانثشيدُاخ وانًىاقع االنكتشوَُح (
 

انخذياخ االختًاعُح ) وتشًم عهً 

سثُم انًثال يحاضشاخ انضُىف 

وانتذسَة انًهٍُ وانذساساخ 

 انًُذاَُح ( 

 

 

 انقثىل  .12

 انقثىل يشكزٌ انًتطهثاخ انساتقح

 - أقم عذد يٍ انطهثح 

 يٍ انخطح االستُعاتُح أكثشانقثىل  أكثش عذد يٍ انطهثح 

 

 الزهيريعمر عبد العزيز .م.د.   اسم التدريسي: 

 تُُح انًقشس .11



  
 1الصفحح 

 
  

 
 مىذج وصف المقررو

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ/ لسى ػهىو انحُبح  انمسى اندبيؼٍ / انًشكز .2

 انتششَح انًمبسٌ نهحجهُبد اسى / سيز انًمشس .3

 ثشَبيح انجكبنىسَس فٍ ػهىو انحُبح انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 انمبػبد انذساسُخ، انًختجشاد، انصفىف االنكتشوَُخ انحضىس انًتبحخأشكبل  .5

 2221-2222سُىٌ نهؼبو انذساسٍ  انفصم / انسُخ .6

 سبػبد اسجىػُب   4 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 2/9/2222 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 اكساب الطلثح المفاهيم االساسيح لعلم التشريح المقارن .1

 تعرف الطالة على تصىيف الحثلياخ ي .2

 تشريح للحيىاواخالة المهاراخ المختثريح لعمليح اكساب الط .3

 يتعرف الطالة على التشريح المقارن لالجهزج في الفقرياخ .4

 يستطيع الطالة التمييز تيه االصىاف الرئيسيح للحثلياخ ومميزاتها .5

6.  

7.  

 مراجعح أداء مؤسساخ التعليم العالي ))مراجعح الثروامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2الصفحح 

 
  

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 أ . تؼشَف انًمشس انذساسٍ 
 ان يتعرف الطالب على املفاهيم االساسية لعم التشريح املقارن 

 ان يتعرف الطالب على االصناف الرئيسية للحبليات 

 ان يتعرف الطالب على املميزات املهمة لكل صنف من احلبليات 

 اان يتعرف الطالب على التشريح املقارن الجهزة اجلسم يف الفقريات 

   مادة علم االحياء يف املؤسسات الرتبويةكوادر مدربة لتدريس اعداد 

 تدريب الطلبة على استخدام االدوات واالجهزة املختربية الالزمة لعلم التشريح املقارن  

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 
 يهبسح تذسَس ػهى االحُبء 
 مهارة التمييز بني االنواع املختلفة من احليوانات 

 للحيوانات الفقرية مهارة التشريح 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 اسهىة انًحبضشح 
 اسهىة انًُبلشخ 
 ٍانتؼهُى اندًبػ 
 ٍانًُهح انتدشَج 

 طشائك انتمُُى      

 اختجبساد َىيُخ 
 ايتحبَبد االنكتشوَُخ 
 تمبسَش ػهًُخ 
 واخجبد َىيُخ 

 يهبساد انتفكُش -ج

 اسهىة انحىاس وانًُبلشخ ثٍُ االستبر وانطالة 
 واخجبد َىيُخ 
 اسئهخ ػهًُخ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 ًٍَاستخذاو انؼشض انتمذ 
 استخذاو االفالو انؼهًُخ 

 طشائك انتمُُى    

 تمذَى تمبسَش، اختجبساد َىيُخ، يشبسكبد صفُخ 

 .انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ ( -د 

 ٍَاٌ َتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتسجهب انً االخش 
 اٌ َكتست انطبنت يهُخ انتذسَس وانتؼهُى 



  
 3الصفحح 

 
  

 ثُُخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

1 
2 

َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 قدمة في التشريح المقارن لمحبمياتم

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

2 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 تصنيف الحبميات

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 َُخًَبرج حُىا

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

3 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 تصنيف الفقريات الجزء االول

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

4 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 الفقريات الجزء الثاني تصنيف

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

5 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

التشريح المقارن لمجهاز الجمدي الجزء 
 االول

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

ُك ػهً انتؼهًُُخ/ تطج

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

6 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

التشريح المقارن لمجهاز الجمدي الجزء 
 الثاني

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

7 

2 
َظشٌ+ 

 ٍػًه 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

التشريح المقارن لمجهاز الهيكمي الجزء 
 االول

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

8 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

 التشريح المقارن لمجهاز الهيكمي الجزء
 نيالثا

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

9 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز
 التشريح المقارن لمجهاز العضمي

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

ُىيٍ االيتحبٌ ان

 االسئهخ انشفىَخ

12 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

التشريح المقارن لمجهاز الهضمي الجزء 
 االول

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

11 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

 شريح المقارن لمجهاز الهضمي الجزءالت
 الثاني

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

12 
2 

َظشٌ+ 

انًؼشفخ 

وانًهبسح 
التشريح المقارن لجهاز الدوران الجزء 

 االول
انسجىسح/ انؼشض 

الو انتمذًٍَ/ االف

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ



  
 4الصفحح 

 
  

 

 

 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب المىهجي تاللغح العرتيح 

 ُػجذ انتششَح انًمبسٌ نهحجهُبد يحًذ ػجذ انهبدٌ غبنٍ وحس ٍ

 2214 انًُؼى انطجؼخ انثبَُخ

 الكتاب المىهجي تاللغح اإلوكليزيح:

 Comparative anatomy, function, evolution. Kardong, K. 

V. (2018) 
يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً سجُم 

انًثبل وسش انؼًم وانذوسَبد 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكتشوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساسبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 انمجىل انًشكزٌ انًتطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمجىل اكجش يٍ انخطخ االستُؼبثُخ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

  

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً  وانتًُُز ػًهٍ 2

 ًَبرج حُىاَُخ

13 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

التشريح المقارن لجهاز الدوران الجزء 
 الثاني

انسجىسح/ انؼشض 

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 َخاالسئهخ انشفى

14 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

انسجىسح/ انؼشض  التشريح المقارن لجهاز التنفسي

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ

15 

2 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ 2

انًؼشفخ 

وانًهبسح 

 وانتًُُز

ىسح/ انؼشض انسج التشريح المقارن لجهاز البولي

انتمذًٍَ/ االفالو 

انتؼهًُُخ/ تطجُك ػهً 

 ًَبرج حُىاَُخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 االسئهخ انشفىَخ



  
 1الصفحح 

 
  

 
 مورج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحُبح  –كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ   انًشكزانمسى اندبيؼٍ /  .2

  فطشَبد اسى / سيز انًمشس .3

 برنامج البكالوريوس في علوم الحياة  انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 وانًختجشاد / انصفىف االنكتشوَُخ  انمبػبد انذساسُخ  أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 سُىٌ  انفصم / انسُخ .6

  سبػبد اسجىػُبً  4 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 2221/  9/ 2 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 . فطرياخاكساب الطلثح المفاهيم االساسيح لعلم ال .1

 . يح الفطريحيتعرف الطالة على التركية الذقيق للخل .2

االجسبا  الفطريباخ ااصبح راخ اكساب الطالبة الماباراخ المختثريبح ويمهيهب  لبم التمييبا تبيم انبوا   .3

  الهثيرج الماكولح لهاا والسالح

 . التصهيف الذقيق للفطرياخ وفق لثادئ التصهيف الحذيثيعرف الطالة على  .4

 التعرف على العالقاخ التطوريح  .5

6.  

7.  

 لراجعح أداء لؤسساخ التعليم العالي ))لراجعح الثرنالج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 انًؼشفخ وانفهى أ . 

 . انفطشَبداٌ َتؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى انؼهًُخ نؼهى  -1
 اٌ َتؼشف انطبنت ػهً انجُُخ اندزَئُخ نهخالَب . -2
 اػذاد كىادس يذسثخ نتذسَس يبدح االحُبء فٍ انًؤسسبد انتشثىَخ . -3
 تذسَت انطبنت ػهً طشائك انتذسَس انًختهفخ .  -4
 تذسَت انطهجخ ػهً استخذاو يختهف االخهزح انًختجشَخ  -5

 

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

  يبدح االحُبء .يهبسح تذسَس 
 تًكٍُ انطهجخ يٍ تىصُف انًُبرج االحُبئُخ ثبنًدهش . 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

  أسهىة انًحبضشح 
  أسهىة انتفكُش وانًُبلشخ 

 طشائك انتمُُى      

 . اختجبساد َىيُخ 
  انكتشوَُخايتحبَبد 
  تمذَى تمبسَش 
  واخجبد َىيُخ 

 يهبساد انتفكُش -ج

  ثٍُ انطبنت واالستبر .اسهىة انًحبوسح 
 . واخجبد َىيُخ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

  ًٍَاستخذاو انؼشض انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

  تمذَى تمبسَش ، اختُبساد َىيُخ ، يشبسكبد صفُخ 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

  اٌ َتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتسجهب خالل دساسته 
 . اٌ َكتست انطبنت يهُخ انتؼهُى وانتؼهى 
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 ثُُخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

1 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
  الفطرياتمقدمة في عمم 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

2 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 الصفات العامة لمفطريات وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

3 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 مناىج الحياة المختمفة في الفطريات وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

4 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 Reproduction inتكاثر الفطريات 

fungi 
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

5 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 أىمية الفطريات والعالقات البيئية ليا وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

6 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

تصنيف الفطريات قديما وحديثا 
 واألسس المتبعة في التصنيف 

1) Kingdom: Protista 

Division: Myxomycota 
Class: Myxomycetes 

مممكة الطميعيات _ قسم الفطريات 
 اليالمية _ صنف الفطريات اليالمية 

 
دراسة المميزات العامة _ صفوفيا 

ورتبيا ونماذج من ىذه الفطريات ودورة 
 وأىميتياحياتيا 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

7 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
شععععععععريا  اهلالميعععععععع        ععععععععا      ععععععععا 

 ر سا مم ز هت  و ث ل ع  ه   ع  اتالهلل 
  ورة  حل  ة  ار  ا 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

8 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

مممكة الفطريات الغير حقيقية _ قسم 
الفطريات البيضية _ صنف الفطريات 

 البيضية

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

9 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

  Order: Saprolegnialesرتبة 
دراسة مميزاتيا وأىميتيا ودورة حياتيا 

مع دراسة خصائص الفطريات الشائعة 
 Achlyaو   saprolegniaمنيا 

ودراسة األسس المتبعة في تصنيف 
 ىذه األجناس واألنواع

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

12 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

 
1_ Family: Pythiaceae 

دراسة مميزاتيا وأعطاء أمثمة عمييا مع 
  دورة الحياة

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 
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Pythium و Phytophthora 

11 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

فطريات البياض الزغبي , دراسة 
عطاء أمثمة عمييا مع دراسة  مميزاتيا وا 

 Plasoparaدورة حياة الفطر 

viticola  
3-Family: Albuginaceae 

دراسة مميزاتيا وأعطاء مثال عمييا مع 
 Albugo candidaدورة حياة الفطر 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

12 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

3)Kingdom: Fungi 
Phylum: Chytridiomycota 

  شعبة الفطريات الكتريدية
مميزاتيا وأىميتيا مع أعطاء مثال 
 عمييا ودورة حياة الفطر

Synchytrium endobioticum 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 فذَىَخويحبضشاد 

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

13 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

 شعبة الفطريات الالقحية 
صنف الفطريات الالقحية ) دراسة 

مميزاتيا وتصنيفيا الى الرتب والعوائل 
 الميمة (

1)Order: Mucorales 

1-Family: Mucoraceae 

دراسة مميزاتيا وأعطاء أمثمة عمييا مع 
و  Mucorدراسة دورة حياة الفطر 

Rhizopus 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

14 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

2_ family: Endogonaceae 

أىميتيا كفطريات مايكورايزا داخمية 
وأمثمة عمييا مثلوصفاتيا   Endogon 

  Glomus و
3_Family: Pilobolaceae 

أىميتيا كفطريات تمثل معيشة عمى 
روث الحيوانات أكمة األعشاب  مثل 
 Pilobolus الفطر قاذف القبعة

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

15 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

2)Order: Entomophthorales 

مميزاتيا ومثال عمييا ودورة حياة  
 الفطر المتطفل عمى الذباب المنزلي
Entomophthora muscae 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

16 

 Phylum: Ascomycota  ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2

دراسة مميزاتيا وتصنيفيا الى الصفوف 
والرتب والعوائل الميمة أعتمادا عمى 
 التصنيف الحديث لمفطريات

 اسيورة و ارمض  اتقدميي 
 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا

17 

 :Subphylum-1  ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2
Saccharomycotina 
Class: Saccharomycetes 

مثال عمييا خميرة الخبز _ دراسة 
 أىميتيا ودورة حياتيا

 اسيورة و ارمض  اتقدميي 
 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا

18 

 :Subphylum-2  ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2
Taphrinomycotina 
1-Class: 
Schizosaccharomycetes 
Order: Schizosaccharales 

 مثال عمييا الخميرة

 اسيورة و ارمض  اتقدميي 
 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا
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Schizosaccharomyces  دراسة
 دورة حياتيا ومقارنتيا مع خميرة الخبز

19 

 Class: Taphrinomycetes-2  ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2

الفطر المسبب دراسة مثال عمييا 
 لتجعد أوراق الخوخ

 اسيورة و ارمض  اتقدميي 
 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا

20 

 Subphylum: Pezizomycotina  ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2
Class: Leotiomycetes 
Order: Erysiphales 

دراسة خصائصيا كفطريات تسبب 
لمنبات مع أمثمة مرض البياض الدقيقي 

 عمييا

 اسيورة و ارمض  اتقدميي 
 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا

21 

 Order: Helotiales_2  ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2
Family: Sclerotiniaceae 

دراسة خصائصيا ومثال عمييا مع 
 Sclerotina دورة حياة الفطر

fructicola 

و ارمض  اتقدميي  اسيورة 
 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا

22 

   ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2
Class: Eurotiomycetes 
Order: Eurotiales 

 دراسة امثمة عمييا وأىميتيا

 اسيورة و ارمض  اتقدميي 
 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا

23 

 Class: Sordariomycetes  ملرمفا و مله رة عم ي 2+ نظمي  2
1-Order: Hypocreales 

دراسة مميزاتيا وأىميتيا مع مثال عمييا 
 Claviceps دورة حياة الفطر

purpurea  
2-Order: Sordariales 
Class: Dothidiomycetes 
Order: Pleosporales 

دراسة مميزاتيا وأىميتيا ومثال عمييا 
 Venturia inqualisالفطر

 اسيورة و ارمض  اتقدميي 
 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا

24 

 Class: Pezizomycetes  ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2
Order: Pezizales 

دراسة مميزاتيا وأمثمة عمييا كونيا من 
 الفطريات الصالحة لألكل

 اسيورة و ارمض  اتقدميي 
 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا

25 

 Phylum: Basidiomycota  ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2
Class: Teliomycetes 
Order: Uredinales 

دراسة مميزاتيا والفطريات الممثمة ليا 
 والتي تشمل فطريات الصدأ مثل

Puccinia graminis 

 اسيورة و ارمض  اتقدميي 
 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا

26 

 Order: Ustilaginales  ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2

1-family: Ustilaginaceae 

e.g: Ustilago nuda 

2-family: Tilletiaceae 

e.g: Tilletia caries 

 اسيورة و ارمض  اتقدميي 
 وحم ضم   فديويا

و السئ ا  ال تح ن  ا و ي 
   اشهلويا

27 

 Class: Hymenomycetes  ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2
Order: Agaricales 

دراسة مميزاتو وأمثمة عميو مثل 
 المشروم
Order: Polyporales 

 دراسة مميزاتو وأمثمة عميو مثل
Polyporus و Hydnum 

 اسيورة و ارمض  اتقدميي 
 وحم ضم   فديويا

و السئ ا  ال تح ن  ا و ي 
   اشهلويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا  اسيورة و ارمض  اتقدميي  Phylum: Deuteromycota  ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2 28
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 الهتاب المهاجي تاللغح العرتيح 

 اساسياخ علم الفطرياخ _ ناصر تم ناصراتو هيلح 

 الخارجيطالة عويذ  -علم الفطرياخ 

 الهتاب المهاجي تاللغح اإلنهليايح:

  The Fungi  
 Introduction to Fungi 

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً سجُم 

انًثبل وسش انؼًم وانذوسَبد 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكتشوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساسبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 انمجىل يشكزٌ انًتطهجبد انسبثمخ

 - ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمجىل اكجش يٍ انخطخ االستُؼبثُخ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

  

الفطريات الناقصة : دراسة مميزاتيا 
وأىميتيا وتصنيفيا الى الصفوف 

 والرتب الميمة 

Class: Coelomycetes 
Order: Spheropsidales 

e.g: Septoria 

   اشهلويا وحم ضم   فديويا

29 
اىميتيا -المايكورايزا _ انواعيا   ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2  اسيورة و ارمض  اتقدميي  

 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا

30 
 -مميزاتيا –انواعيا  –االشنات   ملرمفا و مله رة عم ي 2نظمي +  2

 فوائدىا
 اسيورة و ارمض  اتقدميي 

 وحم ضم   فديويا

 ال تح ن  ا و ي و السئ ا 
   اشهلويا
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 مىذج وصف المقسزن

 وصف المقسز

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤصضخ انتؼهًُُخ .1

 كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ/لضى ػهىو انحُبح  انمضى اندبيؼٍ / انًشكز .2

