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 وصف البرنامج األكاديمي  

  ها املتوقعة من الطالب حتقيق يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم 
 حبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج اصوى من الفرص املتاحة . ويص عما إذا كان قد حقق االستفادة القاً ربهنم

 

 جامعة بغداد    ةيالمؤسسة التعليم .1

 قسم علوم الحياة /كلية العلوم / المركز  لميعالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علوم الحياةم برامج قس

 علوم الحياة  بكالوريوس ائية نهالم الشهادة سا .4

 :النظام الدراسي  .5

  رى ت/اخاقررسنوي /م
 فصلي

 اليوجد المعتمد    دبرنامج االعتما .6

 ة األخرى  الخارجي المؤثرات .7
، زيارات ميدانية،دورات تدريبية، بحوث علمية، مختبرات،  تدريب صيفي 

 مكتبة.

   10/2020/ 1 صف تاريخ إعداد الو .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

تعامل مع لعلى القطر بالباحثين واالساتذة القادرين الحياة من خالل رفد ا والمعرفة بمجاالت علومنشر الوعي 

العلوم والتكنولوجيا لمواكبة تطور العصر والمساهمة في تطوير  ة الحاصلة في والتطورات الحديث التغيرات

ات تختص  لقسم علوم الحياة دراسبيئية. يقدم البرنامج االكاديمي عية والنالصوالصحية وا مؤسساتنا العلمية

ا جاء تخصصه تعيش فيها. ومن هنية والبيئية التي والحي ت الحية وتطورها واالختالف في النظمبتنوع الكائنا

العلوم ه صلة بالم البيئة وكل لرباعي االبعاد في دراسة علم الحيوان وعلم النبات وعلم االحياء المجهرية وعلما

 . هر وكيفية اجراء التحاليل المختبريةجهزة المختبرية والمجا والفهم في استخدام االاالخرى، فضال عن المعرفة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 والتعلم والتقييم المطلوبة وطرائق التعليم  رنامجبلمخرجات ا  .10
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   االهداف المعرفية . ا-أ

 .   لوم الحياةمفهوم عل هملمعرفة والفتمكين الطالب من الحصول على ا -1أ

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

 ي استخدام االجهزة.عرفة والفهم للطرق الصحيحة فالملى ب من الحصول عالن الطتمكي -3أ

 نات الحية. ن الكائع شفلتدقيق والكتمكين الطالب من الحصول على المعرفة والفهم لمعايير ا -4أ

    لمجاالت العلمية    الفهم لمواكبة التطور العالمي في كل اتمكين الطالب من الحصول على المعرفة و -5أ

 ياة.الخاصة بعلوم الح    

  خاصة بالبرنامج :االهداف المهاراتية ال-ب 

 مهارات علمية.  – 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل.  -2ب

 التطوير. وم دااالستخمهارات  -3ب     

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 سية.توضيح وشرح المواد الدرا -1

 ة.تزويد الطلبة بالمعرفة عن طريق الواجبات البيتي -2

 مية.كتبة للحصول على المعرفة االكاديالم يادةلطالب بزامطالبة  -3

 تحسين الطلبة من خالل تشجيعهم على زيارة المواقع االلكترونية.  -4

 

 

 

 م ييتقالطرائق      

 اسئلة متعددة الخيارات. اختبارات يومية من خالل  -

 ية.واجبات اليوموضع درجات لل -

 سة الصعبة. وضع درجات مشاركة في االسئلة المناف

 

 

 

 والقيمية : دانيةف الوجاالهدا-ج

 ن الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المرتبطة بالمادة.تمكي -1ج         

 والتحليل للمواضيع المتعلقة بمعايير استخدام االجهزة.ر كيتفالبة من تمكين الطل -2ج

 المدروسة.   مانين العلوطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقون التمكي -3ج

 عالم.بالمعايير العلمية للدراسة على نطاق ال والتحليل للمواضيع المتعلقة تمكين الطلبة من التفكير -4ج          

 ليم والتعلم  تعالق طرائ    
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 لقة بمخرجات التفكير والتحليل. تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتع -

 التحليل. تتطلب التفكير و ق معينةمواضيع تتعل ضرات لمناقشةا خالل المح تكوين مجموعات نقاشية -

 اضيع . ( للموبب لسا تى، ماطرح مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل )كيف، لماذا، م -

 ق سببية علمية.اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطر -

 

 طرائق التقييم     

 تتطلب مهارات علمية. لخيارات التيئلة متعددة اسعن طريق ا امتحانات يومية -

 انات يومية باسئلة علمية.تحام -

 .وضع درجات للواجبات اليومية -

 الدراسية.مواضيع للة فسالمنا درجات مشاركة السئلة -

 
 

 

 . صي(شخال األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور هاراتلم)االمنقولة لية يأهالت و المهارات العامة-د 

 نماذج واشكال.من استخدام  تمكين الطالب -1د

 ن اجتياز مقابالت العمل.الطالب م تمكين -2د

 جهات محلية واقليمية ودولية. بلق  منتنظم  تمكين الطالب من اجتياز اختبارات مهنية -3د

 تخرج.   مستمر بعد ال تمكين الطالب على تطوير ذاتي -4د  

 لم  والتع التعليمطرائق          

 

 لتفكير والتحليل. والمواضيع المتعلقة بمخرجات اساسيات بة باالالطل دتزوي -

تتطلب التفكير   اةحيالبعلوم تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع تتعلق  -

 والتحليل. 

 ات علمية.اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسير -

 

 

 

 رائق التقييم ط         

 

 بيتية . ةومية باسئلامتحانات ي -

 درجات محددة للواجبات البيتية. اءاعط -
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 بنية البرنامج  .1

 اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق  المرحلة الدراسية 

  لوحدات المعتمدةاو اتالساع

دد ع

 الوحدات 
 عملي  نظري 

 /المرحلة االولى

 الفصل االول 

101 HR Human rights 
2 2 0 

 BBSA114 Biosafety 1 2 0 

 103 CY Cytology 3.5 2 2 

 104 BBP Biophysics 3.5 2 2 

 105 BOC Organic chemistry 3 2 2 

 106 BBM Biological mathematics 2.5   

 BE116 English 1  0 

 107 BCS1 Computer science 1 3   

ولى/ المرحلة اال

 الفصل الثاني 
337 BGE  Genetics 

3   

 102 D Freedom and democracy 2   

 109 BPA Paleontology 3.5   

 110 BAC Analytical chemistry 3.5   

 111 BBS Biostatistics 2.5   

 112  BCS2 Computer science 2 3   

 113 BA Arabic 2   

 BBSE115 Biosecurity 1   

 /المرحلة الثانية

 الفصل االول 
214 BIN 

Invertebrates 3.5   

 215 BEN Entomology 3   

 216 BBC1 Biochemistry 1 3.5   

 217 BBT Biosystematics 3   

 218 BPA Plant anatomy 3   

 219 BCS1 Computer science 1 2   

 

المرحلة الثانية/ 

 الفصل الثاني 

220 BPR Parasitology 

3.5   

 221 BBA Bacteriology 3   

 222 BBC2 Biochemistry 2 3.5   

 223 BDB Development and 

biodiversity 

3   

 224  BPG Plants groups 3   

 225 BCS2 Computer science 2 2   

 BE226 English 1   
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 /ثالثةالالمرحلة 

 الفصل االول 
326 BEC Ecology 

3   

 327 BMP Microbial physiology 3   

 328 BPP Plant physiology 3   

 108 BHI Histology 3   

 335 BAN Antibiotics 3   

 336 BIM Immunology 3   

لمرحلة الثالثة/ ا

 الفصل الثاني 
331 BMY Mycology 

3   

 332 BPO Pollution 3   

 333 BAP Animal physiology 3   

 334 BMEP Medicinal plants 3   

   
 

  

      

      

