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 وصف البرنامج األكاديمي  

ا الدراسات  برنامج  قسم علالويمنح  في  علوم    الحياةوم  لية  اختصاص  في  البكالوريوس    بعد  الحياةشهادة 

ساعة لكل    2اسبوع و  15إنهاء اربع سنوات دراسية و ذلك باستيفاء كورسين في كل سنة دراسية بواقع  

ساعات  (نظري)  دراسي  مقرر اربع  او  مقرر    وثالث  ك  (لي عم)  اسيردلكل  وتقديم    الفي  الكورسين 

بحث مشروع  للمرحلة   ومناقشة  الدراسة  عدد وحدات  أن  ,علما  متخصصة  علمية  لجنة  قبل  من  التخرج 

الثالثة    34الثانية    المرحلة  ساعة،   36لى  االو ،المرحلة  الرابعة    34ساعة  والمرحلة   ، ساعة   39ساعة 

خ المعطاة  الدراسية  ا  اللوالمواد  ت  بعالرالسنوات  علومتتضمن  عل  خصصات  االربع:  االحالحياة  ياء م 

 ، علم البيئة. ، علم الحيوان، علم النبات المجهرية

 

 امعة بغداد ج -ارة التعليم العالي والبحث العلميزو ليميةة التعالمؤسس .1

   كلية العلوم / المركز  العلميالقسم  .2

 علوم الحياة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 علوم الحياة  بكالوريوس ة اسم الشهادة النهائي .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 اليوجد المعتمد    برنامج االعتماد .6

 ة األخرى  الخارجي المؤثرات .7
مناقشة طالب مشروع التخرج   التدريب الصيفيو العنكبوتية ةلشبكا

 للمرحلة الرابعة 

   9/2019 /1 اد الوصف تاريخ إعد .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

على التعامل مع  لوم الحياة من خالل رفد القطر بالباحثين واالساتذة القادرين  عرفة بمجاالت عنشر الوعي والم

في   الحاصلة  الحديثة  والتطورات  والتكنولوجيا  التغيرات  تطور  العلوم  تطوي عصر  لا لمواكبة  في    ر والمساهمة 

ال والبيئيةمؤسساتنا  والصناعية  والصحية  لقسمعلمية  االكاديمي  البرنامج  يقدم  الحياة    .  تختص علوم  دراسات 

ة والبيئية التي تعيش فيها. ومن هنا جاء تخصصه يبتنوع الكائنات الحية وتطورها واالختالف في النظم الحيو

وعلم البيئة وكل ماله صلة بالعلوم   اء المجهريةيحوعلم النبات وعلم اال  نااسة علم الحيوالرباعي االبعاد في در

 ة المختبرية والمجاهر وكيفية اجراء التحاليل المختبرية. هم في استخدام االجهزفضال عن المعرفة والفاالخرى، 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  البرنامجمخرجات   .10

  يةهداف المعرفالا-أ

    لمعرفة والفهم لمفهوم علوم الحياة.الحصول على ا تمكين الطالب من -1أ

 لقوانين الطبيعة المتعلقة بعلوم الحياة.ل على المعرفة والفهم تمكين الطالب من الحصو -2أ

 للطرق الصحيحة في استخدام االجهزة. تمكين الطالب من الحصول على المعرفة والفهم -3أ

 لتدقيق والكشف عن الكائنات الحية. لمعايير ا مهفعرفة والالحصول على الم ن الطالب منكيتم -4أ

والفهم لمواكبة التطور العالمي في كل المجاالت العلمية         على المعرفةمن الحصول  تمكين الطالب -5أ

 الخاصة بعلوم الحياة.    

   بالبرنامجالخاصة  المهاراتاالهداف –ب 

 ية.ت علممهارا  – 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل.  -2ب

 تخدام والتطوير. مهارات االس -3ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 اد الدراسية.توضيح وشرح المو -1

 تزويد الطلبة بالمعرفة عن طريق الواجبات البيتية. -2

 مطالبة الطالب بزيادة المكتبة للحصول على المعرفة االكاديمية. -3

 المواقع االلكترونية.  عهم على زيارةتحسين الطلبة من خالل تشجي -4

 تقييم طرائق ال     

 

 اختبارات يومية من خالل اسئلة متعددة الخيارات.  -

 واجبات اليومية.جات للوضع در -

 وضع درجات مشاركة في االسئلة المنافسة الصعبة.  -
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 طة بالمادة. مواضيع المرتبتمكين الطلبة من التفكير والتحليل لل -1ج         

 كير والتحليل للمواضيع المتعلقة بمعايير استخدام االجهزة.ن التفلبة مطلتمكين ا -2ج

   كين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين العلوم المدروسة.مت -3ج

   .على نطاق العالم ية للدراسةعلمال معاييرالتمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة ب -4ج   

 م والتعلم  طرائق التعلي     

 قة بمخرجات التفكير والتحليل. تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعل -

 تتطلب التفكير والتحليل.  تتعلق معينةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  -

 للمواضيع . ما السبب(  ، ى رات مثل )كيف، لماذا، متة خالل المحاضطرح مجموعة من االسئلة التفكيري -

 سببية علمية. اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية عن طريق اسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية. -

 امتحانات يومية باسئلة علمية. -

 .اجبات اليوميةوضع درجات للو -

 ضيع الدراسية. نافسة للمواملدرجات مشاركة السئلة ا -

 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  تهارا )المالمنقولة التاهيلية و المهارات العامة-د 

 تمكين الطالب من استخدام نماذج واشكال. -1د

 تمكين الطالب من اجتياز مقابالت العمل. -2د

 ات محلية واقليمية ودولية.قبل جه م منظنهنية تاجتياز اختبارات ملطالب من ين اتمك -3د

    مر بعد التخرج.تمكين الطالب على تطوير ذاتي مست -4د

 والتعلم   التعليمطرائق          

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل.  -

التفكير   الحياة تتطلب اقشة مواضيع تتعلق بعلومالمحاضرات لمنتكوين مجموعات نقاشية خالل  -

 والتحليل. 

 مية.اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات عل -

 طرائق التقييم          

 امتحانات يومية باسئلة بيتية . -

 اعطاء درجات محددة للواجبات البيتية  -
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 

رمز المقرر أو 

 لمساقا
 المساققرر أو اسم الم

 مدةلمعتوحدات الاالساعات و

 عملي  نظري 

المرحلة 

 االولى 

101 HR Human rights 
2 - 

 102 D Freedom and democracy 2 - 

 103 CY Cytology 2 2 

 104 BBP Biophysics 2 2 

 105 BOC Organic chemistry 2 2 

 106 BBM Biological mathematics 2 - 

 107 BCS1 Computer science 1 - 2 

 337 BGE Genetics 2 2 

 109 BPA Paleontology 2 2 

 110 BAC Analytical chemistry 2 2 

 111 BBS Biostatistics 2 - 

 112  BCS2 Computer science 2 - 2 

 113 BA Arabic 2 - 

 BBSA114 Biosafety 1 - 

 BBSE115 Biosecurity 1 - 

 BE116 English 2 - 

المرحلة 

 الثانية 
214 BIN 

Invertebrates 2 2 

 215 BEN Entomology 2 2 

 216 BBC1 Biochemistry 1 2 2 

 217 BBT Biosystematics 2 2 

 218 BPA Plant anatomy 2 2 

 219 BCS1 Computer science 1 - 2 

 220 BPR Parasitology 2 2 

 221 BBA Bacteriology 2 2 

 222 BBC2 Biochemistry 2 2 2 

 223 BDB Development and biodiversity 2 2 

 224  BPG Plants groups 2 2 

 225 BCS2 Computer science 2 - 2 

 BE226 English 2 - 

المرحلة 

 الثالثة 
326 BEC Ecology 

2 2 

 327 BMP Microbial physiology 2 2 
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 328 BPP Plant physiology 2 2 

 331 BMY Mycology 2 2 

 332 BPO Pollution 2 2 

 333 BAP Animal physiology 2 2 

 446 BS Serology 2 2 

 335 BAN Antibiotics 2 2 

 336 BIM Immunology 2 2 

 108 BHI Histology 2 2 

المرحلة 

 الرابعة

438BMBG 
Molecular biology and bacterial genetics 

2 2 

 439 BBI Biotechnology 2 2 

 440 BASM Aquatic and soil microbiology 2 2 

 441 BEM Embryology 2 2 

 442 BGEE Genetic engineering 2 2 

 443 BFM Food microbiology 2 2 

 444 BVI Virology 2 2 

 445 BHE Helminthology 2 2 

 330 BCA Comparative anatomy 2 2 

 447 CA Clinical analysis 2 2 

 448 BRP Research project 4 - 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 . وصف كيفية قيام القسم بمتابعة تقدم الطلبة وانجازتهم ودرجاتهم -

 المشاركة في والمؤتمرات العلمية. -

 المشاركة في ورش العمل والندوات.  -

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

  لتعليم العالي والبحث العلميعلمي وحسب تعليمات وزارة ا -زي القبول المرك

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

حليل يبين كل مادة والمهارات التي تزودها للطالب والوارد مج: عبارة عن جدول تاخارطة مهارات البرن 

 ذكرها بالفقرات السابقة وهي كاالتي  

 المعرفة والفهم. -

 مهارات حل المشاكل العلمية.  -

 ل. مهارات التفكير والتحلي -

 مهارات االستخدامات والتطوير الذاتي. -
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 تغطية الكادر المتخصص. -
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 ج مخطط مهارات المنه

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  

السنة /  

 المستوى 
 اسم المقرر  رمز المقرر 

 أساسي

 ياري اختأم 

 االهداف المعرفية 
  ية لمهارات االهداف ا

 برنامج الخاصة بال
هداف الوجدانية  اال

 قيمية لوا

التاهيلية  المهارات العامة و

 المنقولة 

) أو( المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب  3ب  2ب  1ب  4أ 3أ 2أ 1أ
 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي HR Human rights 101 المرحلة االولى 

102 D Freedom and 

democracy 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 103 CY Cytology اساسي  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

104 BBP Biophysics اساسي  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

 105 BOC Organic chemistry اساسي  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

106 BBM Biological 

mathematics 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 107 BCS1 Computer science 1 اساسي  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

108 BHI Histology اساسي  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

109 BPA Paleontology اساسي  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

110 BAC Analytical 

chemistry 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

111 BBS Biostatistics اساسي  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

 112  BCS2 
Computer science 2 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 113 BA 
Arabic 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي



 

 

 

 

 
الصفحة   

8 
 

  

 BBSA114 
Biosafety 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 BBSE115 
Biosecurity 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 BE116 
English 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 المرحلة الثانية
214 BIN Invertebrates اساسي  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

 215 BEN 
Entomology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 216 BBC1 
Biochemistry 1 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 217 BBT 
Biosystematics 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
218 BPA Plant anatomy 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  سياسا

 219 BCS1 
Computer science 1 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
220 BPR Parasitology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
221 BBA Bacteriology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
222 BBC2 Biochemistry 2 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 223 BDB Development and 

biodiversity 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 224  BPG 
Plants groups 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 225 BCS2 
Computer science 2 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 226 BE 
English 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 المرحلة الثالثة
326 BEC Ecology اساسي  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
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327 BMP 

Microbial 

physiology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
328 BPP Plant physiology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
329 BPB 

Pathogenic 

bacteriology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
330 BCA 

Comparative 

anatomy 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
331 BMY Mycology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 332 BPO 
Pollution 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
333 BAP Animal physiology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
334 BMEP Medicinal plants 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
335 BAN Antibiotics 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
336 BIM Immunology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
337 BGE Genetics 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 438BMBG Molecular biology املرحلة الرابعة

and bacterial 

genetics 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
439 BBI Biotechnology اساسي  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

 
440 BASM 

Aquatic and soil 

microbiology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
441 BEM Embryology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
442 BGEE Genetic engineering 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي



 

 

 

 

 
الصفحة   

10 
 

  

 
443 BFM Food microbiology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
444 BVI Virology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
445 BHE Helminthology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
446 BS Serology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
447 CA Clinical analysis 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي

 
448 BRP Research project 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي
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 االمن الحيوي لمادة   وصف المقرر 

 

 كلية العلوم   –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 ة وم الحياعل قسم القسم الجامعي / المركز  .2

 BBSA114 /النظري االمن الحيوي اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2020-2019 الفصل / السنة  .6

 ساعة في االسبوع   2 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .7

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 أهداف المقرر  .9

 المن الحيوياي يم االساسية فلب على المفاهالطا يتعرف .1

 كيفية التعامل مع المواد المختبرية واالجهزة والمعدات البايولوجية يتعلم الطالب  .2
العدوى والكائنات الممرضة وكيفية التعامل معها يتعرف الطالب على كيفية انتقال  .3

 بحذر
لالمن  االرشادات الدولية يتعلم الطالب كيفية وقاية نفسه وزمالئه من خالل اتباع .4

 الحيوي 
 تعليم الطالب اخالقيات البحث العلمي وعدم البوح بالمعلومات المهمه  .5

 

 
 

 
 
 
 

وصف   الحياتيم  فهوم   الحيوياالمن  يوفر  والوقاية    االمن  المختبرية  والمواد  االجهزة  مع  التعامل  وكيفية 

 .مواد الخطرةواالمان في التعامل مع ال



 

 

 

 

الصفحة    

12 
 

  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 هو االمن الحيوي يتعلم الطالب ما  -1أ

 عد االرشاديةن خالل اتباع القوااستخدام ووقاية نفسه ميتعلم الطالب كيفية  -2أ

 باحترافية وامان واخالقالتعامل مع المواد البايولوجية  -3أ
 عدم التعامل مع اي جهه خارج المختبر او المؤسسة العلمية-4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  ذرالقواعد االرشادية المحلية والدولية وكيفية تطبيقها بحالتعرف على  – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 لتعليم والتعلم  رائق اط     

 

 استخدام جهاز العرض  .1
 استخدام الرسوم والمخططات على السبورة  .2

 

 

 طرائق التقييم      

 

 تحريرية اختبارات 

 طرح االسئلة الفكرية خالل المحاضرة 

 

 
 مهارات التفكير  -ج

 االسئلة الفكرية  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 لتعلم  التعليم واطرائق     

 ة واالفالم  العرض الحديث استخدام اجهزة

 

 طرائق التقييم     

 

 اختبارات تحريرية وشفهية  
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 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة )  -د 

 توجيه الطالب وتنمية الرغبة لديه في التخصص-1د

 واالمن الحيوي  الحيويةين السالمة انقوفهم   الطالب على توسيع مقدرة-2د

 -3د

     -4د
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 بنية المقرر  .11

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
المساق أو  اسم الوحدة / 

 الموضوع 
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم 

1 2 

What is Biosecurity, 
History of Biosecurity, 
Differentiating between 

biosafety and biosecurity 

 

  

 

What is Biosecurity 
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 

2 2 

Goals of Biosecurity, 
Some factors influencing 

biosecurity, What are the 

Biosecurity hazards? 

 

 

Goals of Biosecurity 
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 

3 2 

Biosecurity in 

boratory La laboratorie,

 ,ksosecurity risBi Risks,

Categories Definition 

 

 

 

 

Biosecurity 
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 

4 2 

Laboratory biosecurity 

program Responsibility 

for VBM (Valuable 

Biological Material) 

,   Elements of a Strong 
Biosecurity Program  

 
 

Laboratory biosecurity 

program 
جهاز 

 العرض 
امتحان 

 فصلي  

5 2 

The Virtual Biosecurity 

Center (VBC), 
Participating 

Organizations 

 

The Virtual 
Biosecurity 
Center 

جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 

6 2 

Participating 

Organizatio, Developing 

a Biosecurity Program 

 

Participating 
Organizatio 

جهاز 

 العرض 
  اراتاختب

 يومية 

7+8 

 

 

 

4 

Biosecurity Risk 

Assessment and  

Management Process, 
risk management 

program 

Biosecurity Risk 
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 
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 البنية التحتية   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 اساتذة المادة  محاضرات معدة من قبل
 

بيل المثال  ) وتشمل على سمتطلبات خاصة 

والدوريات والبرمجيات  ورش العمل 

 والمواقع االلكترونية ( 

Harding, A.L., and Brandt Byers, K. Epidemiology of 

laboratory-associated infections . In: Fleming, D.O., and 

Hunt, D.L. Biological safety: principles and practices. 

Washington, DC: ASM Press, 2000;35-54 

 
Salerno, R.M and Gaudioso, J. Laboratory Biosecurity 
Handbook , CRC Press. 2007 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 

 

 ر موذج وصف المقرن

 1لعلم احلاسوب  وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .13
 جامعة بغداد 

 / المركز علمي القسم ال .14
 ية العلوم / قسم علوم الحاسوب لك

 I / 107 BCSمهارات الحاسوب  اسم / رمز المقرر  .15

 
 أشكال الحضور المتاحة  .16

 الكتروني ضوري ومدمج ح

 الفصل / السنة  .17
 الول / الفصل ا فصلي

 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .18
 عملي ساعة  30 

 

 علم الحاسوب المفاهيم االساسية في علم الحاسوب ونظم التشغيل يوفر وصف 
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 تاريخ إعداد هذا الوصف   .19
1/9/2019 

 أهداف المقرر  .20

نظام التشغيل   وأيضاللحاسوب من حيث انواعه ومكوانته واستخداماته ... اخل  اسيةاملفاهيم االس م الطالبيتعل
windows . 

 . ... اخل  البحث عن املعلومة الصحيحة وأيضاتعليم الطلبة كيفية االستفادة من االنرتنت مبجال ختصصهم  أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .21

   ية المعرفهداف األ -أ
 مكونات الحاسبة.تعلم الطالب   -1أ

 استخدام الحاسبة.تعلم الطالب   -2أ

 . windowsام التشغيل طالب نظتعلم ال -3أ
 منها بمجال تخصصهم.  تعلم الطالب كيفية التصفح والبحث في االنترنت واالستفادة -4أ
   -5أ

   -6أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 باستخدام الحاسبة.المهارات  ميةتن   - 1ب

       .استخدام االنترنتتعريف الطالب على كيفية    - 2ب

    – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 . الشرح على السبورة وجهاز العرض

( إلعطاء المادة وذلك عن  google classroomاستخدام الصفوف االلكترونية )ونا تم بسبب جائحة كر

 للمحاضرات و فيديوات شرح . pdfع ملفات طريق رف

 

 طرائق التقييم      

 

متحانات اليومية  (  لالgoogle classroomااللكترونية ) الصفوف استخدامبسبب جائحة كرونا تم 

 . والفصلية والواجبات البيتية
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . الشرح على السبورة وجهاز العرض

( إلعطاء المادة وذلك عن  google classroomاستخدام الصفوف االلكترونية )بسبب جائحة كرونا تم 

 للمحاضرات و فيديوات شرح . pdfطريق رفع ملفات 

 

 يم  ق التقيطرائ   

 

متحانات اليومية  (  لالgoogle classroomاستخدام الصفوف االلكترونية )بسبب جائحة كرونا تم 

 والفصلية والواجبات البيتية. 

 
 والتطور الشخصي (. خرى المتعلقة بقابلية التوظيف المهارات األالمنقولة ) التأهيلية المهارات العامة و -د 

 -1د

 -2د

 -3د

     -4د

 
 قرر الم بنية .22

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم ليم طريقة التع اسم الوحدة / أو الموضوع

1 

2  

1. Basic Introduction to 

Computers. 

    1.1 What is a Computer? 

    1.2 The Components of a 

Computer. 

    1.3 Advantages and 

Disadvantages of Using 

Computers. 

 

ض
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ت
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ة 

مي
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ت 
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حا
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2 2  1.4 Networks and the Internet. 

    1.5 Computer Software. 

    1.6 Categories of 

Computers. 

3 2  1.7 Examples of Computer 

Usage. 

    1.8 Computer Applications 

in Society. 

4 2  2. The Internet and the World 

Wide Web  

    2.1 The Internet 

    2.2 Connecting to the 
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 البنية التحتية   .23

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

. امير حسين ، م. بالل  . ا.م. د. زياد محمد عبود، ا.د. غسان حميد ، ا.م.د1

،    الجزء االول" –"أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية كمال ،   

2014لترجمة ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتاليف وا      

2. G. Shelly, M. Vermaat, J. Quasney, S. Sebok and S. 

Freund, “Discovering Computers-Fundamentals:  

    Your Interactive Guide to the Digital World”, 

Course Technology, Cengage Learning, 2012. 

3. M. Miller, “Absolute Beginner's Guide to 

Computers and the Internet”, Que Publishing, 2002 
  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (   المجالت العلمية , التقارير ,....) 
 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .24

Internet 

5 2  2.3 Access Providers 

2.4 Internet Addresses 

6 2  2.5 Browsing the Web 

2.6 Web Addresses 

7 2  2.7 Navigating Web Pages 

2.8 Searching the Web 

8 2  3. Application Software 
3.1 The Role of System 
Software 

9 2  3.2 Working with Application 

Software 

3.3 Web Applications 

10 2  3.4 Application Software for 

Communications 

11 2  4. Windows 7 

4.1  Desktop Components 

4.2  Start Menu 

12 2  4.3  Windows Accessories 
4.4 Start and shut down 
computer 
4.5 Searching 

13 2  4.6 Using Help function 
4.7 The Taskbar 
4.8 File and Folder 

14 2  Exam 
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 نظام المقررات  بإلغاءالغيت المادة 

 

 ف المقرر نموذج وص

 

 وصف المقرر 

 

 علومكلية ال / بغداد  / جامعةة التعليم العالي والبحث العلميوزار  المؤسسة التعليمية .25

   قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز  .26

 CY 103 علم الخلية اسم / رمز المقرر  .27

 علم االحياء العام  التي يدخل فيها امج البر .28

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .29

 2020 -2019/  االول الفصل / السنة  .30

 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .31
  4عملي=  2نظري + 2الواحد )ساعة للفصل الدراسي  64

 اسبوعيا( 

 3/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف   .32

 مقرر أهداف ال .33

 الخلية الحية وغير الحية ومعرفة اوصافها ووظائفها حتويات دراسة م -1

  طرق انقسام الخليةدراسة  -2

 دراسة الدورة الخلوية  -3

 كبيرة والصغيرة( )الجزيئات الحيوية والتي تتضمن الجزيئات ال لخليةيمياء ادراسة ك -4

 الخليةدراسة تركيب الغشاء الخلوي وميكانيكيات انتقال المواد من والى  -5

 مسارات انتقال الطاقة وعمليات االستنساخ والترجمة دراسة -6

 
 

 تحدث فيها   ا والعمليات التيعلم الخلية دراسة محتويات الخلية الحية ومكوناتهيوفر وصف 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .34

 هم فة والفالمعر -أ
 الخلوية    التعرف على تركيب الخلية واهمية المكونات -1أ

 معرفة مراحل االنقسام الخلوي واطوار الدورة الخلوية    -2أ

 فظة على حيوية الخاليا الكيميائية في المحامركبات مية الفهم اه -3أ
 ديد الخالياارية تجي استمرف التعرف على اهمية عمليات الترجمة واالستنساخ وبناء البروتين -4أ

  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 استخدام وسائل االيضاح  - 1ب

 لصور استخدام وسائل عرض الشرائح الستعراض االشكال وا  - 2ب

 عليم والتعلم  ائق التطر     

 شرح المادة عن طريق المحاضرات باالضافة الى وسائل االيضاح -1

 العلمية الخاصة بمنهج المادة لمقاالتبحوث واالنشاطا ت العلمية بتقديم ال -2

 م طرائق التقيي     

 عن طريق االختبارات الفصلية واليومية 

 الفعالة في الصف ضور والمشاركةعن طريق متابعة مداومة الطلبة على الح

 
 مهارات التفكير  -ج

 المشاركة بالمناقشات اثناء عرض المادة العلمية  -1ج

 لومات العلمية يث المعمع تحد التواصل المستمر -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 طرائق التقييم     

 

 

 
 (.لتوظيف والتطور الشخصي لقة بقابلية االمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتع  -د 

 مواكبة التطورالعالمي بخصوص المادة العلمية   -1د

 القابلية على عرض المعلومات باستخدام الوساثل الحديثة  -2د

 -2د

 -3د

     -4د
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 بنية المقرر  .35

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

1 
2 

concept of cytology, 

the cell theories  
Introduction 

 المحاضرات 

 
بارات االخت

 المباشرة 

2 

2 

a comparison 

between prokaryotic 

cell and eukaryotic 

cell  

The cell       
 المناقشات 

 
النشاطات 

 الصفية 

3 

2 

the living part of the 

cell and their 

functions 

Cell contents 
وسائل  

 االيضاح 
متابعة 

 الحضور 

4 

2 

the cytoplasmic 

content, different 

types of plastids   

Cytoplasm and 

cytoplasmic 

organelles 
  

5 

2 

the protoplasmic 

portion, vacuoles, 

crystals,  

The non-living 

inclusions 
  

6 2 mitosis, meiosis Cell division   

7 2 Phases of cell cycle The cell cycle   

8 2 Mid examination    

9 
2 

Micromolecules: 

Water, Minerals 

Chemistry of the 

Cell 
  

10 

2 

Macromolecules: 

Carbohydrates, 

Proteins, Lipids, 

Nucleic acids 

Chemistry of the 

Cell 
  

11 

2 

Cell Membrane 

Structure and 

Function 

Cell Membrane   

12 

2 

Passive Transport: 

Simple diffusion, 

Facilitated diffusion, 

Osmosis 

Transport 

Mechanisms 
  

13 

2 
Active Transport: 

Active transport via 

protein pumps      

Transport 

Mechanisms 
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 لتحتية  البنية ا .36

 المطلوبة :  اءاتالقر

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

1- Stewart M. (2007): Cell Biology; Twenty-

First Century Books (CT). 