 ػهى انىساثخ اصى / سيز انًمشس .3

 ثشَبيح انجكبنىسَىس ػهىو فٍ ػهىو انحُبح انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 انصفىف االنكتشوَُخ نًتبحخأشكبل انحضىس ا .5

 صُىٌ انفصم / انضُخ .6

 صبػخ أصجىػُب   2 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .7

 27/6/2221 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 أكضبة الطلجخ المفبهٍم االصبصٍخ النظسٌخ لعلم الىزاثخ .1

 ٌتعًسف الطبلت على أصبصٍبد الىزاثخ المندلٍخ الكالصٍكٍخ .2

 الطبلت على أصبصٍبد الىزاثخ الكمٍخٌتعًسف  .3

 لىزاثخ الجزٌئٍخٌتعًسف الطبلت على أصبصٍبد ا .4

 تمكٍن الطبلت من تدزٌش هره المبدح فً المدازس المتىصطخ واالعدادٌخ .5

 

 

 مساجعخ أداء مؤصضبد التعلٍم العبلً ))مساجعخ الجسنبمج األكبدٌمً((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 : انًؼشفخ وانفهىأ . تؼشَف انًمشس انذساصٍ 
ف انطبنت ػ .1  هً انًفبهُى انؼهًُخ نؼهى انىساثخ انُظشٌأٌ َتؼش 
ف انطبنت ػهً يفبهُى انىساثخ ان .2  ُذنُخ انكالصُكُخًأٌ َتؼش 
ف انطبنت ػهً انًفبهُى اندزَئُخ نؼهى انىساثخ انحذَث .3  أٌ َتؼش 
 أػذاد كىادس يذسثخ نتذسَش يبدح انىساثخ فٍ انًؤصضبد انتشثىَخ .4
 تذسَت انطبنت ػهً طشائك انتذسَش انًختهفخ .5

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   - ة

 يهبسح تذسَش يبدح انىساثخ انُظشٌ.  1                          

 تًكٍُ انطهجخ يٍ فهى تىسَث انصفبد فٍ انكبئُبد انحُخ .2                          

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 . أصهىة انًحبضشح )ششذ انًبدح وأَصبنهب نهطبنت انًتهمٍ(1

 . أصهىة حث انطبنت ػهً انتفكُش وانًُبلشخ2

 طشائك انتمُُى      

 . أختجبساد يفبخئخ1

 . أيتحبَبد انكتشوَُخ2

 . تمذَى تمبسَش ػهًُخ فٍ يدبل انىساثخ3

 ُشبطبد انؼهًُخ كبنجىصتشاد وتمذَى ًَبرج ػهًُخ راد صهخ ثؼهى انىساثخن. تمُُى انطهجخ ثب4

 يهبساد انتفكُش -ج

 أصهىة انًحبوسح ثٍُ االصتبر وانطبنت . أػتًبد1

 ػطبء واخجبد ثُتُخ َحتبج انطبنت نحههب تفكُش رهٍُ. تحفُش انطهجخ ػهً انتفكُش ثب2

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 ًٍَأصتخذاو انؼشض انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

 تمُُى انطبنت ػُذ اػطبء اصئهخ فىسَخ او تكهُف انطبنت ثىاخجبد ثُتُخ 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

 اٌ َتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتضجهب خالل دساصته 
 .اٌ َكتضت انطبنت يهُخ انتؼهى وانتؼهُى 
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 ثُُخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى ق أو انًىضىعاصى انىحذح / انًضب

 َظشٌ 2 1
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

الوراثة المندلية: قانون االنعزال والتوزيع 
الحر والصفات المندلية المدروسة 

 والتضريب االختباري والرجعي

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 2
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 وتضاعفه DNAتركيب الـ 

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 3
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

أنواع السيادة وتداخل الفعل الجيني 
 والجينات المميتة

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 خفُذَىَ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 4
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

الحامض النووي الرايبوزي وانواعه 
 واالستنساخ

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 5
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

الكمية واهمية الجينات المتعددة, الوراثة 
المكافىء الوراثي وحساب عدد الجينات 
المسيطرة عمى الصفة الكمية والفعل 

 الجيني المسيطر عميها 

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ  2 6
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 لشفرة الوراثية والترجمة(تصنيع البروتين )ا

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 7
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

االرتباط والتعابر الوراثي, االرتباط التام 
 واالرتباط غير التام

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

نُىيُخ االيتحبَبد ا

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 8
انًؼهشفخ 

 وانًهبسح
 أنزيم االستنساخ العكسي

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 9
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

كمية التعابر والعوامل المؤثرة عمى التعابر 
الخرائط الوراثية لمكائنات وكيفية رسم 

 حقيقية النواة 

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 12
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

الطفرات الجينية والكروموسومية 
)المطفرات الكيمياوية والفيزياوية 

 والبايولوجية(

انضجىسح وانؼشض 

ًٍ ويحبضشاد انتمذَ

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 11
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

الوراثة المرتبطة بالجنس والسيادة المتأثرة 
بالجنس وبعض االمراض الجينية بسبب 

 أرتباطها بالجنس وتأثرها به

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

خ االيتحبَبد انُىيُ

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 12
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 التغايرات النوعية والكمية في الكروموسوم

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 13
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

الوراثة السكانية: المستودعات الجينية" 
نون واينبرج والتكرار الجيني والعوامل قا

 المؤثرة عميه

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ

 َظشٌ 2 14
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

انضجىسح وانؼشض  الوراثة السايتوبالزمية

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

نضُخ وَصف ا

 وااليتحبٌ انُهبئٍ
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األصبصُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 الكتبة المنهجً ثبللغخ العسثٍخ 

  :د. صعد جبثس تبج الدٌن, د. عجد النجً هبدي علم الىزاثخ 

 الكتبة المنهجً ثبللغخ اإلنكلٍزٌخ:

 Principles of Genetics / Snustad, 2000 

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً صجُم 

انًثبل وسط انؼًم وانذوسَبد 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكتشوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

صجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساصبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 انمجىل انًشكزٌ انًتطهجبد انضبثمخ

 / ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمجىل اكجش يٍ انخطخ االصتُؼبثُخ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

  

 َظشٌ 2 15
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

الوراثة والتطور: التغيرات الكروموسومية 
 وعالقتها بنشوء االنواع ونظريات التطور

انضجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فُذَىَخ

االيتحبَبد انُىيُخ 

وَصف انضُخ 

 وااليتحبٌ انُهبئٍ



  
 1الصفحة 

 
  

 
 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 ربِؼخ اٌّىصً اٌّؤعغخ اٌتؼٍُُّخ .1

 وٍُخ اٌتشثُخ ٌٍؼٍىَ اٌصشفخ/لغُ ػٍىَ اٌحُبح  اٌمغُ اٌزبِؼٍ / اٌّشوض .2

 ِٕهذ اٌجحج اٌؼٍٍّ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ثىبٌىسَىط فٍ ػٍىَ اٌحُبح اٌجشاِذ اٌتٍ َذخً فُهب .4

 ٌىتشؤٍا أشىبي اٌحضىس اٌّتبحخ .5

 2221-2222اٌفصٍُٓ االوي واٌخبٍٔ/ اٌفصً / اٌغٕخ .6

 32 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .7

  تبسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .8

 أهذاف اٌّمشس .9

 أن يتعرف الطالب عمى مناهج البحث العممي .1
 ووسائل عرض البحوث العممية أن يتعرف الطالب عمى مصادر البحث ومراجعه، والمكتبات وتاريخها .2
 ن يتسم الطالب بسمات الباحثأ .3
 أْ َىتغت اٌطبٌت ِهبسح تمُٕبد اٌجحج .4

 أْ َىتغت اٌطبٌت ِهبسح اٌجحج ػٓ طشَك اٌحبعت اٌٍِ، وشجىخ اٌّؼٍىِبد .5

 أْ َتغُ اٌطبٌت ثبالػتضاص ثحضبسته وتشاحه فٍ ِزبي اٌجحج اٌؼٍٍّ .6

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 ِخشربد اٌتؼٍُ وطشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ واٌتمُُُ .12

مجموعة من األدوات والطرق والتقنيات الخاصة، والتي يتم استخدامها في  : ر الدراسي أ . تعريف المقر 
فحص المعارف والظواهر المكتشفة، أو هو استكمال لبعض النظريات والمعمومات، ويعتمد ذلك عمى تجميع 

  ."بعض التأكيدات، ويجب أن تكون قابمة لمقياس واالستنتاج
  اٌّهبساد اٌخبصخ ثبٌّىضىع  -ة 

 . ٍُُاٌمذسح ػًٍ اٌتفىُش إٌّطمٍ اٌغ 

  اٌجبَىٌىرٍ واٌتشثىٌفٍ ِزبالد اٌجحج  ػٍُّخاٌمذسح ػًٍ إػذاد ثحىث. 

   لذَّبً. اٌؼٍٍّاٌتؼشف  إًٌ ػٍّبء اٌؼشثُخ اٌزَٓ ٔهضىا ثبٌجحج 

 . اٌمذسح ػًٍ اٌشثظ ثُٓ اٌؼٍىَ وِذي اٌتىاصً ثُٕهب  
 .ِهبسح وتبثخ اٌجحج اٌؼٍٍّ ثصىسح ػٍُّخ 
 ن اٌطالة فٍ ِٕبلشبد رّبػُخ ، ِغ احتشاَ سأٌ اِخش .إششا 

  اٌؼٍُّختشزُغ اٌطالة ػًٍ طشس أعئٍخ تتؼٍك ثبٌظىاهش. 

 . ْإروبء سوس اٌتؼبو 

 . ِهبسح االٌتضاَ األدثٍ إصاء اٌىارجبد اٌزّبػُخ 

 :اعتشاتُزُبد اٌتذسَظ اٌّغتخذِخ ٌتُّٕخ تٍه اٌّهبساد-2

 ة عنصر الوقت .إدارة المحاضرات عمى نحو يظهر أهمي 
  من الدرجة . 11أنشطة جماعية يخصص لها % 
 . تكميفات فردية وجماعية تتطمب استخدام المكتبة واالنترنت 
 . بيان ضرورة االلتزام باألمانة العممية 
 . إذكاء روح المنافسة اإليجابية 

 ِهبساد اٌتفىُش -د

 إٌبلذ 
 ٍاالثذاػ 
 ٍٍّاٌؼ 

  حً اٌّشىالد(  -إٌّبلشخ -ٍٔ ِذِذ ِغ )اٌّحبضشح: اٌىتشوطشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ    

 اٌتمبسَش -: االختجبسادطشائك اٌتمُُُ    

 

 اٌّهبساد  اٌؼبِخ وإٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّتؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف واٌتطىس اٌشخصٍ (. -د 
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 ثُٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشربد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
 طشَمخ اٌتمُُُ طشَمخ اٌتؼٍُُ أو اٌّىضىع اعُ اٌىحذح / اٌّغبق

1 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

مفاهيم أساسية في البحث العممي األول: 
ويتضمن: طرق الوصول إلى المعرفة، 
افتراضات البحث العممي، أهداف البحث 
العممي، مواصفات البحث الجيد، مشكالت 

، يقة العممية في األبحاث التربويةالطر 
 .في البحث العممي المبادئ األخالقية

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس

2 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

الثاني: خطوات البحث العممي: اختيار 
مشكمة البحث، مراجعة األدب المتصل 
بالدراسة، صياغة فرضيات البحث، 
تصميم مخطط البحث، جمع البيانات، 

 عرض البيانات وتحميمها، كتابة التقرير.

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ّحبضشحثبٌ
 اختجبس

3 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

الثالث: تصميم خطة البحث: عناصر  -1
 خطة البحث وتشمل:

 .عنوان البحث 
 .المقدمة 
 .مشكمة البحث 
 .فرضيات البحث 
 .متغيرات البحث 
  .أهمية 
 .أهداف البحث 
 .الدراسات السابقة 

جراءات البحث  منهجية وا 

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس

4 2 
اٌّؼشفخ 

 ّهبسحواٌ

قائمة المراجع: كيفية كتابة المراجع : 
الكتب، والرسائل العممية، واألبحاث 
المنشورة في مجالت عممية )الدوريات( 
ومؤتمرات، والمواقع االلكترونية. )بالمغة 

عطاء نماذج لها(  العربية واالنجميزية وا 

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس

5 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

 البحث الرابع: مناهج -4

 البحث التاريخي:  -أ 

 .الخصائص األساسية لمبحث التاريخي 
 .المصادر األولية والمصادر الثانوية 
  جوانب القوة وجوانب القصور في

 البحث التاريخي.
 خطوات البحث التاريخي

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس

6 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

 الخامس: ) -5

 : البحوث الوصفية -ب 

 .أنواع البحوث الوصفية 
  البحوث المسحية: أنواع البحوث

المسحية: المسح التربوي، والمسح 
االجتماعي، والمسح الثقافي، ومسح 

 الرأي العام،

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس
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تحميل المحتوى، تحميل العمل، دراسة 
 الحالة، الدراسات العمية المقارنة.

7 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

 السادس:  -6

 البحث التجريبي: -ج 

 .مفهوم البحث التجريبي وخصائصه 
 .المتغيرات في البحث التجريبي 
 .الصدق في البحث التجريبي 

التصاميم التجريبية: التصاميم شبه 
التجريبية الحقيقية،  التجريبية، التصاميم

والتصاميم التجريبية العاممية، التصاميم 
 ذات الفرد الواحد.

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 ختجبسا

8 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

 البحث النوعي:  -د 

  خصائص البحث النوعي، الفرق بين
 البحث النوعي والبحث الكمي.

 .جمع المعمومات في البحث النوعي 
 خطوات تنفيذ البحث النوعي

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس

9 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

 السابع: العينات في البحث العلمي:  -7

 نة.المجتمع والعي 
  ،أنواع العينات: العينات االحتمالية

 والعينات غير االحتمالية.
 . خطوات اختيار العينة 
 .تقدير حجم العينة 

 األخطاء العامة في اختيار العينة

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس

12 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

 أدوات ووسائل جمع البيانات:  -8

 .المالحظة 
 .المقابمة 

 االستبيان

ِذِذ  اٌىتشؤٍ

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس

11 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

أدوات ووسائل جمع البيانات:  -9
 االحتبارات والمقاييس

 .متغيرات البحث 
 .القياس وأنواعه 
 .مستويات القياس 
 .االختبارات وتصنيفاتها 

 خصائص االختبارات المعيارية:
الموضوعية، ظروف التطبيق، المعايير،  

طرق )ت الصدق ) أنواع الصدق(، والثبا
 استخراج الثبات(

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس

12 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

ويتضمن    كتابة تقرير البحث:ـ  .10
 الخطوات التالية:

  مقدمة مشكمة البحث: وتتضمن: كتابة
البحث ، تحديد المشكمة وأسئمتها، 
الغرض من البحث )مبررات 

وفرضيات  أهمية البحث، البحث(،
والتعريفات اإلجرائية البحث وأسئمته، 

 ألهم المصطمحات. 

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس
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  مراجعة أدبيات الدراسة: اإلطار
 النظري، والدراسات السابقة 

  إجراءات البحث: وتشمل منهج البحث
وتصميمه، والعينة، ومواد وأدوات 
البحث واإلجراءات، والضبط 
 التجريبي لمبحث، وتحميل البيانات. 

 التحميل اإلحصائي وقراءة نتائج البحث :
  نتائج وتفسيرها.ال

 خالصة البحث.  

 .قائمة المراجع 

 المالحق 

 الصفحات التمهيدية والختامية

13 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

اعتبارات أساسية في كتابة تقرير  .11
 البحث:

 .عرض المعمومات والبيانات 
  ،لغة البحث وأسموبه: دقة الصياغة

لمناسبة، استخدام الجمل والتراكيب ا
اختيار الكممات والعبارات التي تخدم 

 الهدف، النحو والصرف، الترقيم.
  ،استخدام اإلشارات: التنقيط، الفواصل

 المختصرات. األقواس،
 .كتابة العناوين الرئيسة والفرعية 
 .الشكل المادي والفني لمبحث 
 .حجم البحث وعدد صفحاته 
 .الورق الموحد شكال ونوعا 
 لكتابة األنيقة.الطباعة الواضحة وا 
 الغالف والتجميد. الحواشي والهوامش 

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس

14 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

تطبيقات من دليل الطالب في كتابة  .12
 األبحاث ) التمهيد، المتن، المراجع(

المستخمص،  صفحة العنوان،: التمهيد
صفحة اإلهداء، صفحة الشكر، قائمة 

شكال والرسومات المحتويات، قائمة األ
 قائمة المالحق.، والجداول

 فصول البحث.: المتن
 .ترتيب المالحق  وتنظيمها :المالحق

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس

15 2 
اٌّؼشفخ 

 واٌّهبسح

استخدامات اإلحصاء في البحوث  .13
 التربوية النفسية: 

اإلحصاء الوصفي، واإلحصاء 
 االستداللي، استخدام الداللة اإلحصائية
في البحث، الفروض الصفرية، اختيار 
االختبار اإلحصائي، مستوى الداللة حجم 
العينة، استخدام اإلحصاء في تحميل 

 النتائج، عرض النتائج في جداول.