  /المرحلة الرابعة

 ول صل االالف

438BMBG Molecular biology and 

bacterial genetics 

3   

 445 BHE Helminthology 3   

 329 BPB Pathogenic bacteriology 3   

 441 BEM Embryology 3   

 442 BGEE Genetic engineering 3   

المرحلة الرابعة/  

 الفصل الثاني 
443 BFM Food microbiology 

3   

 
440 BASM 

Aquatic and soil 

microbiology 

3   

 444 BVI Virology 3   

 439 BBI Biotechnology 3   

 446 BS Serlogy 3   

 447 CA Clinical analysis 3   

 448 BRP Research project 4   

 330 BCA Comparative anatomy 3   
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 ر الشخصي التخطيط للتطو .12

 تهم ودرجاتهم .زطلبة وانجاعة تقدم الم القسم بمتابوصف كيفية قيا -

 المشاركة في والمؤتمرات العلمية. -

 ت. المشاركة في ورش العمل والندوا -

 
 
 

 المعهد(لية أو بالكلقة بااللتحاق المتع مةنظاأل ع)وضمعيار القبول  .3

 
 لعلمي عالي والبحث ارة التعليم ال علمي وحسب تعليمات وزا  -القبول المركزي 

 
 
 
 

 البرنامج أهم مصادر المعلومات عن .4

خارطة مهارات البرنامج: عبارة عن جدول تحليل يبين كل مادة والمهارات التي تزودها للطالب والوارد 

 ة وهي كاالتي  السابقت را ذكرها بالفق

 والفهم.رفة المع -

 مهارات حل المشاكل العلمية.  -

 والتحليل. مهارات التفكير  -

 ر الذاتي.االستخدامات والتطوي  راتمها -

 المتخصص.تغطية الكادر  -
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 مخطط مهارات المنهج 

 لتقييم ل عة يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاض

 نامج لمطلوبة من البرمخرجات التعلم ا  

السنة /  

 المستوى 
 مقرر اسم ال رمز المقرر 

 أساسي
 ختياري ا أم

 ية االهداف المعرف
االهداف المهاراتية  

 نامج لخاصة بالبرا
االهداف الوجدانية  

 والقيمية 

المهارات العامة والتاهيلية  

 المنقولة 
) أو( المهارات األخرى  

  لتوظيف ا  يةالمتعلقة بقابل 

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب  3ب  2ب  1ب  4أ 3أ 2أ 1أ
 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  سياسا HR Human rights 101 مرحلة االولى ال

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
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 BBSA114 
Biosafety 

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

 BBSE115 
Biosecurity 

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

 BE116 
English 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ياساس

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

 215 BEN 
Entomology 

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

 216 BBC1 
Biochemistry 1 

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

 217 BBT 
Biosystematics 

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

 
218 BPA Plant anatomy 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ياساس

 219 BCS1 
Computer science 1 

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

 
220 BPR Parasitology 

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

 
221 BBA Bacteriology 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اسيسا

 
222 BBC2 Biochemistry 2 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ياساس

 223 BDB Development and 

biodiversity 

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

 224  BPG 
Plants groups 

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

 225 BCS2 
Computer science 2 

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

 226 BE 
English 

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

الثالثةحلة المر  
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

الرابعةحلة املر   438BMBG Molecular biology 

and bacterial 

genetics 

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

 
439 BBI Biotechnology ياساس  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

 
440 BASM 

Aquatic and soil 

microbiology 

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

 
441 BEM Embryology 

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

 
442 BGEE Genetic engineering 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي
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443 BFM Food microbiology 

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

 
444 BVI Virology 

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

 
445 BHE Helminthology 

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

 
446 BS Serlogy 

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

 
447 CA Clinical analysis 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ياساس

 
448 BRP Research project 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  اساسي
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 علم الخلية  :ىول/ المرحلة االولل االالفص

 

 ة بغداد معجا المؤسسة التعليمية .1

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

  يةعلم الخل اسم / رمز المقرر  .3

 ياء العام االحعلم  ها فيلتي يدخل البرامج ا .4

 اسبوعي كال الحضور المتاحة شأ .5

 2021 -2020/  االول فصل / السنة لا .6

 ي لمععة سا  90نظري +ساعة  60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/ 1/10 تاريخ إعداد هذا الوصف   .8

 ف المقرر أهدا .9

 اوصافها ووظائفها  لحية وغير الحية ومعرفةتويات الخلية اة محدراس -1

  طرق انقسام الخليةاسة رد -2

 دراسة الدورة الخلوية  -3

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

 الى الخليةواد من ووميكانيكيات انتقال المء الخلوي شالغدراسة تركيب ا -5

 االستنساخ والترجمة الطاقة وعملياتمسارات انتقال ة اسدر -6

 
 
 
 
 

 تحدث فيها   ا والعمليات التيعلم الخلية دراسة محتويات الخلية الحية ومكوناتهيوفر وصف 

 ليم والتعلم والتقييم عرجات التعلم وطرائق التخم .10
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 هم فة والفالمعر -أ
 ية   نات الخلوالتعرف على تركيب الخلية واهمية المكو -1أ

   وار الدورة الخلوية م الخلوي واطسانقمعرفة مراحل اال -2أ

 لمحافظة على حيوية الخاليا في اات الكيميائية م اهمية المركبفه -3أ
 ديد الخالياارية تجي استمرستنساخ وبناء البروتين فلترجمة واالهمية عمليات االتعرف على ا -4أ

  

  المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 دام وسائل االيضاح تخاس - 1ب

 ل والصور ض االشكااستخدام وسائل عرض الشرائح الستعرا  - 2ب

 تعلم  طرائق التعليم وال     

 ة الى وسائل االيضاحشرح المادة عن طريق المحاضرات باالضاف -1

 العلمية الخاصة بمنهج المادة لمقاالتبحوث وات العلمية بتقديم الاطا شالن -2

 قييم طرائق الت     

 يومية الو ريق االختبارات الفصليةط عن

 فالص ركة الفعالة فيالحضور والمشا طلبة علىعن طريق متابعة مداومة ال

 
 مهارات التفكير  -ج

 مية لة العات اثناء عرض المادالمشاركة بالمناقش -1ج

 لومات العلمية يث المعمع تحد التواصل المستمر -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 قييم  ئق التطرا   

 

 

 
 الشخصي (.طور ة التوظيف والتلمتعلقة بقابلياألخرى االعامة والمنقولة ) المهارات ت  راهاالم -د 

 لمادة العلمية مواكبة التطورالعالمي بخصوص ا  -1د

 عرض المعلومات باستخدام الوساثل الحديثة لية علىبالقا  -2د

 -2د

 -3د

     -4د
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 بنية المقرر  .11

 ة مخرجات التعلم المطلوب ات الساع بوعاألس
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع
 ييمطريقة التق ليم ة التعيقطر

1 
2 

concept of cytology, 

the cell theories  
Introduction 

 المحاضرات 

 
بارات االخت

  لمباشرةا

2 

2 

a comparison 

between prokaryotic 

cell and eukaryotic 

cell  

The cell       
 اقشات منال

 
النشاطات 

 الصفية 

3 

2 

the living part of the 

cell and their 

functions 

Cell contents 
وسائل  

 اليضاح ا
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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 ية التحتية  البن .12

 قراءات المطلوبة : لا

 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  

ات الضيوف والتدريب  المثال محاضر

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول   .13

  قة لسابالمتطلبات ا

  ن الطلبة  أقل عدد م

  الطلبة  دد من أكبر ع

 

 

 

 

 

 

 

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    
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 السالمة الحيوية   الفصل االول/ المرحلة االولى:

 

 بغداد عة جام المؤسسة التعليمية .14

 قسم علوم الحياة  كلية العلوم/  القسم الجامعي / المركز  .15

 النظري  السالمة الحيوية اسم / رمز المقرر  .16

 علم االحياء العام  لبرامج التي يدخل فيها ا .17

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .18

 2021-2020 سنة الفصل / ال .19

  نظريساعة  30 )الكلي( ساعات الدراسية ال عدد .20

 2020 /1/10 ف  د هذا الوصتاريخ إعدا .21

 أهداف المقرر  .22

  السالمة الحيويةيتعرف الطالب على المفاهيم االساسية في  .1
 ية التعامل مع المواد المختبرية واالجهزة والمعدات البايولوجية كيف يتعلم الطالب  .2
التعامل  الممرضة وكيفية   العدوى والكائناتل لى كيفية انتقالب عيتعرف الطا .3