2- Morgan S. (2005): Cells and Cell Function; 

Heinemann Educational Books. 

3- Hoffman F. and Jamieson J. (1997): Cell 

Physiology; Oxford University Press 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

يات والبرمجيات  ورش العمل والدور

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 يدانية ( المهني والدراسات الم
 

 
 

 

 لحيوية لمادة السالمة ا  وصف المقرر 

 

 كلية العلوم   –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .37

Vesicular transport 

14 

2 

Glycolysis, The 

preparatory 

reaction,                                    

Krebs cycle, 

Electron transport 

chain 

 

Energy-

Releasing 

Pathways 
  

15 

2 

The enzymes needed 

for DNA replication 

Virus multiplication 

cycle 

Replication of 

DNA 
  

16 2 Mid Examination    

م السالمة وكيفية التعامل مع االجهزة والمواد المختبرية والوقاية واالمان  فهوالسالمة الحيوية ميوفر وصف  

 مواد الخطرة في التعامل مع ال
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 قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز  .38

 BBSA114 النظري  السالمة الحيوية اسم / رمز المقرر  .39

  البرامج التي يدخل فيها  .40

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .41

 2020-2019 الفصل / السنة  .42

 ساعة في االسبوع   2 )الكلي( ة ساعات الدراسيال عدد .43

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف   .44

 أهداف المقرر  .45

   يويةالسالمة الحيتعرف الطالب على المفاهيم االساسية في  .1
 كيفية التعامل مع المواد المختبرية واالجهزة والمعدات البايولوجية يتعلم الطالب  .2

التعامل معها ممرضة وكيفية والكائنات ال دوىالعيتعرف الطالب على كيفية انتقال  .3

 بحذر
يتعلم الطالب كيفية وقاية نفسه وزمالئه من خالل اتباع االرشادات الدولية  .4

 للسالمة الحيوية
 

 
 

 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .46

 المعرفة والفهم  -أ
 السالمة الحيوية يتعلم الطالب ما هي  -1أ

 من خالل اتباع القواعد االرشاديةاستخدام ووقاية نفسه ية يتعلم الطالب كيف  -2أ

 التعامل مع المواد البايولوجية وارتداء اللباس المختبري الخاص  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
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 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  القواعد االرشادية المحلية والدولية وكيفية تطبيقها بحذرالتعرف على  – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 استخدام جهاز العرض  .1
 استخدام الرسوم والمخططات على السبورة  .2

 

 

 طرائق التقييم      

 

 ية ت تحريراختبارا 

 طرح االسئلة الفكرية خالل المحاضرة 

 

 
 مهارات التفكير  -ج

 االسئلة الفكرية  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 م والتعلم  طرائق التعلي    

 اجهزة العرض الحديثة واالفالم  دام استخ

 

 طرائق التقييم     

 

 اختبارات تحريرية وشفهية  

 
 طور الشخصي (.ات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتالمهارات  العامة والمنقولة ) المهار -د 

 التخصصتوجيه الطالب وتنمية الرغبة لديه في -1د

   مة الحيويةالسال قوانينب على فهم  توسيع مقدرة الطال -2د

 -3د

     -4د
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 البنية التحتية   .48

 القراءات المطلوبة : 

 ة النصوص األساسي ▪
 كتب المقرر  ▪
       رىأخ ▪

 محاضرات معدة من قبل اساتذة المادة 
 

 بنية المقرر  .47

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
طريقة 

 تعليمال
طريقة 

 التقييم 

1+2 4 

  الصحة ، المهنية السالمة
  عن  تاريخية نيذة  ،  المهنية
،    المهنية والصحة  السالمة
  ة ، لوجيالبايو السالمة

  مفهوم  ور وتط نشوء
البايولوجية ،   السالمة

الحادثة ، االصابة ،  
االمراض المهنية . قواعد  

   السالمة في المختبر .

السالمة  مقدمة عن 

  المهنية
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 

3+4 4 

اهداف السالمة البايولوجية ،   
  البايولوجية السالمة اهمية

اهم طرق السيطرة على   ، 
 ر البيولوجية المخاط

السالمة ية اهم

 البايولوجية 
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 

5+6 4 

  ، المهنية المخاطر انواع
   البايولوجية المخاطر

  تأثير ، (  عام تصنيف)
 البايولوجية المخاطر

 المهنية المخاطر 
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 

7+8 4 

 تعليمات تطبيق مستلزمات
  دور ،  البايولوجية السالمة
  على  اظالحف في  االدارة

 العمل  مواقع في السالمة

تعليمات السالمة 

  البايولوجية
جهاز 

 العرض 
امتحان 

 فصلي  

9+10 4 

تقسيم املختربات حسب اخلطورة  
عالقة املخاطر مع مستوى  ، 

 املخترب

 المخاطر البايولوجية 
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 

11+12 4 
امهية التعقيم والتطهري واهم  

 ق املستخدمة الطر 
 والمطهرات  قماتالمع

جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 

12+13 +

14 

 

 

 

4 

 والتدريب التوعية اهمية

تصاريح   الحوادث تقليل في 
مهيتها يف  العمل ، انواعها ، ا

 تقليل احلوادث 

 التدريب المهني 
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

العمل والدوريات والبرمجيات  ورش 

 االلكترونية ( والمواقع 

  محمد حافظ  مصطفى -المهنية والصحة  السالمة اهداف
 2015 الجندي

 يوسف للدكتور المهنية والصحة السالمة ادارة علم كتاب
 2012 الطيب

 العالمية الصحة منظمة – المختبرات في  البايولوجية السالمة
2004 

 2015كندا  –جامعة دلهوسي   –السالمة الحيوية  

ل  ة ) وتشمل على سبيالخدمات االجتماعي

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 
 

 

 نموذج وصف المقرر 

 

                     النظري علم الوراثة العام :وصف المقرر 

 

 بغداد عة جام المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحياة/ كلية العلوم القسم العلمي / المركز  .2

 اسم / رمز المقرر  .3
  /علم الوراثة العام النظري

337 BGE   

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2020-2019فصل الثاني /لا الفصل / السنة  .5

 ساعة في االسبوع  12 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .6

 2019 الوصف  داد هذا تاريخ إع .7

 أهداف المقرر  .8

 م االساسية في علم الوراثة وانتقال الصفات الوراثية. المفاهييوفر وصف المقرر 
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 :اتها وتطبيق  العلم  بهذا  الخاصة  والمصطلحات  والمبادئ  القوانين   استعراض   خالل   من  الوراثة   لعلم  االسايسية  بالمفاهيم  الطلبة  تزويد 

  العامة الخاصة بمبدأ السيادة  الوراثة   تعلم اسس  -١

 والتنحي

 التزاوج   عن  والناتجة   المتزاوجة   لالفراد  والمظهرية   الواثية   الطرز  وتحديد   الوراثية   التضريبات  اجراء   طرق   -٢

 

 التضريبات  لنتائج  العلمي  والتفسير  الوراثة   واالمراض   الدم  فصائل   توراث   تضريبات   اجراء   تعلم  -٣

  الكمية   الوراثة   ادة تعلم التطبيق العملي لمب  -٤

 والسكانية

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 اف المعرفية  الهدا -أ
يتعلم الطالب التطبيق العملي ألسس القوانين الوراثية    -١أ

 تحديد نسب الطرز الوراثية  والمظهرية    تعلم  -٢أ

 ين البيئة والوراثة التأثير المتداخل ب  -٣أ         

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 
 اساسيات االحصاء في الوراثة الكمية   - 1ب

 والعضيات وفهم الية عمل كل منهما  لتضريبات الوراثيةيل اتحل –  ٢ب
  

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 محاضرات   معدة  -منهج مادة علم الوراثة العام

 -  Data showالتعليمية الحديثة ئل بأستخدام الوسا-1

 استخدام المصورات واالفالم العلمية  -2

 السبورة  -3

 ية والصفوف االلكترونية باستخدام المنصات التعليم محاضرات فيديوية توضيحية-4

 محاضرات صوتية  -5

 

 طرائق التقييم      

 

 

 نيا .ترواالختبارات التحريرية اليومية والفصلية والنهائية ورقيا والك
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 دانية والقيميةاالهداف الوج -ج
 فهم العالقة بين بين الطراز الوراثي والمظهري  -1ج

 وانتقال الصفات الوراثية  نقسام الخالياالعالقة بين ا  فهم  -٢ج

 العالقة بين انقسام الخاليا وتكوين االمشاج    فهم   -٣ج

 تأثير الطفرات على الطرز المظهرية   -٤ج

 م  طرائق التعليم والتعل    

 محاضرات   معدة   -العاممنهج مادة علم الوراثة 
 -  Data showبأستخدام الوسائل التعليمية الحديثة -1

 ت واالفالم العلمية  م المصورااستخدا -2

 السبورة  -3

 محاضرات فيديوية توضيحية باستخدام المنصات التعليمية-4

 محاضرات صوتية -5

 

 

 طرائق التقييم     

 

 

 ا والكترونيا. لنهائية ورقيوالفصلية وا حريرية اليوميةاالختبارات الت

 

 خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األ -د 
 توجية الطلب وتنمية الرغبة لدية في التخصص -1د

يولوجية والطبية  وراثة وعالقته بالعلوم الباتوسيع مقدرة الطالب على ربط المعلومات الخاصة بعلم ال -2د

 االخرى.
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 تحتية  البنية ال .11

 ام علم الوراثة الع  كتاب –  المادة  اساتذة   من   معدة   محاضرات  الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر(  -2

 حماضرات معدة من عدة كتب: 
 –1-D.G.Mackean,2004.GCSE Biology. Third 

edition 

2- Bowsher, C., M. Steer, and Tobin. 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
الوحدة / أو  م اس

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

1+2 4 

مقدمة عن علم الوراثة 

اهم التعاريف الخاصة  

بعلم الوراثة 

واالصطالحات  

الخاصة والية فهم  

 موز الخاصة وحفظ الر

 لم عامة عن ع  مقدمة

 الوراثة  

عرض 

تقديمي 

والكتروني في 

الصفوف  

 االلكترونية 

االختبارات 

اليومية 

 نية االلكترو

3+4 4 

  الوراثة 

 والوراثة المندلية

 وتشمل الالمندلية

غير    السيادة

 والسيادة   التامة

 المواكبة 

 مبدأ السيادة والتنحي 

عرض 

تقديمي 

والكتروني في 

الصفوف  

 رونية االلكت

االختبارات 

اليومية 

 اللكترونية ا

5+6 4 

  التفوق مبدا 

  والجينات المتعددة

 وتداخل الفعل 

 الجيني

 الجين مبدا  +التفوق 

 المتعدد

عرض 

تقديمي 

والكتروني في 

الصفوف  

 االلكترونية 

االختبارات 

اليومية 

 االلكترونية 

7+8 4 

هذه المحاضر تتناول 

والوراثة  وراثة العشائر

ا اهمية الكمية وماله

ت في في تنوع الصفا

 نات الحية الكائ

 الوراثة الكمية 

عرض 

تقديمي 

والكتروني في 

الصفوف  

 االلكترونية 

ات االختبار

ية اليوم

 االلكترونية 

9+10 4 
 فصائل الدم  وراثة

الوراثة  +

 السايتوبالزمية 
 االليالت المتعددة 

عرض 

تقديمي 

والكتروني في 

الصفوف  

 االلكترونية 

االختبارات 

ية اليوم

 االلكترونية 
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2008Turnpenny and Ellard (۷۰۰۲). Emry’s 

elementary of medical 

genetics. ISBN ۲-۰۲۰۷-۰-۸۷۹  
Lewis, Ricki  ( .۱۰۲٥ ), HUMAN GENETICS: 

CONCEPTS 

AND APPLICATIONS, ELEVENTH EDITION 

ISBN ۸۷۹-  
٦-٥۳٥۲٥۳-۷۰-۰   

3- William, S. Klug and Michael R. Cumming 

Essential of Genetic., 1990. Fifth edition . 
4-. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

William, S. Klug and Michael R. Cumming 

Essential of Genetic., 1990. Fifth edition . 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب

 .....، 
 اصة هبذا العلمهناك العديد مناملراجع االلكرتونية اخل

 

 الدراسي  ر المقررخطة تطوي .12

 ي العالم الدرس بما يتماشى مع تطور العلم فتطويربعض المحاضرات المهمة لهذا   -1
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 منوذج وصف املقرر 

 

 2لعلم احلاسوب  وصف املقرر

 .علم الحاسوب المفاهيم االساسية في علم الحاسوب ونظم التشغيليوفر وصف 

 

 كلية العلوم  -جامعة بغداد املؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم احلياة    املركز /القسم العلمي  .2

 BCS2  112 2احلاسبات رمز املقرر  /اسم  .3

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال احلضور املتاحة .4

 2020-2019 السنة /الفصل  .5

 عملي   12 ( الكلي)الساعات الدراسية د عد .6

 1/9/2019 اتريخ إعداد هذا الوصف   .7

 أهداف املقرر  .8

 تعليم الطالب كيفية:

1- Microsoft Word 2010 

2- Microsoft Power point 2010 

 علميه واملهنية.لالستفاده منها يف جماالت احلياة ال

 

 

 

 

 

 املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  جاتخمر  .9
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 االهداف املعرفية   -أ

 .  Word , power pointكيفية استخدام لربامج  ان يستطيع الطالب التعرف على   -1أ

 تعرف على بعض املفاهيم اخلاصة بشبكة املعلوماتية .  -2أ
  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اخلاصة ابملقرر   ملهاراتيةاالهداف ا  -ب 

 يات احلسابية و اجراء العروض التقدميية. اسة  الربامج املكتبية ملعاجلة النصوص والعملدر – 1ب

      اعداد تقارير اخلاصة ابملوضوع – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 Data showاستخدام       

 ن الشبكة املعلوماتية .استخدام الوسائل التوضيحية و املصادر احلديثة م     
( إلعطاء املادة وذلك عن طريق رفع ملفات  Google classroomاستخدام الصفوف االلكرتونية )روان مت ائحة كبسبب ج

pdf  . للمحاضرات و فيديوات شرح 

 

 طرائق التقييم      

 
 Googleلكرتونية )لصفوف االاستخدام ااعداد تقارير بسبب جائحة كروان مت –شهرية  -اختبارات اسبوعية         

classroomالبيتية.  متحاانت اليومية والفصلية والواجبات(  لال 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 word 2010التعرف على كيفية حترير النصوص يف برانمج   -1ج

 . Power point 2010والعروض التقدميية يف   التعرف على كيفية التعامل مع الشرائح -2ج
   -3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

استخدام  كروان مت   بسبب جائحة (word, power point)لربامج املكتبية مقدرة الطالب على التعرف على التعامل مع ا    
للمحاضرات و فيديوات شرح   pdf( إلعطاء املادة وذلك عن طريق رفع ملفات Google classroomالصفوف االلكرتونية )

. 

 تقييم طرائق ال   

 
 Googleاستخدام الصفوف االلكرتونية ) مت ان الفصلي  بسبب جائحة كروانابالضافة اىل االمتح االختبارات االسبوعية
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classroomمتحاانت اليومية والفصلية والواجبات البيتية. (  لال 

 (.يف والتطور الشخصي املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظ) املهارات  العامة والتأهيلية املنقولة  -د 

ايولوجية من حيث طباعة وحترير النصوص   كافة جماالت املختربات الباستخدام الربامج املكتبية  يفعلى امهية  ة الطالبتوجي -1د
 وحتليل البياانت وطريقة عرضها. 

 -2د

    -3د

 

 بنية املقرر .10

 خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 
أو   /اسم الوحدة 
 املوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1+2+3 18 

  Wordبرانمج يف الطباعة  مبادئ

2010 

كيفية فتح وختزين مستند والتعامل 
ه) فايل( والتحكم  مع القائم

 ابلنصوص
 رتيب النصوص ق وتتنسي

كيفية حتديد حجم ولون اخلط  
فة التاثريات واملسافات واضافة واضا

 التعداد النقطي والرقمي 
 الصور واالشكال 

كيفية التعامل مع الصور واالشكال 
واضافه غالف ورقم للصفحة واضافه  

 ملعادالتالرموز وا

Word 2010 
Data 
show 

االمتحاانت 
 السبوعيةا

4+5+6 18 

 حةختطيط الصف

كيفية ختطيط وتنظيم واعداد   
لفية  اطار وخواضافه   الصفحات

 واعمدة وفواصل للصفحات 

 عرض الصفحة 
تنظيم طريقة عرض املستند واضافة  

وتكبري وتصغري املستند املالحظات 
 وفتح انفذة جديدة 

كيفية    Wordاضافة اجلداول يف 
 ا التعامل مع اجلداول والتحكم هب

Word 2010 
Data 
show 

اانت االمتح
 السبوعيةا

http://www.brooonzyah.net/vb/t227143.html
http://www.brooonzyah.net/vb/t227143.html
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7+8+9 18 

 Powerج  مبادئ العروض يف برانم

Point 2010 و عرض الشرائح 

كيفية اضافه الشرائح ,الكتابه على 
 شرائح الشرائح و طرق عرض ال

ختطيط الشرحية وتكرار الشرحية 
 وتنسيق النصوص.

Power 

point 2010 

Data 
show 

االمتحاانت 
 يةاالسبوع

10+11 +
12 

18 

ة توقيت الشرائح واضافاالنتقال بني 
 واتثري على الشرائح

للشرائح والكائنات و ت احلركااضافة 
 التحكم حبركه الشرائح 

 اضافه رسوم على الشرائح 

Power 

point 2010 

Data 
show 

االمتحاانت 
 االسبوعية

      
 

 البنية التحتية  .11

 الكتب املقررة املطلوبة -1

 

احل وتطبي"اساسيات  املكتبية"  اسوب  وزارة زء  اجلقاته  قبل  من  املعتمد  الثاين 
والبحث العلمي .التعليم العايل   

 ( املصادر)املراجع الرئيسية  -2

• Microsoft Office Professional 2010 step by step 1st 
Edition, 2011. 

• Computing Fundamentals: IC3 Edition, 2014. 
 

اجملالت العلمية  )هبا الكتب واملراجع اليت يوصى  •
 .....(  ر ،اري،التق

• Computer Basic Skills Microsoft Windows PCs 

 ..... املراجع االلكرتونية ،مواقع االنرتنيت ، •

• A fast and improved Image Compression 
technique using Huffman coding, 2016. 

• Image compression based upon Wavelet 
Transform and a statistical threshold, 2016. 

• Efficient Deep Neural Network for Digital Image 
Compression Employing Rectified Linear Neurons, 
2016. 

• https://www.microsoft.com/ar-iq/ 
• https://www.netliteracy.org/ 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي  .12

https://www.microsoft.com/ar-iq/
https://www.netliteracy.org/
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 نهاج حديثة في مجال الحاسبات واخر تقنيات المستخدمة االعتماد على متطوير المقرر ب 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

University of  Baghdad 1. Teaching Institution 

College of Science/ Department of 

Biology 
2. University Department/Centre 

Entomology 215 BEN 3. Course title/code 

Bachelor in Biology 4. Program(s) to which it contributes 

Weekly 5. Modes of Attendance offered 

2020- 2019 6. Semester/Year 

60 hours theoretically + 90 hours 

practically  7. Number of hours tuition (total) 

1/ 9/ 2019 
8. Date of production/revision  of  this 

specification 

9. Aims of the Course 

➢ Learn the basic principles of entomology 

competition among outstanding students in order to obtain better job 

opportunities in the field of insect research 

➢ Competition among outstanding students in order to obtain opportunities to 

apply for postgraduate studies in the field of specializations related to 

This Course Specification provides  the main principles of entomology and enable 

students to know the classification categories of insects. 
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entomology 

➢ Building the student’s scientific and intellectual capabilities and qualifications 

in order to communicate in his field of work, whether inside or outside Iraq 

➢ Preparing a qualified graduate cadre to work in the field of insect 

specialization 

➢ 6- Providing advice and information related to the study of insects to state 

institutions and departments and to individuals as a service to civil society. 
 

 

                       . 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

 

 

 
A- Knowledge and Understanding : 
A1- is the field that provides scientific names for insects, describes them, 
preserves collections of them. 
 
A2- provides classifications for the insects, keys for their identification. 
 
A3- investigates their importance, and considers their environmental adaptations. 
 
A4- classifications of insects and studying of their internal and external 
structural   
 

 B. Subject-specific skills : 
 
B1. Including the scientific names of insects, species descriptions and overviews, 
taxonomic orders, and families 
 
B2. Studying the external and internal structures of insects and the differentiation 
between extinct and living insect groups.  
 
B3.  Explaining the insects biodiversity of the planet.  

      Teaching and Learning Methods 

 

Preparation of PowerPoint lectures and the use of the presentation screen, using 

charts of the most prominent information from modern sources 

      Assessment methods   

 

Weekly, monthly and quarterly tests with reports on related topics 

 
C. Thinking Skills: 
  

C1-  Developing the student's ability to learn about the diagnosis of insects in 
his environment 
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 C2-  prepare the student in a way that qualifies him to deal with insects in his 
environment 
 

         Teaching and Learning Methods  

By lecturing using the latest methods used in the rugged universities 

         Assessment methods 

1- Directly: the quarterly and monthly written exams 

2. Indirect: oral tests 

 



 

 

 

 

الصفحة    

39 
 

  

11. Course Structure 

 

Assess

ment 

Metho

d 

Teach

ing 

Method 

Unit/Module or Topic Title ILOs 
Ho

urs 

Week 

 

 

PowerP

oint 

+ 

L.C.D 

Why are insects, so 

successful on earth? 