اٌىتشؤٍ ِذِذ 

 ثبٌّحبضشح
 اختجبس
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 اٌجُٕخ اٌتحتُخ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍىثخ :

  إٌصىص األعبعُخ 
 وتت اٌّمشس 
      أخشي 

  مناهج البحث العلمي/ أ.د. اياد يوسف محاضرات في 

 موفق مناهج البحث العلمي، أساسيات البحث العلمي /

 الحمداني

 عدنان عوض  /مناهج البحث العلمي 

ِتطٍجبد خبصخ ) وتشًّ ػًٍ عجًُ 

اٌّخبي وسػ اٌؼًّ واٌذوسَبد 

 واٌجشِزُبد واٌّىالغ االٌىتشؤُخ (
 

اٌخذِبد االرتّبػُخ ) وتشًّ ػًٍ 

خبي ِحبضشاد اٌضُىف عجًُ اٌّ

واٌتذسَت اٌّهٍٕ واٌذساعبد 

 اٌُّذأُخ ( 

 

 

 اٌمجىي  .13

 اٌمجىي اٌّشوضٌ اٌّتطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ((يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ))يشاخؼخ أداء يؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ 

 ٔطف انًمشس

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.

 

 خبيؼخ انًٕطم انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ/ لغى ػهٕو انحٛبح  انًشكض/ انمغى اندبيؼٙ  .2

 يُبْح ٔطشائك رذسٚظ ػهٕو انحٛبح سيض انًمشس/ اعى  .3

 ثكهٕسٕٚط ػهٕو انحٛبح انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 أشكبل انحضٕس انًزبحخ .5
يحبضشاد َظشٚخ، خهغبد انزؼهٛى انزؼبَٔٙ نكشٔثبد انطهجخ، 

 يحبضشاد انكزشَٔٛخ.

 ثشَبيح عُٕ٘ انغُخ/ انفظم  .6

 عبػخ ثبالعجٕع 2 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 2221/ 6/7 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

ت دداذ ساةدد  ذااددمذ لوقدد فاذبذ لم دد ايمذبذذبدد  لمقدد  ذىلدداذمةدد ت رذبذادد  ي ذ ل  يهدد هذادد  ذ: أْددذاا انًمددشس.9
ذبفدددلذ لم و ددد ذ لمابةددد  ذ الويددد  ذمذ   فددداذاددد  ي ذت دددلذبذ ةدددا  ايتي لذبذ لمهددد   لذ لماة قددد ذب ةددد لي ذببةددد ف

بذاشملذاا  هذا  ذ لمق  :ذ،اوي  ذ–لمق  ذ لا بي ذ لمي  ني ذفلذ لة بمذذب  نبي .ذسم ذيه هذىلاذىت   ذ ل   لث  
  بية ذ لة مذبذف ة اه.نظ ي لذبذ لاة هذت اذ .1
  لاة هذت اذم هبمذ لمنهجذب نب تهذب الة ذ ل يذيبناذت يه. .2
  ألوي  .ذت م ألا  هذ لة م ذبذ لخ ص ذفلذا  ي ذذ لاة هذت ا .3
  لاة هذت اذس  ي لذمة مذ ألوي  ذ لا  يةي ذ ألة ةي . .4
  ساة  ذمه  رذ لاخ ي ذل   ب ذ ليبمي ذفلذ  ب ذ ألوي  . .5
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 اذا  ي ذ لة بمذبص  ذت م ذبذ ألوي  ذبشسلذخ ص. ف لاة هذت اذاب زذ  ذ .6
 بذى   رذ لصهذبذ لمخاب ذفلذا  ي ذ ألوي  .ذ لاة هذت اذاب زذمه   لذ الاص لذبذ لاة مل .7
ذ لاة هذت اذ لبة فلذ لاة يمي ذبذ لاقني ذ لو يث ذفلذاة يمذ لة بمذبة م ذبذ ألوي  ذبخ ص . .8
 ى   كذاامي ذ لاقبيمذفلذا  ي ذ لة بمذبذ لاة هذت اذاب زذاة لي ذاقبيمذ ألوي  . .9

 

 : يخشخبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .12
 رحمٛك انًؼشفخ ٔانفٓى.  -
 انزؼشا ػهٗ يفبْٛى انًُٓح، طشائك انزذسٚظ، إَاع يٍ ًَبرج انزذسٚظ انًؼبطشح.  -
 انزؼشا ػهٗ يفٕٓو انزخطٛظ ٔكٛفٛخ ٔضغ خطخ نهذسط. -

 تعريف المقرر الذراسي . أ 
ٔيٓبساد انزخطٛظ نزحمٛك  يُٓح يخظض نهزؼشا ػهٗ طشائك ٔاعبنٛت فٙ انزذسٚظ انًؼبطش. ●

 دسط فؼبل لبئى ػهٗ انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

 المهارات الخاصة بالمىضىع   -ب 
 يٓبسح االػذاد نهذسط -

 يٓبسح رُفٛز انذسط -

 يٓبسح رمٛٛى انذسط -

 يٓبسح رٕخّٛ االعئهخ -

 يٓبساد انؼًم فٙ انًخزجش -

 يٓبسح سثظ يٕضٕع انذسط ثبنٕعبئظ انًزؼذدح -

 طرائك التعليم والتعلم  -ج    

 طشٚمخ انًحبضشح انًطٕسح  -

 طشٚمخ انًُبلشخ -

 طشٚمخ انزؼهٛى انزؼبَٔٙ -

 طشٚمخ انؼظف انزُْٙ  -

 طشٚمخ انًُحٗ انزكبيهٙ ثٍٛ انؼهٕو -

 ق التقييم طرا -د     

 رحضٛش انٕاخجبد انجٛزٛخ لجم انحضٕس نهًحبضشح ●

 انًشبسكخ انفبػهخ اثُبء انًحبضشح ●

 اعئهخ ػهًٛخ رفكٛشٚخ اثُبء انًحبضشحلذسرّ ػهٗ طٛبغخ  ●

 االخزجبساد انٕسلٛخ ●

 االخزجبساد االنكزشَٔٛخ ●

 مهارات التفكير -ه
 انمذسح ػهٗ اخشاء ػًهٛبد انزحهٛم ٔاػبدح انزشكٛت.  ●

 انمذسح ػهٗ انزفكٛش انًُطمٙ ●

 انمذسح ػهٗ انزفكٛش انُبلذ ●

 انمذسح ػهٗ انزُجؤ ٔانزدشٚت ●

 انمذسح ػهٗ ارخبر انمشاس ●
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 (.المهارات األخري المتعلقة بقابلية التىظيف والتطىر الشخصي ) المهارات  العامة والمنقىلة  - و
 ٚزذسة انطبنت ػهٗ يٓبساد انزذسٚظ  ●

 ٚزذسة انطبنت ػهٗ اعبنٛت خزة اَزجبِ انطهجخ نهًحبضشح ●

 ٚزذسة انطبنت ػهٗ كٛفٛخ رٕخّٛ االعئهخ ٔرشدٛغ انطهجخ ػهٗ انًشبسكخ فٙ االخبثخ. ●

 

 انًمشسثُٛخ  .11

 انغبػبد األعجٕع
يخشخبد 

انزؼهى 

 انًطهٕثخ
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى انًغبق أٔ انًٕضٕع/ اعى انٕحذح 

1 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ
 يفٕٓو انؼهى، يٓبسارّ خظبئظّ

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد 

2 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

انًُٓح انمذٚى ٔانحذٚث، خظبئض ٔفٕائذ 
 ٔيمبسَخ

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

انًحبضشح،  اثُبء

 ٔاالخزجبساد

3 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ
 اعظ ثُبء انًُبْح، إَاع انًُبْح 

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

4 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

انزذسٚظ، االعهٕة يفٕٓو طشٚمخ 
 االعزشارٛدٛخ، خظبئض انًذسط انفؼبل

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

5  
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

، طشٚمخ انًحبضشح ٔاعبنٛت رطٕٚشْب
 يٍ حٍٛ الخش ٔنًبرا َهدأ انٛٓب

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

6 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

 طشٚمخ انًُبلشخ، إَاػٓب، فٕائذْب نهطبنت 
رُفٛز ثؼض خهغبد انًُبلشخ اثُبء 

 انًحبضشح
 

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

7 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

انزؼهٛى انًجشيح، رؼشٚفّ، يكَٕبرّ، فٕائذِ 
نهطبنت، ػًم ًَبرج نًٕضٕػبد ػهٕو 

 انحٛبح

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

 انًؼشفخ 2 8
طشٚمخ االعزكشبا ٔاالعزمظبء، فٕائذْب 
نهطبنت ٔنًبرا رغزخذو فٙ رذسٚظ ػهٕو 

رحضٛش ٔاخجبد انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 
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يٓبساد 

 انزذسٚظ

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف  انحٛبح، ٔدٔس انًخزجش نُدبذ ْزِ انطشٚمخ

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

9 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

انطشٚمخ االعزدٕاثٛخ، فٕائذْب ٔيٓبساد 
 رٕخّٛ االعئهخ

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انؼًمانزُْٙ ٔٔسػ 

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

10 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

اعزشارٛدٛبد انزؼهٛى انزؼبَٔٙ، ٔظٛفخ 
انطبنت ٔانًذسط فّٛ، ْٕٔ االعهٕة انز٘ 

رغزخذيّ انًذسعخ يغ طهجزٓب اثُبء 
 انًحبضشح

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانؼظف ٔانًُبلشخ 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

11 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

طشٚمخ االنؼبة انزؼهًٛٛخ ٔانضٚبساد 
 انًٛذاَٛخ

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

 االَشطخ انٕٛيٛخ،

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

12 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

طشٚمخ انًششٔع، إَاػّ، خطٕارّ ، 
 فٕائذِ نهطبنت

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

13 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

طشٚمخ انؼظف انزُْٙ، انًفٕٓو، 
 خظبئظّ، ٔفٕائذِ نهطبنت

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

14 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

فٕائذِ الكزغبة يٓبساد انًخزجش، رؼشٚفّ، 
 ػًهٛخ يًٓخ فٙ رذسٚظ ػهٕو انحٛبح

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد

15 2 
 انًؼشفخ

يٓبساد 

 انزذسٚظ

يفٕٓو انزخطٛظ، إَاػّ، انزؼشا ػهٗ 
كزبثخ خطخ نذسط ٕٚيٙ، ركهٛف كٛفٛخ 

 انطهجخ ثكزبثخ خطظ نًٕضٕػبد يزُٕػّ

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ 

ٔانًُبلشخ ٔانؼظف 

 انزُْٙ ٔٔسػ انؼًم

رحضٛش ٔاخجبد 

االَشطخ انٕٛيٛخ، 

ٔانًشبسكخ ٔانزفبػم 

اثُبء انًحبضشح، 

 ٔاالخزجبساد
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 :انمشاءاد انًطهٕثخ 
 انُظٕص األعبعٛخ  ▪

 انًمشسكزت  ▪

 أخشٖ      ▪

 انكزبة انًُٓدٙ ثبنهغخ انؼشثٛخ 

كزت ٔيظبدس ٔسلٛخ ٔانكزشَٔٛخ يزُٕػخ فٙ يدبل طشائك  ●

 رذسٚظ انؼهٕو.

 انكزبة انًُٓدٙ ثبنهغخ اإلَكهٛضٚخ:
●  



 
 

 5انظفحخ 
 

  
 

ٔرشًم ػهٗ عجٛم ) يزطهجبد خبطخ 

انًثبل ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد 

 (ٔانجشيدٛبد ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ 

انزؼهٛى انزؼبَٔٙ يٍ خالل رمغٛى انطهجخ انٗ  االػزًبد ػهٗ خهغبد

يدًٕػبد يزجبُٚخ ٔػًم ٔسػ نزُفٛز انًحبضشح يٍ خالل انمشاءح 

 انًشزشكخ نالرفبق ػهٗ ٔضغ يهخض نًٕضٕع انًحبضشح.

ٔرشًم ػهٗ ) انخذيبد االخزًبػٛخ 

عجٛم انًثبل يحبضشاد انضٕٛا 

ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔانذساعبد 

 ( انًٛذاَٛخ 

االخزًبػٙ ثٍٛ انطهجخ اَفغٓى يٍ خالل خهغبد انؼًم انزؼبَٔٙ انزفبػم 

ٔٔسػ انؼًم انًشزشكخ اثُبء انًحبضشح ٔخهغبد انؼظف انزُْٙ، 

ٔرضٔٚذ انطهجخ ثشٔاثظ نجؼض اعبرزح طشائك رذسٚظ ػهٕو انحٛبح يًٍ 

 نذٚٓى يحبضشاد ػهٗ انٕٛرٕٛة ٔغٛشْب يٍ انًٕالغ االنكزشَٔٛخ.
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 لجٕل يشكض٘  انغبثمخانًزطهجبد 

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

طبنت ال رزالئى يغ عؼخ  252لجٕل انطهجخ ثبػذاد كجٛشح اكثش يٍ 

لبػبد انًحبضشاد االنكزشَٔٛخ، ٔكزنك طؼٕثخ حظٕل انطهجخ ػهٗ 

َفظ انششذ ٔانًحبضشح ػُذ انزطجٛك اإلنكزشَٔٙ ، ار اكثش انًُظبد 

طبنت، يًب ٚدؼم انزذسٚغٙ  122انزؼهًٛٛخ يحذدح ثؼذد ال ٚزدبٔص 

ٍ يشح ْٔزا ٚزطهت خٓذ ٔٔلذ خبطخ اٌ ٚؼٛذ انًحبضشح اكثش ي

 انزذسٚغٙ يشرجظ ثبكثش يٍ يُٓح ٔاكثش يٍ يشحهخ دساعٛخ. 

 

  

 



  
 1الصفحح 

 
  

 
 وىرج وصف الوقررً

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤصضخ انتؼهًُُخ .1

 لضى ػهىو انحُبح –كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ   انمضى اندبيؼٍ / انًشكز .2

 / انُظشٌػهى انحششاد انؼبو اصى / سيز انًمشس .3

 ثشَبيح انجكبنىسَىس فٍ ػهىو انحُبح انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 وانصفىف االنكتشوَُخ - انمبػبد انذساصُخ وانًختجشاد  بل انحضىس انًتبحخأشك .5

 صُىٌ انفصم / انضُخ .6

 صبػتبٌ اصجىػُب. )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .7

 2222/  9/  2 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 ًساى.واهوٍتها فً حٍاج اال الحشراخ العام اكساب الطلثح الوفاهٍن االساسٍح لعلن .1

 الحشرٌح.والتصٌٍف الهن الرتة  ٌتعرف الطالة على التركٍة .2

 هتاتعح الوفاتٍح التصٌٍفٍحاكساب الطالة الوهاراخ الوختثرٌح وتوكٌٍه هي  .3

 انشثظ ثٍُ ػهى انحششاد وانؼهىو االخشي .4

5.  

6.  

7.  

 هراجعح أداء هؤسساخ التعلٍن العالً ))هراجعح الثرًاهج األكادٌوً((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 أ . تؼشَف انًمشس انذساصٍ 
 نطبنت ػهً انًفبهُى انؼهًُخ نؼهى انحششادؼشف ااٌ َت 
 ًخضى انحششحتشكُت  اٌ َتؼشف انطبنت ػه. 
 . اػذاد كىادس يذسثخ نتذسَش يبدح االحُبء فٍ انًؤصضبد انتشثىَخ 
  . تذسَت انطبنت ػهً طشائك انتذسَش انًختهفخ 
  تذسَت انطهجخ ػهً اصتخذاو يختهف االخهزح انًختجشَخ 
  

 بصخ ثبنًىضىع انًهبساد انخ  -ة 

 . يهبسح تذسَش يبدح االحُبء 
 تًكٍُ انطهجخ يٍ تىصُف انًُبرج االحُبئُخ ثبنًدهش. 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

  أصهىة انًحبضشح 
 أصهىة انتفكُش وانًُبلشخ 

 طشائك انتمُُى      

 . اختجبساد َىيُخ 
 ايتحبَبد انكتشوَُخ 
  تمذَى تمبسَش 
 واخجبد َىيُخ 

 انتفكُشيهبساد  -ج

 . صهىة انًحبوسح ثٍُ انطبنت واالصتبر 
 واخجبد َىيُخ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 ًٍَاصتخذاو انؼشض انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

 تمذَى تمبسَش ، اختُبساد َىيُخ ، يشبسكبد صفُخ 

 انشخصٍ (. انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس -د 

  اٌ َتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتضجهب خالل دساصته 
 . اٌ َكتضت انطبنت يهُخ انتؼهُى وانتؼهى 
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األصبصُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب الوٌهجً تاللغح العرتٍح 

  كتاب علن الحشراخ العام، تالٍف اتراهٍن قذوري قذو

 1891واخروى 

 الكتاب الوٌهجً تاللغح اإلًكلٍزٌح:

 The Insects : Structure and Function. By 
Chapman,  2011. 

 ثُُخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اصى انىحذح / انًضبق أو انًىضىع

 صبػتبٌ 1
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  ي عمم الحشرات.مقدمة ف

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 2
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  موقع الحشرات في المممكة الحيوانية

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 3
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  مناطق جسم الحشرة.