 بحذر معها 
الطالب كيفية وقاية نفسه وزمالئه من خالل اتباع االرشادات الدولية  لم يتع .4

 للسالمة الحيوية 
 
 

 

 
 
 
 
 

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

 مواد الخطرة في التعامل مع ال
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم  .23

 المعرفة والفهم  -أ
 لسالمة الحيوية اهي يتعلم الطالب ما  -1أ

 االرشاديةاع القواعد من خالل اتب استخدام ووقاية نفسه كيفية يتعلم الطالب  -2أ

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

  رية تطبيقها بحذوكيفالقواعد االرشادية المحلية والدولية التعرف على  – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

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

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اختبارات تحريرية 

 لفكرية خالل المحاضرة طرح االسئلة ا

 

 
 مهارات التفكير  -ج

 االسئلة الفكرية  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 علم  لتعليم والتطرائق ا    

 تخدام اجهزة العرض الحديثة واالفالم  سا

 

 طرائق التقييم     

 

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

 صصالتختوجيه الطالب وتنمية الرغبة لديه في -1د

   السالمة الحيوية نينقواهم  الطالب على فتوسيع مقدرة -2د

 -3د

     -4د
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 البنية التحتية   .25

 لمقرر ة ابني .24

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم 

1+2 4 

  الصحة ، المهنية السالمة
  عن  تاريخية نيذة  ،  المهنية
،    ةنيمهال والصحة  السالمة
  ة ، بايولوجيلا السالمة

  مفهوم  وتطور  نشوء
البايولوجية ،   السالمة

ادثة ، االصابة ،  الح
االمراض المهنية . قواعد  

   السالمة في المختبر .

السالمة  مقدمة عن 

  المهنية
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 مية يو

3+4 4 

اهداف السالمة البايولوجية ،   
  البايولوجية السالمة اهمية

السيطرة على   قطر  اهم ، 
 جية لمخاطر البيولوا

اهمية السالمة 

 البايولوجية 
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 

5+6 4 

  ، المهنية المخاطر انواع
   البايولوجية المخاطر

  تأثير ، (  عام تصنيف)
 البايولوجية المخاطر

 المهنية خاطر الم
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 

7+8 4 

 تعليمات تطبيق مستلزمات
  دور ،  البايولوجية ةمسالال

  على  حفاظلا في  االدارة
 العمل  مواقع في السالمة

السالمة مات تعلي

  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 
  والتطهري واهم  عقيمامهية الت

 مة الطرق املستخد
 معقمات والمطهرات لا

جهاز 

 العرض 
  اختبارات

 يومية 

12+13 +

14 

 

 

 

4 

 والتدريب التوعية اهمية

تصاريح   الحوادث تقليل في 
العمل ، انواعها ، امهيتها يف  

 تقليل احلوادث 

 التدريب المهني 
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 يومية 
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 بة : مطلوالقراءات ال

 ساسية النصوص األ ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 المادة  محاضرات معدة من قبل اساتذة
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

العمل والدوريات والبرمجيات  ورش 

 والمواقع االلكترونية ( 

  محمد حافظ  مصطفى -المهنية والصحة  المةالس اهداف
 2015 الجندي

 يوسف ركتوللد المهنية حةوالص السالمة ادارة علم كتاب
 2012 الطيب

 العالمية الصحة منظمة – المختبرات في  البايولوجية السالمة
2004 

 2015كندا  –جامعة دلهوسي   –السالمة الحيوية  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

ال محاضرات الضيوف والتدريب  المث

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول   .26

  ات السابقة بتطلالم

  ل عدد من الطلبة  قأ

  أكبر عدد من الطلبة  
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 الفصل االول/ المرحلة االولى: علم الحاسوب 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد 

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

 اسم / رمز المقرر  .3
 Iالحاسوب  مهارات

 لمتاحة أشكال الحضور ا .4
 اسبوعي

 الفصل / السنة  .5
 ل فصلي / الفصل االو

 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .6
 ساعة عملي  30 

 تاريخ إعداد هذا الوصف   .7
1 /10 /2020 

 أهداف المقرر  .8

ته واستخداماته ... اخل وأيضا نظام التشغيل  الطالب املفاهيم االساسية للحاسوب من حيث انواعه ومكوانتعليم 
windows . 

 حة ... اخل. هم وأيضا البحث عن املعلومة الصحيختصص النرتنت مبجال االستفادة من ا فية عليم الطلبة كيا تأيض

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم الحاسوب المفاهيم االساسية في علم الحاسوب ونظم التشغيل يوفر وصف 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
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 األهداف المعرفية    -أ
 ات الحاسبة.تعلم الطالب مكون  -1أ
 تعلم الطالب استخدام الحاسبة.  -2أ

 . windowsيل ام التشغالطالب نظتعلم  -3أ

 االنترنت واالستفادة منها بمجال تخصصهم. تصفح والبحث في الب كيفية اللم الطتع -4أ
   -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 
 تنمية المهارات باستخدام الحاسبة.   - 1ب

       .تعريف الطالب على كيفية استخدام االنترنت   - 2ب

    – 3ب

     -4ب

 تعلم  ئق التعليم والطرا     

 
 . هاز العرضالسبورة وجالشرح على 

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

 شرح .للمحاضرات و فيديوات  pdfطريق رفع ملفات 

 

 طرائق التقييم      

 
اليومية  متحانات ال(  لgoogle classroom) ونيةصفوف االلكترام الاستخدبسبب جائحة كرونا تم 

 والفصلية والواجبات البيتية. 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 . الشرح على السبورة وجهاز العرض

ادة وذلك عن  الم ( إلعطاءgoogle classroomاستخدام الصفوف االلكترونية )بسبب جائحة كرونا تم 

 حاضرات و فيديوات شرح .لمل pdfيق رفع ملفات طر

 

 طرائق التقييم     

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

 بات البيتية. والفصلية والواج 

 
 شخصي (. ر الالتوظيف والتطوتعلقة بقابلية الم ) المهارات األخرى المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

 -1د
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 -2د

 -3د

     -4د
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 بنية المقرر  .10

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع

 المطلوبة
 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. 

 

ت  
فا
مل

ع 
رف

ي 
ون

ر
كت

الل
 ا
ف

ص
 ال

ي
 ف

ضا
وأي

ض 
ر
ع

ح 
رائ

ش
 و

اء
ض

بي
ة 

ر
بو

س
p

d
f 

 
ح 

ر
ش

ت 
وا

دي
في

و
 

 

جب
وا

 و
ية

صل
وف

ة 
مي

يو
ت 

نا
حا

مت
ا

  
ية

يت
الب

ت 
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 
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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 ية  البنية التحت .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

زياد محمد عبود، ا.د. غسان حميد ، ا.م.د. امير حسين ، م. بالل  . ا.م. د.  1

،    الجزء االول" –اسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية "أسكمال ،   

4201لترجمة ، ة والنشر والتاليف واالدار الجامعية للطباع      

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 ,....  (
 

 

مواقع االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, 

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 المقررات الغيت المادة بإلغاء نظام 

 

 

 

ة: علم الحشرات لثانيلة االمرح االول/ الفصل   

 

University of  Baghdad 1. Teaching Institution 

College of Science/ Department of 

Biology 
2. University Department/Centre 

Entomology 3. Course title/code 

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

Weekly 5. Modes of Attendance offered 

This Course Specification provides  the main principles of entomology and enable 

students to know the classification categories of insects. 
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2020- 2021 6. Semester/Year 

60 hours theoretically + 90 hours 

practically  7. Number of hours tuition (total) 

1/ 10/ 2020 
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 

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.  
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      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 
 
 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 
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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) 

 

13. Admissions 

Bachelor in Biology Pre-requisites 

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 لالفقريات المرحلة الثانية: علم ا الفصل االول/  

 