Insect Morphology 

The Importance of Insects 

to Humans, Environment & 

Agriculture 

Introduction in 

Entomology 
5h First week 

written 

exam 

PowerP

oint 

+ 

L.C.D 

The exoskeleton, 

The Head, 

Head appendages, Types of 

 mouthparts   

Basic Insect Morphology 

Head,  Mouthparts types  

 

5h 
second 

week 

 

PowerP

oint 

+ 

L.C.D 

Types of Antennae   

Head appendage 

Antennae 

 

5h 
Third 

week 

 

PowerP

oint 

+ 

L.C.D 

Types of legs 

Wings funcions 

Types of wings 

Thorax 

Thorax appendages  

  Insect legs  

Insect wings 

5h 
Fourth 

week 

 

PowerP

oint 

+ 

L.C.D 

Coupling mechanism in 

insect wings 

Wing Venation 

Thorax 

Insect wings 
5h Fifth week 

written 

exam 

PowerP

oint 

+ 

L.C.D 

Insect Abdomen 

Abdomen Appendages 

Insect Abdomen 

Abdomen Appendages  
5h 

Sixth 

week: 

 

 

PowerP

oint 

+ 

L.C.D 

Structure of integument 

Integument processes 

Apodemes 

Integument (the body wall)  5h 

Seventh 

week: 

 

 

PowerP

oint 

+ 

L.C.D 

alimentary canal 

1- -foregut 

2-midgut  

 3-Hindgut 

Salivary gland 

 

Internal anatomy 

Digestive system 
5h 

Eighth 

week 

written 

exam 

PowerP

oint 

+ 

L.C.D 

The spiracles: 

The tracheae and tracheoles: 

Gas Exchange in Aquatic 

Insects 

Gas Exchange in 

Endoparasitic Insects: 

Respiratory system 5h 

Ninth 

week and  

 Tenth 

week:  

 

 

PowerP

oint 

+ 

Brain and a ventral nerve 

cord 

Nervous system 

Circulatory system 
5h 

Eleventh 

week 
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12. Infrastructure 

  • Imms Outlines Of Entomology , O.W Richards And R. G. 

Davies, Chapman And Hall , 1978 

• Principle Of Insect Morphology, E.J. Boell , R. E. Snodgrass 
1935 New York And London 

• The Insects Structure And Function . 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

• www.bio.org 

• www.khanacademy.org 

• www.nature.com 

Special requirements (include 

for example workshops, 

periodicals, IT software, 

websites) 

Rees,D.(2004).Insects of stored products 

SCIRO.Publishing,Colling Wood ,Australia 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  

studies) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

      

L.C.D 

written 

exam 

PowerP

oint 

+ 

L.C.D 

Female Reproductive 

system 

Male  Reproductive system 

Reproductive system 

 
5h 

Twelfth 

week   and 

thirteenth 

week 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE4-zd9a_ZAhXiK8AKHX4lBLsQFgiyATAC&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPlant_Taxonomy_and_Biosystematics.html%3Fid%3DVfQnuwh3bw8C&usg=AOvVaw0gKvZmmnLoNLaaOrEzQo3M
http://www.bio.org/
http://www.nature.com/
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 ملادة اجملاميع النباتية قرروصف الم

 

 كلية العلوم  -جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .13

 ةالحياعلوم  الجامعي / المركز سم الق .14

 BPG  224 مجاميع نباتية اسم / رمز المقرر  .15

 النبات  البرامج التي يدخل فيها  .16

 ني ي والكترومدمج حضور أشكال الحضور المتاحة  .17

 2020 – 2019الفصل الدراسي االول  الفصل / السنة  .18

 اسبوعيا  ات نظريساع 4 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .19

 2019/ 9 /1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .20

 مقرر ف الأهدا .21

قتصادي  وكذلك دراسة جمموعة االركيكوانت التعرف على اجملاميع املتنوعة للطحالب ومدى أمهيتها على املستوى البيئي والغذائي واال)جماميع نباتية
( ومدى امهيتها  

 

 التعرف على المجاميع النباتية وتشخيصها وتصنيفها لمقرر وصف ايوفر 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .22

 المعرفة والفهم  -4
 البيئية واالقتصادية ودراسة التنوع لها .  أهميتهاومدى  الطحالب الطالب علىان يتعرف  -1أ

 دراسة االركيكونات وتنوعها.-2أ

 فية تصنيف المجاميع النباتية المختلفة.يكان يتعرف على  -3أ
 .الطحالب وتشخيصهاان يتعرف على الطرق المختلفة لعزل  -4أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 المتنوعة لتشخيص الطحالبالمجهر الضوئي دام استخ – 1ب

 الطحالب استخدام االوساط الزرعية المختلفة لتنمية –2ب

 ة للطحالب.الصفات المظهريدراسة بعض -3ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 للمحاضرة.  power pointوعرض  Data show استخدام .1

 اعداد تقارير من قبل الطالب. .2
 شتها.رية ومناقاضيع النظ وحاور الممشاركة الطلبة في بعض م .3

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 مهارات التفكير  -ج

 اختبارات اسبوعية وشهرية.  -1ج

 قشتها.ارير ومنااعداد تق -2ج

 اختبارات شفوية اثناء الدرس  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 رية.يع النظالمواض فيحث الطالب على المشاركة في المناقشات و االستنتاجات 

 

 

 طرائق التقييم     

 مباشر عن طريق االختبارات 

  غير مباشر عن طريق االسئلة االستنتاجية التي تثار خالل المحاضرة

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. –د 

ظرية والتجاوب نستجابتهم للمادة الر لغرض معرفة مدى اتدريب الطالب على التفكير واجراء الحوا-1د

 معها

 -2د

   -3د
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 البنية التحتية   .24

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 ب المقرر تك ▪
 أخرى       ▪

 )النصوص االساسية(  محاضرات .1

 كتب المقرر  .2

Goldman, C.R. and Horne, A.J. (1983). Limnology. McGraw-Hill Int. B. Co. 

London. Pp 464. 

Kassim, T.I.; AL-Saadi H. and Salman, N.A.  (1999). Production of Some 

Phytoplankton and Zooplankton and their Use as Live Food for Fish Larva. 

Iraqi J. Agric. Proc. Of 2nd Sci. Confer.; 4(5): 188-201. 

Langmuir,D. (1997). Aqueous Environmental Geochemistry. 

PrenticeHall, USA, pp 600. 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 لكترونية ( والمواقع اال
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

جولة ميدانية للطلبة للتعرف عن كثب على الطحالب املتوطنة يف القنوات 
 املائية يف حرم اجلامعة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بنية المقرر  .23

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة

اسم الوحدة /  

المساق أو 

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 محاضرة 

 عملي

س   4

 نظري 

 
 مجاميع نباتية  

محاظرات  

 نظري 

اجراء االختبارات  

النظرية  واالسئلة

 وي وبعضها شف
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 المرحلة الثانية  –مادة البكتريا العامة النظري وصف المقرر  

 

 قسم علوم الحياة -كلية العلوم -جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .25

 قسم علوم الحياة  المركز  /لجامعي القسم ا .26

 General bacteriology 221 BBAالبكتريا العامة   اسم / رمز المقرر  .27

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .28

 2020- 2019الفصل الدراسي الثاني  الفصل / السنة  .29

 لي وع عماالسبنظري+ ساعتان في  ساعتان في االسبوع عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .30

 2019\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .31

 أهداف المقرر  .32

ونمو وتضاعف  ب الجدار الخلوي للبكتريا على مكونات البكتريا وتركيتعرف الطالب 

البكتريا والعوامل المؤثرة على نمو البكتريا واألنواع التغذويه للبكتريا وايض البكتريا  
 يطرة على البكترياالطرائق الفيزيائية للسومكوناتها الوراثية و

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المختبرية خيصية وتشخيصها بالطرق التشوعدها  التعرف على مجاميع البكتريا وتصنيفهايوفر وصف المقرر 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .33
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 عرفية  داف المااله -أ

 ان يستطيع الطالب التعرف على البكتريا وتركيب جدارها ومكوناتها.  --1أ

 ان يستطيع الطالب معرفة نمو وتضاعف البكتريا .-2أ

 كتريا البكتري واالنماط التغذوية للبعلى النمو ر العوامل من فهم تاثي ان يتمكن -3أ

السيطرة على نمو البكتريا الطرائق الكيميائية   معرفة ايض البكتريا والعوامل الوراثية وكيفية -4أ 

 فيزيائيةوال

 االهداف المهاراتية الخاصة بالموضوع   -ب 

 االنواع التعرف على انواع البكتريا والتفريق بين  1ب

 طرائق زراعة البكتريا وكيفية حساب العدد البكتري ى علالتعرف  – 2ب

 التعرف على المنحي القياسي للنمو البكتري  -3ب

 التعرف على التركيب الخلوي للجدار والمكونات الخلوية االخرى -4ب

  . 

 

      

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 الصفوف االلكترونية  -1

 لسبورةاستخدام الرسوم على ا -2

 للمحاضرة. Power pointو   Data showل ا استخدام اجهزة -3

 اعداد التقارير.  -4

 عرض االفالم الفيديوية  -5

 الواجب البيتي  -6

 

 

 طرائق التقييم      

 

 طرح االسئلة االستنتاجية خالل المحاضرة. -1

 اختبارات تحريريه بعد المحاضرة. -2

 امتحانات فصلية لمجموعة من المحاضرات. -3

 ر  اعداد التقاري -4

 الواجب البيتي  -5

 

 ف الوجدانية والقيمية هدااال-ج

 

 تعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل تنمية مهارات التفكير  -1ج

 ات شفوية وتحريرية استنتاجية اختبار - 2ج         

 اعداد التقارير -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

رعية واحياء عدد تشخيصية من اوساط زاستخدام الوسائل التوضيحية في شرح الجزء النظري واستخدام 

 . data showفي المختبر مع عرض االفالم العلمية باستخدام جهاز ارب متنوعة مجهرية وتج

 طرائق التقييم     
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 بنية المقرر  10

طريقة  لموضوع اسم الوحدة / أو ا مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع

 التعليم 

 يقة التقييمرط

بداية اكتشاف التعرف على  12 1+2+3

البكتريا ومكونات الجدار 

ي  الخلوي والمكونات الخلو

 للبكتريا 

نبذة تاريخية عن االحياء  

المجهرية وتركيب  

 البكتريا 

محاضرة 

 تقليدية 

امتحان يومي 

 وفصلي 

مراحل نمو  التعرف على  12 4+5+6

القياسي   البكتريا والمنحنى

يزياوية  ل الف للنمو والعوام

 المؤثرة على النمو 

 نمو وتضاعف البكتريا 

العوامل المؤثرة على 

 النمو البكتيري 

 

ة محاضر 

 يدية تقل

امتحان يومي 

 وفصلي 

التعرف على االنماط التغذوية  12 7+8+9

 للبكتريا وايضها 

 تغذية البكتريا 

 ايض البكتريا 

رة محاض

 تقليدية 

امتحان يومي 

 ي وفصل

10+11+

12 

ية تثبيط او  على كيفالتعرف  12

قتل النمو البكتيري باستخدام 

 العوامل الكيميائية  والفيزيائية

نمو  السيطرة على ال

الطرائق البكتيري ب

 الفيزياوية والكيميائية 

محاضرة 

 تقليدية 

امتحان يومي 

 وفصلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لى االسئلة االستنتاجية واجابته على االسئلة الشفوية نشاط الطالب داخل الصف وقدرته على االجابة ع

لغرض التعرف على امكانية الطالب على  قبله ضمن التقارير المعده منوالتحريريه ومناقشته للنتائج 

 تسهم في النقد العلمي البناء. التفكير االستنتاجي وبالتالي امكانية طرح افكار جديدة 

 

 

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

 ية التي يدرسها ويتعلمها الطالب ا للحقائق العلمسير النتائج وفقانية تفامك -1د

 نب العملي من الحياةتطبيق مايتلقاه الطالب من مفاهيم واسس في الجا-2د

 و التفكير االستنتاجي تطوير امكانات الطالب نح-3د
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 البنية التحتية   -11

 كتب المقرر  – الكتب المقررة المطلوبة   -1
مجهرية العام :تاليف نخبة من اساتذة قسم علوم الحياة  الحياء الكتب علم ا

1991 

 Adaptation of Escherichia coli to long-term المراجع الرئيسية )المصادر(  -2

batch culture in various rich media 

Available online 15 February 2018 

 

Characterization of the role of global regulator 

FliA in the pathophysiology of Pseudomonas 

aeruginosa infection 

Available online 10 February 2018 

 

A halotolerant Enterobacter sp. displaying ACC 

deaminase activity promotes rice seedling 

growth under salt stress 

January 2018 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 ....( .)المجالت العلمية ،التقارير ، 

 محاضرات مقررة من قبل اساتذة المادة 

 تقارير منظمة الصحة العالمية 

المراجع االلكترونية ،مواقع  -ب

 االنترنيت 

ResearchGate 

Google scholar 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي   -12

 

 ع اعداد المحاضرات الفيديوية ريا مالبكتتدريب الطلبة على تقنيات زرع  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923250818300111
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923250818300111
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923250818300135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923250818300135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923250818300135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923250817301481
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923250817301481
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923250817301481
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COURSE SPECIFICATION 
Biosystematic/ Undergraduate Students 

2019-2020 

 

University of  Baghdad/college of science 1. Teaching Institution 

Department of Biology 2. University Department/Centre 

Biosystematics 217 BBT 3. Course title/code 

Bachelor in Biology 4. Programme(s) to which it contributes 

 Modes of Attendance offered .5 مدمج حضوري والكتروني 

2019- 2020 6. Semester/Year 

15 weeks 7. Number of hours tuition (total) 

1/9 /2019 
8. Date of production/revision  of  this 

specification 

9. Aims of the Course 

Study of the diversification of living forms in Animals and plants , both past and 

ationships among living things through time. Rel relationshipspresent, and the 

are visualized as evolutionary trees Phylogenies have two components: 

branching order (showing group relationships) and branch length (showing 

amount of evolution)                                                                                                

                
 

 

                       . 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 

course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 

expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 

opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 

specification.  

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence
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A- Knowledge and Understanding : 
A1- is the field that provides scientific names for organisms describes them, 
preserves collections of them. 
 
A2- provides classifications for the organisms, keys for their identification. 
 
A3- investigates their evolutionary histories, and considers their environmental 
adaptations. 
 
A4- classifications of evolutionary and organism histories.  
 

 B. Subject-specific skills : 
 
B1. Including the scientific names of organisms, species descriptions and 
overviews, taxonomic orders, and classifications of evolutionary and organism 
histories  
 
B2. Studying the diversity of organisms and the differentiation between extinct 
and living creatures. Biologists study the well-understood relationships by 
making many different diagrams and "trees" (cladograms, phylogenetic trees, 
phylogenies, etc.). 
 
B3.  Explaining the biodiversity of the planet and its organisms. The systematic 
study is that of conservation 

      Teaching and Learning Methods 

 

Preparation of PowerPoint lectures and the use of the presentation screen, using 

charts of the most prominent information from modern sources 

      Assessment methods   

 

Weekly, monthly and quarterly tests with reports on related topics 

 
C. Thinking Skills: 
  

C1-  Developing the student's ability to learn about the diagnosis of living 
organisms in his environment 
 
 C2-  prepare the student in a way that qualifies him to deal with living 
organisms in his environment  

         Teaching and Learning Methods  

By lecturing using the latest methods used in the rugged universities 

         Assessment methods 

1- Directly: the quarterly and monthly written exams 

2. Indirect: oral tests 
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11. Course Structure 

 

Assessm

ent 

Method 

Teachin

g 

Method 

Unit/Module or 

Topic Title 
ILOs 

Ho

urs 

Week 

 

 

PowerPoint 

+ 

L.C.D 

Introduction: 

the different 

between 

systematics & 

Biosystematics 

In plants 

Introduction: the different between 

systematics & Biosystematics In 

plants 

The important ranks of taxonomic 

hierarchy  

Concept of numerical taxonomy 

5h First week 

written 

exam 

PowerPoint 

+ 

L.C.D 

relationship 

between 

systematics 

and other 

sciences in 

plants 

Sources of the evidence & 

relationship between systematics 

and other sciences in plants 

5h 
second 

week 

 

PowerPoint 

+ 

L.C.D 

Biosystematics 

& modern 

plants 

taxonomy 

 

Biosystematics & modern plant 

taxonomy 

Mechanics of evolution 

Mondalism concepts 

 Mutation 

Hybridization 

5h 
Third 

week 

 

PowerPoint 

+ 

L.C.D 

species & 

speciation (in 

plants 

Taxonomy)   

The concept of the species & 

speciation (in plant Taxonomy)   

Isolation 

Mechanism of isolation 

Types of isolation  

5h 
Fourth 

week 

 

PowerPoint 

+ 

L.C.D 

Variation in 

plant 

Taxonomy 

Variation & Evolution in plant 

Taxonomy   

Sources of Variation 

5h Fifth week 

written 

exam 

PowerPoint 

+ 

L.C.D 

Reproductive 

in plant 

Taxonomy 

Reproductive (Breeding) system in 

flowering plants 

Sexual Reproduction (Amphimixis) 

out-breeding  

Heteromorphic  self-incompatibility 

Homomorphic  self-incompatibility 

5h 

Sixth 

week: 

 

 

PowerPoint 

+ 

L.C.D 

Definition of 

Biosystematics 

(in zoology)  

Introductory remarks (Definition of 

Biosystematics ) 

systematics characters, Levels of 

Taxonomy, classification 

definitions, Binomial 

Nomenclature,     

5h 

Seventh 

week: 

 

 

PowerPoint 

+ 

L.C.D 

Species 

Concepts (in 

zoology) 

Species Concepts, Types of 

Speciation, 

 

5h 
Eighth 

week 
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12. Infrastructure 

1- Principles of Animal Taxonomy 

by George Gaylord Simpson. 

2- Principles of Systematic Zoology. Ernst Mayr. 

3- Methods and Principles of Systematic Zoology. 

Ernst Mayr 

 Clivematics by Plant Taxonomy and Biosyste -4

A. Stace 

 5-Introduction to the Principles of Plant 

Taxonomy 2nd Edition  

  by  V. V. Sivarajan , &N. K. P. Robson  

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

om journal of taxonomy and Scholarly articles fr

biosystematics 

Special requirements (include 

for example workshops, 

periodicals, IT software, 

websites) 

(field  studies from different environments ) 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  

studies) 

 

13. Admissions 

 

written 

exam 

PowerPoint 

+ 

L.C.D 

Reproductive 

isolations 

(in zoology) 

Reproductive isolations: 

Prezygotic reproductive isolation 

❖ habitat isolation    

❖ temporal isolation,  

❖ gametic isolation   , 

postzygotic reproductive isolation 

❖ hybrid breakdown 

❖ reduced hybrid fertility 

10

h 

Ninth 

week and  

 Tenth 

week:  

 

 

PowerPoint 

+ 

L.C.D 

Types 

(in zoology) 

Types in Zoology, Kinds of Types, 

Taxonomic keys 
5h 

Eleventh 

week 

written 

exam 

PowerPoint 

+ 

L.C.D 

Variation in 

Taxonomy (in 

zoology) 

Variation in Taxonomic and 

Systematic Characters 

1-Geographic,2-Sexual, 3-

Individual Variation  , 

 I. Age variation 

II. Social Variations 

III. Ecological Variations 

IV. Traumatic Variations 

Genetic Variation 

10

h 

Twelfth 

week   and 

thirteenth 

week 

https://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Clive+A.+Stace%22
https://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Clive+A.+Stace%22
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE4-zd9a_ZAhXiK8AKHX4lBLsQFgiyATAC&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPlant_Taxonomy_and_Biosystematics.html%3Fid%3DVfQnuwh3bw8C&usg=AOvVaw0gKvZmmnLoNLaaOrEzQo3M
http://scholar.google.com/scholar?q=journal+of+taxonomy+and+biosystematics&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwij7YCb863ZAhUB6CwKHQQOC9EQgQMIJTAA
http://scholar.google.com/scholar?q=journal+of+taxonomy+and+biosystematics&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwij7YCb863ZAhUB6CwKHQQOC9EQgQMIJTAA
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 1ة احلاسبات ملاد وصف املقرر

 مختلف مجاالت حياته في  ستفادة من البرمجةحلوال للمسائل الرياضية وتعلم الطالب االيوفر وصف المقرر 

 

 كلية العلوم  -جامعة بغداد املؤسسة التعليمية .13

 قسم علوم احلياة    املركز /القسم العلمي  .14

 BCS1 219 1احلاسبات رمز املقرر  /اسم  .15

 مدمج حضوري والكتروني  حةضور املتاأشكال احل .16

 2020-2019 ةسنال /الفصل  .17

 عملي   12 ( الكلي)عدد الساعات الدراسية  .18

 1/9/2019 اتريخ إعداد هذا الوصف   .19

 أهداف املقرر  .20

 تعليم الطالب كيفية:

3- Microsoft Word 2010 

4- Microsoft Power point 2010 

 هنية.لالستفاده منها يف جماالت احلياة العلميه وامل

 

 

 

 

 

 تقييم تعلم والعليم وال ر وطرائق التخمرجات املقر  .21



 

 

 

 

الصفحة    

53 
 

  

 االهداف املعرفية   -أ

 .  Word , power pointكيفية استخدام لربامج  ان يستطيع الطالب التعرف على   -1أ

 تعرف على بعض املفاهيم اخلاصة بشبكة املعلوماتية .  -2أ
  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اخلاصة ابملقرر  االهداف املهاراتية   -ب 

 وص والعمليات احلسابية و اجراء العروض التقدميية. جلة النصبية ملعا لربامج املكتدراسة  ا– 1ب

      قارير اخلاصة ابملوضوعاعداد ت – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 Data showاستخدام       

 ملعلوماتية .استخدام الوسائل التوضيحية و املصادر احلديثة من الشبكة ا     
( إلعطاء املادة وذلك عن طريق رفع ملفات  Google classroomااللكرتونية )استخدام الصفوف  مت بسبب جائحة كروان

pdf  . للمحاضرات و فيديوات شرح 

 

 طرائق التقييم      

 
 Googleكرتونية )استخدام الصفوف االلاعداد تقارير بسبب جائحة كروان مت –شهرية  -اختبارات اسبوعية         

classroom  )البيتية.  الفصلية والواجباتمتحاانت اليومية و لال 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 word 2010التعرف على كيفية حترير النصوص يف برانمج   -1ج

 . Power point 2010والعروض التقدميية يف   التعرف على كيفية التعامل مع الشرائح -2ج
   -3ج

  

 ليم والتعلم  ئق التعطرا    

استخدام  بسبب جائحة كروان مت  (word, power point)لربامج املكتبية على التعامل مع ا الطالب على التعرفرة مقد    
للمحاضرات و فيديوات شرح   pdf( إلعطاء املادة وذلك عن طريق رفع ملفات Google classroomالصفوف االلكرتونية )

. 

 طرائق التقييم    

 
 Googleاستخدام الصفوف االلكرتونية ) مت بسبب جائحة كروان   االمتحان الفصلياىل افةختبارات االسبوعية ابالض الا
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classroomمتحاانت اليومية والفصلية والواجبات البيتية. (  لال 

 (.الشخصي  املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور) املهارات  العامة والتأهيلية املنقولة  -د 

 كافة جماالت املختربات البايولوجية من حيث طباعة وحترير النصوص  ربامج املكتبية  يفامهية استخدام ال علىلب توجية الطا -1د
 وحتليل البياانت وطريقة عرضها. 