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 4
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  الصدر

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 5
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  االجنحة في الحشرات

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 6
انًؼشفخ 

 هبسحوانً
ويُصخ  pdfيهف  البطن

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 7
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  جدار الجسم

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 8
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  الجهاز الهضمي

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 نشفىَخ واالصئهخ ا

 صبػتبٌ 9
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  الجهاز التناسمي 

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 12
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  التكاثر في الحشرات

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 11
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  ادل االيوني في الحشراتاالخراج والتب

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 12
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  الجهاز التنفسي

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 13
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  جهاز الدوران

FCC       

انُىيٍ االيتحبٌ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 14
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  الجهاز العصبي

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 

 صبػتبٌ 15
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
ويُصخ  pdfيهف  االبصار والسمع في الحشرات

FCC       

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالصئهخ انشفىَخ 
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وتشًم ػهً صجُم  يتطهجبد خبصخ )

انًثبل وسط انؼًم وانذوسَبد 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكتشوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

صجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساصبد 

 انًُذاَُخ ( 
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 انمجىل يشكزٌ انًتطهجبد انضبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمجىل اكجش يٍ انخطخ االصتُؼبثُخ هجخ أكجش ػذد يٍ انط

 

  



  
 1الصفحح 

 
  

 
 مىذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىطم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحُبح-كهُخ انزشثُخ نهؼهىو انظشفخ  انمسى اندبيؼٍ / انًشكز .2

 احُبء يدهشَخ  اسى / سيز انًمشس .3

 ثشنبيح انجكبنىسَىس فٍ ػهىو انحُبح انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4

 انظفىف االنكزشونُخ-انًخزجشاد–انمبػبد انذساسُخ  بحخأشكبل انحؼىس انًز .5

 2221-2222سنىٌ/ انؼبو انذساسٍ  انفظم / انسنخ .6

 سبػخ اسجىػُب انكزشونٍ 2 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 1/7/2221 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 ريح تصىرج عامحاحاطح الطالة تالمعلىماخ والجىانة األكاديميح تاألحياء المجه .1

 التراكية الخلىيح للثكتريا اكساب الطالة مهاراخ التعرف على .2

 تعريف الطالب بانواع االوساط الغذائية التي تنمو عليها البكتريا .3

 اكسبة انطبنت انًؼهىيبد انزٍ رزؼهك ثبنجكزشَب انًشػُخ وؽشق ركبثشهب  .4

 انجكزشَباػطبء فكشح نهطبنت ػن انىاع انجُئبد انزٍ رزىاخذ فُهب  .5

6.  

7.  

 مراجعح أداء مؤسساخ التعليم العالي ))مراجعح الثرنامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخشخبد انزؼهى وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .12

احذ يدبالد ػهىو انحُبح انًهًخ وانزٍ رهزى ثبألحُبء انًدهشَخ ورشكُجهب  -:أ . رؼشَف انًمشس انذساسٍ

 وؽشق ركبثشهب ورنًُزهب وااليشاع انزٍ رسججهب
  يةان يتعرف الطالب على املفاهيم العلمية لعلم االحياء اجملهر 

 اعداد كوادر مدربة لتدريس مادة االحياء يف املدارس واملؤسسات الرتبوية 

 انًهبساد انخبطخ ثبنًىػىع   -ة 

 اكسبة انطبنت يهبسح انزًُُز ثُن انجكزشَب انًىخجخ وانسبنجخ نظجغخ كشاو

 انزؼشف ػهً اشكبل انجكزشَب

 ب انزؼشف ػهً انًغزَبد وانىاع االوسبؽ انًسزخذيخ نزنًُخ انجكزشَ

  
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 
 اػطبء انًحبػشاد 

 ػشع افالو ين خالل االنزشنُذ نزىػُح انزشاكُت انخهىَخ رحذ انًدهش

 اسزخذاو انًدهش نهزًُُز ثُن اشكبل انجكزشَب 

 رىفُش ثؼغ انششائح اندبهزح نهجكزشَب 

 انمُبو ثزدبسة يخزجشَخ نظجغ انجكزشَب وانزؼشف ػهً اخزائهب

  
 : ؽشائك انزمُُى     

  
 اخشاء اخزجبساد لظُشح

 اخشاء اخزجبساد شهشَخ

 اخشاء اخزجبساد سنىَخ

 ركهُف انطالة ثزمبسَش ػن يىاػُغ رخض انجكزشَب

 ينبلشبد ػهًُخ

  

 يهبساد انزفكُش -ج

 اسهىة انًحبوسح ثُن انطبنت واألسزبر 
 واخجبد َىيُخ 

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 ذيٍاسزخذاو انؼشع انزم 

 ؽشائك انزمُُى    

 اخزجبساد َىيُخ، اػذاد رمبسَش، يشبسكبد طفُخ 
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 انًهبساد  انؼبيخ وانًنمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (. -د 

 ان يتمكن الطالب من نقل املعلومات اليت اكتسبها خالل دراسته االكادميية ●

 م والتعلمان يكتسب الطالب مهنة التعلي ●
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 انجنُخ انزحزُخ  .12

 ثنُخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىػىع

 نظشٌ 2 1
المعرفة 
 والمهارة

 تعريف عمم األحياء المجهرية وتصنيفها
السبورة والعرض 

التقديمي والمحاضرات 
 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 2
المعرفة 
 التراكيب الخموية والمهارة

السبورة والعرض 
التقديمي والمحاضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 3
المعرفة 
 تغذية االحياء المجهرية  والمهارة

السبورة والعرض 
حاضرات التقديمي والم

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 4
المعرفة 
 نمو البكتريا وتكاثرها والمهارة

السبورة والعرض 
التقديمي والمحاضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 5
المعرفة 
 زراعة االحياء المجهرية والمهارة

والعرض  السبورة
التقديمي والمحاضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 6
المعرفة 
 فسمجة االحياء المجهرية والمهارة

السبورة والعرض 
التقديمي والمحاضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 7
المعرفة 
 بكترياوراثة ال والمهارة

السبورة والعرض 
التقديمي والمحاضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 8
المعرفة 
 السيطرة عمى االحياء المجهرية والمهارة

السبورة والعرض 
التقديمي والمحاضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 9
فة المعر

 االحياء المجهرية في الماء والمهارة
السبورة والعرض 

التقديمي والمحاضرات 
 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 12
المعرفة 
 االحياء المجهرية في الغذاء والمهارة

السبورة والعرض 
التقديمي والمحاضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 وية والمناقشاتالشف

 نظشٌ 2 11
المعرفة 
 االحياء المجهرية في التربة  والمهارة

السبورة والعرض 
التقديمي والمحاضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 12
المعرفة 
 والمهارة

السبورة والعرض  االحياء المجهرية الصناعية
التقديمي والمحاضرات 

 يةالفيديو

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 13
المعرفة 
 والمهارة

السبورة والعرض  االحياء المجهرية الممرضة 
التقديمي والمحاضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 14
المعرفة 
 والمهارة

السبورة والعرض  الفايروسات
محاضرات التقديمي وال

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

 نظشٌ 2 15
المعرفة 
 والمهارة

السبورة والعرض  الهندسة الوراثية
التقديمي والمحاضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات
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 انمشاءاد انًطهىثخ :

  اننظىص األسبسُخ 
 انًمشس كزت 
      أخشي 

 الكتاب المنهجي تاللغح العرتيح 

  علم االحياء المجهريح 

 الكتاب المنهجي تاللغح اإلنكليزيح:

 Microbiology 

يزطهجبد خبطخ ) ورشًم ػهً سجُم 

انًثبل وسش انؼًم وانذوسَبد 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكزشونُخ (
 

انخذيبد االخزًبػُخ ) ورشًم ػهً 

حبػشاد انؼُىف سجُم انًثبل ي

وانزذسَت انًهنٍ وانذساسبد 

 انًُذانُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

  انًزطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد ين انطهجخ 

  أكجش ػذد ين انطهجخ 

 مدرسو المادة

 م. د. نوار طالل حامد    م. د.محمد عبدهللا المولى   م. د. محمد عبداالله



  
 1الصفحت 

 
  

 
 ووذج وصف الوقررن

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 انمضى اندبيؼٍ / انًشكز .2
 نحُبحا ػهىو لضى انصشفخ نهؼهىو انزشثُخ كهُخ 

 

  اخزُبسٌ /رثجُذ َزشوخٍُ  اصى / سيز انًمشس .3

 لحياة ا علوم في البكالوريوس برناهج انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4

 االنكزشوَُخ وانصفىف ، انذساصُخ انمبػبد ل انحضىس انًزبحخأشكب .5

 2020 - 2021 انذساصٍ انؼبو / صُىٌ انفصم / انضُخ .6

 اصجىػُب  بٌػبرصب   )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .7

 20202 / 9 / ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 . ًبدح رثجُذ انُزشوخٍُن االصبصُخ انًفبهُى انطهجخ اكضبة .1

 اخُبس ثكزشَب انزشثخ وثضًُهب انشاَزوثُىو  ػهً انطبنت َزؼشف .2

 . يٍ يًبسصخ االخزصبص يضزمجال   ورًكُُه انًخزجشَخ انًهبساد انطبنت اكضبة .3

 . اهى االخُبس انجكزُشَخ انًثجزه نهُزشوخٍُ ثشكم حش   ػهً انطبنت َزؼشف .4

 زشوخٍُ ثشكم ركبفهٍ اهى االخُبس انجكزُشَخ انًثجزه نهُ  ػهً انطبنت َزؼشف .5

 يشاحم رثجُذ انُزشوخٍُ فٍ انؼاللخ انزؼبَشُخ دساصخ  .6

 يؼشفخ دوسح انُزشوخٍُ فٍ انطجُؼه  .7

 هراجعت أداء هؤسساث التعلين العالي ))هراجعت البرناهج األكاديوي((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2الصفحت 

 
  

 يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .11

 أ . رؼشَف انًمشس انذساصٍ 
 وانفهى انًؼشفخ 
  رثجُذ انُزشوخٍُ   نؼهى انؼهًُخ انًفبهُى ػهً انطبنت َزؼشف اٌ-1
 دوسح انُزشوخٍُ فٍ انطجُؼه يشاحم ػهً انطبنت َزؼشف اٌ-2
 . انزشثىَخ انًؤصضبد فٍ االحُبء يبدح نزذسَش يذسثخ كىادس اػذاد -3

 . انًخزهفخ انزذسَش اصبنُت ػهً انطبنت رذسَت -4
 ورطجُك انزدبسة انؼًهُخ  انًخزجشَخ االخهزح يخزهف اصزخذاو ػهً انطهجخ رذسَت -5

 انخبصخ ثبنًىضىع  انًهبساد  -ة 

 . انؼبو االحُبء يبدح رذسَش يهبسح -1

نؼًهُبد انفضهدُه وانزكبفهُخ انزٍ رحذس فٍ انُجبربد اثُبء ػاللزهبيغ ا رىصُف يٍ انطهجخ رًكٍُ -2

 . انشاَزوثُىو 

 

 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًحبضشح أصهىة 
 انًُبلشخ أصهىة  

 طشائك انزمُُى      

 َىيُخ اخزجبساد 
 انكزشوَُخ يزحبَبدا 
 رمبسَش رمذَى 
 َىيُخ واخجبد 

 يهبساد انزفكُش -ج

 واالصزبر انطبنت ثٍُ انًحبوسح اصهىة 
 َىيُخ واخجبد . 
  اصهىة انًضبثمبد 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انزمذًٍَ انؼشض اصزخذاو 
  ػشض انُىرُىثبد حىل انًىاضُغ انًخزهفخ 

 طشائك انزمُُى    

 انىاخجبد  صفُخ يشبسكبد ، َىيُخ خزُبسادا ، رمبسَش رمذَى ، 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (. -د 

 دساصزه خالل اكزضجهب انزٍ انًؼهىيبد َمم يٍ انطبنت َزًكٍ اٌ-1     

  وانزؼهى انزؼهُى يهُخ انطبنت َكزضت اٌ    2- 
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 سثُُخ انًمش .11

 انضبػبد األصجىع
يخشخبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اصى انىحذح / انًضبق أو انًىضىع

1 
2

 َظشٌ
 

 انًؼشفخ

 وانًهبسح

 مجاميع احياء التربة

 

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالصئهخ

2 

 

َظش2

ٌ 

 انًؼشفخ

 وانًهبسح
 الكائنات الحية الدقيقة في التربة

 

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالصئهخ

3 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح

العوامل المؤثرة في أنووا  اححيواء 
 المجهرية وتوزعها في التربة

 

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ صئهخواال

4 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح

تجمع االحياء المجهرية مع 
جذور النباتات في منطقة 

 الرايزوسفير

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالصئهخ

5 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح
 االكتينومايسيتات

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالصئهخ

6 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح

اهمية االكتينومايسيتات ودورها 
 في التربة

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالصئهخ

7 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح
 النتروجين 

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ زحبٌاالي

 انشفىَخ واالصئهخ

8 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح

دورة التروجين في الطبيعة 
 اتعايشي

 

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالصئهخ

9 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح
 تثبيت النيتروجين الجوي

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ يزحبٌاال

 انشفىَخ واالصئهخ

11 
َظش2

ٌ 

 انًؼشفخ

 وانًهبسح
انضجىسح وانؼشض  Rhizobiaceaeعائمة الو

 انزمذًٍَ 

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالصئهخ
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األصبصُخ 
 كزت انًمشس 
      أخشي 

 /راشد عبد الفتاح زغمول اعية رالز  الميكروبيولوجيا أساسيات
/اسماعيل خليل  مفاهيم وتطبيقات احياء التربة المجهرية

 السامرائي 
بد خبصخ ) ورشًم ػهً صجُم يزطهج

انًثبل وسط انؼًم وانذوسَبد 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكزشوَُخ (

- 

انخذيبد االخزًبػُخ ) ورشًم ػهً 

صجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانزذسَت انًهٍُ وانذساصبد 

 انًُذاَُخ ( 

- 
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 يشكزٌ انمجىل انًزطهجبد انضبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

11 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح
 Agrobacteriumجنس 

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ االصئهخو

12 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح
 التثبيت الالتكافمي لمنتروجين 

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالصئهخ

13 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح

 تكوين العقد 
 تثبيت النيتروجي الجوي تعايشيا

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 خفذَىَ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالصئهخ

14 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح

العوامل المؤثرة عمى تكوين 
 العقدة الجذرية

انضجىسح وانؼشض 

 انزمذًٍَ 

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالصئهخ

15 

َظش2

 انًؼشفخ ٌ

 وانًهبسح
 السكريات المتعددة في البكتريا

انضجىسح وانؼشض 

ٍ انزمذًَ  

 ويحبضشاد

 فذَىَخ

 انُىيٍ االيزحبٌ

 انشفىَخ واالصئهخ



  
 6الصفحت 

 
  

 االصزُؼبثُخ انخطخ يٍ اكجش انمجىل ػذد يٍ انطهجخ  أكجش

 

  



  
 1الصفحة 

 
  

 
 مىذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحُبح  –كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ  انًشكزانمسى اندبيؼٍ /  .2

 ػهى انحششاد انطجُخ اسى / سيز انًمشس .3

 برنامج البكالوريوس في علوم الحياة  انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 وانًختجشاد / انصفىف االنكتشوَُخ  انمبػبد انذساسُخ  أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 سُىٌ  انفصم / انسُخ .6

 سبػبد اسجىػُبً  2 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 2221/  6/ 1 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 . حشرات الطثيةلعلم ال األساسيةاكساب الطلثة المفاهيم  .1

 .دور تعض الحشرات في نقل المسثثات المرضيةيتعرف الطالة على  .2

  الحشرات الناقلة للمسثثات المرضية. ميدانية في مكافحة تعضالطالة المهارات ال إكساب .3

 .أنىاع النىاقل وأنىاع المسثثات المرضية وطرائق المكافحةتعرف الطالة على  .4

5.  

6.  

7.  

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة الثرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.
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 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 انًؼشفخ وانفهى أ . 

 .انحششاد انطجُخاٌ َتؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى انؼهًُخ نؼهى  -1
 . َىاع انُىالمػهً ا اٌ َتؼشف انطبنت -2
 اػذاد كىادس يذسثخ نتذسَس يبدح االحُبء فٍ انًؤسسبد انتشثىَخ . -3
 تذسَت انطبنت ػهً طشائك انتذسَس انًختهفخ . -4
 تذسَت انطهجخ ػهً استخذاو يختهف االخهزح انًختجشَخ  -5

 

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 . يهبسح تذسَس يبدح االحُبء 
  انخبصخ ثبنُىالم وانًسججبد  انًُبرج االحُبئُخ ثبنًدهشتًكٍُ انطهجخ يٍ تىصُف

 .انًشضُخ

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

  أسهىة انًحبضشح 
  أسهىة انتفكُش وانًُبلشخ 

 طشائك انتمُُى      

 . اختجبساد َىيُخ 
  انكتشوَُخايتحبَبد 
  تمذَى تمبسَش 
  واخجبد َىيُخ 

 يهبساد انتفكُش -ج

  ٍُانطبنت واالستبر .اسهىة انًحبوسح ث 
 . واخجبد َىيُخ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 ًٍَاستخذاو انؼشض انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

  تمذَى تمبسَش ، اختُبساد َىيُخ ، يشبسكبد صفُخ 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

  اٌ َتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتسجهب خالل دساسته 
 . اٌ َكتست انطبنت يهُخ انتؼهُى وانتؼهى 
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 ثُُخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

 َظشٌ  2 1
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 رجللمفصليات األهمية الطبية األ

انسجىسح وانؼشض 

ىيحبضشاد انتمذًَُ

 فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 2

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
مفصليات األرجل كعوامل مباشرة للمرض أاو 

 عدم الراحة
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 3

انًؼشفخ 

 مفصليات األرجل كعوائل وسطية للديدان وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 4

انًؼشفخ 

 مفصليات األرجل كنواقل للمسببات المرضية وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 5

انًؼشفخ 

 طرق نقل األمراض وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 6

انًؼشفخ 

 النواقل وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 7

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 مسببات األمراض 

 
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 8

انًؼشفخ 

 مرض المالريا وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 9

انًؼشفخ 

 الفيالريا اللمفاويةداء  وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 12

انًؼشفخ 

 الحمى الصفراء وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 11

انًؼشفخ 

 جهاز كولجي وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 12

انًؼشفخ 

 حمى الدنج وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 13

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

انسجىسح وانؼشض  أمراض اجهاد المخ )التهاب الدماغ(

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 14

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

انسجىسح وانؼشض  مكافحة البعوض

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 15

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

انسجىسح وانؼشض  التدابير البيئية

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب المنهجي تاللغة العرتية 

 علي محمد سليط -المرشد الى علم الحشرات الطثية 

 الكتاب المنهجي تاللغة اإلنكليزية:

  Understanding medical entomology- M. 
Prakash  

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً سجُم 

انًثبل وسش انؼًم وانذوسَبد 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكتشوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساسبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 انمجىل يشكزٌ انًتطهجبد انسبثمخ

 - ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمجىل اكجش يٍ انخطخ االستُؼبثُخ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 
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 ًَىرج وصف انًمشس

 ((يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ))يشاخؼح أداء يؤصضاخ انرؼهُى انؼانٍ 

 وصف انًمشس

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.