 د جامعة بغدا المؤسسة التعليمية .1

 م علوم الحياةقس -لومالع كلية  القسم العلمي / المركز  .2

  -اريات لالفقعلم ا قرر اسم / رمز الم .3

 اسبوعي حضور المتاحة ل الأشكا .4

 2021-2020الفصل االول/ نة ل / السالفص .5

 ساعة عملي 90ة نظري+ ساع 60 ية )الكلي( ات الدراسعدد الساع .6

 2020/ 1/10 تاريخ إعداد هذا الوصف   .7

 أهداف المقرر  .8

الشعب الحيوانية   ا من اوطئ شة ابتداءية حرة المعيالالفقار حيوانات دراسة تصنيفية وتشريحية وفسلجيه لل

 جيا الى اكثرها تطورا  تدري

 ية   ي الطبيعة البرية والمائت الالفقارية المنتشرة فة الحيوانااسدر
 

 

 

 

 

 

 

 لحيوانات الالفقرية وتشريحها ومعيشتها  التصنيفية ل ى المراتبالتعرف عليوفر وصف المقرر 

 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .9
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 االهداف المعرفية   -أ
 فقاريه تصنيف الحيوانات الال -1أ

 لالفقاريات التابعة للحيوانية دراسة صفات الشعب ا-2أ

 ة الشعب الحيواني نه بين هذهالمقار -3أ

 ات الالفقارية ظهرية و تشريحية للحيوانمدراسة -4أ

  -5أ

   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 
 تشخيص الحيوانات الالفقاريه   – 1ب

 ه تصنيف الحيوانات الالفقاري – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 التعلم  التعليم وطرائق      

 
 اء, العصف الذهني(س متعدده )مناقشة, استقصيئق تدر م طراستخدايمية في كل محاضرة وااستخدام العروض التقد

 التدعيم بواسطة عرض صور النماذج الحيوانية و عرض بعض المقاطع الفيديوية الخاصة بحركة و تغذية بعض الالفقريات

 درس القادم.تها في الهه ومناقشعن مواد مشابة للبحث طالب فرصمنح ال

 ي.الموقع االلكترونضرات على نشر المحا 

 

 ائق التقييم طر     
 ت اليوميةاالمتحانا 

 االمتحانات الفصلية 

 نشاط الطالب من خالل التزامه بتحضير الواجب  

Take home exam 

 الدوريه. الختباراتالسئلة ا ات النموذجيةم االجابل و تقدياستخدام االسئلة التي تثير التفكير و التحلي 

 

 ية والقيميةف الوجداناالهدا -ج
 لبيئة اظ على االحف -1ج

 موارد الطبيعية الحفاظ على ال -2ج

 التعرف على اهمية الحيوانات الالفقارية كونها جزء من المنظومة البيئية-3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 هني(ة, استقصاء, العصف الذق تدريس متعدده )مناقشخدام طرائاضرة واستمية في كل مح ض التقديام العرواستخد

 ع الفيديوية الخاصة بحركة و تغذية بعض الالفقرياتيوانية و عرض بعض المقاطسطة عرض صور النماذج الحالتدعيم بوا

 قادم.للبحث عن مواد مشابهه ومناقشتها في الدرس ال منح الطالب فرصة

 روني.قع االلكتالمحاضرات على المور نش

 

 

 طرائق التقييم     
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 متحانات اليوميةالا

 صلية نات الفاالمتحا

 زامه بتحضير الواجب  نشاط الطالب من خالل الت 

 

 العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات   -د 
 الفقاريات ات التابعة ليص العين هارة تشخم -1د

 قريه بة لتصنيف الحيوانات الالفمهارة اختيار االداة المناس-2د

 المادة  ل عمل الطالب و عالقته بمجا -3د

 غبة في التخصص بمجال المختبرات البايولوجية توجيه الطالب و تنمية الر -2د

   يةالالفقارتوسيع مقدرة الطالب على التمييز بين الحيوانات   -3د

     -4د
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 لمقرر بنية ا .10

 الساعات  بوعساأل
مخرجات التعلم  

 مطلوبةال
اسم الوحدة / أو  

 موضوع ال
 طريقة التقييم التعليم طريقة 

مقدمه و اهمية   الالفقاريات االبتدائية  12 1+2

الالفقاريات للحميات  

+ السوطيات + 

 الهدبيات 

استخدام العروض  

التقديمية في كل  

محاضرة  

ق  دام طرائ واستخ

متعدده  تدريس 

شة, )مناق

اء,  استقص

 الذهني( العصف 

طة  التدعيم بواس

عرض صور  

 نيةلنماذج الحيواا

 امتحانات

 يومية 

استخدام العروض   شعبة االسفنجيات  االسفنجية  الالفقاريات 6 3

التقديمية في كل  

محاضرة  

واستخدام طرائق  

تدريس متعدده  

)مناقشة, 

استقصاء,  

 العصف الذهني(

طة  عيم بواسالتد

ور  عرض ص

 لحيوانيةالنماذج ا 

 امتحانات يومية

العروض  استخدام  عات شعبة الالس ت المائية قارياالالف 12 5+  4

التقديمية في كل  

محاضرة  

واستخدام طرائق  

دريس متعدده  ت

)مناقشة, 

استقصاء,  

 العصف الذهني(

التدعيم بواسطة  

عرض صور  

 النماذج الحيوانية

 امتحانات يومية

و   ن المسطحة الديدا ت الدوديةاريا الفق 12 7+  6

 ةالخيطي

استخدام العروض  

ديمية في كل  التق

محاضرة  

ئق  ام طراواستخد

يس متعدده  تدر 

)مناقشة, 

صاء,  استق

 العصف الذهني(

التدعيم بواسطة  

عرض صور  

 النماذج الحيوانية

 امتحانات فصلية 

العروض  استخدام  شعبة المفصليات  الالفقاريات المفصلية  12 9+  8

في كل   لتقديميةا

ة  محاضر 

 امتحانات يومية
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 البنية التحتية   .12

م طرائق  واستخدا

دريس متعدده  ت

)مناقشة, 

استقصاء,  

 (العصف الذهني

  عيم بواسطةتدال

عرض صور  

 نيةالنماذج الحيوا

استخدام العروض   شعبة النواعم الالفقاريات المائية  12 11+  10

التقديمية في كل  

محاضرة  

واستخدام طرائق  

  س متعددهتدري

, )مناقشة

ء,  استقصا

 هني(العصف الذ 

بواسطة  عيم التد

عرض صور  

 يوانيةالنماذج الح

 امتحانات يومية

12 

 

 

  

استخدام العروض   لجلد شعبة شوكية ا ات المائية الالفقاري  6

التقديمية في كل  

محاضرة  

واستخدام طرائق  

تدريس متعدده  

)مناقشة, 

استقصاء,  

 العصف الذهني(

التدعيم بواسطة  

عرض صور  

 يوانيةماذج الحالن

 ة امتحانات فصلي

 العملي بنية المقرر .11

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 ةالمطلوب

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم التعليم طريقة 

اللحميات + السوطيات  الالفقاريات االبتدائية  12 1+2

 + الهدبيات 

Data Show  امتحانات

 يومية 

 امتحانات يومية Data Show شعبة االسفنجيات  الالفقاريات االسفنجية  6 3

 امتحانات يومية Data Show شعبة الالسعات  الالفقاريات المائية  12 5+  4

الديدان المسطحة و   الفقاريات الدودية 12 7+  6

 الخيطية

Data Show  امتحانات فصلية 

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

 امتحانات يومية Data Show شعبة النواعم الالفقاريات المائية  12 11+  10

 امتحانات فصلية  Data Show الجلد شعبة شوكية  ئية يات الما الالفقار 6 12
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 الكتب المقررة المطلوبة  -1

 

 العملي  كتب المقرر –رات مقررة من قبل اساتذة المادة محاض

 والنظري 

 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر(  -2
 العملي كتب المقرر –رات مقررة من قبل اساتذة المادة محاض

 

ي يوصى بها مراجع التالكتب وال (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 كتاب علم الالفقاريات 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب

 .....، 
 مصادر حديثة من شبكة االنترنت

 

 دراسي المقرر الطة تطوير خ .13

مفاصلها على سعي  يس تعتمد في بعض خدام مصادر حديثة و طرق تدربداية العام الدراسي استرر الدراسي في تقديم وصف المق

ر النماذج الطالب في مناقشة بعض النقاط المطروحة في الدرس و اعتماد محاضرات تستند على التدعيم بواسطة عرض صو

ث عن مواد مشابهه  الطالب فرصة للبح ة بعض الالفقريات منح ة الخاصة بحركة و تغذي الفيديوي ض المقاطععالحيوانية و عرض ب

 .في الدرس القادم ومناقشتها 
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 : حاسبات الفصل االول/ المرحلة الثانية

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .14

  حياةقسم علوم الكلية العلوم/   / المركز  علميالقسم ال .15

 1علم الحاسوب اسم / رمز المقرر  .16

 اسبوعي حة تاحضور المأشكال ال .17

 الفصل األول  2021-2020 الفصل / السنة  .18

 يساعة عمل 30 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .19

 2020-10-1 هذا الوصف  إعداد تاريخ  .20

 أهداف المقرر  .21

 الطالب ستراتيجيات حل المشاكل بطريقة متطورة تعلم  •

لالستفاده   على اإللتزام و اإلتقان اليت يواجهها، كما تعلمه ضية رايال للمسائلكيف يفكرو كيف يضع حلول حموسبة   تعلم الطالب
 منها يف جماالت احلياة العلميه واملهنية. 

 

 

 

 
 

 

 مختلف مجاالت حياته في  حلوال للمسائل الرياضية وتعلم الطالب االاستفادة من البرمجةيوفر وصف المقرر 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .22
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   االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 لرياضية حاسوبيا لمعادالت اواع ادة من البرمجة لحل كافة أنان يستطيع الطالب اإلستفا -1أ

وم و البرمجة تساعد في عملية حل المسائل الرياضية الخاصة ببرمجة أساس كل العل. الرياضيات 2أ

     الجداول اإلحصائية المعقدة بطريقة إحترافية.عمل  الجينات و

   االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 على السبورة  ج المتوقعةئل اإليضاح و حساب النتائام وسااستخد –- 1ب

 و تحليل المخرجات على الحاسوب  تنفيذ البرامج– 2ب

        اعداد تقارير الخاصة بالموضوع – 3ب

 

 

 ير التفك مهارات -ج

 حل المعادالت البسيطة و المعقدة  -1ج

 التعرف على نتائج البرامج قبل تنفيذها    2ج

 اسوب العمل على الحتطوير كفاءة  -3ج

 

 

 

  يمئق التقيطرا     

 اعداد تقارير –شهرية  و فصلية -اختبارات اسبوعية          
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

      

 و مقارنة المخرجات الناتجة و تحليلها على الحاسوب عمليا  تنفيذ البرامج      

 من الشبكة المعلوماتية . استخدام الوسائل التوضيحية و المصادر الحديثة     

 Data Showإستعمال      

 

 
 طرائق التقييم     

 

 اعداد تقارير –شهرية  و فصلية -اختبارات اسبوعية          
 

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

 توظيف والتطور الشخصي (. بقابلية اللقة لة ) المهارات األخرى المتعالمهارات  العامة والمنقو -

 الطالب على اهمية استخدام الحاسوب في كافة مجاالت المختبرات البايولوجية. جيهتو -1د

 لغة البرمجة لحل المسائل الرياضية و اإلحصائية و الكيميائية. إستعمالالب على ه الطتوجي -2د
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 حتية  البنية الت .24

 الكتب المقررة المطلوبة  -3

مصادر  كتب المقرر+ -محاضرات مقررة من استاذ المادة

 .رنتة من االنتحديث
 

• "  الجزء  "المكتبية  وتطبيقاته الحاسوب  اساسيات 
  
 البحثو  العال   التعليم وزارة قبل من المعتمد الثان 

 . العلم  

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

Computing Fundamentals: IC3 Edition, 2014. 

 comwww.microsoft.,  www.edx.org المراجع الرئيسية )المصادر(  -4

بها  الكتب والمراجع التي يوصى (ت

   الت العلمية ،التقارير ،.....()المج

Computer Simulations of Imaging Astronomical Objects 

Through Kolmogorov Turbulence, 2017. 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ث

 .....، 

Phased diploid genome assembly with single-molecule 

real-time sequencing, 2016 

 
 

 رر الدراسي ير المقخطة تطو .25

 بنية المقرر  .23

 الساعات  وعاألسب
مخرجات التعلم  

 وبةالمطل
أو   وحدة /اسم ال

 الموضوع 
 طريقة التقييم م طريقة التعلي

1  +2   +3 

18 

Working with 

Spredsheets 

Spread Sheets 

D
at

a 
S

h
o
w

 +
 P

ra
ct

ic
al

 

w
o
rk

 o
n
 P

C
ية 
ع

بو
س

ال
 ا
ت

نا
حا

مت
ال

ا
 

4  +5   +6 
Entering 

spreadsheet data 

7  +8   +9 
BUILDING 

FORMULAS 
 

10   +11   +

12 
Using spreadsheet 

functions 

http://www.microsoft.com/
http://www.edx.org/
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Google Sheets instead of Microsoft Excel 

 

 

 

 مجاميع نباتية : الفصل االول/ المرحلة الثانية

 

 جامعة بغداد   المؤسسة التعليمية .26

 كلية العلوم / قسم علوم الحياة  / المركز  يعلمالقسم ال .27

 مجاميع نباتية  اسم / رمز المقرر  .28

 اسبوعي المتاحة أشكال الحضور  .29

 2021 -2020 انيةالث لسنة/ ا األول الفصل الدراسي الفصل / السنة  .30

 عملي ساعة 90+ نظريعة سا 60 )الكلي( ت الدراسية لساعاعدد ا .31

 2020/ 1/10 تاريخ إعداد هذا الوصف   .32

  المقرر أهداف  .33

 أهداف المقرر  .34
 يهدف هذا المقرر الى:             

 تصنيف الطحالب -

 موعهائص كل مجدراسة خص -

 الفحص المجهري للطحالب   -

 تشخيص الطحالب   -

 التعرف على المجاميع النباتية وتشخيصها وتصنيفها لمقرر وصف ايوفر 
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 كل نبات لمميزة لا الصفهفة معر -
 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررالممخرجات  .35

 االهداف المعرفية -أ
 الطحالب عزل وتنقبة -1أ

 تصنيف الطحالب  -2أ

 دراسة خصائص الطحالب  -3أ
 معرفة الصفات المميزة -4أ
 ية يع النباتئص المجاممعرفة خصا -5أ
   -6أ

 بالمقرر  االهداف المهاراتية الخاصة  -ب 

 طحالب كيفية تشخيص وتنقية ال معرفة– 1ب

 تشخيص الطحالب اعتمادا على الصفات المميزة  – 2ب

 يع جامالمدراسة تطور  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

على اجراء تجارب عملية  ذات  ب الطالب ثم  تدري الطالب محاضرات نظرية  ومن إعطاءاالعتماد على 

 ة .ريرات النظالصلة بالمحاض 

 

 

 طرائق التقييم     

 

 لطالب ومشاركاتهم واالمتحانات اليومية والفصلية ر احضو

 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة التأهيلية مة والمهارات  العا -د 

 مجهرية لصفات الا تماد علىارة التنبؤ المستقبلي لشكل النباتات باالعلطالب لمهاكتساب ا -1د

 -2د

 -3د

     -4د
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 عزل الطحالب وتنقيتها  -1ج

 قية  الطحالب الن االستفادة من2ج

 القدرة على التشخيص-3ج

   معرفة الخصائص المميزة للمجاميع النباتية -4ج
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 التحتية   نيةالب .38