 -2د

    -3د

 

 بنية املقرر .22

 خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 
أو   /اسم الوحدة 
 املوضوع

 طريقة التقييم عليمطريقة الت

1+2+3 18 

  Wordبرانمج يف الطباعة  مبادئ

2010 

كيفية فتح وختزين مستند والتعامل 
التحكم  مع القائمه) فايل( و 
 ابلنصوص
 النصوص تنسيق وترتيب 

جم ولون اخلط  كيفية حتديد ح 
واضافة التاثريات واملسافات واضافة 

 التعداد النقطي والرقمي 
 الصور واالشكال 

كيفية التعامل مع الصور واالشكال 
واضافه غالف ورقم للصفحة واضافه  

 الرموز واملعادالت

Word 2010 
Data 
show 

االمتحاانت 
 االسبوعية

4+5+6 18 

 ختطيط الصفحة

  وتنظيم واعداد ختطيط كيفية 
واضافه اطار وخلفية    الصفحات

 واعمدة وفواصل للصفحات 

 عرض الصفحة 
تنظيم طريقة عرض املستند واضافة  
املالحظات وتكبري وتصغري املستند 

 وفتح انفذة جديدة 
كيفية    Wordاضافة اجلداول يف 

 التعامل مع اجلداول والتحكم هبا 

Word 2010 
Data 
show 

االمتحاانت 
 بوعيةاالس

http://www.brooonzyah.net/vb/t227143.html
http://www.brooonzyah.net/vb/t227143.html
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7+8+9 18 

 Powerعروض يف برانمج  ئ المباد

Point 2010 و عرض الشرائح 

كيفية اضافه الشرائح ,الكتابه على 
 الشرائح و طرق عرض الشرائح 

ختطيط الشرحية وتكرار الشرحية 
 وتنسيق النصوص.

Power 

point 2010 

Data 
show 

االمتحاانت 
 االسبوعية

10+11 +
12 

18 

اضافة توقيت االنتقال بني الشرائح و 
 لشرائحلى اري عواتث

اضافة احلركات للشرائح والكائنات و 
 التحكم حبركه الشرائح 

 اضافه رسوم على الشرائح 

Power 

point 2010 

Data 
show 

االمتحاانت 
 االسبوعية

      
 

 البنية التحتية  .23

 الكتب املقررة املطلوبة -3

 

وتطب احلاسوب  املكتبية"  "اساسيات  الثاينيقاته  من    اجلزء  وزار املعتمد  ة قبل 
م العايل والبحث العلمي .التعلي  

 ( املصادر)املراجع الرئيسية  -4

• Microsoft Office Professional 2010 step by step 1st 
Edition, 2011. 

• Computing Fundamentals: IC3 Edition, 2014. 
 

علمية  ت الاجملال)الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  •
   .....(،التقارير ،

• Computer Basic Skills Microsoft Windows PCs 

 ..... املراجع االلكرتونية ،مواقع االنرتنيت ، •

• A fast and improved Image Compression 
technique using Huffman coding, 2016. 

• Image compression based upon Wavelet 
Transform and a statistical threshold, 2016. 

• Efficient Deep Neural Network for Digital Image 
Compression Employing Rectified Linear Neurons, 
2016. 

• https://www.microsoft.com/ar-iq/ 
• https://www.netliteracy.org/ 

 

 ي تطوير املقرر الدراس خطة .24

https://www.microsoft.com/ar-iq/
https://www.netliteracy.org/
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 تطوير المقرر باالعتماد على منهاج حديثة في مجال الحاسبات واخر تقنيات المستخدمة 

 

 

 موذج وصف المقرر ن

 مرحلة ثانية  –علم الطفيليات                        وصف المقرر 

 

 كلية العلوم   –جامعة بغداد  لتعليميةالمؤسسة ا .34

 قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز  .35

 BPR 220 علم الطفيليات اسم / رمز المقرر  .36

 والكتروني  حضوريمدمج  المتاحة  الحضورأشكال  .37

 2020/ 2019 الفصل / السنة  .38

  أسبوعيا /ي عمل 12نظري +  4 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .39

 2019-09-5 هذا الوصف   تاريخ إعداد .40

 أهداف المقرر  .41

 مية   دراسة و تشخيص الطفيليات الممرضة و غير الممرضة التي تتطفل على االنسان و الحيوان و التي لها اه
 طبية

 ة اطوار الطفيلي و دورة الحياة  اسدر
 دراسة كيفية تشخيص الطفيلي و وبائيته 

 واع العالج المختلفة انو طرائق السيطرة  

 
 

 التعرف على الطفيليات وتشخيصها ودورة حياتها. يوفر وصف المقرر 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .42
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 االهداف المعرفية   -أ
 نسان و الحيواندراسة الطفيليات الممرضة و غير الممرضة و عالقتها باال -1أ

 دراسة دورة الحياة لكل طفيلي   -2أ

 دراسة االمراضية و مدر االذى الذي يسببه الطفيلي -3أ
 الوقاية دراسة طرق العالج و سبل  -4أ
  -5أ
   -6أ

   قرربالمالخاصة  المهاراتاالهداف –ب 

 دراسة الطفيليات و كيفية تشخيصها مجهريا  – 1ب

 فيلي رسم م ظهري و تشريحي للط – 2ب

 زاء المهمة االج تاشير – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 في عرضها    Data Show اماعداد محاضرة باور بوينت و استخد

 لى الرسومات الدقيقة تخدام مصادر حديثة من الشبكة المعلوماتية في الحصول عسا

 
 طرائق التقييم      

 

  شهرية –اسبوعية  –اختبارات يومية 

 تكليف الطالب بجمع عينات   –اعداد تقارير  – اختبارت شفهية

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 السابقة  ضوع المحاضرةاختبارت اسبوعية عن مو -1ج

 امتحان فصلي شامل  -2ج

 حث الطالب على جمع العينات   -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

الطفيليات المختلفة مظهريا و مكان االصابة و نوع  ق بينوالتفريستنتاجي مقدرة الطالب على التفكير اال

 التكاثر 
   طرائق التقييم   

 

 امتحان فصلي  –مباشر 

 اختبارات شفهية – غير مباشر
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 البنية التحتية   .44

 مقررة المطلوبة الكتب ال -1

 كتب المقرر   – ل اساتذة المادةرات مقررة من قبمحاض

 كتاب "علم الطفيليات" المنهجي  

 

 المراجع الرئيسية )المصادر(  -2
رونية لساليدات مصادر حديثة من شبكة االنترنت + صور الكت

 المقرر 

        الكتب والمراجع التي يوصى بها -ا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .45

  حتوى كنتيجةمراجع اإلنترنت، والتغييرات في الم تخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو االس
 لمواكبة التطور الكبير في عالم التكنولوجيا والمعلومات

 

 المرحلة الثانية    –قاريات  علم الالف       وصف المقرر 

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

 ادة ته بالمو عالق ل الطالبمجال عم -1د

 جية توجيه الطالب و تنمية الرغبة في التخصص بمجال المختبرات البايولو -2د

 ة و غير الممرضة تمييز بين الطفيليات الممرضتوسيع مقدرة الطالب على ال -3د

     -4د

 بنية المقرر  .43

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق  

 وضوعأو الم
 طريقة التقييم ليم طريقة التع

ات امتحان Data Show اللحميات   الطفيليات االبتدائية  18 3+ 2+  1

 يومية 

 امتحانات فصلية  Data Show السوطيات   دائية الطفيليات االبت 18 4+5+6

 امتحانات يومية Data Show الهدبيات  بتدائية الطفيليات اال 18 7+8+9

 امتحانات فصلية  Data Show غيات البو االبتدائية الطفيليات  18 10+11+12
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 كلية العلوم   –غداد جامعة ب تعليميةالمؤسسة ال .46

 قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز  .47

 BIN 214علم الالفقاريات   اسم / رمز المقرر  .48

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .49

  2020 – 2019 الفصل / السنة  .50

  سبوعياأ /عملي  12نظري +  4 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .51

 2019-09-5 صف  تاريخ إعداد هذا الو .52

 أهداف المقرر  .53

 الالفقارية حرة المعيشة ابتداءا من اوطئ الشعب الحيوانية  وتشريحية وفسلجيه للحيواناتدراسة تصنيفية 
 تدريجيا الى اكثرها تطورا 

  والمائية الالفقارية المنتشرة في الطبيعة البرية  تدراسة الحيوانا
 الالفقارية   ناتيواللحالعلمية  األسماءق التصنيف و دراسة طر

 

 
 

 التعرف على شعب الحيوانات الالفقرية واشكالها وانماط معيشتها. يوفر وصف المقرر 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .54

 االهداف المعرفية   -أ
 تشخيص الحيوانات الالفقارية  -1أ

 تشخيص الحيوانات اعتمادا على التطور من اوطئ شعبة و صعودا الى اكثرها تطورا   -2أ

 يا تشريحيا مظهرو  فيا ة من الحيوانات لكل شعبة تصنيدراسة نماذج معين -3أ
 دراسة طريقة المعيشة و دورة الحياة  -4أ
 ء العلمية و طرق التكاثر دراسة االسما -5أ
   -6أ
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   بالمقررالخاصة  المهاراتاالهداف –ب 

 تشخيص الحيوانات و الى اي شعبة حيوانية تنتمي  – 1ب

 يوانية المقررة  رسم مظهري و تشريحي للنماذج الح – 2ب

  همةالم زاءالجتأشير ا – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 في عرضها    Data Showت و استخدام اعداد محاضرة باور بوين

 استخدام مصادر حديثة من الشبكة المعلوماتية في الحصول على الرسومات الدقيقة 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 انية والقيميةاالهداف الوجد -ج

 ضوع المحاضرة السابقة وعن مية بوعاختبارت اس -1ج

 امتحان فصلي شامل  -2ج

 العينات   حث الطالب على جمع -3ج

 -4ج
 طرائق التعليم والتعلم      

 في عرضها    Data Showاعداد محاضرة باور بوينت و استخدام 

 استخدام مصادر حديثة من الشبكة المعلوماتية في الحصول على الرسومات الدقيقة 
 يم  يلتقق اطرائ   

 

 شهرية  –اسبوعية  –اختبارات يومية 

 تكليف الطالب بجمع عينات   –اعداد تقارير  –اختبارت شفهية 

 

 . الشخصي(لية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بقاب )المهاراتالمنقولة التاهيلية و المهارات العامة-د 

 مجال عمل الطالب و عالقته بالمادة  -1د

 رغبة في التخصص بمجال المختبرات البايولوجية المية تن ب وتوجيه الطال -2د

 توسيع مقدرة الطالب على التمييز بين الحيوانات الالفقارية    -3د

     -4د
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 البنية التحتية   .56

 لوبة قررة المطب المكتال -3

 كتب المقرر المنهجية –رات مقررة من قبل اساتذة المادة محاض

 كتاب علم الالفقاريات  

 مصادر حديثة من شبكة االنترنت

 الكتب والمراجع التي يوصى بها  -ا

       ة )المصادر(لرئيسيالمراجع ا

مصادر حديثة من شبكة االنترنت + صور الكترونية لساليدات 

 ر المقر

 ومواقع االنترنت  االلكترونية  اجعالمر -ب

 ومواقع االنترنت  االلكترونية  المراجع -ب

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .57

لمواكبة  رات في المحتوى كنتيجةاالستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغيي
 التطور الكبير في عالم التكنولوجيا والمعلومات 

 

 ر املقر ف وص منوذج

 

 وصف املقرر/ علم التنوع و التطور 

 . مراحل التطور والتعرف على  ية في التنوع والتطوراهيم االساسالتعرف على المفيوفر وصف المقرر 

 

 بنية المقرر  .55

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع

 لوبةالمط
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

اللحميات + السوطيات  ية تدائالبت االالفقاريا 12 1+2

 + الهدبيات 
Data Show  امتحانات

 يومية 

 امتحانات يومية Data Show شعبة االسفنجيات  الالفقاريات االسفنجية  6 3

 امتحانات يومية Data Show السعات شعبة ال الالفقاريات المائية  12 5+  4

الديدان المسطحة و   الفقاريات الدودية 12 7+  6

 طيةالخي
Data Show  امتحانات فصلية 

 امتحانات يومية Data Show شعبة المفصليات  الالفقاريات المفصلية  12 9+  8

 امتحانات يومية Data Show نواعمشعبة ال الالفقاريات المائية  12 11+  10

 امتحانات فصلية  Data Show شعبة شوكية الجلد  الالفقاريات المائية  6 12



 

 

 

 

الصفحة    

62 
 

  

 جامعة بغداد/كلية العلوم  يةتعليمسة الاملؤس .1

 قسم علوم احلياة  املركز /القسم العلمي  .2

 BDB 223التنوع و التطور  رمز املقرر  /اسم  .3

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال احلضور املتاحة .4

   2019-2020 السنة /الفصل  .5

 عملي   12نظري + 12 ( الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2019 اتريخ إعداد هذا الوصف   .7

 قرر ف املأهدا .8

 / يتعرف الطالب على المفاهيم االساسية في علم التنوع و التطور 1

 .لبايولوجي ودور االنسان فيهكيفية احلفاظ على التنوع ا  /2

 التعرف على مراحل التطور وتكوين االنواع  / 3

 كيفية احلفاظ على التوازن البيئي.  /4

 

 
 

 
 

 ييم التقخمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم و  .9

 االهداف املعرفية   -أ

 فهم التنوع والتطور  -1أ

 التعرف على دور االنسان  يف التنوع -2أ
  -3أ

   -4أ
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 االهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر    -ب 

 استخدام الرسوم على السبورة– 1ب

 تعليم الطالب كيفية محاية بيئته واحلفاظ على التنوع  للحفاظ على   -2ب 

   ه ابملوضوعخاص  اريراعداد تق  -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 data showاستخدام  /1

 المعلومات  ة و المصادر الحديثة من شبكة/ استخدام الوسائل التوضيحي2

 

 طرائق التقييم      

 
 

 اعداد التقارير -شهرية-اختبارات   اسبوعية

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 وم ابلقياسات املختلفة.الطالب يق جعل ئه وجلب عينات من البي -1ج

 احلصول نتائج القياس لغرض اعداد التقارير. -2ج

 فة مدى استيعاب الطالب للمادة.الفكرية ملعر طرح االسئلة -3ج

 
 

 والتعلم  طرائق التعليم     

 
 استخدام اجهزة العرض احلديثة واالفالم  

 

 طرائق التقييم    

   اختبارات حتريرية وشفهية

 
 
 

 (.شخصي املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ال) املهارات  العامة والتأهيلية املنقولة  -د 

 توجيه الطالب و تنمية الرغبة لديه يف التخصص.  -1د

 تشجيع الطلبة للحفاظ على التنوع  لدوره يف التوازن البيئي  -2د
 
     

 

 بنية املقرر .10
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 لتعلم املطلوبة ات اخمرج الساعات األسبوع 
أو   /اسم الوحدة 
 املوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1+2+3 18 

ة   تعريف التنوع  وكيفي
نوع احلفاظ  على الت

ودور االنسان يف  
 التنوع 

 مقدمة عن التنوع

 

Data 
show 

اختبارات  
 اسبوعية

4+5+6 18 
التعرف على التطور  

 وتكوين االنواع   
 

Data 
show 

اختبارات  
 عيةاسبو

7+8+9 18 
التوازن البيئي  

 والعالقات بني االنواع
 

Data 
show 

اختبارات  
 اسبوعية

10+11 +12 18 

وأنواعه   قراضاالن
وانواع امللواثت املؤدية  

 له واالستدامة

 
Data 

show 
اختبارات  

 اسبوعية

      
      
      
 

 البنية التحتية  .11

 الكتب املقررة املطلوبة -1

كتب املقرر)علم التنوع العملي(+مصادر    -اذ املادةستمن امقررة حماضرات 
 حديثة من االنرتنت

 

 ( املصادر)املراجع الرئيسية  -2

1.Niles Eldredge Life on Earth: An Encyclopedia of 

Biodiversity, Ecology, and Evolution,Volume 1. 2002  

2. Wanjui, J. Biodiversity Conservation Needs and 

Method to Conserve the Biological Diversity 
 Biodivers Endanger Species 2013. 

اجملالت العلمية  )ى هبا الكتب واملراجع اليت يوص  (1
 .....(  ،التقارير ،

•Jawadekar, N, N. (2009).Dictionary of environment 

science.SBS Publishers and Distributors PVT.LTD .New 

Delhi.p.p391.   

 

  ..... املراجع االلكرتونية ،مواقع االنرتنيت ، (2

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي  .12
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 العمل والدورايت والربجميات واملواقع االلكرتونية (ال ورش شمل على سبيل املثمتطلبات خاصة ) وت  

 نية (يدات املاخلدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل املثال حماضرات الضيوف والتدريب املهين والدراسا
 

 

 

 2ملادة احلاسوب  وصف المقرر

 

 التعليميةسسة المؤ .1
 جامعة بغداد 

 المركز /القسم العلمي   .2
 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب 

 اسم / رمز المقرر  .3
 BCS2 225 2حاسبات 

 أشكال الحضور المتاحة  .4
 مدمج حضوري والكتروني 

 الفصل / السنة  .5
 فصلي / الفصل الثاني 

 دراسية )الكلي( عدد الساعات ال .6
 ساعة عملي  30 

 إعداد هذا الوصف  يخ تار .7
1/9/2019 

 المقرر أهداف  .8

تعليم الطالب املفاهيم االساسية للحاسوب من حيث انواعه ومكوانته واستخداماته ... اخل وأيضا نظام التشغيل  
windows . 

 ث عن املعلومة الصحيحة ... اخل. أيضا تعليم الطلبة كيفية االستفادة من االنرتنت مبجال ختصصهم وأيضا البح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلف مجاالت حياته في  ستفادة من البرمجةحلوال للمسائل الرياضية وتعلم الطالب االيوفر وصف المقرر 
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 والتقييم ئق التعليم والتعلممخرجات المقرر وطرا .9

 األهداف المعرفية    -أ
 تعلم الطالب مكونات الحاسبة.  -1أ
 تعلم الطالب استخدام الحاسبة.  -2أ

 . windowsتعلم الطالب نظام التشغيل  -3أ

 هم. االنترنت واالستفادة منها بمجال تخصصي تعلم الطالب كيفية التصفح والبحث ف -4أ
   -5أ
   -6أ

 تية الخاصة بالمقرر.  اف المهارااألهد  -ب 
 تنمية المهارات باستخدام الحاسبة.   - 1ب

       .تعريف الطالب على كيفية استخدام االنترنت   - 2ب

    – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 . العرض الشرح على السبورة وجهاز

( إلعطاء المادة وذلك عن  google classroomلكترونية )لصفوف االاستخدام ابسبب جائحة كرونا تم 

 للمحاضرات و فيديوات شرح . pdfطريق رفع ملفات 

 

 طرائق التقييم      

 
متحانات اليومية  (  لالgoogle classroomاستخدام الصفوف االلكترونية )بسبب جائحة كرونا تم 

 . لية والواجبات البيتيةوالفص

 

 قيمية لوجدانية والاألهداف ا -ج
 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 . الشرح على السبورة وجهاز العرض

( إلعطاء المادة وذلك عن  google classroomاستخدام الصفوف االلكترونية )بسبب جائحة كرونا تم 

 ديوات شرح .للمحاضرات و في pdfطريق رفع ملفات 

 

 طرائق التقييم     

 
متحانات اليومية  (  لالgoogle classroomلكترونية )لصفوف االاستخدام اائحة كرونا تم ب جبسب

 والفصلية والواجبات البيتية. 
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 
 -1د

 -2د

 -3د

     -4د

 
 بنية المقرر  .10

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع

 طلوبةالم
 طريقة التقييم طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع

1 

2  

1. Basic Introduction to 

Computers. 

    1.1 What is a Computer? 

    1.2 The Components of a 

Computer. 

    1.3 Advantages and 

Disadvantages of Using 

Computers. 

 

ة 
ر
بو

س
ء 

ضا
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ي 
 ف

ضا
وأي

ض 
ر
ع

ح 
رائ

ش
و

ع 
رف
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ون

ر
كت

الل
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ف

ص
ال

ت  
فا
مل

p
d

f 
 

ت  
وا

دي
في

و

ح
ر
ش

 

 

  
ية

يت
الب

ت 
با
ج

وا
 و

ية
صل

وف
ة 

مي
يو

ت 
نا
حا

مت
ا

 

2 2  1.4 Networks and the Internet. 

    1.5 Computer Software. 

    1.6 Categories of 

Computers. 

3 2  1.7 Examples of Computer 

Usage. 

    1.8 Computer Applications 

in Society. 

4 2  2. The Internet and the World 

Wide Web  

    2.1 The Internet 

    2.2 Connecting to the 

Internet 

5 2  2.3 Access Providers 

2.4 Internet Addresses 

6 2  2.5 Browsing the Web 

2.6 Web Addresses 

7 2  2.7 Navigating Web Pages 

2.8 Searching the Web 

8 2  3. Application Software 
3.1 The Role of System 
Software 

9 2  3.2 Working with Application 

Software 

3.3 Web Applications 

10 2  3.4 Application Software for 

Communications 

11 2  4. Windows 7 

4.1  Desktop Components 

4.2  Start Menu 

12 2  4.3  Windows Accessories 
4.4 Start and shut down 
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 البنية التحتية   .11

  المطلوبة  المقررة ـ الكتب1

  سية )المصادر(  ـ المراجع الرئي2

زياد محمد عبود، ا.د. غسان حميد ، ا.م.د. امير حسين ، م. بالل  .  . ا.م. د1

،    الجزء االول" –"أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية كمال ،   

2014الدار الجامعية للطباعة والنشر والتاليف والترجمة ،       

2. G. Shelly, M. Vermaat, J. Quasney, S. Sebok and S. 

Freund, “Discovering Computers-Fundamentals:  

    Your Interactive Guide to the Digital World”, 

Course Technology, Cengage Learning, 2012. 