 

 خايؼح انًىصم انًؤصضح انرؼهًُُح .1

 لضى ػهىو انحُاج –كهُح انرشتُح نهؼهىو انصشفح   انًشكز/ انمضى اندايؼٍ  .2

 فاَشوصاخ سيز انًمشس/ اصى  .3

 تشَايح انثكهىسَىس فٍ ػهىو انحُاج انثشايح انرٍ َذخم فُها .4

 انصفىف االنكرشوَُح –انًخرثشاخ  –انماػاخ انذساصُح  أشكال انحعىس انًراحح .5

 2021-2220انذساصٍ صُىٌ / انؼاو  انضُح/ انفصم  .6

 صاػاخ اصثىػُا 2 (انكهٍ)ػذد انضاػاخ انذساصُح  .7

 2/9/2220 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 احاغح انطانة تانًؼهىياخ واندىاَة االكادًَُح تانفُشوصاخ تصىسج ػايح .1

  دساصح انرشكُة انىساثٍ نهفُشوصاخ وغشائك ذكاثشها .2

 وانرصُُف نهفُشوصاخذؼشَف انطانة تُظى انرضًُح  .3

 اكضاب انطانة انًؼهىياخ انرٍ ذرؼهك تااليشاض انفُشوصُح وخاصح انفُشوصاخ انرٍ ذرؼهك تاالَضاٌ .4

 اػطاء فكشج ذفصُهُح ػٍ االػشاض انرٍ ذضثثها انفُشوصاخ ػهً االَضاٌ وانُثاخ وانحُىاٌ .5

6.  

7.  
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 يخشخاخ انرؼهى وغشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى .12

 ذؼشَف انًمشس انذساصٍ . أ 
احذ يداالخ ػهىو انحُاج انًهًح ظًٍ االحُاء انًدهشَح انًرطفهح انرٍ ذرؼهك تاالَظًح   ●

 انثاَىنىخُح انًخرهفح
●  

 انًهاساخ انخاصح تانًىظىع   -ب 
 اكضاب انطانة انًهاساخ انرانُح  ●

 انرؼشف ػهً اشكال انفُشوصاخ  ●

 اػذاد انششَحح انفُشوصُحاػطاء فكشج ػٍ انًدهش االنُكرشوٍَ وغشق  ●

 انرؼشف ػهً االػشاض انظاهشَح انرٍ ذحذثها انفُشوصاخ ●

 انرؼشف ػهً غشق انىلاَح يٍ االػشاض انفُشوصُح ●

 غشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 اخانًحاظش ػطاءا ●

 ػشض افالو يٍ خالل شثكح االَرشَد وانرٍ ذرؼهك تانفاَشوصاخ ●

 يخرثشَاذىفُش تؼط انًضرهزياخ انًرىفشج  ●

 غشائك انرمُُى      

 ذشدُغ انطهثح ػهً انًثادسج تاػطاء صًُُشاخ لصُشج ●

ذكهُف انطهثح تؼًم ذماسَش يٍ انًصادس انؼهًُح وشثكح انًؼهىياخ ػٍ انفاَشوصاخ وػاللرها  ●

 تاالَضاٌ

 اخشاء اخرثاساخ لصُشج ●

 اخشاء اخرثاساخ شهشَح ●

 اخشاء اخرثاساخ صُىَح ●

 يهاساخ انرفكُش -ج
 سوذ انًُالشح اثُاء انًحاظشاخ اشاػح ●

 اػطاء ايثهح والؼُح ذًش حُاج االَضاٌ وانرٍ َرؼشض نها االَضاٌ ●

 غشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انكرة وانًصادس انًرؼهمح ●

 ذىفُش سصىو ذىظُحُح واخشي والؼُح تًا َرىفش فٍ شثكح انًؼهىياخ يٍ افالو وحاظشاخ اظافُح ●

 غشائك انرمُُى    

 االيرحاَاخ ػثش انُد او فٍ انماػاخ حضة انعشوفاخشاء  ●

 انركهُف تاػذاد انرماسَش ●

 (.انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ ) انًهاساخ  انؼايح وانًُمىنح  -د 
اكرضاب يهاسج انرؼهُى وانرؼهى يٍ خالل دساصح انًمشسانذساصٍ واػطاء انًحاظشاخ اثُاء فرشج  ●

 فُا نًذاسسانرطثُك 
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 نظري  2 1
المعرفة 
 والمهارة

مقدمة عامة عن عالم الفيروسات 
والرواشح وتشخيص الفيروسات التي 

 .تصيب النبات
 

السبورة والعرض 
والمحتضرات التقديمي 
 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

2 
نظري  2 المعرفة  

 الفيروسات تسمية  والمهارة
السبورة والعرض 

التقديمي والمحتضرات 
 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

3 
نظري  2 المعرفة  

 والمهارة
الفيروس العدوى بالفايروسات وحركة 

 داخل النبات

السبورة والعرض 
التقديمي والمحتضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

4 
نظري  2 المعرفة  

 والمهارة
السبورة والعرض   تصنيف الفيروسات 

التقديمي والمحتضرات 
 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

5 
نظري  2 المعرفة  

 والمهارة
وبائية وبيئة فيروسات النبات واستجابة 

 النباتات لالصابة بالفيروس

السبورة والعرض 
التقديمي والمحتضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

6 
نظري  2 المعرفة  

 والمهارة
السبورة والعرض  انواع واشكال واحجام الفيروسات 

والمحتضرات التقديمي 
 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

7 
نظري  2 المعرفة  

 والمهارة
استتراتيجية الوقاية من االمراض 

 الفيروسية

السبورة والعرض 
التقديمي والمحتضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

8 
نظري  2 المعرفة  

 والمهارة
السبورة والعرض   التركيب الكيميائي للفيروسات

التقديمي والمحتضرات 
 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

9 
نظري  2 المعرفة  

 والمهارة
االصابة الفايروسية وحركة الفايروسات 

 داخل النبات

السبورة والعرض 
التقديمي والمحتضرات 

 الفيديوية

واالسئلة االمتحان اليومي 
 الشفوية والمناقشات

10 
نظري  2 المعرفة  

 والمهارة
السبورة والعرض   حدوث االصابة الفيروسية، وتكاثره

التقديمي والمحتضرات 
 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

11 
نظري  2 المعرفة  

 والمهارة
انتاج نباتات خالية من االصبابات 

 الفيروسية

السبورة والعرض 
التقديمي والمحتضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

12 
نظري  2 المعرفة  

 زرع الفيروسات وتكثيرها في المختبر   والمهارة
السبورة والعرض 

التقديمي والمحتضرات 
 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

13 
نظري  2 المعرفة  

 والمهارة

/ الحصبة/ ماهية 11فايروس كوفيد 
 -اعراضه–طرق انتشاره  –الفايروس 

 طرق الوقاية

السبورة والعرض 
التقديمي والمحتضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

14 
نظري  2 المعرفة  

 والمهارة
دراسات حديثة عن اهمية الفيروسات   

  النافعة()الفيروسات 

السبورة والعرض 
التقديمي والمحتضرات 

 الفيديوية

االمتحان اليومي واالسئلة 
 الشفوية والمناقشات

نظري  2 15 االمتحان اليومي واالسئلة السبورة والعرض / شلل االطفال /ايبوال /فايروس السارسالمعرفة  
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طرق  -مضاعفات االصابة  -اعراضه  والمهارة
 الوقاية والعالج

التقديمي والمحتضرات 
 الفيديوية

 الشفوية والمناقشات

 

 

 انثُُح انرحرُح  .12

 :انمشاءاخ انًطهىتح 
 انُصىص األصاصُح  ▪

 كرة انًمشس ▪

 أخشي      ▪

 انكراب انًُهدٍ تانهغح انؼشتُح 

 (2014ذضًُح وذصُُف فُشوصاخ انُثاخ )د. َثُم ػزَز لاصى -1

 2010)فُشوصاخ انُثاخ)ػثذ انهطُف تهدد  -2

 (2018انفُشوصاخ انثششَح ػهى -3

 انكراب انًُهدٍ تانهغح اإلَكهُزَح:

4- General virology  
 

وذشًم ػهً صثُم ) يرطهثاخ خاصح 

انًثال وسط انؼًم وانذوسَاخ 

 (وانثشيدُاخ وانًىالغ االنكرشوَُح 
 

وذشًم ػهً ) انخذياخ االخرًاػُح 

صثُم انًثال يحاظشاخ انعُىف 

وانرذسَة انًهٍُ وانذساصاخ 

 ( انًُذاَُح 
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  انًرطهثاخ انضاتمح

  ألم ػذد يٍ انطهثح 

  أكثش ػذد يٍ انطهثح 

  



  
 1الصفحة 

 
  

 
 مىرج وصف المقررو

 وصف المقرر

 

 م / كهُح انتزتُح نهؼهىو انظزفح خايؼح انًىط انًؤطظح انتؼهًُُح .1

 ػهىو انحُاج  انمظى اندايؼٍ / انًزكش .2

 االختُارٌ / انفطزَاخ انطثُح  اطى / ريش انًمزر .3

 تزَايح انثكانىرَىص فٍ ػهىو انحُاج  انثزايح انتٍ َذخم فُها .4

 انماػاخ انذراطُح وانًختثزاخ وانظفىف االنكتزوَُحاطثىػٍ / أشكال انحؼىر انًتاحح .5

 2221 – 2222طُىٌ / انؼاو انذراطٍ  انفظم / انظُح .6

 طاػتاٌ اطثىػُا )انكهٍ(ػذد انظاػاخ انذراطُح  .7

 2221/ 28/6 تارَخ إػذاد هذا انىطف  .8

 أهذاف انًمزر .9

   اكساب الطالة المفاهٍم االساسٍة فً علم الفطرٌات الطثٍة  .1

   الممرضة لالوسان اوىاع الفطرٌات  اهم ٌتعرف الطالة على   .2

    ٌتعرف الطالة على اهم االمراض الفطرٌة التً تصٍة االوسان  .3

 

   

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلٍم العالً ))مراجعة الثروامج األكادٌمً((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 يخزخاخ انتؼهى وؽزائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

  انًؼزفح وانفهى أ . 
       ٌَتؼزف انطانة ػهً اهى اَىاع انفطزَاخ انًًزػح نالَظا 
    انًًزػح  تٍُ اَىاع انفطزَاخ انتًُُش 
  ٌَؼزف انطانة اهى االيزاع انتٍ تظثثها انفطزَاخ فٍ االَظا 
 َىطف انطانة اهى اػزاع تؼغ االيزاع انفطزَح 
 َؼزف انطانة اهى ؽزائك انىلاَح يٍ االيزاع انفطزَح   
 

 انًهاراخ انخاطح تانًىػىع   -ب 

   يهارج انتذرَض فٍ يادج االحُاء 
 ض اهى االيزاع انفطزَح انتٍ تظُة االَظاٌ  هك انطانة انمذرج ػهً يؼزفح وتشخُاٌ ًَت 

 ؽزائك انتؼهُى وانتؼهى      

  انشزذ واالنماء انًثاشز 
  ًٍَاطتخذاو انؼزع انتمذdata show 
   ػزع افالو ػهًُح 

  

 ؽزائك انتمُُى      

 انًُالشح وانًشاركح انظفُح 
  اختثاراخ َىيُح 
  َظف طُىَح وطُىَح اختثاراخ 

 انتفكُزيهاراخ  -ج

  ػهى انفطزَاخ انطثُح تُاء انًفاهُى االطاطُح ػُذ انطانة حىل يىػىع 
  لذرج انطانة ػهً وطف اػزاع اهى االيزاع انفطزَح 

 ؽزائك انتؼهُى وانتؼهى     

  انشزذ واالنماء انًثاشز 
  ًٍَاطتخذاو انؼزع انتمذdata show 
    ػزع افالو ػهًُح  

 ؽزائك انتمُُى    

  وانًشاركح انظفُحانًُالشح 
  اختثاراخ َىيُح 
 اختثاراخ فظهُح 

 انًهاراخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىر انشخظٍ (. -د 

 تًُُح انمذراخ انذهُُح نهطانة 

 -تًُُح انمذراخ انًهارَح 

 -زف ػهً اهى االيزاع انفطزَح وؽزائك انىلاَح يُها انتؼ. 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 انثُُح انتحتُح  .12

 انمزاءاخ انًطهىتح :

  انُظىص األطاطُح 
 كتة انًمزر 
      أخزي 

 الكتاب المىهجً تاللغة العرتٍة 
 )أهم الفطرٌات الطثٍة وأمراضها )طرائق عسل، تشخٍص ومعالجة 

 (2012)  المعمىري خلٍفً و زٌذان جكرٌمة امٍه الخفا/ 

 اإلوكلٍسٌة:الكتاب المىهجً تاللغة 
 Dismukes , et al., 2003) Clinical mycology  (  

 انًمزرتُُح  .11

 انظاػاخ األطثىع
يخزخاخ 

انتؼهى 

 انًطهىتح
 ؽزَمح انتمُُى ؽزَمح انتؼهُى اطى انىحذج / انًظاق أو انًىػىع

 َظزٌ 2 1
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  مقدمة عامة ، علم الفطريات الطبية

 انؼزع انتمذًٍَ
انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح

2  +3 
 َظزٌ 2

 َظزٌ 2
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  حياتية الفطريات الطبية

 انؼزع انتمذًٍَ
انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح

 َظزٌ 2 4
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ    امراضية الفطريات

 انؼزع انتمذًٍَ
انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 وانُهائُحانُىيُح 

 َظزٌ 2 5
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  المناعة ضد االمراض الفطرية

 انؼزع انتمذًٍَ
انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح

 َظزٌ 2 6
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  تشخيص االصابات الفطرية

 انؼزع انتمذًٍَ
انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح

 َظزٌ 2 7
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  امراض الحساسية الفطرية

 انؼزع انتمذًٍَ
انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح

8  +9 
 َظزٌ 2

 َظزٌ 2
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  السموم الفطرية والتسمم الفطري

 انؼزع انتمذًٍَ
انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح

12 +11 
 َظزٌ 2

 َظزٌ 2
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  االمراض الفطرية السطحية

 انؼزع انتمذًٍَ

انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح

12  +13 
 َظزٌ 2

 َظزٌ 2
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  االمراض الفطرية الجلدية

 انؼزع انتمذًٍَ
انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح

14  +15 
 َظزٌ 2

 َظزٌ 2
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  االمراض الفطرية تحت الجلدية

 انؼزع انتمذًٍَ

انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح

16  +17 
 َظزٌ 2

 َظزٌ 2
انطانة فهى 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  االمراض الفطرية الجهازية

 انؼزع انتمذًٍَ
انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح

18  +19 
 َظزٌ 2

 َظزٌ 2
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  االمراض الفطرية االنتهازية

 انؼزع انتمذًٍَ

انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 وانُهائُحانُىيُح 

 َظزٌ 2 22
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  المضادات الفطرية

 انؼزع انتمذًٍَ
انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح

 َظزٌ 2 21
فهى انطانة 

 نهذرص
االنماء انًثاشز يغ  الوقاية من االمراض الفطرية

 انؼزع انتمذًٍَ

انًُالشح انظفُح واالختثاراخ 

 انُىيُح وانُهائُح



  
 4الصفحة 

 
  

يتطهثاخ خاطح ) وتشًم ػهً طثُم 

انًثال ورع انؼًم وانذورَاخ 

 وانثزيدُاخ وانًىالغ االنكتزوَُح (
 

انخذياخ االختًاػُح ) وتشًم ػهً 

طثُم انًثال يحاػزاخ انؼُىف 

وانتذرَة انًهٍُ وانذراطاخ 

 انًُذاَُح ( 
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 حظة انخطح انًؼذج يٍ لثم انىسارج  انمثىل انًزكشٌ  انًتطهثاخ انظاتمح

  ألم ػذد يٍ انطهثح 

 االطتُؼاتُح انطالح اكثز يٍ لثىل ػذد  أكثز ػذد يٍ انطهثح 

 

                                                               

 مدرس المادة                                                            

 م. د. رافع قاسم الطائي    



  
 1فحة الص

 
  

 
 مىذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤعغخ انتؼهًُُخ .1

 كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ/لغى ػهىو انحُبح  انمغى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 َىاتح طجُؼُخ اعى / سيض انًمشس .3

 فٍ ػهىو انحُبح طثشَبيح انجكبنىسَى انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 /انصفىف االنكتشوَُخانمبػبد انذساعُخ حخأشكبل انحضىس انًتب .5

 عُىٌ انفصم / انغُخ .6

 عبػخ اعجىػُب 2 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .7

 2/9/2119 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 اكغبة انطهجخ يهبساد انتؼبيم يغ انُجبتبد انطجُخ .1

 صَبدح يؼشفخ انطهجخ نهجُئخ انُجبتُخ انجشَخ .2

 النباتات الطبية املتوفرة يف البيئة العراقيةاالستفادة من  .3

 انتشف ػهً يشكجبد انُىاتح انطجُؼخ واهًُتهب  نإلَغبٌ .4

5.  