 جماميع نباتية عملي  الكتب المقررة المطلوبة  -5

 قرر بنية الم .36

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
  أو/  لوحدةاسم ا

 الموضوع 
 لتقييمطريقة ا طريقة التعليم 

1 2 
تشخيص ودراسة 

 الخصائص 
الطحالب الخضراء 

 المزرقة 
الفحص 

 المجهري 
حضور  

 وامتحان

2 2 
تشخيص ودراسة 

 الخصائص 
 الطحالب الخضراء 

الفحص 

 المجهري 
حضور  

 وامتحان

3 2 
اسة تشخيص ودر

 ئص الخصا
 الطحالب الخضراء 

الفحص 

 المجهري 
حضور  

 متحانوا

4 2 
دراسة تشخيص و

 الخصائص 
 الخضراء الطحالب 

الفحص 

 المجهري 
حضور  

 وامتحان

5 2 
تشخيص ودراسة 

 الخصائص 
 بنية الطحالب ال

الفحص 

 المجهري 
حضور  

 وامتحان

6 2 
تشخيص ودراسة 

 الخصائص 
 الطحالب الحمراء  

الفحص 

 ي المجهر
حضور  

 متحانوا

7 2 
تشخيص ودراسة 

 الخصائص 
 الحزازيات 

الفحص 

 لمجهري ا
ر  وضح

 نامتحاو

 العملي  بنية المقرر .37

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم م التعليطريقة 

1 2 
تشخيص ودراسة 

 الخصائص 
الطحالب الخضراء 

 المزرقة 
الفحص 

 المجهري 
حضور  

 وامتحان

2 2 
تشخيص ودراسة 

 الخصائص 
 الطحالب الخضراء 

الفحص 

 المجهري 
حضور  

 وامتحان

3 2 
تشخيص ودراسة 

 الخصائص 
 الطحالب الخضراء 

الفحص 

 المجهري 
حضور  

 وامتحان

4 2 
تشخيص ودراسة 

 لخصائص ا
 الطحالب الخضراء 

الفحص 

 المجهري 
حضور  

 وامتحان

5 2 
تشخيص ودراسة 

 الخصائص 
 الطحالب البنية 

الفحص 

 المجهري 
حضور  

 وامتحان

6 2 
تشخيص ودراسة 

 الخصائص 
 الطحالب الحمراء  

الفحص 

 المجهري 
حضور  

 وامتحان

7 2 
تشخيص ودراسة 

 الخصائص 
 الحزازيات 

الفحص 

 المجهري 
حضور  

 وامتحان



حة  الصف  

42 
 

  

 المراجع الرئيسية )المصادر(  -6
Plant Physiology by L. Taiz and E. Zeiger (5th edition), (2010).   

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ج

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 

 
  2- Introduction to Plant Physiology by W.G. Hopkins and N. P.      

     A. Huner (2008). 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ح

 .....، 

 
 

Plant Groups - H. Mukherji - Google Books 

 

 

 الدراسي المقرر  يرخطة تطو .39

 ب انواع متنوعه من الطحالطحالب وتشخيص عزل وتنقية ال

 

 

 

 

 فصل االول/ المرحلة الثانية: اللغة االنكليزية ال

 

 داد ة بغجامع المؤسسة التعليمية .40

 ركز / الم علميالقسم ال .41
 قسم علوم الحياة  كلية العلوم/ 

 اسم / رمز المقرر  .42
Headway Pre-interm ediate English Course  

 حة أشكال الحضور المتا .43
 اسبوعي

 2021 – 2020 الفصل / السنة  .44

 ساعة نظري فقط 30 )الكلي( ت الدراسية لساعاعدد ا .45

 2020\ 10\1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .46

 يزيةم في تعلم اللغة االنكلر اساسياتهوتطوي ى تعلمللطلبة عارشاد ايوفر وصف هذا المقرر 

https://books.google.com/books/about/Plant_Groups.html?id=hHK4v_dfmVEC
https://books.google.com/books/about/Plant_Groups.html?id=hHK4v_dfmVEC
https://books.google.com/books/about/Plant_Groups.html?id=hHK4v_dfmVEC
https://books.google.com/books/about/Plant_Groups.html?id=hHK4v_dfmVEC
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 أهداف المقرر  .47

امثلة في  قراءة تفاء بعة باالكيدية المتباللغة االنكليزية بدال عن الطريقة التقل  ملفهم وتعلطلبة الد ارشا -1 

 لكتاب المنهجي ا
 م باستخدام اللغة االنكليزيةومية في حياتهالفعاليات اليحث الطلبة على التحدث عن بعض  -2

ة هي مقاالت من بلخدامه الطى استعلب مصادر وسائل مهارات التعليم في الكتاب المنهجي والتي يدر -3

  ين انكليزي و امريكييو و بمصدرمج رادو برا صص قصيرةاغاني و ق الصحف و المجالت و مقاطع
اء في االسواق او المطعم او الجامعة او في  الحياة اليومية سوكيفية التعامل في تعريف الطلبة على  -4

  زيةلينكمبنى حكومي في البلدان المتحدثة باللغة اال

الفديوات  ض بعض الل عرزية من خثة االنكلية الطلبة على االستماع وفهم المحادامكانيتطوير  -5

 ات الفصلية اع اثناء االمتحانة وعمل اختبار االستملتعليمية اثناء المحاضر ا

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .48

   االهداف المعرفية -أ
 سابقة  جديدة لم يتعلموها في سنوات دراستهم ال ةيات انكليزبمفردة لبمعرفة الط  -1أ

على بعض االنكليزية و اتاحة الفرصة للتعرف لغة في البلدان الناطقة بالات العامة المكانمل في التعا  -2أ

 ثقافة تلك البلدان

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
   االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ارات قواعد اللغة االنكليزية همم وتطوير ى مفهعلز التركي  - 1ب

 المكتوبة باللغة االنكليزية فهم النصوص القراءة و هارات ة في مهم الطلبرفة وفر معتطوي   - 2ب

 ع ما نقاشية حول موضوكيفية عمل حلقة   - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 Google Classroomاستخدام تقنية الصفوف االلكترونية  -1

 للمحاضرة. Power pointو   Data showجهزة ال خدام ااست -2

 بورة ام الساستخد -3

 ارير. تقالاعداد  -4

 الواجب البيتي  -5

 

 طرائق التقييم      



حة  الصف  

44 
 

  

 

 

 ع الصفوف االلكترونية والجواب عليها اون الين لة على موقطرح اسئ -1

 طرح االسئلة االستنتاجية خالل المحاضرة. -2

 المحاضرة. دعتحريريه بارات تباخ -3

 ت.ن المحاضراامتحانات فصلية لمجموعة م -4

   تقاريرداد الاع -5

 ب البيتي الواج -6

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تاجية وتحريرية استن  اختبارات شفوية -1ج

 اعداد التقارير  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  ةقرى المتعلاألخ  اتارالمنقولة ) المهالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 ها الطالب مية التي يدرسها ويتعلمحقائق العلفقا للتائج وسير النفتامكانية  -1د