3. M. Miller, “Absolute Beginner's Guide to 

Computers and the Internet”, Que Publishing, 2002 
       ع التي يوصى بها           اـ الكتب والمراج

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 الغيت المادة بإلغاء نظام المقررات 

 

 

 

 

  االنسجةعلم   / وصف المقرر 

 كلية العلوم  -جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .58

 الحياةقسم علوم  القسم الجامعي / المركز  .59

computer 
4.5 Searching 

13 2  4.6 Using Help function 
4.7 The Taskbar 
4.8 File and Folder 

14 2  Exam 

والتركيب النسيجي لالعضاء الرئيسية في  طريقة تشخيصها نواع االنسجة لى االتعرف عيوفر وصف المقرر 

 جسم االنسان
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 BHI 108سجة نا اسم / رمز المقرر  .60

  البرامج التي يدخل فيها  .61

 الكتروني مدمج حضوري و أشكال الحضور المتاحة  .62

 2020-2019 الفصل / السنة  .63

 ساعات اسبوعيا(  3اسبوع عملي بواقع  12) ساعة 36 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .64

 2019\ 9\16 تاريخ إعداد هذا الوصف   .65

 أهداف المقرر  .66

 : كيفية الطالبتعليم 

 االنسجة المفاهيم االساسيه في علم  طالب علىيتعرف ال -5

 ة الجسم دقيق الجهزالتركيب اليتعرف الطالب على  -6

 والصبغات المستخدمة في تلك المقاطع المقاطع النسيجية واعداد كيفية اخذ  يتعلم الطالب  -3

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .67

 م المعرفة والفه -أ
 التركيب الدقيق العضاء واجهزة الجسم.  على البيتعلم الط -1أ

 نسجة ومميزات كل نوعالمقارنة بين انواع اال-2أ

 جسم االنسان.  العضاء المقاطع النسيجيةفحص و كيفية تحضير -3أ
  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .  animationsاالطالس باالضافة الى بعض الالصور التوضيحية من اسخدام – 1ب

 data showبتقنية  الشرح التوضيحي للمقاطع التي يفحصها الطالب ضرع– 2ب
          

 طرائق التعليم والتعلم       

 Data show power point andاستخدام -1
 .حديثة من الشبكة المعلوماتية المصادر الوسائل التوضيحية و ال  استخدام-2

 شرح مكوناتها. بعض صور المقاطع النسيجية و عرض-3

 طرائق التقييم      

 

 اعداد تقارير –شهرية  -اختبارات اسبوعية          
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

  االنسجة)علم كتب المقرر  -مقررة من استاذ المادة مختبرات

   (العملي
Reference:  

Basic Histology, Text and Atlas. Luiz Carlos 

Junqueira, 11th ed. McGrow-Hills, 2014.  
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والدوريات والبرمجيات  ورش العمل 

 والمواقع االلكترونية ( 

1. Dongmei Cui et al., (2010). Atlas of Histology with 
Functional and Clinical Correlations. 

2. Robert L. Sorenson(2008). Atlas of Human Histology 
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 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

1+2+3 18 
Epithelial tissue 

and Glands 
  االنسجة الطالئية

 والغدية

Data 
show 

االمتحانات 

 االسبوعية
 واسئلة شفهية

4+5+6 18 

Loose &dense 

connective tissue 

Cartilage & Bone 

Blood & 

Haemopoietic 

tissue 

 

 االنسجة الرابطة
Data 
show 

االمتحانات 

 االسبوعية
 واسئلة شفهية

7+8+9 18 Muscles   النسيج العضلي 
Data 
show 

االمتحانات 

 سبوعيةاال
 فهيةواسئلة ش

10+11 +

12 
18 Nerves   النسيج العصبي 

Data 
show 

االمتحانات 

 ةاالسبوعي
 واسئلة شفهية

  Exam    
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 ملادة علم البيئة وصف المقرر

 

 علومكلية ال –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .70

 علوم الحياة   القسم العلمي / المركز  .71

 BEC 326علم البيئة النظري  اسم / رمز المقرر  .72

 مدمج حضوري والكتروني  ة متاحر الأشكال الحضو  .73

 2019-2020 الفصل / السنة  .74

 ساعه  12 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .75

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف   .76

 أهداف المقرر  .77

 االساسيه لعلم البيئةالطالب على المفاهيم يتعرف  .1

 اهميه البيئة في حياتنا   .2

 هاعيش فيالتي ييتعلم الطالب المكونات االساسية للبيئة  .3

 يتعرف الطالب على كيفيه دوران المغذيات والطاقه في النظم البيئية  .4

 

 

 
 

 حيطة بنا. الم يئةالب ئة ومكونات التعرف على المفاهيم االساسية للبييوفر وصف المقرر 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .78
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 االهداف المعرفية   -أ
 بشكل اساسي ب ما هي البيئة يتعلم الطال -1أ

 مع مكونات البيئة  تعامل فيه اليتعلم الطالب كيفية حدوث التوازن في االنظمة البيئية  وكي -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 
 يتعلم الطالب مهارات التعامل المتوازن مع البيئة  – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 لتعليم والتعلم  رائق اط     

 

 استخدام جهاز العرض  .1

 استخدام الرسوم والمخططات على السبورة  .2
 

 

 

 لتقييم طرائق ا     

 

 اختبارات تحريرية 

 طرح االسئلة الفكرية خالل المحاضرة 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 رض استخدام جهاز الع .1
 استخدام الرسوم والمخططات على السبورة  .2

 

 

 طرائق التقييم     

 ة  اختبارات تحريرية وشفهي
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 العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات   -د 
 توجيه الطالب وتنمية الرغبة لديه في التخصص  -1د

 البيئة ومكوناتها االساسية  الطالب على فهم توسيع مقدرة- 2د

 -3د

     -4د
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 بنية المقرر  .2

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 2 االول 

مقدمه عامه عن علم  

البيئة  وتطور هذا 

العلم تاريخيا  

والتركيب العام 

 لالنظمه البيئيه 

Introduction to 

Ecology and 

Ecosystem 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض  

اختبارات  

 يومية 

 2 الثاني  
يتعرف الطالب على 

مفهوم العوامل المحدده 

 وقوانينها البيئية 

Ecosystem 

structure: A biotic 

environmental 

factors 

 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

اختبارات  

 يومية 

 2 الثالث  

يتعلم الطالب في هذه 

المحاضره على 

العوامل الفيزيائيه 

 بوصفها عوامل محدده  
 مفهوم القواعد البيئية و

The physical 

factors as 

limiting 

factors  

And ecological 

rules  

 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

اختبارات  

 يومية 

 2 الرابع  

يتعلم الطالب في هذا 

الضوء سبوع على اال

كعامل محدد وعلى  

مفاهيم انظمه المالحه 

والساعات البايولوجيه 

   في الحيوانات

Light 

And Biological 

clocks  

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

اختبارات  

 يومية 

 2 الخامس 

يتعلم الطالب في هذه 

المحاضره على مفاهيم 

التنظيم االزموزي  

وامالح النشوء 

والكواشف  الحياتي 

 البيئية  

Water 

Biogenic salts  

The bio-indicators 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 از العرض جه

اختبارات  

 يومية 

 2 السادس

يتعلم الطالب في هذه 

المحاضره على 

المكونات الحيويه 

م البيئي وبعض  للنظا

خصائص المجموعه 

 السكانيه 

Biotic components 

of ecosystems 

محاضره 

ديه تقلي

واستخدام  

 جهاز العرض 

اختبارات  

يومية 

وامتحان 

 فصلي 

 2 السابع  
يتعرف الطالب في 

لمحاضره على هذه ا

Population growth 

models 

محاضره 

تقليديه 

اختبارات  

 يومية 
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 البنية التحتية   .3

 الكتب المقررة المطلوبة  -3
 محاضرات معدة من قبل اساتذة المادة 

 

 للمؤلف اي يب اودم  علم البيئةكتاب اسس  المراجع الرئيسية )المصادر(  -4

ي يوصى بها الكتب والمراجع الت (ت

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

. 

1  .Bascompte, J. 2010. Structure and dynamics 

of ecological networks. Science 329:765-766. 

 

2. King, A. A., and W. C. Schaffer. 2001. The 

geometry of a population cycles: A mechanistic 

model of snowshoe demography. Ecology 

انماط وموديالت نمو  

 المجموعات السكانيه  
واستخدام  

 جهاز العرض 

 2 الثامن

يتعرف الطالب على 

مفهوم المجتمعات  

حيائيه ومفهوم اال

 التعاقب البيئي 

Biotic community 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

تبارات  اخ

 يومية 
 

 2 التاسع 

يتعرف الطالب في هذا  

االسبوع على كيفيه  

جريان الطاقه في  

 النظام البيئي  

Energy flow 

through ecosystem 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

اختبارات  

 ة يومي

 2 العاشر  

يتعرف الطالب في هذا  

االسبوع على مفاهيم 

الدورات  

البايوجيوكيميائيه 

المغذيات في ودوران 

 االنظمه البيئية 

Ecosystem 

function– 

Biogeochemical 

cycles (cycling of 

nutrients in 

ecosystem)  

 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

اختبارات  

 يومية 

الحادي 

 عشر 
2 

يتعلم الطالب بشكل  

مركز على كيفيه 

دوران النتروجين في 

 النظام البيئي  

Nitrogen cycle 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

اختبارات  

 يومية 

 2 الثاني عشر  

يتعرف الطالب في هذا  

االسبوع على تنوع  

االنظمه البيئية مع 

القاء نظره على نظام 

 المياه العذبه 

Ecosystem 

diversity: 

Freshwater 

ecosystems             

   

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

ت  اختبارا 

 يومية 
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82:814–830. 

3. den Boer, P. 1981. On the survival of 

populations in a heterogeneous and variable 

environment. Oecologia 50:39–53 

 

تكليف الطلبه العداد تقارير عن المواضيع والقضايا البيئيه   .4

 المختلفه 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ث

 .....، 

1. https://byjus.com/biolo

gy/ecology/ 
2. https://www.nationalge

ographic.org/encyclope

dia/ecology/ 

3. https://plato.stanford.e

du/entries/ecology/ 

 

 

 الدراسي خطة تطوير المقرر  .5

 اضافه اي معلومات مستجده او مكتشفه جديده في مجال علم البيئة الى المحاضرات  

 

 
 
 
 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم   –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .79

 وم الحياة قسم عل القسم الجامعي / المركز  .80

 BPO 332 التلوث البيئي النظري  اسم / رمز المقرر  .81

 م االساسية للتلوث وطرق السيطرة عليه ومصادره التعرف على المفاهييوفر وصف المقرر 

https://byjus.com/biology/ecology/
https://byjus.com/biology/ecology/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ecology/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ecology/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ecology/
https://plato.stanford.edu/entries/ecology/
https://plato.stanford.edu/entries/ecology/
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  البرامج التي يدخل فيها  .82

 تروني مدمج حضوري والك أشكال الحضور المتاحة  .83

 2020-2019 الفصل / السنة  .84

 ساعة في االسبوع   12 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .85

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف   .86

 أهداف المقرر  .87

   مفهوم التلوثالطالب على يتعرف  .1
 يسية وتأثيراتها المختلفة االنسان والبيئة مصادر الملوثات الرئ .2
 لملوثات من خالل السيطره عليها  ايضا على كيفية التعامل مع هذه ايتعرف  .3

 

 

 

 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .88

 المعرفة والفهم  -أ
 ا يحدث فهم التلوث ولماذ -1أ

 اصة على االنسان  اهم تاثيرات التلوث البيئي وخيتعلم  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  الطالب كيفية حماية بيئته من التلوث تعليم  – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 استخدام جهاز العرض  .1
 السبورة ت على استخدام الرسوم والمخططا .2
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 طرائق التقييم      

 

 ات تحريرية اختبار

 اختبارات شفهية وامتحانات يومية 

 
 مهارات التفكير  -ج

 فكرية اثناء المحاضرة  طرح االسئلة ال -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام اجهزة العرض الحديثة واالفالم  

 

 طرائق التقييم     

 

 رات تحريرية وشفهية  اختبا

 
 لمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة وا -د 

 طالب وتنمية الرغبة لديه في التخصصتوجيه ال-1د

   التلوث والملوثات الرئيسية توسيع مقدرة الطالب على فهم -2د

 -3د

     -4د
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 البنية التحتية   .90

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 خرى      أ ▪

 حماضرات معدة من قبل اساتذة املادة  
   التلوث البيئي تاب ك
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

البرمجيات  ورش العمل والدوريات و

 والمواقع االلكترونية ( 

 
1. Warneck, P., Chemistry of the Natural Atmosphere, 

International Geophysics Series. Vol. 41, Academic 

Press, San Diego, 1988. 

2.   Owa , F. W.  Water pollution: sources, effects, 

control and management.   International Letters of 

Natural Sciences, 2014.  

3. Teh SJ, Adams SM, and Hinton DE. 

 بنية المقرر  .89

 ات الساع األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
  اسم الوحدة / المساق

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

1+2+3 18 

التعريف بالتلوث 

البيئي وخصائص 

وتلوث  الملوثات

الهواء واهم ملوثات  

 الهواء 

 مقدمة عن التلوث 
 

 جهاز العرض 
اختبارات  

 يومية 

4+5+6 18 

التعرف على  المشاكل 

ابع  البيئية ذات الط

العالمي مثل االحتباس  

الحراري وثقب  

التلوث   االوزون

االشعاعي واهم انواع  

 االشعاعت المؤينة 

ملوثات مرتبطة 

 بالهواء 
 جهاز العرض 

ختبارات  ا

 يومية 

7+8+9 18 

التعرف على مصادر  

تلوث المياه وانواع  

ملوثات المياه  

 والتلوث الفلزي 

 جهاز العرض  تلوث الماء  
اختبارات  

 يومية 

10+11 +

12 
18 

التعرف مصادر تلوث  

ثات التربة واهم ملو

التربة فضال عن  

التعرف على اهمية 

االسمدة والمبيدات 

وانواعها وتاثيراتها 

 ة  البيئي

 امتحان فصلي    جهاز العرض  تلوث التربة  
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Histopathological biomarkers in feral freshwater fish 

populations exposed to different types of contaminant 

stress. Aquatic Toxicology, 37:51–70, 1997. 

بيل  الخدمات االجتماعية ) وتشمل على س

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 2019/2020بكلوريوس//وصف المقرر/الفسلجة الحيوانيه 

 

 

 جامعة بغداد –العالي والبحث العلمي ارة التعليم وز المؤسسة التعليمية .91

 ةعلوم الحيا القسم العلمي / المركز  .92

 BAP 333 )النظري( الفسلجة الحيوانيه اسم / رمز المقرر  .93

 ني مدمج حضوري والكترو أشكال الحضور المتاحة  .94

 الفصل الثاني  2019/2020 الفصل / السنة  .95

 نظري  2 عات الدراسية )الكلي( عدد السا .96

 2019-9-14 تاريخ إعداد هذا الوصف   .97

98.   

 أهداف المقرر  .99

ات الفسيولوجيه داخل اجلسم وتوضيح الية وعمل مجيع االعضاء داخل اجلسم وكذلك وصف  هتدف املاده اىل وصف الفعالي
 عمل االعضاء جمتمعه لغرض اداء الوظائف  لتوازن بنيتصاحب عمل هذه االعضاء وكذلك توضيح عمليه ااحلاالت املرضية اليت 

 االساسيه 

 م واليات عملها. التعرف على الفعاليات الفسيولوجية في الجسرر يوفر وصف المق

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .100
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 والفهم المعرفة  -أ
 تعريف الطالب بالماده بشكل عام-1أ
 تعريف الطالب بكل عضو موجود في الجسم -2أ
 بوظيفة كل عضو في الجسم تعريف الطالب  -3أ

 وافق بين االعضاء من اجل انجاز وظائف الجسم تعريف الطالب بكيفيه الت -4أ

 تعريف الطالب باالمراض المترتبه على حدوث خلل في عمل عضو معين  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 التعرف على الوظائف لالعضاء  – 1ب
 ه على عمل االعضاء لى العوامل المؤثرالتعرف ع – 2ب

 وازن الحيوي التعرف على اليات العمل والت – 3ب

 4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 شرح المادة عن طريق المحاضرات في الصف االلكتروني -1
 لمية بتقديم البحوث والمقاالت العلمية الخاصة بمنهج المادةالنشاطا ت الع-2

 

 طرائق التقييم      

 
 ت الفصلية واليومية عن طريق االختبارا

 لى الحضور والمشاركة الفعالة في الصف االلكتروني عن طريق متابعة مداومة الطلبة ع

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 خدمه المجتمع-1ج

 تمع باعراض االمراض توعيه المج-2ج

 توظيف والتطور الشخصي (. العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية الالمهارات   -د 
 ناء عرض المادة العلمية المشاركة بالمناقشات اث  -1ج

 التواصل المستمر مع تحديث المعلومات العلمية  -2ج
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 البنية التحتية   .102

 بنية المقرر  .101

 التعلم المطلوبة  مخرجات الساعات  األسبوع

اسم الوحدة /  

المساق أو 

 الموضوع 

 طريقة التعليم 
طريقة 

 التقييم 

 2 االول 
مفهوم علم   مقدمه عامه في 

 الفسلجه الحيوانيه 

الفسلجة 

 الحيوانيه 

محاضره الفديويه في ال

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

 الثاني 
الحراره على الجسم  تاثيردرجات  2

 تكيف للحيوانات واليات ال

الفسلجة 

 الحيوانيه 
المحاضره الفديويه في 

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

 ثالث ال
2 

 تركيب ومكونات الجهازالعصبي 
الفسلجة 

 ه الحيواني
المحاضره الفديويه في 

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

 الرابع 
2 

 فسلجة الجهازالعصبي 
الفسلجة 

 يه الحيوان
المحاضره الفديويه في 

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

 الخامس

2 
تركيب ومكونات الجهاز  

 هضمي ال

الفسلجة 

 الحيوانيه 

المحاضره الفديويه في 

 اللكتروني الصف ا

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

 السادس

2 

 فسلجه واليه الهضم 
الفسلجة 

 الحيوانيه 

المحاضره الفديويه في 

 اللكتروني الصف ا

امتحان 

فصلي 

 الكتروني 

امتحان 

 فصلي اول 

2 

 
الفسلجة 

 الحيوانيه 

امتحانات  

فصلي 

 الكتروني 

 بع السا
دراسة الية ووظائف جهاز  2

 الدوران

الفسلجة 

 نيه الحيوا

المحاضره الفديويه في 

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

 الثامن
دراسة الية ووظائف الجهاز   2

 التنفسي 

الفسلجة 

 الحيوانيه 

المحاضره الفديويه في 

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

 التاسع 
لية ووظائف الجهاز  دراسة ا 2

 اللمفاوي 

الفسلجة 

 الحيوانيه 
ضره الفديويه في المحا

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

 العاشر 
دراسة الية ووظائف الجهاز   2

 البولي 

الفسلجة 

 لحيوانيه ا
المحاضره الفديويه في 

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

الحادي 

 عشر

ظائف الجهاز  دراسة الية وو 2

 العضلي 

الفسلجة 

 الحيوانيه 
يويه في المحاضره الفد

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه
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 Human Physiology الكتب المقررة المطلوبة  -5

 Medical Physiology المراجع الرئيسية )المصادر(  -6

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ج

 قارير ،.....(  )المجالت العلمية ،الت
From internet 

،مواقع االنترنيت  المراجع االلكترونية  (ح

 .....، 
From internet 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .103

 وات توضيحيه ومصادر حديثهفديوعرض   اضافه مواضيع حديثه ومفردات جديده

 

                                                      ةلمادة المضادات الحيوي وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم/جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .104

 قسم علوم الحياة القسم العلمي / المركز  .105

 BAN 335 مضادات حياة نظري اسم / رمز المقرر  .106

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .107

 2021-2020 الفصل / السنة  .108

 وع نظري+ ساعتان في االسبوع عملي ساعتان في االسب ي( عدد الساعات الدراسية )الكل .109

   .واسس تصنيفها ومقاومة االحياء المجهرية لها  التعرف على المواد الضد مايكروبيةيوفر وصف المقرر 
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 5/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف   .110

 أهداف المقرر  .111

ياء  ان يتعرف الطالب على المواد الضد مايكروبية الطبيعية والتصنيعية و اليات عملها ضد االح-1
 المجهرية المرضية.

ة الى مجاميع تشترك  الكيميائية العالجيالتعرف على اسس تصنيف المضادات الحياتية والمواد  -2
 بخصائص معينة .

ان يتمكن  الطالب من الربط العلمي بين االمراض  ومسبباتها )الكائنات المجهرية الممرضة( والمواد  -3
 الكيميائية المالئمة لعالجها.  

ات في مجاالت  ى كيفية التعامل بصورة ايجابية مع المطهرات والمعقممكين الطالب من التعرف علت -4
 العامة.   الصحة

 التعرف على  دور االحياء المجهرية الحساسة والمقاومة لمضادات الحياة وتطبيقاتها في العالج .    -5
 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .112

 داف المعرفيةااله -أ

 الصحيحة.ان يستطيع متييز وتصنيف مضادات احلياة وفقا لالسس العلمية  -1أ

 طيع التعامل مع هذه املواد العالجية واجراء التجارب املختربية اخلاصة هبا . ان يست-2أ

 ان يتمكن من فهم دور كل مادة عالجية يف قتل او تثبيط منو كائن جمهري مسبب للمرض.  -3أ
 دون اخر    كن من التعرف على مالئمة كل مضاد للمسبب املرضي فبعض املضادات تعمل على كائنان يتم -4أ

    

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 . التعرف على تركيب وتصنيف املضاد احليوي- 1ب

 التعرف على اليات أتثري املضاد يف الكائن املمرض  – 2ب

 اء اجملهرية ملضادات احلياةالتعرف على اليات مقاومة االحي – 3ب
 لعملية يف اجملاالت املختلفةحلياة وتطبيقاهتا االتعرف على اخلصائص غري العالجية ملضادات ا  -4ب

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 Googleو شرحها بشكل مباشر للطلبة من خالل  power pointرض تسجيل حماضرات بشكل تعليم الكرتوين /ع -1
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meeting 

 data showام شاشة العرض استخد -2

 اعداد التقارير  -3

 الصحة مية التابعة لوزارةالتدريب الصيفي يف املختربات التعلي -4

 الواجب البييت 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة االستنتاجية خالل احملاضرة.  -6
 اختبارات حتريريه بعد احملاضرة.  -7
 امتحاانت فصلية جملموعة من احملاضرات. -8
 ر  اعداد التقاري -9

 الواجب البييت 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ة استنتاجيةاختبارات شفوية وحتريري-1ج
  اد التقارياعد-2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

استخدام الوسائل التوضيحية يف شرح اجلزء النظري واستخدام عدد تشخيصية من اوساط زرعية واحياء جمهرية ومضادات حيوية  
 data showخترب مع عرض االفالم العلمية ابستخدام جهاز متنوعة يف امل

 

 

 طرائق التقييم     

جابة على االسئلة االستنتاجية واجابته على االسئلة الشفوية والتحريريه ومناقشته للنتائج الصف وقدرته على االنشاط الطالب داخل 
ى التفكري االستنتاجي وابلتايل امكانية طرح افكار  جديدة  لغرض التعرف على امكانية الطالب عل ضمن التقارير املعده من قبله

 املهارات الذهين.مي البناء واكسابه تسهم يف النقد العل

 

 

 

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

 مية اليت يدرسها ويتعلمها الطالب امكانية تفسري النتائج وفقا للحقائق العل-1د
 احلياة  اجلانب العملي من تطبيق مايتلقاه الطالب من مفاهيم واسس يف-2د

 تطوير امكاانت الطالب حنو التفكري االستنتاجي -3د
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 بنية المقرر  .113

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

  4 اسبوع12

مقدمة وتعريف   -
 ابملضادات  

البنسلينات  -
 والسيفالوسبورينات 

 اسايكلينات الترت  -
 ينو كاليكوسايداالم -
 املاكروليدز -
الكاليكوبيبتايد والبويل  -

 ببتايد
 االنسامايسينات  -
 مضادات متفرقة   -
 االدويه   -
 الية عمل املضادات  -
 تثبيط اجلدار البكتريي -
 الربوتنيتثبيط ختليق  -
 تثبيط ختليق الدان  -
تثبيط ختليق الغشاء  -

 السايتوبالزمي
نتاج حامض  تثبيط ا -

واملسارات االيضية  الفوليك 
 االخرى

دور املضادات يف القضاء  -
 على االصاابت الفطرية

االستعمال غري العالجي -
للمضادات يف جماالت 

 التغذية والزراعة والصناعة

حماضرات  
ونية+افالم الكرت 

 يمية تعل

عمل االختبارات 
اليومية والفصلية  

والتقارير 
 والواجبات البيتية 
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 البنية التحتية   .114

 الكتب المقررة المطلوبة  -7

علم االحياء اجملهرية العام اتليف خنبة من اساتذة قسم علوم احلياة   -
1991   

 رتنتاحملاضرات التقليدية +حماضرات من االن

 المراجع الرئيسية )المصادر(  -8

- Principles of pharmacology by 

linkott(2012)  

- Antibiotics essentials 

-  Antimicrobial Guide 2016-2017 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (خ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 

 الىنصوص االساسية والكتب املقررة  -

 