6.  

7.  

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .11



  
 2فحة الص

 
  

 

 أ . تؼشَف انًمشس انذساعٍ 
 اٌ َتؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى انؼهًُخ نؼهى انُىاتح انطجُؼخ . -1
 يشكجبد انُىاتح انطجُؼُخ . اٌ َتؼشف انطبنت ػهً -2
 اػذاد كىادس يذسثخ نتذسَظ يبدح االحُبء فٍ انًؤعغبد انتشثىَخ . -3
 تذسَت انطبنت ػهً طشائك انتذسَظ انًختهفخ .  -4
 -1تذسَت انطهجخ ػهً االَخشاط فٍ انًؤعغبد انؼبيخ وانخبصخ ونؼت دوس يهى فٍ تحغٍُ انظشوف -5

 االختًبػُخ نهجهذ 
  

 ثبنًىضىع انًهبساد انخبصخ   -ة 

 يهبسح تذسَظ يبدح انُىاتح -1

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 أعهىة انًحبضشح  -1

 أعهىة انتفكُش وانًُبلشخ -2

 طشائك انتمُُى      

 اختجبساد َىيُخ . -1

 ايتحبَبد انكتشوَُخ -2

 تمذَى تمبسَش  -3

 واخجبد َىيُخ -4

 يهبساد انتفكُش -ج

 واالعتبر .اعهىة انًحبوسح ثٍُ انطبنت  -1

 واخجبد َىيُخ -2

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 اعتخذاو انؼشض انتمذًٍَ -1

 طشائك انتمُُى    

 تمذَى تمبسَش ، اختُبساد َىيُخ ، يشبسكبد صفُخ 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

 يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتغجهب خالل دساعته  اٌ َتًكٍ انطبنت -1

 اٌ َكتغت انطبنت يهُخ انتؼهُى وانتؼهى -2



  
 3فحة الص

 
  

 

 ثُُخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اعى انىحذح / انًغبق أو انًىضىع

 َظش2ٌ 1
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 مقدمة عن مادة النواتج الطبيعة

ح وانؼشض انغجىس

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 2
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 النباتات الطبية

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 3
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 طرائق تكاثر النباتات الطبية

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 4
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 تأقمم النباتات الطبية لمبيئة الصحراوية

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 5
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 الطبية تجمع النباتا

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

فذَىَخ انغجىسح 

وانؼشض انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 6
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 تجفيف النباتات الطبية

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 7
انًؼشفخ 

 هبسحوانً
 التجهيز والخزن 

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 8
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 نواتج االيض االولي

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 9
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 البروتينات 

ح وانؼشض انغجىس

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 11
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 الكربوهيدرات

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 11
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 الدهون

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ
يتحبٌ انُىيٍ اال

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 12
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 الفينوالت 

انغجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 13
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

انغجىسح وانؼشض  القمويدات

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 14
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

انغجىسح وانؼشض  التربينات

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ

 َظش2ٌ 15
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

انغجىسح وانؼشض  الراتنجات

انتمذًٍَ ويحبضشاد 

 فذَىَخ
االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالعئهخ انشفىَخ



  
 4فحة الص

 
  

 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األعبعُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب المنهجي باللغة العربية 

  الطبية والعطرية من مصادر مختلفةالنباتات 

 الكتاب المنهجي باللغة اإلنكليزية:

 Studies in  
Natural Products Chemistry 

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً عجُم 

انًثبل وسػ انؼًم وانذوسَبد 

 ىالغ االنكتشوَُخ (وانجشيدُبد وانً
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

عجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساعبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13

 انمجىل يشكضٌ انًتطهجبد انغبثمخ

 - ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمجىل اكجش يٍ انخطخ االعتُؼبثُخ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

  



  
 1الصفحة 

 
  

 
 مىذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جبيؼخ انًٕصم انًؤسسخ انتؼهًٛٛخ .1

 لسى ػهٕو انذٛبح –كهٛخ انتشثٛخ نهؼهٕو انصشفخ   انمسى انجبيؼٙ / انًشكز .2

 ػهى انطفٛهٛبد اسى / سيز انًمشس .3

 برنامج البكالوريوس في علوم الحياة انجشايج انتٙ ٚذخم فٛٓب .4

 ٔانًختجشاد / انصفٕف االنكتشَٔٛخ انمبػبد انذساسٛخ  ًتبدخأشكبل انذضٕس ان .5

 سُٕ٘ انفصم / انسُخ .6

 سبػبد اسجٕػٛب 11 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .7

 28/6/2121 تبسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .8

 أْذاف انًمشس .9

يجبيٛغ ٚٓذف انجشَبيج انٗ تؼهى انًفبْٛى االسبسٛخ ) يمذيخ شبيهخ ( نؼهى انطفٛهٛبد ٔانتؼشف ػهٗ  .1

 ٔتصُٛفٓب. انطفٛهٛبد انشئٛسخ انتٙ تصٛت االَسبٌ

انتؼشف ػهٗ االثتذائٛبد ) ثإَٔاػٓب انًختهفخ يٍ جزسٚةخ االلةذاو ٔانٓةذثٛبد ٔانسةٕ ٛبد ٔانسةجٕسٚبد (  .2

ٔانذٚةةذاٌ ) يُٓةةب انذٚةةذاٌ انًسةةطذخ ٔيُٓةةب انًيمجةةبد ٔانذٚةةذاٌ اناةةشٚطٛخ ( ٔاخٛةةشا انذٚةةذاٌ انخٛطٛةةخ ) 

 اػٓب انًختهفخ انًؼٕٚخ ٔانُسٛجٛخاالسطٕاَٛخ ( ثإَٔ

كزنك دساسخ انذاشاد انطجٛخ انطفٛهٛخ انتةٙ تصةٛت انُسةبٌ ييةم انمًةم ٔثةك انفةشارا يةغ دساسةخ اييهةخ  .3

يفصهخ نكم يجًٕػخ اثتذاء يٍ انًظٓش انخبسجٙ ثةى اَتاةبسْب ٔاالػةشاا ٔانتةأثٛشاد انًشاةٛخ انتةٙ 

 انًستخذيخ فٙ ػالجٓب ٔاَتٓبء ثأسبنٛت انٕلبٚخ يُٓب تسججٓب ٔٔسبئم اَتمبنٓب ٔدٔسح دٛبتٓب ثى االدٔٚخ 

تؼزٚز ْزِ انًؼشفخ ثبنًؼهٕيبد انتٙ سٛكتسجٓب انطبنت فٙ انُبدٛخ انؼًهٛخ يٍ خالل يابْذح انًُبرج  .4

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 انًختهفخ نهطفٛهٛبد ٔفذصٓب يجٓشٚبً .

5.  

6.  

7.  

 ٚىٕى ٔ شائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتميخشجبد انتؼه .11

 . انًؼشفخ ٔانفٓى1

 اٌ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ انًفبْٛى انؼهًٛخ نؼهى انطفٛهٛبد..  2

 . اٌ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ انتشكٛت انذلٛك نهطفٛهٛبد ٔتاخٛصٓب.3

 اػذاد كٕادس يذسثخ نتذسٚس يبدح االدٛبء فٙ انًؤسسبد انتشثٕٚخ. .4

 . تذسٚت انطبنت ػهٗ  شائك انتذسٚس انًختهفخ.5

 ٓزح انًختجشٚخ. . تذسٚت انطهجخ ػهٗ استخذاو يختهف االج6
 

 . تؼشٚف انًمشس انذساسٙ أ
  

 انًٓبساد انخبصخ ثبنًٕإع   -ة 

  انطفٛهٛبديٓبسح تذسٚس يبدح. 
 ثبنًجٓش انطفٛهٛخانًُبرج  ٔتاخٛص تًكٍٛ انطهجخ يٍ تٕصٛف 

  شائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

  أسهٕة انًذباشح 
 أسهٕة انتفكٛش ٔانًُبلاخ 

  شائك انتمٛٛى      

 د تذصٛم ٕٚيٛخ ا فصهٛخ ا سُٕٚخاختجبسا 

 يٓبساد انتفكٛش -ج

 

 .اسهٕة انًذبٔسح ثٍٛ انطبنت ٔاالستبر 
 . ٔاججبد ٕٚيٛخ 

  شائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 انتؼهٛى انًذيج ثبستخذاو يُصبد انتؼهٛى

 ششح انًذباشاد ٔيُبلاتٓى اثُبء انًذباشح ٔإػبدح انتٕاٛخ كبجبثخ ػٍ استفسبساد انطالة

 ثبستخذاو االشكبل ٔانشسٕيبد راد انؼاللخ يطبنجخ انطهجخ ثبػذاد انتمبسٚش انؼهًٛخ انُظشٚخ انتٕاٛخ

ٔانتسجٛم انًستذصم يٍ انًذباشح انتفبػهٛخ ٔدفظٓى فٙ  PDF  ٔpower pointدفض انًذباشاد 

 .Class roomانًُصخ انًؼتًذح يٍ لجم انكهٛخ يُصخ 

  

  شائك انتمٛٛى    

 .اختجبساد ٕٚيٛخ 
 بَبد انكتشَٔٛخايتذ 
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  تمذٚى تمبسٚش 
 ٔاججبد ٕٚيٛخ 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس اناخصٙ (. -د 

  ّاٌ ٚتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهٕيبد انتٙ اكتسجٓب خالل دساست 
 . اٌ ٚكتست انطبنت يُٓخ انتؼهٛى ٔانتؼهى 
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 ثُٛخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجٕع
يخشجبد 

انتؼهى 

 انًطهٕثخ
  شٚمخ انتمٛٛى  شٚمخ انتؼهٛى اسى انٕدذح / انًسبق أٔ انًٕإع

1 
َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
 مقدمة في عمم الطفيميات/ أنواع التطفل

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

2 
َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
 األوالي/ أنواع االميبات المختمفة

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

3 
َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
 األوالي/ السوطيات المعوية والدموية

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 هخ انافٕٚخٔاالسئ

4 
َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
 األوالي/ الهدبيات والبوغيات

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

5 
َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

الديدان/ مقدمة عن الديدان وصفاتها 
 وتصنيفها

انسجٕسح ٔانؼشا 

شاد انتمذًٚٙ ٔيذبا

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

6 
َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
 الديدان المسطحة/ المثقبات الكبدية

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

7 
َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

 الديدان المسطحة/ المثقبات المعوية
 والرئوية والدموية

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

8 
َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
 الديدان المسطحة/ الشريطيات

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

9 
َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 انًٓبسحٔ

الشريطيات/ رتبة كاذبة المحاجم ورتبة 
 Taenidaeحقيقية المحاجم عائمة 

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

11 

َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
 Hymenolepididaeعائمة الشريطيات/ 

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

11 

َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
 الديدان الخيطية/ الصفات العامة

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

12 

َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
 الديدان الخيطية/ الخيطيات المعوية

Aphasmidia 

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

13 

َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

الديدان الخيطية/ الخيطيات المعوية 
Phasmidia 

انسجٕسح ٔانؼشا 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

14 

َظش٘  2

 + 

 ػًه2ٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انسجٕسح ٔانؼشا  الديدان الخيطية/ الخيطيات الدموية 

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 

 فذٕٚٚخ

االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 ٔاالسئهخ انافٕٚخ

15 
 َظش٘ 2

 ػًه2ٙ
انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
انسجٕسح ٔانؼشا  الديدان الخيطية/ الخيطيات النسجية

انتمذًٚٙ ٔيذباشاد 
االيتذبٌ انٕٛيٙ 

 خٔاالسئهخ انافٕٚ



  
 5الصفحة 

 
  

 

 انجُٛخ انتذتٛخ  .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُصٕص األسبسٛخ 
 كتت انًمشس 
      ٖأخش 

 الكتاب المنهدي باللغة العربية 

 إبراهيم الحديثي - تعلم الطفيليا 

 الكتاب المنهدي باللغة اإلنكليزية:

 Text Book of Medical Parasitology (2020)_ 
 SUBHASH CHANDER PARIJA 

د خبصخ ) ٔتاًم ػهٗ سجٛم يتطهجب

انًيبل ٔسر انؼًم ٔانذٔسٚبد 

 ٔانجشيجٛبد ٔانًٕالغ االنكتشَٔٛخ (
 

انخذيبد االجتًبػٛخ ) ٔتاًم ػهٗ 

سجٛم انًيبل يذباشاد انضٕٛف 

ٔانتذسٚت انًُٓٙ ٔانذساسبد 

 انًٛذاَٛخ ( 

 

 

 كز٘انمجٕل يش                                                     انمجٕل  .13

  انًتطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمجٕل اكجش يٍ انخطخ االستٛؼبثٛخ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

   

 فذٕٚٚخ
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 ًٕرج ٔطف انًمشسَ

 ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انًٕطم انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انتشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ/لغى ػهٕو انحٛبح  انًشكضانمغى اندبيؼٙ /  .2

 انًُبػخ اعى / سيض انًمشس .3

 انجكهٕسٕٚط فٙ ػهٕو انحٛبح انجشايح انتٙ ٚذخم فٛٓب .4

 انمبػبد انذساعٛخ,انًختجشاد,ٔانظفٕف االنكتشَٔٛخ أشكبل انحؼٕس انًتبحخ .5

 2021-2020عُٕ٘/ انفظم / انغُخ .6

 عبػبد اعجٕػٛب 3 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .7

 27/07/2021 تبسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 اكغبة انطهجخانًفبْٛى االعبعٛخ نؼهى انًُبػخ .1

 ٚتؼشف انطبنت ػهٗ اندٓبص انًُبػٙ نهدغى ٔػُبطشِ االعبعٛخ .2

 ٚكتغت انطبنت يٓبساد يختجشٚخ فٙ كٛفٛخ اخشاء انفحٕطبد انًُبػٛخ ٔانتشخٛض انًُبػٙ .3

 انطبنت ػهٗ ثؼغ االيشاع انًُبػٛخ ٔتأثٛشْب ػهٗ طحخ اندغىٚتؼشف  .4

 يشاخؼخ أداء يؤعغبد انتؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚدبصاً يمتؼٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشخبد انتؼهى انًتٕلؼخ يٍ انطبنت       

انًتبحخ. ٔالثذ يٍ انشثؾ ثُٛٓب ٔثٍٛ انتؼهى تحمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االعتفبدح انمظٕٖ يٍ فشص 

 ٔطف انجشَبيح.