 العملي من الحياة تطبيق مايتلقاه الطالب من مفاهيم واسس في الجانب -2د

 -3د

     -4د
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 بنية المقرر  .49

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 بةلومطال
أو   الوحدة /م اس

 ضوع المو
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 2 االول 

م  ستخدامراجعة ال

 منه وكيفيةاالز

صياغتها واستخدام 

ه التعابير باللغبعض 

 االنكليزية  

Getting to know 
you 

محاضرات 

الكترونية 

وفديوات 

 تعليمية 

امتحان يومي 

او تقرير 

 مختصر 

 2 الثاني 

استخدام زمن  

  البسيط رعالمضا

تعبير    واستخدام

Have and have 
got 

The way we live 

 محاضرات

ية ن الكترو

يوات وفد

 عليمية ت

يومي  حانامت

او تقرير 

 مختصر 

 2 الثالث 
تخدام زمن الماضي اس

 والتعبير عن الوقت  

It all went 
wrong 

محاضرات 

الكترونية 

وفديوات 

 تعليمية 

امتحان يومي 

او تقرير 

 مختصر 

 2 الرابع 
ر تعبيت الم ادوااستخدا

 عن الكم والعدد 
Let`s go 

shopping 

محاضرات 

كترونية ال

ت وفديوا

 مية تعلي

يومي  امتحان

او تقرير 

 مختصر 

 2 الخامس
 ام انماط االفعال  استخد

 وصيغة المستقبل 

What do you 
want to do 

محاضرات 

الكترونية 

وفديوات 

 تعليمية 

امتحان يومي 

او تقرير 

 مختصر 

 2 دسالسا

ح  مصطلدام استخ

what is it like 
المقارنه وصفات 

 والتفضيل 

Tell me! What is 
it like 

محاضرات 

نية الكترو

وفديوات 

 ليمية تع

امتحان يومي 

قرير او ت

 مختصر 

 2 السابع 

استخدام زمن  

المضارع التام  

واستعمال كمله 

since and for 

Famous couples 

محاضرات 

الكترونية 

وفديوات 

 ة تعليمي

يومي امتحان 

 ريرتق او

 مختصر 

 2 الثامن

استخدام مصطلح  

have got to , 
must and 

should 

Do`s and don’ts  

محاضرات 

الكترونية 

وفديوات 

 تعليمية 

امتحان يومي 

او تقرير 

 مختصر 

 2 التاسع 
استخدام بنود الوقت  

 الشرطية   ifو
Going places 

محاضرات 

الكترونية 

وفديوات 

 تعليمية 

مي يون امتحا

تقرير  او

 ر صتمخ

امتحان يومي محاضرات   Scared to deathاستخدام انماط االفعال   2 العاشر 
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 البنية التحتية   .50

 Headway Pre-intermediate الكتب المقررة المطلوبة  -7

 Headway Pre-intermediate ( صادر)المئيسية ع الراجمرال -8

بها تي يوصى ال المراجعالكتب و (خ

   التقارير ،.....(العلمية ،  لمجالت)ا
Stories and books in English language 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (د

 .....، 

YouTube teaching videos and 
https://www.dictionary.com / 

 

 راسي لدا ر المقررة تطويطخ .51

نقاشية   االنكليزية وعمل حلقات دثة باللغهوالمحاالسمع بتفعيل  االنكليزيةتشجيع الطلبة على التحدث باللغة 

 اجز الخوف والتحدث باللغة االنكليزية لكسر ح

 

 

 وصف المقرر 

  االنسجةعلم    المرحلة الثالثة:  /  صل االوللف ا

 جامعة بغداد  يةالمؤسسة التعليم .52

 الحياةقسم علوم كلية العلوم/  القسم الجامعي / المركز  .53

كيفية  ء الثاني والجز

  مصطلح  تخدام اس

manage to and 
used 

لكترونية ا

وفديوات 

 تعليمية 

او تقرير 

 مختصر 

برهنا   قها متحقي  التعلم المتوقعة من الطالب  ومخرجات   ألهم خصائص المقرر  يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  

كان   إذا  االستفادةعما  حقق  فرص    قد  من  وصف  التعلم  القصوى  وبين  بينها  الربط  من  والبد  المتاحة. 

 البرنامج.
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 جة انس رمز المقرر /  اسم .54

 علوم الحياة البرامج التي يدخل فيها  .55

 اسبوعي ور المتاحة الحض أشكال .56

 2020-2020 السنة الفصل /  .57

   ساعة عملي 90+ ظرين ساعة 60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .58

 2020\ 10\1 اريخ إعداد هذا الوصف  ت .59

 أهداف المقرر  .60

 الطالب كيفية: تعليم 

 االنسجة في علم م االساسيه لمفاهييتعرف الطالب على ا -1

 جسم يق الجهزة الالتركيب الدقلب على الطا يتعرف -2

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

 

 ات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم رجمخ .61

 المعرفة والفهم  -أ
 واجهزة الجسم. اء عضالدقيق الكيب ترال على يتعلم الطالب -1أ

 عجة ومميزات كل نوالمقارنة بين انواع االنس-2أ

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

  المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

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

 data showة قنيبت ي يفحصها الطالبلت ي للمقاطع التوضيحالشرح ا عرض– 2ب
          

 يم والتعلم  طرائق التعل     

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

 شرح مكوناتها. بعض صور المقاطع النسيجية و عرض-3

 م التقييطرائق      

 

 اعداد تقارير –شهرية  -اختبارات اسبوعية          
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 البنية التحتية   .63

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
      ى أخر ▪

  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 

 (  يةوالمواقع االلكترون

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

2. Robert L. Sorenson(2008). Atlas of Human Histology 

 
 

 القبول   .64

 انظري والعملي  بنية المقرر .62

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع
 ييمتقطريقة ال طريقة التعليم 

1+2+3 18 
Epithelial tissue 

and Glands 
االنسجة الطالئية  

 والغدية

Data 
show 

 ناتاالمتحا

 سبوعيةاال
 واسئلة شفهية

4+5+6 18 

Loose &dense 

connective tissue 

Cartilage & Bone 

Blood & 

Haemopoietic 

tissue 

 

 االنسجة الرابطة
Data 
show 

االمتحانات 

 االسبوعية
 يةفهواسئلة ش

7+8+9 18 Muscles   النسيج العضلي 
Data 
show 

االمتحانات 

 االسبوعية
 واسئلة شفهية

10+11 +

12 
18 Nerves   النسيج العصبي 

Data 
show 

االمتحانات 

 االسبوعية
 واسئلة شفهية

  Exam    
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   سابقة بات الالمتطل

  أقل عدد من الطلبة  

  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 

 لمقرر نموذج وصف ا

 رحلة الثالثة: علم البيئة لماالفصل االول/  

 

 داد  بغجامعة  المؤسسة التعليمية .65

 علوم الحياة كلية العلوم/   القسم العلمي / المركز  .66

 علم البيئة   اسم / رمز المقرر  .67

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .68

 2021-2020 الفصل / السنة  .69

 ساعة عملي 90ة نظري+ ساع 60 دراسية )الكلي( اعات العدد الس .70

 2020/ 10/ 1 لوصف  ا اهذ تاريخ إعداد .71

 أهداف المقرر  .72

 على المفاهيم االساسيه لعلم البيئة ب يتعرف الطال .1

 اهميه البيئة في حياتنا   .2

 للبيئة التي يعيش فيها ساسية الطالب المكونات االيتعلم  .3

 النظم البيئية   غذيات والطاقه فيكيفيه دوران الم طالب علىيتعرف ال .4

 

 

 حيطة بنا. الم يئةالب ئة ومكونات التعرف على المفاهيم االساسية للبييوفر وصف المقرر 
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 والتقييم عليم والتعلمالتئق مخرجات المقرر وطرا .73

 االهداف المعرفية   -أ
 يتعلم الطالب ما هي البيئة بشكل اساسي  -1أ

 بيئة  ية  وكيفيه التعامل مع مكونات الالبيئ يتعلم الطالب كيفية حدوث التوازن في االنظمة -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ
   -6أ

 خاصة بالمقرر  المهاراتية الاالهداف   -ب 
 مل المتوازن مع البيئة رات التعامها لب يتعلم الطا – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 استخدام جهاز العرض  .1

 رة السبو استخدام الرسوم والمخططات على .2
 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 ارات تحريرية تباخ

 المحاضرة ة خالل لة الفكريطرح االسئ

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 

 طرائق التقييم     

 ة وشفهية  تحريرياختبارات 
 

 

 

 (. ية التوظيف والتطور الشخصي ى المتعلقة بقابل) المهارات األخرمنقولة امة والتأهيلية الالمهارات  الع -د 
 توجيه الطالب وتنمية الرغبة لديه في التخصص  -1د

 توسيع مقدرة الطالب على فهم البيئة ومكوناتها االساسية - 2د

 -3د

     -4د
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 بنية المقرر  .2

 ساعات لا عسبواأل
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
م الوحدة / أو  سا