قع االنترنيت  المراجع االلكترونية ،موا (د

 .....، 

https://bpac.org.nz/antibiotics/guide.aspx 
 

https://pocketdentistry.com/38-principles-

of-antibiotic-therapy / 
 

https://pocketdentistry.com/tag/pharmacol

ogy-and-therapeutics-for-dentistry-6e/ 
 

http://infuvn.lf1.cuni.cz/file/75/principles-

of-antibiotic-use.pdf 

 

 
 

 ة تطوير المقرر الدراسي خط .115

االستخدام المتزايد للمصادر العلمية الحديثة التي ترفد الطالب بمعلومات مهمة في علم المضادات  

 يةالتطور الكبير في العالم في مجال الطب واالدولمواكبة 

 

 

 

 

      

      

https://bpac.org.nz/antibiotics/guide.aspx
https://pocketdentistry.com/38-principles-of-antibiotic-therapy/
https://pocketdentistry.com/38-principles-of-antibiotic-therapy/
https://pocketdentistry.com/38-principles-of-antibiotic-therapy/
https://pocketdentistry.com/38-principles-of-antibiotic-therapy/
https://pocketdentistry.com/tag/pharmacology-and-therapeutics-for-dentistry-6e/
https://pocketdentistry.com/tag/pharmacology-and-therapeutics-for-dentistry-6e/
http://infuvn.lf1.cuni.cz/file/75/principles-of-antibiotic-use.pdf
http://infuvn.lf1.cuni.cz/file/75/principles-of-antibiotic-use.pdf
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 المقرر   وصف

 

 كلية العلوم–جامعة بغداد حث العلمي/والب يوزارة التعليم العال المؤسسة التعليمية .116

 علوم الحياة قسم القسم الجامعي / المركز  .117

 BIM 336 ينظرال جزءال -علم المناعة  اسم / رمز المقرر  .118

   المجهرية علم االحياء البرامج التي يدخل فيها  .119

 مدمج حضوري والكتروني  الحضور المتاحة ال أشك .120

 2020-2019االول الفصل الدراسي  الفصل / السنة  .121

 ساعات في االسبوع 8 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .122

 2019-9-1 ا الوصف  تاريخ إعداد هذ .123

 أهداف المقرر  .124

 ملناعة الذاتية واملناعة املكتسبةنة امتضمع عن اجلسم علم املناعة واليات الدفا مصطلح تعرف الطالب على ان ي-1

 سيلة دفاعية ضد املمرضات ا كو يتعرف الطالب على مصطلح البلعمة والياهتان  -2

   بها وانواعهاوتراكي املتكونة عند تعرض اجلسم له  دضداواألالطالب على مصطلح اجلسم الغريب  يتعرفان  -3

 كطرق تشخيصية للتعرف على املسبب املرضي م فيها األضداد  لطرق اليت تستخدامتكني الطالب من التعرف على  -4

 املناعة الذاتية  أبمراضالتوافق النسيجي وعالقتها  مصطلح مستضداتتعرف الطالب على  -5

 تكونة  احلساسية امل وأنواعفرط احلساسية التعرف على مصطلح  -6

 

 بات المرضية بفاع ضد المسواليات الد ومصطلحاته تعرف على علم المناعةال يوفر وصف المقرر 

 ييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتق .125
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 والفهم  المعرفة -أ
 ان يستطيع تحديد انواع االمراض المناعية وتمييزها عن غيرها من االمراض -1أ

 اسة الحالة المناعية للمضيف من خالل استخدام المعلمات المناعية در -2أ

ل باستخدام العدد التشخيصية متضمنة االمراض التي يكون المسبب فيها صعب العز تشخيص -3أ

 عيو الضد النوعي االمستضد النو
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع  و األهداف  -ب 

  مضيف بعد التعرض للمسببتطور الحالة المناعية لل– 1ب

 التعرف على اشكال وخصائص الخاليا المناعية – 2ب

 الوالدة ودور المناعة فيها التي تصيب حديثي واإلجهاضاتاالمراض  – 3ب

   -4ب

 يم والتعلم  لتعلطرائق ا     

 استخدام الرسوم على السبورة -5

 data showاستخدام شاشة العرض  -6
 العملي وتطبيقه ربط المادة النظرية مع الجزء  -7
8-  
9-  

 

 

 طرائق التقييم      

 

 لمحاضرة ا طرح االسئلة االستنتاجية خالل -10
 محاضرة ل ك بعد انتهاءاختبارات تحريريه  -11
  حاضراتامتحانات فصلية لمجموعة من الم -12
13-  
14-  

 

 
 التفكير مهارات  -ج

حات واجب بيتي لمناقشة المواضيع والمصطل وإعطاء اختبارات شفوية وتحريرية استنتاجية-1ج

 العلمية التي تم التطرق لها في المحاضرة 

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 تعليم والتعلم  طرائق ال    

 dataباستخدام جهاز ية في شرح الجزء النظري مع عرض االفالم العلمية استخدام الوسائل التوضيح 
show 

 

 

 طرائق التقييم     
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 البنية التحتية   .127

 

لة االستنتاجية واجابته على االسئلة الشفوية وقدرته على االجابة على االسئ حاضرةنشاط الطالب داخل الم

ب على التفكير االستنتاجي  لغرض التعرف على امكانية الطال المطروحة سئلةومناقشته لأل والتحريرية

 م في النقد العلمي البناء. افكار جديدة تسهوبالتالي امكانية طرح 

 

 
 .الشخصي(قابلية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة ب )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة -د 

 العلمية التي يدرسها ويتعلمها الطالب امكانية تفسير النتائج وفقا للحقائق -1د

 الحياة  يالستفادة منها فعلمية وايتلقاه الطالب من مفاهيم واسس  تطبيق ما-2د

 تطوير امكانات الطالب نحو التفكير االستنتاجي  -3د

     -4د

 بنية المقرر  .126

 الساعات  عاألسبو
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع
 طريقة التقييم التعليم طريقة 

 اسابيع  10
ت ساعا 4

 اسبوعية

التعرف على مصطلح 

ا  علم المناعة والخالي

فاعية المناعية والد

للجسم والتعرف على 

خط الدفاع األول 

للجسم، التعرف على 

مصطلح الجسم  

ألضداد الغريب وا

المتكونة وطرق 

 التشخيص المناعية 

علم المناعة / الجزء  

 النظري 

محاضرات 

+data 
show + 

 افالم تعليمية

عمل 

االختبارات 

ليومية ا

والفصلية  

والواجبات 

 البيتية 
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 المطلوبة: القراءات 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
      أخرى  ▪

 ( 1989)مها رؤوف السعد كتورة د أتليف الكتاب علم املناعة 
Microbiology 3rd edited by Nester, Anderson, 
Roberts, Pearsall and Nester (2001) 
Male.D, Brostoff .J, Roth. D.B, Roitt.I. 2008. 

Immunology. Seventh edition (International 

edition.). ELSEVIER.  

 
 

على سبيل المثال  )وتشملتطلبات خاصة م

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 االلكترونية( واقع والم

 املناعية  التطبيقات والتقنياتصيفية متضمنة اقامة دورات ابلعطل ال

على سبيل   )وتشملة خدمات االجتماعيال

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

   الميدانية(ني والدراسات المه
 

 

 نموذج وصف المقرر 

 

 مرحلة رابعة -علم االجنة      وصف المقرر 

 

 

 لية العلومك–جامعة بغداد حث العلمي/والب يوزارة التعليم العال المؤسسة التعليمية .128

 علوم الحياةقسم  القسم العلمي / المركز  .129

 BEM 441 ينظرال الجزء -االجنةعلم   اسم / رمز المقرر  .130

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .131

 2020-2019االول الفصل الدراسي  الفصل / السنة  .132

 ساعات في االسبوع 8 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .133

 ن  تكوين الجنيني لالنسال الالتعرف على مراح يوفر وصف المقرر 
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 1/9/2019   تاريخ إعداد هذا الوصف .134

9201-9-1 أهداف المقرر  .135  

 

 

 

 

 

 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .136

 االهداف المعرفية -أ
 الجنيني  والتكوين التطور مفهوم بين الفرق دراسة -1أ

 الجنين المراحل خالل الخاليا انقسام احلمر دراسة -2أ

   لجنيني لنماذج حيوانية مختلفة بدءا من النماذج البدائية حتى االنساندراسة تسلسل مراحل النمو ا-3أ

 دراسة العوامل البيئية والمرضية التي لها دور في احداث الضرر في التكوين الجنيني للكائن الحي -4أ

  -5أ

   -6أ

 ية الخاصة بالمقرر اراتاالهداف المه  -ب 
 المجهر  تحت  جاهزة  او محضره ومقاطع الحيوانية للخاليا االنقسام عمليات  دراسة - 1ب

 المهمة  االجزاء تاشير  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 اعداد محاضرة ورقية تسلم للطلبة باالعتماد على المصادر االساسية والحديثة -
   white boardتكوين الجنيني على لوحة لمخططات مراحل النمو وال رسم باليد  -

 م مصادر حديثة من الشبكة المعلوماتية في الحصول على الرسومات الدقيقة استخدا -

 

 

 طرائق التقييم      
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 شهرية  – اسبوعية – اختبارات

 تقارير  اعداد – شفهية اختبارت

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 صفي  كنشاط مباشر بشكل الطلبة بسؤال السابقة محاضرة ال موضوع عن اسبوعية ارتاختب  -1ج

 شامل  فصلي امتحان -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

مقدرة الطالب على التفكير االستنتاجي والتفريق بين مراحل النمو الجنيني في انواع ومجاميع مختلفة من 

 الحيوانات وفهم مفهوم التطور
 

 

 طرائق التقييم     

 امتحان فصلي  -مباشر

 مفاجأة  تحريرية او ةشفهي اختبارات – مباشر غير

 

 لمهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة ) ا -د 
 بالمادة  عالقته و الطالب عمل مجال  -1د

 البايولوجية  ختبراتالم بمجال  التخصص في  غبةالر تنمية و الطالب  توجيه -2د

 التطورية  المعلومات بعض تحليل  في الحسي وادراكه خياله استعمال ىعل الطالب مقدرة توسيع  -3د

     -4د
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 بنية المقرر  .137

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 نظري   2 1    

 هاالجن لعلم مبسط مدخل  -

 مراحل على والتعرف

  لدى الجنيني التطور

 الحي  نالكائ

 

Introduction to 

embryology 

- the stages of the 

embryogenesis of the 

animal specie 

- Branches of 

Embryology 

 

اعداد محاضرة 

power 
point   

 dataواستخدام  
show 

اختبار شفهي او  

 تحريري 

 ظري ن 2 2

 دراسة دورة الخلية  

 الية تنظيم دورة الخلية  -

في  دور الكروموسومات  -

 انقسام الخلية 

 تركيب الكروموسوم -

 

Cell cycle and 

Chromosomes  

 -Regulation of cell 

cycle 

-  Role of chromosomes 

in cell division 

-Structure of  

chromosome 

اعداد محاضرة 

power 
point   

 dataدام  واستخ 
show 

هي او  اختبار شف

 تحريري 

 نظري  2 3

 دراسة انقسام الخلية  
 دراسة انواع االنقسام النووي  -

فهم الية تكوين الخاليا  -

 التكاثرية في الذكور 

Cell Division 

- nuclear division: 

1- mitosis (steps of 

mitosis) 

2- meiosis (stages of 

meiosis) 

Gametogenesis: 

- Spermatogenesis 

Spermatocytogenesis 

Spermiogenesis 

 

 

اعداد محاضرة 

power 

point   

 dataواستخدام  
show 

اختبار شفهي او  

 تحريري 

 نظري  2 4

  التكاثرية الخاليا اليه تكوين فهم

 االنثوية 

 البيوض  انواع

اعتمادا على كمية المح وعلى  

 توزيع المادة المحية 

  دراسة تشكيل اغشية البيضة  -

 وانواع االغشية 

Gametogenesis: 

- Oogenesis 

Phases of Oogenesis 

Classification of eggs 

- Based on the amount 

of the yolk 

- Based on the 

distribution of the yolk 

- Formation of egg 

membranes 

- classification of egg 

membranes 

 

اعداد محاضرة 

power 
point   

 dataام  واستخد

show 

ي او  اختبار شفه

 تحريري 

 نظري  2 5

دراسة الدورة المبيضية  

ومعرفة انواع الجريبات  

 المبيضية 

 مراحل الدورة المبيضية    -

 

 

 

 

The ovarian cycle 

- Types of follicles: 

1- Primary follicle 

2- Secondary follicle 

3- graafian follicle 

- Phases of the ovarian 

cycle 

 

اعداد محاضرة 

power 
point   

 dataواستخدام  
show 

اختبار شفهي او  

 حريري ت



 

 

 

 

الصفحة    

96 
 

  

 

 نظري  2 6

دراسة التطور الجنيني بدءا   - 

 من مرحلة االباضة  

تكوين الجسم االصفر والجسم   -

 االبيض 

انتفال البويضة المخصبة الى   -

 الرحم 

- Ovulation 

- Corpus luteum and  

Corpus albicans 

- Oocyte transport 

 

 

 

اضرة اعداد مح 

power 

point   

 dataواستخدام  

show 

شفهي او  اختبار 

 تحريري 

 نظري  2 7

دراسة عملية االخصاب في   -

الفقريات والعمليات التي تحدث  

للحيمن لتسهيل عملية  

 االخصاب 

 مراحل االخصاب  -

 

- Fertilization 

Spermatozoa undergo 

two processes: 

1- Capacitation               

2- Acrosome reaction 

- The phases of 

fertilization 

 

اعداد محاضرة  

power point   

 dataواستخدام  
show 

اختبار شفهي او  

 تحريري 

 نظري  2 8

 تعريف التفلج   -

نواتج التفلج وعمل مقارنات   -

 بينهما  

 انواع التفلج  

 مسارات التفلج  -

 blastocystتكوين   -

 

- Cleavage 

- product of cleavage 

(morula versus blastula) 

(blastula versus 

blastocyst) 

- Types of cleavage 

-  Planes of Cleavage 

- Blastocyst formation 

 
 

اعداد محاضرة 

power 

point   

 dataواستخدام  
show 

اختبار شفهي او  

 تحريري 

 نظري  2 9

نبذة مختصرة عن طبقات   -

لفقريات عند  الرحم في ا

ضة المخصبة في  انغراس البي

 اللرحم 

ي في  التطور الجنين  دراسة   -

االنسان في االسبوع الثاني من  

 الحمل 

 عملية المعيدة والية تكوينها   -

- Uterus at time of 

implantation  
Second week of human 

embryonicdevelopment: 

Bilaminar germ 

discGastrulation: 

Types of 

morphogenetic 

movements that occur 

during gastrulation: 

 

 

 

حاضرة اعداد م

power 

point   

 dataواستخدام  

show 

اختبار شفهي او  

 تحريري 

 نظري 2 10

االسبوع الثالث من التطور  

 الجنيني في االنسان 

الناتج النهائي خالل عملية   -

 تكوين المعيدة في الفقريات 

ل  الخارطة المصيرية خال -

 تكوين المعيدة 

 ن الحبل الظهري تكوي -
 تكوين االنبوب العصبي   -

 ين االعضاء تكو -

Third week of human 

development: 

Trilaminar germ disc 

- End product during 

gastrulation in 

vertebrate: 

- Fate map established 

during gastrulation 

- Formation of the 

notochord 

- Neurulation 

- Organogenesis 

اعداد محاضرة 

power 

point   

 dataواستخدام  

show 

اختبار شفهي او  

 تحريري 
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 البنية التحتية   .138

 د.كواكب عبد القادر و د. امل اخلطيب( علم االجنة ) الكتب المقررة المطلوبة  -9

المراجع الرئيسية  -10

 )المصادر( 

Medical embryology (T.w. sadler) 
Human biology (Sylvia S. Mader) 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ذ

 مية ،التقارير ،.....( )المجالت العل

American journal of obstetric and gynecology 
academic.oup.com  

embryo.asu.edu  

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ر

 .....، 

w.embryology.comww 
 ology.chwww.embry 

  www.nature.com 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .139

رونية الدراسي بأالعتماد على المصادر الرصينة والمواقع االلكتيتم تطوير المنهج الدراسي مع بداية الكورس 

 المعتمدة.

 

 

 

 املرضية  التحليالت وصف المقرر

 

 علوم الحياةقسم  -كلية العلوم -جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .140

 قسم علوم الحياة  القسم العلمي / المركز  .141

 CA 447 المرضية التحليالت Clinical analysis اسم / رمز المقرر  .142

 

 

 باب حدوث االمراض واليات الدفاع وطرق تحليلها على اسالتعرف وصف المقرر يوفر 

http://www.embryology.com/
http://www.embryology.ch/
http://www.nature.com/
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 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .143

 2020-2019الفصل الثاني  الفصل / السنة  .144

 ساعتان في االسبوع عملي  +ساعتان في االسبوع نظري عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .145

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف   .146

 أهداف المقرر  .147

 .الخلوي والنسيج الجسم ضد عملها اليات و االمراض على الطالب يتعرف ان-١

 وتصنيفه  المرض ورتط ومراحل االمراض حدوث وميكانيكيات اسس على التعرف -٢

 . المجهرية االحياء من ومسبباتها  االمراض بين العلمي الربط من الطالب  يتمكن ان -٣

 . المجهرية اءاالحي عن بةالمتسب االمراض بمختلف الخاصة السريرية الفحوصات دراسة -٤

 (الخ.....جية، نسي خزعة خروج،  ادرار،  دم، ) السريرية العينات مختلف في المجهرية االحياء تحليل

   . العالج وتطبيقات

 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .148

 االهداف المعرفية -أ
 ية الصحيحةلالسس العلمان يستطيع الطالب تمييز وتصنيف االمراض وفقا   -1أ

   .الخاصة بها يستطيع التعامل مع الفحوصات المناعية والنسيجية المختلفة واجراءها حسب العينة  -2أ

   .ان يتمكن من فهم دور كل تحليل مختبري في تشخيص الكائن مجهري المسبب للمرض-3أ 

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 
 الخ ......حادة ام مزمنة، )صنيف االمراض لتعرف على تا  - 1ب

 .التعرف على اليات حدوث المرض   - 2ب

  .اليات وميكانيكية اجراء الفحص المختبري التعرف على   -3ب

   .التعرف على االجهزة الخاصة بكل اختبار وتطبيقاتها العملية في المجاالت المختلفة  -4ب

   

 م  طرائق التعليم والتعل     
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 خدام الرسوم على السبورة است -١

  .للمحاضرة Power pointو   Data showاستخدام اجهزة ال  -٢

  .التقاريراعداد  -٣

  .التدريب الصيفي في المختبرات التعليمية التابعة لوزارة الصحة •

 الواجب البيتي  •

 

 

 

 طرائق التقييم      

  .طرح االسئلة االستنتاجية خالل المحاضرة -١
  .تحريريه بعد المحاضرة اختبارات -٢

  .امتحانات فصلية لمجموعة من المحاضرات -٣

 اعداد التقارير   •

 لبيتي الواجب ا •
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 اختبارات شفوية وتحريرية استنتاجية  -1ج

 اعداد التقارير   -2ج

 -3ج

   -4ج

 قرر بنية الم .149

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 وبةالمطل
حدة / أو  اسم الو

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

1 

  ٢ +ن   ٢

 ع  
DIAGNOSIS OF 

INFECTIOUS 

DISEASES         

                   

Diagnosis of 

Respiratory  

Tract(RT) 

Infections 
Diagnosis of 

Gastrointestinal 

Tract infections 

محاضرة 

 بشكل 

 +داتاشو 

 مناقشات 

  +تحانات ام

قارير  ت

 +اسبوعية 

 امتحان 

 +شهري

 امتحان نهائي 

2 

  ٢ +ن   ٢

  ع

DIAGNOSIS OF 

INFECTIOUS 

DISEASES 

Diagnosis of 

Urinary tract  

infections           

           

Laboratory 

Diagnosis of 

Sexually 

Transmitted 

Infections 

(STDs)              

Genital 

infections  and 

STDs in women 

 

  

3 

  ٢ +ن   ٢

 DIAGNOSIS OF ع  

INFECTIOUS 

DISEASES 

Genital 

infections  in 

men 
SYPHILIS 

 

  

4 

  ٢ +ن   ٢

 ع  
DIAGNOSIS OF 

 INFECTIONS  

Leptospirosis 

Skin ,Wound 

and Soft tissue 

Infections 
 

  

5 
  ٢ +ن   ٢

 ع  
DIAGNOSIS OF 

 INFECTIONS 

Meningitis 

    Mycology  
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6 
  ٢ +ن   ٢

 ع  

Clinical 

Pathology 
Cell injury   

7 
  ٢ +ن   ٢

  ع

Clinical 

Pathology 

Acute 

infammation 
  

8 
  ٢ +ن   ٢

 ع  
Clinical 

Pathology 

Chronic 

inflammation 
  

9 

  ٢ +ن   ٢

 ع  
Serology 

Introduction to 

serology 

Serological 

tests 

  

10 

  ٢ +ن   ٢

 ع  
Serology 

Serological 

tests of some 

Infectious & 
autoimmune 

diseases 

  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

تخدام الوسائل التوضيحية في شرح الجزء النظري واستخدام عدد تشخيصية من اوساط زرعية اس -1

 واحياء 
  .data showهاز مجهرية وتجارب متنوعة في المختبر مع عرض االفالم العلمية باستخدام ج -2

 

 

 

 

 طرائق التقييم     

 
داخل   الطالب  االستنتنشاط  االسئلة  على  االجابة  على  وقدرته  الشفوية الصف  االسئلة  على  واجابته  اجية 

لغرض التعرف على امكانية الطالب على التفكير  والتحريريه ومناقشته للنتائج ضمن التقارير المعده من قبله

  .كار جديدة تسهم في النقد العلمي البناءانية طرح افاالستنتاجي وبالتالي امك

 

 

 ارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة ) المه -د 
 امكانية تفسير النتائج وفقا للحقائق العلمية التي يدرسها ويتعلمها الطالب -1د

 اسس في الجانب العملي من الحياةمن مفاهيم ومايتلقاه الطالب تطبيق  -2د

 تطوير امكانات الطالب نحو التفكير االستنتاجي   -3د

     -4د
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 البنية التحتية   .150

 الكتب المقررة المطلوبة  -11

Methods and Applications of Statistics in 

Clinical Trials, Volume 2: Planning, Analysis, 

and Inferential 

The Infectious Disease Diagnosis 

A Case Approach Editors: David, 

Michael, Benoit, Jean-Luc (Eds.) 