 يخشخبد انتؼهى ٔؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .10
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 أ . تؼشٚف انًمشس انذساعٙ 
  انًفبْٛى االعبعٛخ نؼهى انًُبػخ 
 كٛفٛخ ػًم االعتدبثخ انًُبػٛخ ٔإَاػٓب 
  انًُبػٙانتؼشف ػهٗ إَاع انًُبػخ فٙ اندغى ٔاْى ػُبطش اندٓبص 
 اكغبة انطبنت يٓبساد اخشاء انفحٕطبد انًختجشٚخ ٔانًُبػٛخ 
 تذسٚت انطبنت ػهٗ كٛفٛخ اعتخذاو االخٓضح انًختجشٚخ انخبطخ ثبنفحٕطبد انًُبػٛخ 

 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

  يٓبسح انتذسٚغهًبدح انًُبػخ 

 ٍانفحٕطبد انًُبػٛخ تًكٍٛ انطهجخ يٍ انتؼشف ػهٗ انٛخ ػًم انًُبػخ ٔؽشق انكشف ػ 

 ؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 اعهٕة انًحبػشح 

 اعهٕة انًُبلشخ ٔاخشاء ثؼغ االختجبساد انًفتٕحخ الػطبء فؼبء أعغ نهطهجخ 

 ؽشائك انتمٛٛى      

 ايتحبَبد انكتبة انًفتٕذ 

 اختجبساد انكتشَٔٛخ 

 تمذٚى تمبسٚش اعجٕػٛخ أ شٓشٚخ 

  ٗانًُبلشخ ٔاػطبء انتمٛٛى فًٛب ثُٛٓىاػطبء فشطخ نهطهجخ ػه 

 يٓبساد انتفكٛش -ج

 ٖاعهٕة انًُبلشخ ثٍٛ انطبنت ٔاالعتبر يٍ خٓخ ٔثٍٛ انطهجخ يٍ خٓخ اخش 

  اػطبء اعئهخ تحفٛضٚخ تتحًم انتفكٛش ٔاػطبء اكثش يٍ اخبثخ 

 يحبكبح انًبدح انؼهًٛخ ثبنحٛبح انٕٛيٛخ نتشعٛخ انًبدح ػُذ انطهجخ 

 ؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

  ًٙٚانؼشع انتمذ 

 اعتخذاو ثؼغ انًمبؽغ انفذٕٚٚخ انحٛخ نتفغٛش االعتدبثخ انًُبػٛخ فٙ اندغى 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخظٙ (. -د 

 فٙ انحٛبح انؼًهٛخ ٔانؼهًٛخ ٚتًكٍ انطبنت يٍ االعتفبدح يٍ انًؼهٕيبد حٕل انًبدح 

 اكتغبة انطبنت يٓبسح انتذسٚظ ٔتشعٛخ سٔذ انثمخ ثبنُفظ ػُذ انطهجخ 
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 ثُٛخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجٕع

يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهٕثخ

 ؽشٚمخ انتمٛٛى ؽشٚمخ انتؼهٛى اعى انٕحذح / انًغبق أٔ انًٕػٕع

1 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
َٔجزح تبسٚخٛخ  يمذيخ فٙ ػهى انًُبػخ
 ػُٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

2 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
إَٔاع انًُبػخ: انًُبػخ انطجٛؼٛخ ٔكٛفٛخ 

 ػًهٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

3 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح
انًكَٕبد انخهٕٚخ ٔانغٛش خهٕٚخ فٙ 

 انًُبػخ انطجٛؼٛخ

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

4 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انًغتمجالد انًُبػٛخ ٔػًهٛخ انجهؼًخ 

 ٔانٛخ حظٕنٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ٔاعئهخ خالل ايتحبٌ ٕٚيٙ 

 انذسط

5 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

اندٓبص انًُبػٙ فٙ اندغى ٔالغبيٓب: 

 االػؼبء ٔاالَغدخ انهًفبٔٚخ

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

6 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انًغتؼذاد: طفبتٓب ٔإَاػٓب ٔ 

 ػهٗ ػًهٓبانؼٕايم انًؤثشح 

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

7 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

االخغبو انًؼبدح: طفبتٓب ٔإَاػٓب 

 ٔٔظبئفٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

8 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انًتًى: إَاػٓب, انًغهك اندٓبص 

 انتمهٛذ٘ ندٓبص انًتًى

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

9 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انًغتمجالد انًُبػٛخ ٔػًهٛخ انجهؼًخ 

 ٔانٛخ حظٕنٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

10 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

اندٓبص انًُبػٙ فٙ اندغى ٔالغبيٓب: 

 االػؼبء ٔاالَغدخ انهًفبٔٚخ

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

11 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انًغتؼذاد: طفبتٓب ٔإَاػٓب ٔ 

 انؼٕايم انًؤثشح ػهٗ ػًهٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

12 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انًغهك انجذٚم ٔانًغهك انهكتُٛٙ ندٓبص 

 انًتًى

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

13 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انًُبػٙ ٔاالعتدبثخ انًُبػٛخ انتُظٛى 

 ٔإَاػٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

14 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انًُبػخ انًكتغجخ: إَاػٓب ٔكٛفٛخ 

ػًهٓب, انًكَٕبد انخهٕٚخ نهًُبػخ 

 انًكتغجخ

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل ايتحبٌ 

 انذسط

15 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انًُبػخ انخهطٛخ ٔ يكَٕبتٓب ٔانٛخ 

 ػًهٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط
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 انجُٛخ انتحتٛخ  .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

 كتت انًمشس 

      ٖأخش 

 انكتبة انًُٓدٙ ثبنهغخ انؼشثٛخ 

 /د.حغبٌ الٚمخاعبعٛبد ػهى انًُبػخ 

 ػالء يحًذ انجٛبتٙانٕخٛض فٙ ػهى انًُبػخ/ 

 انكتبة انًُٓدٙ ثبنهغخ اإلَكهٛضٚخ:

 Basic Immunology/Abdul. K. Abbas 

يتطهجبد خبطخ ) ٔتشًم ػهٗ عجٛم 

انًثبل ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد 

 االنكتشَٔٛخ (ٔانجشيدٛبد ٔانًٕالغ 

 

16 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انًُبػخ انًتٕاعطخ ثبنخالٚب ٔيكَٕبتٓب 

 ٔانٛخ ػًهٓب

ٔانؼشع انغجٕسح 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

17 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

يؼبندخ ٔػشع انًغتؼذاد: ػشع 

 انًغتؼذاد انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

18 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انتٕافك انُغٛدٙ انكجٛش: تؼشٚفّ يؼمذ 

 ٔإَاػّ ٔاًْٛتّ نهدغى

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

19 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انًغهك انجذٚم ٔانًغهك انهكتُٛٙ ندٓبص 

 انًتًى

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

20 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انتُظٛى انًُبػٙ ٔاالعتدبثخ انًُبػٛخ 

 ٔإَاػٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

21 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انشفغ انًُبػٙ نالػؼبء انًضسٔػخ 

 ٔدٔس يؼمذ انتٕافك انُغٛدٙ انكجٛش

ٔانؼشع انغجٕسح 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

22 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

تفبػالد فشؽ انتحغظ: إَاػٓب 

 ٔكٛفٛخ حظٕنٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

23 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انزاتٛخ: انتحًم انًُبػٙ ٔانًُبػخ 

 ايشاع انًُبػخ انزاتٛخ

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

24 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

االنتٓبة: تؼشٚفّ ٔيغججبتّ ٔإَاػّ 

ٔانؼٕايم انًؤثشح ػهٗ احذاث 

 االنتٓبة

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

خالل ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ 

 انذسط

25 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

االعتدبثخ انًُبػٛخ ػذ االطبثخ 

 ثبندشاثٛى ٔانهمبحبد ٔاعتخذايبتٓب

انغجٕسح ٔانؼشع 

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

26 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

ػهى يُبػخ االيشاع: تؼشٚفٓب 

 ٔإَاػٓب

 انغجٕسح ٔانؼشع

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط

27 
1َظش٘+2

 ػًهٙ

انًؼشفخ 

 ٔانًٓبسح

انغجٕسح ٔانؼشع  يشاخؼخ ػبيخ

انتمذًٚٙ ٔػشع 

 فٛذٕٚ٘

ايتحبٌ ٕٚيٙ ٔاعئهخ خالل 

 انذسط
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انخذيبد االختًبػٛخ ) ٔتشًم ػهٗ 

عجٛم انًثبل يحبػشاد انؼٕٛف 

ٔانتذسٚت انًُٓٙ ٔانذساعبد 

 انًٛذاَٛخ ( 

 

 

 انمجٕل  .13

 انمجٕل انًشكض٘ انًتطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 انمجٕل اكجش يٍ انخطخ االعتٛؼبثٛخ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 
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 وىرج وصف الوقررً

 وصف الوقرر

 

 خبيؼخ انًىطم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحُبح  –كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انظشفخ   انًشكزانمسى اندبيؼٍ /  .2

  تمُُبد طحهجُخ اسى / سيز انًمشس .3

 برنامج البكالوريوس في علوم الحياة  انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 وانًختجشاد / انظفىف االنكتشوَُخ  انمبػبد انذساسُخ  أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 سُىٌ  انفظم / انسُخ .6

  اسجىػُبً  خسبػ 2 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 2222/  9/ 2 تبسَخ إػذاد هزا انىطف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 . التقٌياخ الحياتيح الطحلثيحاكساب الطلثح الوفاهين االساسيح لعلن  .1

 . هىاضيع حذيثح وهداالخ التقٌيح الحيىيح الوستخذهح هع الطحالةيتعرف الطالة على  .2

فريه  تهيي الطهرل الوختلفهح الن تقٌيهح هسهتخذهح الوهاراخ الوختثريح وتوكيٌه  ههي التاكساب الطالة  .3

  تودال هحذد الستخذام الطحالة كوادج أوليح 

ثبحذث األسبنُت واألخهزح فٍ انجحىث انؼهًُخ وانذساسبد انؼهُب ثًدبل تمُُبد انطحبنت تؼشف انطبنت  .4

 . انحُىَخ

 ثٍ نكم تمُُخ حُىَخ ثًىضىع يؼٍُتحذَذ انًسبساد انفكشَخ نشسى يخطظ ثح .5

6.  

7.  

 هراخعح أداء هؤسساخ التعلين العالي ))هراخعح الثرًاهح األكاديوي((

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

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

 وصف البرنامج.
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 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 انًؼشفخ وانفهى أ . 

 . انتمُُبد انحُىَخاٌ َتؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى انؼهًُخ نؼهى  -1
 .طحبنت واهًُتهب واَىاػهب وطشق ػزنهب وتًُُتهباٌ َتؼشف انطبنت ػهً ان -2
 يبدح االحُبء فٍ انًؤسسبد انتشثىَخ . اػذاد كىادس يذسثخ نتذسَس -3
 تذسَت انطبنت ػهً طشائك انتذسَس انًختهفخ .  -4
انحذَثخ وطشق تمُُخ حذَثخ والتظبدَخ الَتبج  تذسَت انطهجخ ػهً استخذاو يختهف االخهزح انًختجشَخ  -5

 يىاد يهًخ يٍ انطحبنت
 

 انًهبساد انخبطخ ثبنًىضىع   -ة 

 انحُبتُخ وانطحبنتتمُُبد يهبسح تذسَس يبدح ان . 
 تًكٍُ انطهجخ يٍ تىطُف انًُبرج االحُبئُخ ثبنًده 
 فهى انطبنت نهطشق انجحثُخ وانتمُُخ نتطجُمبد حُبتُخ نهطحبنت . 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

  أسهىة انًحبضشح 
  أسهىة انتفكُش وانًُبلشخ 
 اػذاد وتهخُض يبدح ػهًُخ انحبلب ثبنًحبضشح 

 طشائك انتمُُى      

 . اختجبساد َىيُخ 
  انكتشوَُخايتحبَبد 
  تمذَى تمبسَش 
  واخجبد َىيُخ 

 يهبساد انتفكُش -ج

 . اسهىة انًحبوسح ثٍُ انطبنت واالستبر 
 . واخجبد َىيُخ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

  ًٍَاستخذاو انؼشع انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

  تمذَى تمبسَش ، اختُبساد َىيُخ ، يشبسكبد طفُخ 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخظٍ (. -د 

  اٌ َتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتسجهب خالل دساسته 
 . اٌ َكتست انطبنت يهُخ انتؼهُى وانتؼهى 



  
 3الصفحح 

 
  

 



  
 4الصفحح 

 
  

 ثُُخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

 َظشٌ  2 1
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

/  التقنيات الحياتيةمقدمة في عمم 
 أَىاػهب-الطحالب  –مجاالته -تعريفه 

 اهميتها-

انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

2 

انًؼشفخ  َظشٌ  2

 وانًهبسح

تطبيقات التقنيات الحياتية الطحمبية/ 
-فؤائدها واهميتها والدراسات الحديثة

 تعريف الطحالب وتقسيمها

انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

3 
انًؼشفخ  َظشٌ  2

 الطحالب/ عزلها وتنميتها وانًهبسح
انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

4 
انًؼشفخ  َظشٌ   2

 وانًهبسح
لطحالب/تشخيصها وراثيا وطرق ا

 تفاعل البممرة المتسمسل واستخدامه
انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

5 
انًؼشفخ  َظشٌ   2

 وانًهبسح
لطحالب/عوامل التنمية الموثرة عمى ا

 طرق التنمية-النمو
انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

6 

انًؼشفخ  َظشٌ   2

 وانًهبسح

لطحالب/ المواد الفعالة في الطحالب ا
الطبية لممواد  األهًُخ-ومواقع انتاجها

 المنتجة

انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

7 

انًؼشفخ  َظشٌ  2

 وانًهبسح

التطبيقات الحيوية لمطحالب/ السماد 
-طريقته-تعريف-الحيوي الطحمبي

 الدراسات عنه

انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 فذَىَخويحبضشاد 

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

8 

انًؼشفخ  َظشٌ   2

 وانًهبسح

التطبيقات الحيوية لمطحالب/ الوقود 
طرق -انواعه-تعريفه-الحيوي الطحمبي
 الدراسات عنه-انتاجه

انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

9 

انًؼشفخ  َظشٌ  2

 وانًهبسح

التطبيقات الحيوية لمطحالب/الوقود 
 األخهزح-الجزء العممي -الحيوي

 والتشخيص اإلَتبجالمستخدمة وطرق 

انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

12 

انًؼشفخ  َظشٌ   2

 وانًهبسح

التطبيقات الحيوية لمطحالب/ المعالجة 
-بالطحالب/ الطرق المعتمدة الحيوية 

 الدراسات المنجزة-الدالئل الحيوية

انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

11 

انًؼشفخ  َظشٌ  2

 وانًهبسح

التطبيقات الحيوية لمطحالب/مراجعة 
المواضيع وتكميف انجاز تقارير بحثية 

-الطمبةعنها بتوزيعها الى مجاميع 
شرح كيفية عمل بحث وفقراته وطريقة 

 كتابته

انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

12 

انًؼشفخ  َظشٌ  2

 وانًهبسح

التطبيقات الحيوية لمطحالب/ 
-المضادات الحيوية الطحمبية/ تعريفها

-اإلَتبجطرق -تاثيرها-أَىاػهب
 تشخيصها

وانؼشع انسجىسح 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ  2 13
انًؼشفخ 

 وانًهبسح

التطبيقات الحيوية لمطحالب/الفينوالت 
طرق -أَىاػهب-تعريفها-في الطحالب

انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 



  
 5الصفحح 

 
  

 

 انجُُخ انتحتُخ  .12

 :انمشاءاد انًطهىثخ 

  انُظىص األسبسُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 الكتاب  تاللغح العرتيح 

  علن الطحالة/حسيي علي السعذن و ًضال ادريس

 2002سليواى

  

 الكتاب  تاللغح اإلًكليزيح:

  Botany-Algae/Vashishta et al.2012 
 Microalgae-Biotechnologyand 

Microbiology/E. W. Becker2008 
 Algal Biotechnology and 

Environment/Dinabandhu Sahoo and B. D, 
Kaushik/2012 

 Biodiesel/A.Barker-2010 
 others 

يتطهجبد خبطخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل وسش انؼًم 

وانذوسَبد وانجشيدُبد وانًىالغ 

 االنكتشوَُخ (

 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساسبد 

 انًُذاَُخ ( 

 

 

 انمجىل  .13
 انمجىل يشكزٌ انًتطهجبد انسبثمخ

 - ألم ػذد يٍ انطهجخ 
 انمجىل اكجش يٍ انخطخ االستُؼبثُخ أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

  

 ويحبضشاد فذَىَخ الدراسات-تشخيصها-استخالص

 َظشٌ  2 14

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

التطبيقات الحيوية لمطحالب/القمويدات 
طرق -أَىاػهب-تعريفها-الطحمبية

الدراسات -تشخيصها-االستخالص
 عنها بالطحالب

انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

 َظشٌ 2 15

انًؼشفخ 

 وانًهبسح

التطبيقات الحيوية لمطحالب/انتاج 
عمم -المواد النانوية باستخدام الطحالب

-اإلَتبجطرق -مجاالته-تعريفه-النانو
 دراسات الطحالب والنانو 

انسجىسح وانؼشع 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 



  
 6الصفحح 

 
  

  



  
 1انصفحح 

 
  

 مىرج وصف انمقررو

 وصف انمقرر

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انحُبح  –كهُخ انتشثُخ نهؼهىو انصشفخ   انًشكزانمسى اندبيؼٍ /  .2

  فسهدخ انُجبد  اسى / سيز انًمشس .3

 برنامج البكالوريوس في علوم الحياة  انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 وانًختجشاد / انصفىف االنكتشوَُخ  انمبػبد انذساسُخ  أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 سُىٌ  انفصم / انسُخ .6

 ػًهٍ( 2َظشٌ + 2) اسجىػُبً سبػبد  4 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 2121/ 2/11 تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 انفسهجح.اكساب انطهثح انمفاهيم االساسيح نعهم  .1

 . نطانة عهى انىظائف انفسهجيح نهىثاخيتعرف ا .2

 وسيرها انعمهياخ انفسهجيح انمختهفح نهىثاخانتي تمكىه مه فهم آنياخ اكساب انطانة انمهاراخ  .3

انمختثريح انتي تمكىه مه فهم انمادج انذراسيح مه خالل اجرائه انتجارب اكساب انطانة انمهاراخ  .4

 انعمهيح داخم انمختثر.

 

 

 

 مراجعح أداء مؤسساخ انتعهيم انعاني ))مراجعح انثروامج األكاديمي((

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

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

 وصف البرنامج.



  
 2انصفحح 

 
  

 

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .11

 انًؼشفخ وانفهى أ . 

 . فسهدخ انُجبداٌ َتؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى انؼهًُخ نؼهى  -1
 . ػهً انتشكُت انخبص ثبػضب ء انُجبد انًختهفخ ودوسهب اٌ َتؼشف انطبنت  -2
 اػذاد كىادس يذسثخ نتذسَس يبدح االحُبء فٍ انًؤسسبد انتشثىَخ . -3
 تذسَت انطبنت ػهً طشائك انتذسَس انًختهفخ .  -4
 تهف االخهزح انًختجشَخ تذسَت انطهجخ ػهً استخذاو يخ -5

 

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 . يهبسح تذسَس يبدح االحُبء 
  انؼًهُبد انفسهدُخ نهُجبد تًكٍُ انطهجخ يٍ تىصُف 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

  أسهىة انًحبضشح 
  أسهىة انتفكُش وانًُبلشخ 

 طشائك انتمُُى      

 . اختجبساد َىيُخ 
  انكتشوَُخايتحبَبد 
  تمذَى تمبسَش 
  واخجبد َىيُخ 

 يهبساد انتفكُش -ج

 . اسهىة انًحبوسح ثٍُ انطبنت واالستبر 
 . واخجبد َىيُخ 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

  ًٍَاستخذاو انؼشض انتمذ 

 طشائك انتمُُى    

  تمذَى تمبسَش ، اختُبساد َىيُخ ، يشبسكبد صفُخ 

 وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انًهبساد  انؼبيخ  -د 

  اٌ َتًكٍ انطبنت يٍ َمم انًؼهىيبد انتٍ اكتسجهب خالل دساسته 
 . اٌ َكتست انطبنت يهُخ انتؼهُى وانتؼهى 



  
 3انصفحح 

 
  

 ثُُخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد 

انتؼهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىضىع

1 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 
انًؼشفخ 

 وانًهبسح
 العالقات المائية لمنبات 

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

2 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

   االزموزية  –االنتشار  وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

3 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 الجهد االزموزي والمائي  وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

4 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 النتح والثغور  وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

5 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 البناء الضوئي  وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

6 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 تفاعالت الضوء والظالم  وانًهبسح
وانؼشض انسجىسح 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

7 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 التنفس الضوئي  وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

8 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 التنفس ودورة كربس  وانًهبسح
وانؼشض انسجىسح 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

9 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 النقل بالمحاء وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

11 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 وانًهبسح
النباتية ) منظمات النمو والهرمونات 

 االوكسينات )
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

11 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 الجريمينات والسايتوكاينينات  وانًهبسح

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

12 

 2َظشٌ +  2
 ػًهٍ 

انًؼشفخ 

 حامض االبسيسيك واالثيمين وانًهبسح

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

13 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 الفايتوكروم  وانًهبسح

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

14 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 حركات النبات  وانًهبسح

انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 

15 
 2َظشٌ +  2

 ػًهٍ

انًؼشفخ 

 ابات وكمون البذور وانًهبسح
انسجىسح وانؼشض 

انتمذًٍَ 

 ويحبضشاد فذَىَخ

االيتحبٌ انُىيٍ 

 واالسئهخ انشفىَخ 



  
 4انصفحح 

 
  

 

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 :انعرتيح انكتاب انمىهجي تانهغح 

 : د. فيصم عثذ انقادر واخرون عهم فسيىنىجيا انىثاخ 

 انكتاب انمىهجي تانهغح اإلوكهيزيح:
Plant physiology  

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً سجُم 

وانذوسَبد انًثبل وسش انؼًم 

 وانجشيدُبد وانًىالغ االنكتشوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً 

سجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ 

 ) 

 

 

 انمجىل  .12

 انمجىل يشكزٌ انًتطهجبد انسبثمخ

 - ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 االستُؼبثُخانمجىل اكجش يٍ انخطخ  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 أ.د. محمد سعيد فيصل  اسم التدريسي: 

      



 
 

 1انصفحخ 
 

  
 

 
 ًَىرج وصف انًمشس

 ((يشاخعخ انجشَبيح األكبدًٍَ))يشاخعخ أداء يؤسسبد انزعهُى انعبنٍ 

 وصف انًمشس

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

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

 وصف البرنامج.

 

 خبيعخ انًىصم انًؤسسخ انزعهًُُخ .1

 لسى عهىو انحُبح  انًشكز/ انمسى اندبيعٍ  .2

 انًشحهخ انشاثعخ/انمُبس وانزمىَى  سيز انًمشس/ اسى  .3

   انًحبضشاد االنكزشوَُخ+google class room/meet انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4

 اانكزشوٍَ  فمظ انحضىس انًزبحخأشكبل  .5

 2222/2221انعبو انذساسٍ  انسُخ/ انفصم  .6

 اسجىع دساسٍ  22 (انكهٍ)عذد انسبعبد انذساسُخ  .7

 2021/6/28 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 اٌ َفهى انطبنت يفشداد انمُبس وانزمىَى ،االخزجبس .1

 اٌ َعًم انطبنت اخزجبساد رحصُهُخ ثبَىاعهب .2

 اٌ ًَُز ثٍُ اَىاع يٍ االخزجبساد انًىضىعُخ ،انًمبنُخ ،االدائُخ .3

 اٌ َمىو انطبنت ثجُبء خذول يىاصفبد .4

 اٌ َحمك انطبنت ششوط االخزجبس اندُذ .5

 اٌ َعًم انطبنت اخزجبساد فٍ يبدح االحُبء .6

 اٌ َحمك يعبيالد انسهىنخ وانصعىثخ  .7
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 يخشخبد انزعهى وطشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى .12

 رعشَف انًمشس انذساسٍ . أ 
يمشس يبدح انمُبس وانزمىَى هى يىاد رسبعذ انطبنت عهً انزعشف ثًعًُ انمُبس وانزمىَى وَسبعذ  ●

 انطبنت فٍ عًم اخزجبساد رحصُهُخ فٍ يبدح االحُبء ثبَىاعهب انًىضىعُخ ، انًمبنُخ ، االدائُخ 
 َهزى انطبنت ثزحمُك ششوط االخزجبس اندُذ ●

 

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 
 َزعهى يهبسح كزبثخ االهذاف انزشثىَخ  ●
 كزبثخ االغشاض انسهىكُخ ثبَىاعهب ●
 َصُع اخزجبساد فٍ يبدح االحُبء ●

 طشائك انزعهُى وانزعهى      

 
 انزعهُى االنكزشوٍَ  فٍ يحبضشاره ثسجت خبئحخ كىسوَب   ●

 طشائك انزمُُى      

 االنكزشوَُخ ثبالضبفخ انً رهُئخ انىاخجبد وانزمبسَشانزمُُى عٍ طشَك االخزجبساد  ●

 يهبساد انزفكُش -ج
 اٌ ًَزهك يهبسح رفسُش انُزبئح ●
 اٌ َسزُزح رحمُك ششوط االخزجبساد انصحُحخ  ●
 اٌ َمىو ثزدشَت اَىاع يٍ االخزجبساد واثجبد صحزهب ●

 

 طشائك انزعهُى وانزعهى     

 انًحباضشاد انزفبعهُخ انحُخ +اعذاد انزمبسَش +اانًحبضشاد انفُذَىَخ  ●
● google meet class room 

 طشائك انزمُُى    

 ايزحبٌ َهبَخ انعبو انذساسٍ+ااخزجبساد انكزشوَُخ +اعذاد رمبسَش حُخ +ايزحبٌ َصف انسُخ    ●

 (.انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ ) انًهبساد  انعبيخ وانًُمىنخ  -د 
●  

 

 ثُُخ انًمشس .11

 انسبعبد األسجىع
يخشخبد 

انزعهى 

 انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزعهُى انًسبق أو انًىضىع/ اسى انىحذح 

 سبعخ  2 1
َزعهى يفبهُى 

 عبيخ
 انكزشوٍَ انكزشوٍَ انمُبس وانزمىَى
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2 2 
يفبهُى 

 االخزجبس
 = حضىسٌ يفهىو االخزجبس

3 2 
اَىاع 

 االخزجبساد
 = = انزحصُهُخ  اَىاع االخزجبساد

4 2 
َعًم 

اخزجبس 

 انشفهُخ
= = = 

5 2 
َعًم 

 اخزجبس
 انكزشوٍَ انكزشوٍَ االخزجبساد انًىضىعُخ

6 2 
َعًم 

اخزجبساد 

 االدائُخ
 انكزشوٍَ انكزشوٍَ االخزجبساد االدائُخ 

7 2 
َجٍُ اخزجبس 

 رحصُهٍ
 ثُبء االخزجبساد انزحصُهُخ 

= 
= 

8 2 

َحمك 

ششوط 

االخزجبس 

 اندُذ

 انصذق

= 

= 

 = = انثجبد َعًم ثجبد 2 9

10 2 
َعًم عُُخ 

 اسزطالعُخ
 انعُُخ االسزطالعُخ 

= 
= 

11 2 
َجٍُ خذول 

 يىاصفبد
 خذول انًىاصفبد

= 
= 

 = = االغشاض انسهىكُخ  َعطٍ ايثهخ  2 12

13 2 
َحم 

 حسبثُب

 = خذول انًىاصفبد
= 

14 2 

َعًم 

يعبيم 

سهىنخ 

 وصعىثخ 

 = انسهىنخ وانصعىثخ 

= 

15 2 
َزبكذ يٍ 

ساليخ 

 االخزجبس

 = انزًُُز وفعبنُخ انجذائم

= 

 

 

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 :انمشاءاد انًطهىثخ 
 انُصىص األسبسُخ  ▪
 كزت انًمشس ▪
 أخشي      ▪

 انكزبة انًُهدٍ ثبنهغخ انعشثُخ 

●  

 انكزبة انًُهدٍ ثبنهغخ اإلَكهُزَخ:
يٍ لجم  اعذاد رمبسَش+يحبضشاد فٍ انمُبس وانزمىَى اعذاد انًذسس

 انطهجخ يصبدس يزعذدح يٍ كزت انمُبس يُهب
انمُبس وانزمىَى فٍ :انذنًٍُ ،احسبٌ عهُىٌ وعذَبٌ يحًىد انًهذاوٌ 

 ،انعشاق2225انعًهُخ انزشثىَخ ،
 ،عالو 2226انمُبس وانزمىَى فٍ انعًهُخ انزذسَسُخ ،
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ورشًم عهً سجُم ) يزطهجبد خبصخ 

انًثبل وسش انعًم وانذوسَبد 

 (د وانًىالع االنكزشوَُخ وانجشيدُب

وسش عًم نهزذسَت عهً عًم خذول انًىاصفبد واعذاد االخزجبس 

 pdfوفُذَى ،ثىسثىَُذ ،يحبضشاد رفبعهُخ ،

ورشًم عهً ) انخذيبد االخزًبعُخ 

سجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانزذسَت انًهٍُ وانذساسبد 

 ( انًُذاَُخ 

 

 

 انمجىل  .13

  انًزطهجبد انسبثمخ

  يٍ انطهجخ  ألم عذد

  أكجش عذد يٍ انطهجخ 
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 ًَىرج وصف انًمشس

 ((يشاخعح انثشَايح األكادًٍَ))يشاخعح أداء يؤصضاخ انتعهُى انعانٍ 

 وصف انًمشس

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب       

تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن 

 وصف البرنامج.

 

 خايعح انًىصم انًؤصضح انتعهًُُح .1

 لضى عهىو انحُاج –كهُح انتشتُح نهعهىو انصشفح   انًشكز/ انمضى اندايعٍ  .2

 فضهدح حُىاٌ سيز انًمشس/ اصى  .3

 تشَايح انثكهىسَىس فٍ عهىو انحُاج انثشايح انتٍ َذخم فُها .4

 انصفىف االنكتشوَُح –انًختثشاخ  –انماعاخ انذساصُح  أشكال انحضىس انًتاحح .5

 2221-2222انذساصٍ صُىٌ / انعاو  انضُح/ انفصم  .6

 صاعاخ اصثىعُا 4 (انكهٍ)عذد انضاعاخ انذساصُح  .7

 2/9/2222 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 اكتضاب انطانثح انًفاهُى االصاصُح نعهى انفضهدح انحُىاَُح .1

 َتعشف انطانة عهً وضائف االعضاء وتشاكُثها  .2

 انتًُُز تٍُ اَىاع االعضاء واالخهزج وتشاكُثهااكضاب انطانة انًهاساخ انًختثشَح وتًكُُه يٍ  .3

 َتعشف انطانة عهً وظائف االعضاء وطشق عًهها  .4

5.  

6.  

7.  
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 يخشخاخ انتعهى وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى .12

 تعشَف انًمشس انذساصٍ . أ 
 اٌ َتعشف انطانة عهً انًفاهُى انعهًُح نعهى فضهدح انحُىاٌ ●
 االحُاء فٍ انًذاسس وانًؤصضاخ انتشتىَحاعذاد كىادس يذستح نتذسَش يادج  ●
 تذسَة انطانة عهً طشائك تذسَش عهى االحُاء وانفضهدح انحُىاَُح ●
 تذسَة انطهثح عهً اصتخذاو يختهف االخهزج انًختثشَح انعهًُح ●

 انًهاساخ انخاصح تانًىضىع   -ب 
 يهاسج تذسَش يادج االحُاء ●

 تانًدهشتًكٍُ انطهثح يٍ تىصُف انًُارج االحُائُح  ●

 طشائك انتعهُى وانتعهى      

 اصهىب انًحاضشج ●

 اصهىب انتفكُش وانًُالشح ●

 طشائك انتمُُى      

 اختثاساخ َىيُح ●

 ايتحاَاخ انكتشوَُح ●

 تمذَى تماسَش ●

 واخثاخ َىيُح ●

 يُالشاخ عهًُح ●

 يهاساخ انتفكُش -ج
 اصهىب انًحاوسج تٍُ انطانة واالصتار ●

 واخثاخ َىيُح ●

 طشائك انتعهُى وانتعهى     

 اصتخزاو انعشض انتمذًٍَ ●

 طشائك انتمُُى    

 تمذَى تماسَش، اختثاساخ َىيُح، يشاسكاخ صفُح ●

 (.انًهاساخ األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ ) انًهاساخ  انعايح وانًُمىنح  -د 
 خالل دساصته االكادًَُحاٌ َتًكٍ انطانة يٍ َمم انًعهىياخ انتٍ اكتضثها  ●

 اٌ َكتضة انطانة يهُح انتعهُى وانتعهى ●
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 بنٌة المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 
نظري  2
 عملً 2+

المعرفة 
 والمهارة

 المقدمة الفسٌولوجٌا ومبادئها العامة
والعرض السبورة 

التقدٌمً والمحتضرات 
 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

2 
نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 التنفس الداخلً والتنفس الخارجً والمهارة

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

3 
نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

فسلجة الجهاز العصبً/ الخلٌة العصبٌة 
التنبٌه والنشاط  –قابلٌة التهٌج  –

 الكهربائً

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

4 
نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

فسلجة الجهاز العصبً/  جهد الفعل 
التركٌب الدقٌق  –وخصائص االعصاب 

 النواقل العصبٌة –للمشابك العصبٌة 

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

5 
نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

 -فسلجة الجهاز العضلً/ انواع العضالت
 –العضلٌة التراكٌب الدقٌقة للخالٌا 

 الخصائص الكٌمٌائٌة للعضالت

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

6 

نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

فسلجة الجهاز العضلً/ مصادر الطاقة 
فً العضلة العالقة بٌن المنبه واالستجابة 

العجز –انتاج الحرارة فً العضلة –
 التعب  -االوكسجٌنً 

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

7 
نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

 -منظم الخطى–الدوران/ القلب فسلجة 
انتقال -الحوادث الكهربائٌة فً القلب

 موجة التهٌج

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

8 

نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

فسلجة الدوران/ ضعط الدم والعوام 
زمر –العصبٌة السٌطرة  –المؤثرة علٌه 

 –الجهاز اللمفاوي -عامل رٌسس –الدم 
 العقد اللمفاوٌة ووظائفها

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

9 
نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

الجهاز الهضمً  الهضمً/فسلجة الجهاز
–المعدة  الهضم فً–الغدد الملحقة  –

 االنزٌمات الهاضمة فً المعدة

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

10 
نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

–الهضم المعوي  فسلجة الجهازالهضمً/
 -االمتصاص  –البنكرٌاس وافرازاتها 

 االبراز

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

11 
نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

الكلٌة والجهاز االخراجً / تنظٌم سوائل 
 تنظٌم حجم البول –وظائف الكلٌة –الجسم 

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

12 
نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

تنظٌم تكوٌن –الغدد الصماء / الهرمونات 
الغدة النخامٌة  –وافراز الهرمونات 

 هرموناتها -الغدة الدرقٌة –هرموناتها 

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

13 
نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

 –الغدة جنب الدرقٌة  الغدد الصماء / 
الغدة  –هرموناتها الغدة الصنوبرٌة 

 الصعترٌة

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

14 
نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

الغدد –الغدة الكظرٌة  الغدد الصماء / 
 الجنسٌة والهرمونات الجنسٌة

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات

15 

نظري  2
عملً 2+  

المعرفة 
 والمهارة

فسلجة الجهاز التكاثري/ الجهاز التكاثري 
مراحل تكوٌن  –الذكري واالنثوي 

 –تاثٌر الهرمونات – البٌوض والنطف
 االخصاب والحمل

السبورة والعرض 
التقدٌمً والمحتضرات 

 الفٌدٌوٌة

االمتحان الٌومً واالسئلة 
 الشفوٌة والمناقشات
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 :انمشاءاخ انًطهىتح 
 انُصىص األصاصُح  ▪

 كتة انًمشس ▪

 أخشي      ▪

 انكتاب انًُهدٍ تانهغح انعشتُح 

 تانُف: د. َىصف يحًذ عشبفضُىنىخُا انحُىاٌ /  ●

 د. صثاذ َاصش انعهىخٍ     د. فاسوق َاخٍ كشياَح

 د. يشواٌ عثذ انشحُى َاس

 انكتاب انًُهدٍ تانهغح اإلَكهُزَح:
●  

وتشًم عهً صثُم ) يتطهثاخ خاصح 

انًثال وسط انعًم وانذوسَاخ 

 (وانثشيدُاخ وانًىالع االنكتشوَُح 
 

وتشًم عهً ) انخذياخ االختًاعُح 

صثُم انًثال يحاضشاخ انضُىف 

وانتذسَة انًهٍُ وانذساصاخ 

 ( انًُذاَُح 
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  انًتطهثاخ انضاتمح

  ألم عذد يٍ انطهثح 

  أكثش عذد يٍ انطهثح 

 