 

الرئيسية المراجع  -12

 )المصادر( 

Current Diagnosis & Treatment in Infectious 

Diseases (LANGE CURRENT Series) 2nd 

Edition by Walter Wilson (Author), Merle 

Sande (Author) 

LABORATORY MEDICINE BASIC 

SEROLOGICAL TESTING 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ز

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 

The Journal of Infectious Diseases - IDSA 

Clinical infectious diseases 

 

،مواقع االنترنيت   المراجع االلكترونية (س

 .....، 
-publications/the--www.idsociety.org/journals

diseases-infectious-of-journal 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .151

و مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لمواكبة التطور المعلومات أالمتزايد لتقنية االستخدام 

 المعلومات الكبير في عالم التكنولوجيا و

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Walter+Wilson&text=Walter+Wilson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Merle+Sande&text=Merle+Sande&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Merle+Sande&text=Merle+Sande&sort=relevancerank&search-alias=books
https://medicalbooksfree.com/category/laboratory-medicine/
https://www.idsociety.org/journals--publications/the-journal-of-infectious-diseases/#:~:text=Founded%20in%201904%2C%20The%20Journal%20of%20Infectious%20Diseases,results%20from%20microbiology%2C%20immunology%2C%20epidemiology%2C%20and%20related%20disciplines.
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 المرحلة الرابعة  –االحياء المجهرية في التربة والمياه  وصف المقرر : 

 

 كلية العلوم –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .152

 قسم علوم الحياة          ا     القسم العلمي / المركز  .153

  BASM 440 االحياء المجهرية في التربة والمياه ر اسم / رمز المقر .154

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .155

 2020-2019ني الفصل الدراسي الثا لسنة الفصل / ا .156

 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .157
ساعات في االسبوع  8ساعات اسبوعيا + العملي  4النظري 

 )ساعتان لكل مجموعة( 

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف   .158

 أهداف المقرر  .159

 التجفيف للرتب املختلفة بطريقة  و كيفية اخذ العينات من الرتبة وقياس احملتوى املائيمعرفة انواع الرتب  -1

 عزل وعد االحياء اجملهرية املوجودة يف الرتبة بطرق خمتلفة  -2

 التعرف على دور االحياء اجملهرية يف تدوير العناصر يف الطبيعة  -3

 التحري ادلة التلوث يف املصادر املختلفة للمياه ى كيفية اخذ عينات املياه املختلفة و التعرف عل -4

 Clostidiumببكرتاي  التحري عن تلوث املياه -5     

 املسبحيات الربازية التحري عن تلوث املياه ببكرتاي  -6
 عن تلوث عينات املياه ابلبكرتاي املرضية املسببة لالسهاالت التحري -7

 

 ربة وطرق تشخيصها. الت تعرف على االحياء الدقيقة الموجودة في البيئة المائية وال يوفر وصف المقرر 

 رجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخ .160
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 االهداف المعرفية -أ
 المعرفة والفهم  -أ

 د وتشخيص االحياء المجهرية من التربة والمياه معرفة اهم الطرق لعزل وع -1أ

توضيح دور االحياء المجهرية في تدوير العناصر مثل عنصر الكاربون وعنصر النايتروجين في  -2أ

 الكشف عنها. الطبيعة وكيفية

 اسيةتوضيح كيفية معرفة صالحية المياه لالستهالك البشري ومقارنته بالجداول القي -3أ

 تلوث في المياه وكيفية الكشف عنهاتوضيح ادلة ال  -4أ

 التحري عن التلوث البرازي في المياه ومسبباته -5أ

 تها  التحري عن البكتريا المرضية في المياه وكيفية الكشف عنها تنمي  -6أ

 الهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر ا  -ب 
 مختبريا ه و كيفية التعامل معها تعليم الطلبة طرق اخذعينات التربة والميا – 

 تعليم الطلبة طرق عزل وعد االحياء المجهرية في عينات التربة والمياه – 2ب

 تطبيق طرق الكشف والتحري عن بعض الملوثات في المياه – 3ب

حياء المجهرية في تحليل المواد وكيفية التحري والكشف عن تدوير العناصر  لطلبة دور االتعليم ا  -4ب

 الزمة التمام العملية      يعة وانتاج االنزيمات الفي الطب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 Data showاعطاء شرح بسيط عن المادة العلمية مع التوضيح عن طريق استعمال ال  -

ارب العملية للطلبة وتعليمهم الطرق الصحيحة في التعامل مع العينات مختبريا من حيث  اجراء التج -2

 حضانة واقراءة النتائج الزرع وال
 بأبسط شكل واغنى محتوى علمي وعملياستعمال الرسوم والصور التوضيحية اليصال المادة العلمية  -3

 

 

 

 

 طرائق التقييم      
لالجراءات المختبرية للمجاميع بارات اليومية والشهرية والمطالبة بتقارير يتم تقييم الطلبة من خالل االخت

 باالضافة الى االسئلة والنقاشات العلمية خالل عرض المادة  استيعاب المادة العلمية العملية لمعرفة مدى

 

 

 

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
التي  لمية والعملية والتوجيه بالحسابات الرياضيةاشراك الطلبة من خالل المجاميع العملية بالتجارب الع

نتائج العمل وفتح النقاشات في المادة المجاميع من خالل تبادل تفيد المادة العلمية وخلق روح التعاون بين 

العلمية المعتمدة من الكتب المنهجية والبحوث العلمية المتعلقة بالمادة والمأخوذة من شبكة االنترنت 

 لمعلومات الحديثة في مقارنة النتائج لالستفادة من ا

 ائق التقييم  طر   
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ير العملية واالخذ بنظر االعتبار نشاط الطالب اثناء ليومية والفصلية والتقارتقييم الطلبة بأجراء االمتحانات ا

 التجارب العملية واجابته على االسئلة المطروحة خالل عرض المادة اليومية 

 

 

 

 التأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. العامة والمهارات   -د 
 ات العلمية والبحثية المختلفةتفادة من التجارب والخبراالس -1د

 توظيف المهارات السابقة الذكر وتطويرها  -2د
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 بنية المقرر  .161

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 4 االول 

مقدمة عن الرتبة وانواع الرتب  
نات من الرتبة  كيفية اخذ العي

توى املائي للرتب  وقياس احمل
 املختلفة بطريقة التجفيف

 دراسة بعض صفات الرتبة 

عرض المادة 

العلمية على ال  

Data show  

مع اجراء  

 التجارب العملية 

االختبارات 

اليومية 

الفصلية  و

 والتقارير العملية 

 4 الثاني 

اجملهرية املوجودة يف عد االحياء 
طريقة   الرتبة بعدة طرق مثل:

ريقة العد احلي  العد املباشر و ط
وصب االطباق و العد االكثر  

 احتماال 

 عد االحياء اجملهرية للرتبة 

 

عرض المادة 

 العلمية على ال 
Data show  

مع اجراء  

 التجارب العملية 

ارات االختب 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير العملية 

 4 الثالث 

عزل االحياء اجملهرية احملتلفة  
كرتاي والفطرايت مثل: الب
اي اخليطية على االوساط  والبكرت 

املناسبة من الرتب املختلفة  
واملقارنة بني احملتوى املايكرويب  

 هلذه الرتب 

 عزل االحياء اجملهرية للرتبة 

عرض المادة 

 ال العلمية على 

Data show  

مع اجراء  

 التجارب العملية 

ختبارات اال

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير العملية 

 4 رابع ال

الحياء اجملهرية  التعرف على دور ا
يف تدوير العناصر يف الطبيعة  
وعلى وجه التحديد عنصر  

الكاربون من خالل الكشف  
على وجود االحياء اجملهرية احملللة  

تعمال  للكاربون يف الرتبة ابس
اوساط ملحية حاوية على  

كتني و النشا  السيليوز والب
 كمصادر للكاربون

ة للرتبة دوراالحياء اجملهري
صر/ دورة  يف دورات العنا

 الكاربون 

 

عرض المادة 

 العلمية على ال 

Data show  

مع اجراء  

 التجارب العملية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير العملية 

 4 الخامس

لى دور االحياء اجملهرية  عالتعرف 
حتلل مصادر النرتوجني وعزل  
االحياء اجملهرية احملللة للربوتني  

القابلية حياء اجملهرية اليت هلا واال
على القيام بعملية النشدرة والنرتجة  

وعكس النرتجة ابالضافة اىل  
التعرف على االحياء اجملهرية املثبتة  
 للنرتوجني بطريقة تكافلية والتكافلية

ة النيتروجين و  دور

دور االحياء المجهرية  

 في تثبيت النيتروجين

 

عرض المادة 

 العلمية على ال 

Data show  

مع اجراء  

 العملية التجارب 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير العملية 

 4 السادس

مقدمة عن املياه وكيفية اخذ عينات  
املياه والتحري ادلة التلوث وعن وجود 

ون وبكرتاي القولون الربازية  قولبكرتاي ال

اي والتحري  العد الكلي للبكرت 
عن التلوث الربازي يف املياه  

عرض المادة 

 العلمية على ال 
Data show  

االختبارات 

ة اليومي

الفصلية  و
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 البنية التحتية   .162

 بة واملياه )اجلزء العملي ( لم االحياء اجملهرية للرت الكتاب املنهجي ع الكتب المقررة المطلوبة  -13

المراجع الرئيسية  -14

 )المصادر( 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ش

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 

Microbiological application laboratory * 

* Laboratory manual & workbook in microbiology 

application to patient care. 2006. 

* Brooks, G. F.; Butel , J. S. and Morse , S. A. ( 

1998).Enteric Gram-Negative Rods ( 

Enterobacteriaceae ) , In : Jawetz , Melnick & 

Adelberg’s  Medical Microbiology, ( 21ed ) Appleton 

& Lange , Stamford . pp. :218-230 

ع المراجع االلكترونية ،مواق (ص

 ..... االنترنيت ، 
 وف االلكرتونية الصف

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .163

 محاولة اجراء زيارات ميدانية لمحطات تصفية مياه الشرب كاحد مفردات درس مايكروبات المياه 

 

 رر منوذج وصف املق

 وصف مقرر علم التشريح املقارن النظري

يف عينات املياه  املختلفة ابجراء  
 كميلي الفحص الفرضي والتأكيدي والت

مع اجراء   عزل وعد بكرتاي القولون /

 التجارب العملية 
 والتقارير العملية 

 4 السابع 

التحري عن تلوث املياه 
 Clostidiumببكرتاي 

التلوث قدمي  ومعرفة نوع 
عينات املياه  او حديث يف 

ابجراء الفحص الفرضي  
 والتأكيدي 

عزل بكرتاي 
 Clostidiumلا

عرض المادة 

 العلمية على ال 
Data show  

مع اجراء  

 التجارب العملية 

االختبارات 

ية اليوم

والفصلية  

 والتقارير العملية 
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 وصف املقرر 

 ات المختلفة ومقارنتها مع بعضها. حي للحيوانالتعرف على التركيب الداخلي والتشرييوفر وصف المقرر 

 

 جامعة بغداد  كلية العلوم / المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحياة  القسم العلمي / المركز  .2

 BCA 330 التشريح المقارن النظري / رمز المقرر  اسم .3

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2020-2019 الفصل / السنة  .5

 ن عمليساعتان نظري+ ساعتا )الكلي(  عدد الساعات الدراسية .6

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف   .7

ة الصفات المميزة عنها واخذ امثلة أهداف المقرر:التعرف على اصناف الكائنات الحبلية والفقارية ومعرف .8

 متعدة للوقوف على اهم تصنيفاتها. 
 

 
 

 

 بنية المقرر  .9

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
الوحدة / أو  اسم 

 الموضوع 
 طريقة التقييم يم طريقة التعل

 2 االول 
The main 

characters of 
vertebrate   

1. Introduction 
and 

Concepts 
2. Methods of 

Data 
show 

 ومحاضرات 
 فيديوية اضافة

ئلة اس

 تحريرية 
 وشفهية 

 ومناقشا ت 
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Comparativ
e Biology 

and 
Vertebrate 

Diversity 
 

 الى 
فيديوية مقاطع 

وعروض داتا 

شو من  

 اليوتيوب 

 2 لثاني ا
The main 

characters of 
vertebrate   

The Vertebrate 
Axis -- 

Vertebral 
Column 

Data 
show 

 رات ومحاض
 فيديوية اضافة

 الى 
مقاطع فيديوية 

وعروض داتا 

شو من  

 اليوتيوب 

اسئلة 

 تحريرية 
 وشفهية 

 ومناقشا ت 

  The skin 2 الثالث 

The skin and 
their 

derivatives 
Scale 
Hair  
Hoof 
Nail  
Horn 

antler  

Data 
show 

 ومحاضرات 
 فيديوية اضافة

 الى 
مقاطع فيديوية 

وعروض داتا 

شو من  

 وب اليوتي

اسئلة 

 تحريرية 
 وشفهية 

 ومناقشا ت 

 The skin 2 الرابع 
The glands of 

skin 

Data 
show 

 ومحاضرات 
 فيديوية اضافة

 الى 
مقاطع فيديوية 

روض داتا وع

شو من  

 اليوتيوب 

اسئلة 

 حريرية ت
 وشفهية 

 ومناقشا ت 

 2 الخامس
Circulatory 

system 

Heart 
Vein 

Arteries 
Capillaries  
Differences 

between the 
classes of 

vertebrate 

Data 
show 

 ومحاضرات 
 فيديوية اضافة

 الى 
مقاطع فيديوية 

وعروض داتا 

شو من  

 اليوتيوب 

اسئلة 

 تحريرية 
 شفهية و

 ومناقشا ت 

 2 السادس
 Urogenital 

System 
 Anatomical 
Differences 

Data 
show 

اسئلة 

 تحريرية 
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between the 
classes of 

vertebrate 

 ومحاضرات 
 اضافةفيديوية 

 الى 
مقاطع فيديوية 

وعروض داتا 

شو من  

 اليوتيوب 

 وشفهية 
 ومناقشا ت 

 2 السابع 
Digestive 

system 

 Buccal cavity  
Esophagus  

Stomach 
Intestine 

Anatomical 
Differences 

between the 
classes of 

vertebrate   

Data 
show 

 ومحاضرات 
 فيديوية اضافة

 الى 
فيديوية  مقاطع

وعروض داتا 

شو من  

 اليوتيوب 

اسئلة 

 تحريرية 
 وشفهية 

 ومناقشا ت 

 

 البنية التحتية   .10

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
التشريح   علم  اعدادها المقارن  ملزمة  تم  التي  النظري 

في   المعتمدة  المنهج  المادة وفق مفردات  اساتذة  قبل  من 

 الكلية وباستخدام مصادر علمية رصينة 

 يسية )المصادر( المراجع الرئ  -2

Kardong, Kenneth, V. 2005. Vertebrates. 
Comparative anatomy, function, and 
evolution. 4th Edition. Wm C. 
Brown/McGraw-Hill Publ.  Note this is the 

New Edition 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (1

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

Hood, Craig S. 2007.  Comparative Vertebrate 
Anatomy Laboratory Manual.  

  

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (2

 .....، 

https://www.britannica.com/science/compa
anatomy-rative 

 
rg/scholarly/comparhttps://www.longdom.o

-list-tspp-articles-journals-anatomy-veati
1698.html 

http://people.eku.edu/ritchisong/342notes1
0.html 
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https://www.longdom.org/scholarly/comparative-anatomy-journals-articles-ppts-list-1698.html
https://www.longdom.org/scholarly/comparative-anatomy-journals-articles-ppts-list-1698.html
http://people.eku.edu/ritchisong/342notes10.html
http://people.eku.edu/ritchisong/342notes10.html
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وذلك عن طريق   االقسام املرادفة لقسمنا حمليا وعامليا تطوير املفردات التعليمية من خالل االطالع على ماهو معمول به يف يتم

ونية وتحدي نيت والمراسالت االلكتر ث المادة العلمية وفق ما هو متاح عالميا من كتب ومراجع  شبكة االنتر
ونيا   حضورياو ودوريات واستخدام طرق التدريس الفعال الكتر
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 االهداف المعرفية   -أ
شريحية بين  التعرف على االنواع واالجناس المختلفة ومميزات كل نوع وجنس ومعرفة الفروق الت-1أ

 ولمختلف المراتب التصنيفية الخاصة بالحيونات الفقاريةاالجهزة 
 تفريق بين االصانف الحبلية المختلفةيتعرف الطالب على كيفية ال-2أ
 دراسة امثلة عن كل صنف   -3أ
دراسة الصفات التشريحة الحيوانات الخاصة بكل صنف مثل االسماك العظمية والغضروفية  -4أ

 لبائن الزواحف والطيور والوالبرمائيات و
  
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر :   -ب 
هذا طوير معلومات الطالب في مادة التشريح المقارن واغناء معلوماته ببمساعدة الجزء النظري يتم ت 1ب 

 الجانب  
 تعليم الطالب مهارة تحديد صنف الحيوان وموقعه التصنيفي  2ب 
 وانات الفقارية ومميزاتها في الجزء العملي من المادة.ريق بين مجاميع الحييتعرف الطالب كيقية التف  3ب 
  

 م  طرائق التعليم والتعل     

 ضرة • اعتما د المحاضرات الفيديوية لتوضيح الجزء النظري لكل محا
 • اجراء مناقشا ت وطرح اسئلة واالجابة عنها داخل المحاضرة لتنمية واثراء معلوما ت الطلبة في

 .  وع التشريح المقارن موض
 

 طرائق التقييم      

 
 لمناقشة الحية مع الطلبة ضمن وقت اختبارات شفهية وتحريرية اسبوعية حضورية باالضافة الى ا

 المختبر وتقييم معلوماتهم 
 تبارات شهرية حضورية .• اخ

 ة السعيعلى رسم الحيوانات وتخصيص جزء من درج• تكليف الطالب باعداد دفتر مختبر يحتوي 
 لحث الطالب على االهتمام برسم وكيفية تاشير االجزاء المهمة  

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

لذاتي وتولد لديه القالبية اعلى التحليل ن خالل التعلم الفعال سيتكمن الطالب من تحديد االهداف والتعلم ام

 والتقويم ..   
  

 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  لمهارات  العامة والتأهيلية المنقولةا -د 
 مهارات استخدام المجهر والتعامل معه -1د
 مهارات التمكن من قتل وتثبيت الحيوانات بطريقة رحيمة -2د
 هارات تشريح الحيوانات بطريقة علمية صحيحة م -3د
 لمكونة له . ى كل جهاز من اجهزة الجسم واالعضاء امهارة التعرف عل -4د
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 المرحلة الرابعة  –تقنيات احيائية نظري   :وصف المقرر

 

 كلية العلوم  -جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .164

 مركز القسم العلمي / ال .165
 قسم علوم الحياة    

 اسم / رمز المقرر  .166
 BBI 439التقنيات االحيائية النظري / 

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .167

  2020-2019الثاني/  الفصل / السنة  .168

 ساعات اسبوعيا  8ساعات اسبوعيا + العملي  4ظري الن لساعات الدراسية )الكلي( عدد ا .169

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف   .170

 أهداف المقرر  .171

 فهم التقانة االحيائية كمصطلح وتطبيق  -1

 التقنيات االحيائية واهم االنجازات في مجاالتها المختلفة التعرف على مراحل تطور  -2

 المنتجات من الكائنات الحية  نيات المستخدمة لتطوير وتحسينالتعرف على اهم التق -3

 علمها في المراحل السابقة مع تطبيقات التقانة االحيائية التي سبق للطالب تربط المعلومات النظرية  -4

 

 
 

 ة  عيالصنا  و الغذائية حسين وتطوير المنتجات تتخدمة لالتقنيات المس ى اهمالتعرف عللمقرر يوفر وصف ا

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .172
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 االهداف المعرفية   -أ
 حيائية االلمام باساسيات التقانة اال -1أ

 كيفية تطويرها فهم عملية التخمر و-2أ

 ات االفادة من المعلومات النظرية في انتاج وتطويرالمنتج -3أ

  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 
 محاولة تصميم خط انتاجي ابتداءا من عزل الكائن المجهري ولغاية الحصول على المنتج المطلوب  - 1ب

 ن االنتاج  فة من اجل تطوير وتحسي المختل استخدام التقنيات – 2ب

  

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 حاولة ربطها للوصول الى النتيجة المطلوبة استذكار المعلومات وم -1ج

 الحصول على منتج ما بأقل كلفة وافضل نوعية  -2ج

  

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

 توظيف المهارات السابقة الذكر أ وب وج وتطويرها  -1د

 -2د

 -3د

     -4د

 طرائق التعليم والتعلم       

 القاء محاضرة   -1
 عرض المحاضرات فيديويا  -2
 عرض افالم تعليمية   -3
 طرح اسئلة حول الموضوع ومناقشتها  -4
 

 

 

 طرائق التقييم      

 وزات( امتحانات مفاجئة )ك -1
 حلقات نقاشية للطلبة  -2

 قارير وواجبات بيتية ت -3
 امتحان نهائي  -4
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 البنية التحتية   .174

 بنية المقرر  .173

 رجات التعلم المطلوبة مخ الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

التعرف على ماهية التقانة   4 1

االحيائية واهميتها وتطبيقاتها 

 المختلفة 

محاضرة تقليدية  االحيائية مقدمة في التقانة 

حاضرة  + م

الكترونية 

فيديوية +  

داتاشو+ افالم 

 تعليمية 

امتحانات مفاجئة 

لقات نقاشية + ح 

+ تقارير 

التعرف على اهم تطبيقات  4 2 وواجبات

البايوتكنولوجي في مجاالت النانو 

 والصحة العامة 

التقنيات االحيائية الحمراء 

 والذهبية

ية التعرف على ماه 4 3

ار  التخمروكيفيته واسباب اختي

 االحياء المجهرية 

التخمر باستخدام االحياء 

 المجهرية 

لى انواع التخمرات التعرف ع  4 4

 واهمية كل نوع 
 انواع التخمرات 

 منتجات التخمر  التعرف على اهم منتجات التخمر  4 5

معرفة اهم الطرق في فصل  4 6

 وتنقية المنتجات  
 فصل المنتجات 

 التعرف على اهم االنزيمات 4 7

 المستخدمة في البايوتكنولوجي  
 تقانة االنزيمات

واهميته لزيادة معرفة التقييد  4 8

 االنتاجية 
 التقييد 

التعرف على ماهية المتحسس  4 9

 الحيوي وتطبيقاته المختلفة 
 المتحسسات الحيوية 

التعرف على تقنية زراعة  4 10

 م تطبيقاتهااالنسجة النباتية واه
 ة النباتية التقانة االحيائي

التعرف على تقنية زراعة  4 11

 يقاتهااالنسجة الحيوانية واهم تطب
 التقانة االحيائية الحيوانية 



 

 

 

 

الصفحة    

116 
 

  

 الكتب المقررة المطلوبة  -15
المراجع الرئيسية  -16

 )المصادر( 
الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ض

 ر ،.....(  )المجالت العلمية ،التقاري
ية ،مواقع االنترنيت  المراجع االلكترون  (ط

 .....، 

 

 محاضرات اساتذة المادة  •
• Biotechnology 5th.ed.(2009) John E. 

Smith. 

• Microbial Biotechnology: Fundamentals 

of Applied Microbiology, 2nd. ed. (2007) 

Alexander N. Glazer & Hiroshi Nikaido / 

Cambridge University Press , UK 

• Medical biochemistry and biotechnology 

(2011) Dr. Mohammed Amanullah, New 

central book agency, London.   

• Evan Fraser et al., (2016)Biotechnology or organic? 

Extensive or intensive? Global or local? A critical review 

of potential pathways to resolve the global food crisis. 

Trends in Food Science & Technology. 48 , 78-87. 
• Jyoti P. Tamang et al., (2016) Review: Diversity of 

Microorganisms in Global Fermented Foods and 

Beverages. Frontiers in Microbiology. 7:377-404. 
• Mallavarapu Megharaj and Ravi Naidu (2017) 
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الم فيما تواجه الع التحديات التيالتعريف بأحدث المستجدات في علم التقنيات االحيائية مع اإلشارة الى  •

 يتعلق باالوبئة وتطوير اللقاحات .

 تقنيات في فصل واستخالص وتنقية المنتجات الحيوية وإمكانية استخدامها مستقبال. التعريف بأحدث ال •

التحديث المستمر لمفهوم التقنيات االحيائية وتطبيقاتها في مختلف المجاالت ليبقى الطالب على اطالع   •

 المجال. في هذا
 

 علم الديدان الطفيليه  ف المقرروص

 كلية العلوم/ جامعة بغداد  يميةلمؤسسة التعلا .176

 علوم الحياة قسم  القسم الجامعي / المركز  .177

  BHE 445 الديدان الطفيليهعلم  اسم / رمز المقرر  .178

 مدمج حضوري والكتروني  المتاحة  أشكال الحضور .179

 التعرف على اهم الديدان الطفيلية من الناحية الطبية وطرق تشخيصها يوفر وصف المقرر 

http://www.nature.com/
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 2019-2020 /االولالفصل  الفصل / السنة  .180

 يا اسبوع ساعة عملي( 3نظري+  2)      عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .181

 2019-9-8 داد هذا الوصف  تاريخ إع .182

 أهداف المقرر  .183

 ذات االهميه الطبية  هالطفيلي الديدان التعرف على -1

 فيليه الديدان الطالتمكن من تشخيص  -2

 لديدانالتعرف على دورات حياة هذه ا -3

 والوقايه منها والعالجات المستخدمه ضدها التعرف على طرق االصابه بها -4

 

 التعلم والتقييم ئق التعليم ومخرجات التعلم وطرا  .184

 االهداف المعرفية   -أ

 الديدان الطفيليهالطالب على علم  ان يتعرف -1أ

 االنواع من الطفيليات  هذهتشخيص  يتمكن الطالب منان -2أ

 دوده طفيليهالطالب الصفات التشخيصية لكل  يميز ان -3أ

 ات بهذه الطفيليان تصبح للطالب الثقافه الصحيه الكافيه لتجنب االصابه  -4أ

 ها. الطالب من تمييز االنواع المرضيه منان يتمكن  -5أ

 وعائلته   توجيه الطالب لبث الثقافه الصحيه في بيته -6أ

 هداف المهارات الخاصة بالمقرر  اال–ب 

 تشخيص نوع الطفيلي باستخدام المجهربمساعدة الجزء العملي يقوم الطالب ب – 1ب

 ي يرسم الطالب شكل الطفيل – 2ب

 جودة ضمن الطفيليعلى االجزاء المويؤشر  – 3ب

    بحث حول احد الديدان الطفيليه يقوم بأعداد   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 power point   على شكل لغرض عرض المادة  Data show ستخدام ا

 وبحوث تعدها مجاميع منتظمه من الطلبه  اعداد تقارير

 الطلبه  لطبيه ينمي خبراتوالمختبرات افي المراكز  تدريب صيفي ال

 

 طرائق التقييم      

 

 تبارات يوميه, اسبوعيه, وشهريه اخ

   اختبارات شفهية

 بحوث اعداد

 نه بأحصاءات محليه وعالميه حول انتشار االصابات االستعا

 



 

 

 

 

الصفحة    

118 
 

  

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 خيص الطفيلي بتشقدرة الطالب على التفكير االستنتاجي فيما يتعلق  -1ج

 اءطرح افكار جديدة والنقد العلمي البنالتواصل على  -2ج 

 بات المختلفه توجيه الطالب نحو التركيز على نوع االعراض التي تسببها االصا-3ج 

   -4ج

  

 طرائق التقييم     

 االسبوعيه والشهريه  مباشر عن طريق االختبارات

 لمستمرهوالمناقشات ا لة الشفهيةئاالس عن طريقغير مباشر

 

 

 خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. ة والتاهيلية المنقولة )المهارات األالمهارات العام- د

 التشخيص الطبي الدقيق لهذه الطفيليات  في  الطرق الصحيحهب باستخدام تطوير مهارة الطال

 العمل في المجال الطبي  التي تساهم في امكانية 
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 بنية المقرر  .185

 الساعات  عاألسبو
رجات التعلم  مخ

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو  

 ع الموضو

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم 

1 2 

General 

characteristics, Main 

classes, and main 

Sub Classes and 

Orders, 

Morphological 

physiological 

adaptations. 

Introduction, 

Helminthes 

classification 

Phylum 

Platyhelminthes:  

محاظرات  

 نظريه 

Power 

Point 

 

2 2 

Body wall, 

Structure, Digestive 

system, Excretory 

system, Nervous 

system, 

Reproductive 

system, Life history, 

Effect of parasite on 

host, Treatment and 

control, Parasitic 

adaptation  

Fasciola hepatica 

( as a main example 

of liver flukes   in 

Platyhelminthes) 

 

  

3 2 

Geographic 

distribution, 

disease, life 

cycle, diagnosis, 

symptoms, 

treatment. 

Other liver flukes  : 

Fasciola gigantica 

Clonorchis sinensis 

Opisthorchis viverrini 

O. felineus 

Dicrocoelium 

dendriticum 

  

4 2 The same 

Intestinal flukes 

Fasciolopsis buski 

Heterophyes 

heterophyes 

Metagonimus 

yokogawai  

Paramphistomum 

cervi 

Echinostoma 

ilocanum. 

  

5 2  

Lung flukes 

Paragonimus 

westermani 

Blood flukes 

Schistosoma mansoni 

Sch. Haematobium 

Sch. Intercalatum   

Sch. Japonicum & 

Sch. dermatitis 
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6 2 

Body wall, 

Structure, Digestive 

system, Excretory 

system, Nervous 

system, 

Reproductive 

system, Life cycle 

Class Cestoda 

Comparison between 

the main Sub Classes  

( Cestodaria and Eu 

cestoda ) 

Comparison between 

the main Orders 

 ( Pseudophyllidae 

and Cyclophyllida  ) 

  

7 2  

Order 

Pseudophyllidae 

Diphyllobothrium 

latum 

Spirometra 

mansonoides ( human 

Sparganosis ) 

Order Cyclophyllidae 

Taenia saginata 

Taenia solium 

Cysticercosis 

  

8 2  

Taenia multiceps 

Echinococcus 

granulosus 

Hydatid cyst 

Echinococcus 

multilocularis 

Ech. Vogeli 

Ech. Oligarthus . 

  

9 2  

Dipylidium caninum 

Moniezia expansa 

Hymenolepis nana 

Hymenolepis 

diminuta 

H. carioca 

  

10 2 

General 

characteristics 

Cuticle, Excretory 

system, Digestive 

system, Nervous 

system, 

Reproductive system 

 

  Phylum 

Aschelminthes 

 , 

Classification 

 Egg shell formation 

 Hatching & Molting . 

  

11 2  

Trichinella spiralis 

Capillaria hepatica 

C. philippinensis 

Dioctophyma renale 

Enterobius 

vermicularis 

Syphacia spp. 

  

12 2  

Toxocara canis  

 visceral larva 

migrans) ) 
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 لبنية التحتية  ا .186

 الكتب المقررة المطلوبة  -4

 ن الطفيليه محاضرات مخصصة لعلم الديدا

 تلخيص المادة على طريقة البوربوينت 

توفر الكتاب المنهجي )علم الطفيليات( وكتب اجنبيه متنوعه  

 حول علم الطفيليات 

 رير الحديثه باالنترنت لبحوث والتقااالستعانه با

  المراجع الرئيسية )المصادر(  -5

  الكتب والمراجع التي يوصى بها       -ا

 

 

 

 راسي خطة تطوير المقرر الد .187

لمواكبة  االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة

 ا والمعلومات التطور الكبير في عالم التكنولوجي

 

 
 
 
 
 
 

T. cati 

Toxascaris leonine  

Lagochilascaris 

minor 

Anisakis spp. 

13 2  

Ancylostoma 

deudenale 

Necator americanus 

Ancylostoma 

caninum 

 ( cutaneous larva 

migrans  ) 

Oesophagostomum   

Ternidens 

  

14 
2 

 
 

Mammomonogamus  

syngamiasis 

Trichostrongylus   

Haemonchus 

contortus 

Angiostrongylus 
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 نموذج وصف المقرر 

 المرحلة الرابعة - ية االحياء المجهرية الغذائ

 وصف المقرر 

 

 جامعة بغداد/ كلية العلوم  يميةالمؤسسة التعل .188

 مالعلمي قسم علوم الحياة  القسم العلمي / المركز  .189

 BFM 443 االحياء المجهرية الغذائية / اسم / رمز المقرر  .190

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .191

 الول / الفصل ا2019-2020 الفصل / السنة  .192

 ساعات اسبوعيا  8وعيا +العملي ساعات نظري اسب 4 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .193

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف   .194

 أهداف المقرر  .195

 التعرف على امهية دراسة االحياء اجملهرية يف االغذية 

 التعرف على طرق تعداد االحياء اجملهرية 

 

 دراسة مصادر ومسببات تلف االغذية 

ت غذائية خمتلفة )اللحوم والبيض والدواجن /اخلضر مخائر( من عينا-عفن–هرية املختلفة)بكترياي حياء اجملعزل اال
منتجات االلبان/احلبوب/االغذية السكرية واملخلالت/االغذية املعلبة/واالدلة البكتريية لتلوث االغذية( ابستخدام  /والفواكه/احلليب

 اوساط زرعية مالئمة لكل نوع غذاء 

 اجملهرية املعزولة مظهراي وجمهراي  ص االحياءتشخي

 

 في االغذية وطرق عزلهااء المجهرية التعرف على االحييوفر وصف المقرر 

 ات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرج .196
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 االهداف المعرفية   -أ
 دراسة االحياء المجهرية الغذائية واسباب تلف االغذية.  -1أ

 زراعة العينات الغذائية المختلفة على اوساط زرعية مالئمة . -2أ

 عزولة مجهريا ومظهريا. جهرية المعد وتشخيص االحياء الم -3أ

 نتائج ومعرفة اسباب ومصادر التلف.مقارنة ومناقشة ال-4أ

 -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 
 يتعلم الطالب كيفية اخذ العينات الغذائية المختلفة. – 1ب

 ية.اء المجهرالعينة وتعداد مباشر لالحييتعلم الطالب كيفية زرع  – 2ب

 ا مجهريا ومظهريا. يتعلم عد االحياء المجهرية وتشخيصه – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 
في عرضها وتعليم الطالب طرق الصحيحة في  data showاعداد المحاضرات باور بوينت باستخدام 

 زرع وعد وتشخيص االحياء المجهرية.

 ية المعزولة لصور مجهرية ومظهرية النواع االحياء المجهر معلوماتيةم مصادر حديثة من الشبكةالاستخدا

 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات يومية وفصلية واالمتحان النهائي. –مباشر 

 امتحانات شفهية واعداد تقارير. -غير مباشر

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 اء. تلف االغذالتعرف على اهمية االحياء المجهرية ودورها في -1ج

 ي انتقال االمراض.التعرف على اهمية االحياء المجهرية ف-2ج

 طرق حماية االغذية من الملوثات المجهرية.-3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 
في عرضها وتعليم الطالب طرق الصحيحة في  data showعداد المحاضرات باور بوينت باستخدام 

 المجهرية.زرع وعد وتشخيص االحياء 

 لصور مجهرية ومظهرية النواع االحياء المجهرية المعزولة استخدام مصادر حديثة من الشبكةالمعلوماتية 
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 طرائق التقييم     

 

 فصلية واالمتحان النهائي. امتحانات يومية و–مباشر 

 امتحانات شفهية واعداد تقارير. -غير مباشر

 

 

 ور الشخصي (. ارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتط لة ) المهالمهارات  العامة والتأهيلية المنقو -د 
 تنمية رغبة الطالب في العمل المختبري. -1د

 على تمييز انواع تلف االغذية ومسببات هذا التلف. تنمية قدرة الطالب -2د

 عد وتشخيص وعزل االحياء المجهرية المسببة للتلف.-3د

للتلف ذاء ومصدرالتلوث واالحياء المجهرية المسببة ط بين الغتنمية القدرة االستنتاجية والرب -4د

 وامكانية التقليل من التلف والمخاطر الناتجة من هذا التلوث.   
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 البنية التحتية   .198

 الكتب المقررة المطلوبة  -17
وهباء الدين حسني/ الطبعة ب املصلح االحياء اجملهرية يف االغذية /رشيد حمجو 

 .1990الثانية/

مراجع الرئيسية ال -18

 )المصادر( 

Modern food microbiology-James M.Jay-fifith 

edition-1996 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ظ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

1.Council, United Fresh Produce Associatio 

Food Safety & Technology.Microbiological 

Testing of Fresh Produce. Washington, DC: 

United Fresh Produce Association, 2010 

 

 2.Manual of methods of analysis of food. 

 بنية المقرر  .197

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 4  االول 
التعرف على المختبر  

 صورة عامةب

مقدمة عن الجانب العملي 

في لالحياء المجهرية  

 الغذاء

استخدام شاشة  

 العرض 
 االسئلة الشفوية

 4 الثاني 
عزل االحياء المجهرية 

 من عينات غذائية

M.O in 

meat,chicken,fish&
egg 

استخدام شاشة  

العرض واجراء  

التجارب 

 المختبرية 

االسئلة الشفوية  

 والتحريرية 

 4 الثالث 
المجهرية االحياء  عزل

 من عينات غذائية
M.O in 

fruits&vegetables 

استخدام شاشة  

العرض واجراء  

التجارب 

 المختبرية 

االسئلة الشفوية  

 والتحريرية 

 4 الرابع 
عزل االحياء المجهرية 

 من عينات غذائية
M.O in milk 

استخدام شاشة  

العرض واجراء  

التجارب 

 المختبرية 

االسئلة الشفوية  

 رية والتحري

 4 مسالخا
عزل االحياء المجهرية 

 من عينات غذائية
M.Oin diary 

product 

استخدام شاشة  

العرض واجراء  

التجارب 

 المختبرية 

االسئلة الشفوية  

 والتحريرية 

 4 السادس
عزل االحياء المجهرية 

 من عينات غذائية

M.O in 
bread&cereal 

grain 

استخدام شاشة  

العرض واجراء  

التجارب 

 ية المختبر

فوية  ة الشاالسئل

 والتحريرية 

 4 السابع 
المجهرية  عزل االحياء

 من عينات غذائية
M.O in sugary food 

&pickles 

استخدام شاشة  

العرض واجراء  

التجارب 

 المختبرية 

االسئلة الشفوية  

 والتحريرية 
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2012. India.www.fssai.gov.in ICMSF . 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ع

 .....، 

Microorganisms in Foods 2: Sampling for 

Microbiological Analysis: Principles and 

Specific Applications. Toronto: University of 
Toronto Press, 1986 
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 التنوع في العينات الغذائية 
 الزرع على اوساط زرعية جديدة 

 

 
 
 

 ملادة اهلندسة الوراثية وصف المقرر

 

 كلية العلوم  -جامعة بغداد ليميةالمؤسسة التع .200

  ميعلوم الحياة  معي / المركز القسم الجا .201

 BGEE 442 هندسة وراثية اسم / رمز المقرر  .202

 حيوان –نبات  -علم االحياء المجهرية  البرامج التي يدخل فيها  .203

 مدمج حضوري والكتروني  ال الحضور المتاحة أشك .204

  2020-2019 الفصل الدراسي الثاني الفصل / السنة  .205

 )الكلي( ات الدراسية عدد الساع .206
 نظري  بوعياساعات اس 4بواقع 

 

 2019 /9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .207

 الصفات الوراثيةالتعرف على المادة الوراثية المسؤولة عن انتقال مقرر ر وصف اليوف
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 أهداف المقرر  .208
دراسة   .يف الكائنات احليةالصفات وامكانية استخدام هذه املواد لتحسني الصفات  عن نقل املواد الوراثية املسؤلة تعريف الطالب على  هندسة وراثية 

 لنقل الصفات الوراثية.  اهم التقنيات املسخدمة
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 تعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات ال .209

 المعرفة والفهم  -أ
 ا وتنقيتها ان يتعرف الطالب على المادة الوراثية لالحياء وكيفية طرق استخالصه -1أ

 كيفية تضاعف المادة المادة الوراثية. -2أ

 لوراثية وكيفية استخدامها. ان يتعرف على الطرق المختلفة لنقل المادة ا -3أ
 بعض االمراض ذات العالقة بالتغيرات الجينية.  دراسة -4أ

 لخاصة بالموضوع المهارات ا  -ب 

 خالص والتنقية لمادة الدنا والرنا من خاليا متعددة.استخدام المحاليل المختلفة الخاصة بطرق االست – 1ب

 لترحيل الكهربائي جهاز ا – spectrometer- centrifugeاستخدام  – 2ب

 المختلفة التي تستخدم في الهندسة الوراثية.  دراسة التقنيات – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 للمحاضرة.  power pointوعرض  Data show استخدام .1

 تقارير من قبل الطالب.اعداد  .2
 اضيع النظرية ومناقشتها.ومشاركة الطلبة في بعض محاور الم .3

 مهارات التفكير  -ج

 اختبارات اسبوعية وشهرية.  -1ج

 اد تقارير ومناقشتها.اعد -2ج

 اختبارات شفوية اثناء الدرس   -3ج    

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 لمواضيع النظرية. االستنتاجات ل اركة في المناقشات وحث الطالب على المش

 

 طرائق التقييم     

 مباشر عن طريق االختبارات 

 محاضرة السئلة االستنتاجية التي تثار خالل الغير مباشر عن طريق ا

 

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

لتفكير واجراء الحوار لغرض معرفة مدى استجابتهم للمادة النظرية والتجاوب تدريب الطالب على ا -1د

 معها

  -2د
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   البنية التحتية .211

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 محاضرات )النصوص االساسية(  .1

 المقرركتب  .2

• Primrose, S.B. and Twyman, R.M. Principles 

of gene manipulation and genomics.(2006). 7th 

edition. UK 

• Verma, P.S. and Aggarwal, V.K. Genetics 

(2007). India 

• Reece R.J. Analysis of Gene and genome. 

(2004). USA. 

 االنترنيت استخدام المصادر االخرى من  .3

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

ال محاضرات الضيوف والتدريب  المث

 لدراسات الميدانية ( المهني وا
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 الساعات  ألسبوعا
مخرجات التعلم  

 ةالمطلوب

اسم الوحدة /  

المساق أو 

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 محاضرة 

 عملي
 نظري  4

 
)الفقرة تم ذكرها أنفا 

10 ) 

بايولوجي 

هندسة  جزيئي و

 وراثية 

محاظرات  

  ةنظري

اجراء االختبارات  

واالسئلة النظرية 

 وبعضها شفوي 
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 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم –بغداد جامعة  تعليميةة الالمؤسس .212

 قسم علوم الحياة    القسم العلمي / المركز  .213

 BPB 329 بكتريا مرضية اسم / رمز المقرر  .214

 مدمج حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .215

 الرابعة المرحلة  2020-2019الفصل األول  الفصل / السنة  .216

 ساعة 75 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .217

 1/9/2019 هذا الوصف   عدادتاريخ إ .218

 أهداف المقرر  .219

 دراسة االنواع البكتريية املختلفة و التعرف على خصائصها العامة  

 دراسة اليات االمراضية

 التعرف على طرق تشخيص االنواع البكتريية املمرضة

 التعرف على طرق العالج 

 التعرف على االنواع البكتيرية المختلفة وطرق تشخيصها يوفر وصف المقرر 

 ر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقر .220

 رفية  المعاالهداف  -أ
 التطرق الى اهم االمراض البكتيرية وخصوصا التي تصيب المجتمع العراقي  -1أ
 ان يفهم الطالب كيفية تشخيص االمراض البكتيرية. -2أ

  يتعلم الطالب ماهية عالجهاان  -3أ

 -4أ

  -5أ
   -6أ
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 بالمقرر   االهداف المهاراتية الخاصة  -ب 
 شخيص البكتريا المرضية في تاستعمال الفحوصات البايوكيميائية – 1ب

 التمييز بين االنواع البكتيرية المسببة لالمراض  – 2ب

 الوقاية من البكتريا الممرضة  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 في عرض الموضوع  Data showاستعمال  .1
 االمراض الناجمة عن االصابات البكتيرية.  عرض افالم تخص اعراض و عالمات .2

 Google classroomsمنصة  .3
 YouTubeتطبيق  .4

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 
 االمتحانات الفصلية و النهائية فضال عن االمتحانات اليومية القصيرة.

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 اقشة و التحليل المن
 

 

 

 طرائق التقييم     

 
 الفصلية و النهائية فضال عن االمتحانات اليومية القصيرة.نات االمتحا

 

 

 المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 
 كشف عنهاوطرق ال  اعداد تقارير عن االمراض البكتيرية -1د

 -2د

 -3د

     -4د
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 البنية التحتية   .222

 الكتب المقررة المطلوبة  -19
Medical microbiology by Riedel et al., 2019. 

 

المراجع الرئيسية  -20

 )المصادر( 

1- Irving et al. 2005. Medical Microbiology. 

2- Gellispie and Hawsky. 2006. Principle of 

practical and clinical bacteriology 2nd. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (غ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 

 بنية المقرر  .221

 اعات الس األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

العالقة التخصصية بني االنسان   التعرف على عالقة اجلراثيم ابالنسان  عملي   3نظري+ 2 االول 
 واجلراثيم 

  حماضرة تقليدية 

الوابئية، االلتصاق، االخرتاق   عملي   3نظري+ 2 الثاين 
 واالنتقال 

  حماضرة تقليدية  راض البكتريية  االم

التعرف على صفاهتا و تشخيهصا   عملي   3نظري+ 2 الثالث 
 وعالجها 

  حماضرة تقليدية  العنقودايت  

التعرف على صفاهتا و تشخيهصا   عملي   3نظري+ 2 الرابع 
 وعالجها 

  حماضرة تقليدية  العقدايت 

   امتحان   عملي   3نظري+ 2 مس اخلا
لتعرف على صفاهتا و تشخيهصا  ا لي عم   3نظري+ 2 السادس

 وعالجها 
  حماضرة تقليدية  البكرتاي اهلوائية املكونة للسبورات  

التعرف على صفاهتا و تشخيهصا   عملي   3نظري+ 2 السابع 
 وعالجها 

  حماضرة تقليدية  البكرتاي الالهوائية املكونة للسبورات 

التعرف على صفاهتا و تشخيهصا   عملي   3نظري+ 2 الثامن 
 جها وعال

  حماضرة تقليدية  االيشريكية القولونية، الساملونيال 

التعرف على صفاهتا و تشخيهصا   عملي   3نظري+ 2 التاسع 
 وعالجها 

  حماضرة تقليدية  شيغيال الدايزنرتي، ضمات الكولريا  

صا  التعرف على صفاهتا و تشخيه عملي   3نظري+ 2 العاشر
 وعالجها 

  الربوسيال، الزوائف، بكرتاي الطاعون،
 تقلبات  امل

  حماضرة تقليدية 

التعرف على صفاهتا و تشخيهصا   عملي   3نظري+ 2 احلادي عشر
 وعالجها 

الكليبسيال، اهليموفيليس، بكرتاي 
 السعال الديكي 

  حماضرة تقليدية 

التعرف على صفاهتا و تشخيهصا   عملي   3نظري+ 2 الثاين عشر
 جها وعال

  حماضرة تقليدية  املايكوبكرتاي، الريكتسيا 

التعرف على صفاهتا و تشخيهصا   عملي   3نظري+ 2 لث عشر الثا 
 وعالجها 

  حماضرة تقليدية  املايكوبالزما واللولبيات 

التعرف على أتثري املطهرات يف   عملي   3نظري+ 2 الرابع عشر 
 البكرتاي 

  حماضرة تقليدية  ات يف البكرتاي أتثري املطهر 

  حماضرة تقليدية  االمراض املكتسبة من املستشفى ت شفيا التعرف على عدوى املست عملي   3نظري+ 2 اخلامس عشر
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المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ف

 .....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .223

 ريا المرضية مثال العائلة المعويةمتابعة اخر التطورات في تصنيف البكت 
 مل الفوعة خصوصا في بكتريا العنقوديات عوا إضافة و تحديث

 إضافة معلومات أخرى حول الكالميديا و الريكتسيا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

الصفحة    

134 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 