 الموضوع 
 التقييمقة طري يقة التعليم رط

 2 االول 

مقدمه عامه عن علم  

تطور هذا و  يئةالب

تاريخيا  العلم 

والتركيب العام 

 البيئيه ه لالنظم

Introduction to 

Ecology and 

Ecosystem 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض  

  اراتتباخ

 يومية 

 2 الثاني  
على يتعرف الطالب 

ه وامل المحددمفهوم الع

 ئية البي  وقوانينها

Ecosystem 

structure: A biotic 

environmental 

factors 

 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

ختبارات  ا

 يومية 

 2 الثالث  

يتعلم الطالب في هذه 

المحاضره على 

العوامل الفيزيائيه 

 حدده  وامل مبوصفها ع
 ومفهوم القواعد البيئية 

The physical 

factors as 

limiting 

factors  

And ecological 

rules  

 

محاضره 

تقليديه 

م  خداواست

 هاز العرض ج

اختبارات  

 يومية 

 2 الرابع  

لب في هذا طايتعلم ال

الضوء االسبوع على 

كعامل محدد وعلى  

مفاهيم انظمه المالحه 

 والساعات البايولوجيه

 حيوانات  في ال

Light 

And Biological 

clocks  

محاضره 

تقليديه 

ستخدام  وا

 ض جهاز العر

اختبارات  

 يومية 

 2 الخامس 

ذه ي هيتعلم الطالب ف

على مفاهيم  المحاضره

التنظيم االزموزي  

نشوء الوامالح 

الحياتي والكواشف  

 البيئية  

Water 

Biogenic salts  

The bio-indicators 

محاضره 

ه تقليدي

خدام  واست

 جهاز العرض 

اختبارات  

 يومية 

 2 السادس

ي هذه يتعلم الطالب ف

لى ع المحاضره

المكونات الحيويه 

م البيئي وبعض  للنظا

جموعه المئص خصا

 نيه السكا

Biotic components 

of ecosystems 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

اختبارات  

يومية 

وامتحان 

 فصلي 

ي طالب فيتعرف ال 2 السابع  
Population growth 

models 
اختبارات  محاضره 
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 لي العم بنية املقرر .1

 خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 
أو   /اسم الوحدة 
 املوضوع

 ة التقييميقطر  طريقة التعليم

1+2+3 18 

قدمه عن علم البيئه و 
االجهزة املستخدمة يف  

 القياس

قدمه عن علم البيئه و 
االجهزة املستخدمة يف  

 القياس

Data 
show 

اختبارات  
 اسبوعية

4+5+6 18 
لغرض اجهزه و ادوات 

  قياس عوامل اخرى

اجهزه خمتلفه لقياس  
 العوامل البيئيه 

Data 
show 

اختبارات  
 اسبوعية

على  هذه المحاضره

ت نمو  انماط وموديال

 ه  السكانيالمجموعات 

تقليديه 

واستخدام  

 ض لعرجهاز ا

 يومية 

 2 الثامن

يتعرف الطالب على 

المجتمعات   وممفه

االحيائيه ومفهوم 

 التعاقب البيئي 

Biotic community 

محاضره 

ه تقليدي

واستخدام  

 لعرض جهاز ا

اختبارات  

 يومية 
 

 2 التاسع 

يتعرف الطالب في هذا  

بوع على كيفيه  االس

يان الطاقه في  جر

 النظام البيئي  

Energy flow 

through ecosystem 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 ض جهاز العر

اختبارات  

 يومية 

 2 العاشر  

يتعرف الطالب في هذا  

االسبوع على مفاهيم 

الدورات  

يائيه البايوجيوكيم

ودوران المغذيات في 

 ئية االنظمه البي

Ecosystem 

function– 

Biogeochemical 

cycles (cycling of 

nutrients in 

ecosystem)  

 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

اختبارات  

 ية يوم

الحادي 

 عشر 
2 

يتعلم الطالب بشكل  

مركز على كيفيه 

دوران النتروجين في 

 النظام البيئي  

Nitrogen cycle 

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 جهاز العرض 

اختبارات  

 ة يومي

 2 الثاني عشر  

يتعرف الطالب في هذا  

االسبوع على تنوع  

بيئية مع ال ظمهاالن

القاء نظره على نظام 

 العذبه  المياه

Ecosystem 

diversity: 

Freshwater 

ecosystems             

   

محاضره 

تقليديه 

واستخدام  

 العرض جهاز 

اختبارات  

 يومية 
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7+8+9 18 

مجع العينات النباتية و 
و تقدير   احليوانية
 اعدادها 

 Data مجع العينات من البيئه 
show 

اختبارات  
 اسبوعية

10+11 +12 18 
و  الرتبةت فحص عينا

 اإلنتاجية قياس 
 Data الرتبةدراسة نسجه 

show 
اختبارات  
 اسبوعية

      
      
      
 

 البنية التحتية  .2

 طلوبةالكتب املقررة امل  -1

+مصادر  )علم البيئه العملي(كتب املقرر  -حماضرات مقررة من استاذ املادة
 حديثة من االنرتنت

 

 (املصادر)املراجع الرئيسية  -2

•Mishra, D.D. (2000).Fundamental concepts in 

environmental studies.S.Chanda and Company LTD. 

New Delhi.pp248. 
•O´Neill, Peter.Environmental chemistry (1998).Blackie 

Acdamic and Professional. Loondon.pp.278 

اجملالت العلمية  )الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  (1
 .....( قارير ،،الت

•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  .3

 العمل والدورايت والربجميات واملواقع االلكرتونية (متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل املثال ورش   
 دانية (اخلدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل املثال حماضرات الضيوف والتدريب املهين والدراسات املي
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 ةفسلجة االحياء المجهريالمرحلة الثالثة:   /الفصل االول 

 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .74

 قسم علوم الحياةكلية العلوم/   القسم العلمي / المركز  .75

 فسلجة االحياء المجهرية   رر اسم / رمز المق .76

  اسبوعي كال الحضور المتاحة شأ .77

 2021- 2020الفصل الدراسي االول /   الفصل / السنة  .78

 ساعة عملي 90ساعة نظري+  60 ساعات الدراسية )الكلي( ال عدد .79

 2020/ 10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .80

 أهداف المقرر  .81

 حتضريها عمليا  حياء اجملهرية وفائدهتا وكيفيةتعريف الطلبة ابالوساط الزرعية لتنمية اال -

 ة نظراي وعمليا اء اجملهريحياال اىل طرق قياس منو التطرق  -

 النمو رايضيا نظراي وعمليا  اب معرفة منحىن النمو واطوار النمو وكيفية حس -

 كيفية تقدير حمصلة النمو املايكرويب نظراي وعمليا   -

 يا عملاء اجملهرية نظراي و حلرارة كعامل منو لالحييميائية وابالخص اتثري درجات ااتثري العوامل الفيزايئية والك -

 

 ا ليالتطرق اىل استعمال احلرارة كعامل هالك لالحياء اجملهرية نظراي وعم -
 نظراي وعمليا  دراسة العوامل الضد مايكروبية ومن امهها املنظفات ومعرفة ميكانيكية عملها وأتثريها على خالاي االحياء اجملهرية -
 

 ئمة لنموها وطرق نموها. تعريفا بفسلجة البكتريا واالوساط الزرعية الماليوفر وصف المقرر 

 عليم والتعلم والتقييمر وطرائق التمخرجات المقر .82
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 لمعرفية  ف اهدااال -أ
 الناحية الفسلجيةن تعريف الطلبة بما يحدث اثناء نمو خاليا االحياء المجهرية م-1أ
 توضيح تسلسل االطوار التي يمر بها الكائن المجهري خالل فترة الحضن -2أ

فترة الحضن من خالل المعادالت  الل كيفية حساب النمو الحاصل خاعطاء الطلبة فكرة عن  -3أ

 الرياضية 

 م منحنيات النمو بيانيا باالوراق الشبه لوغارتيمية رس -4أ

ل مسيطر على نمو االحياء المجهرية وايضاح الطرق  ة من الحرارة كعام ادتوضيح كيفية االستف  -5أ

 العملية المستخدمة لهذا الغرض 

 لياعم وادمل ضد مايكروبية وتقييم عمل وكفاءة هذه المميائية كعواستخدام المواد الكيتوضيح كيفية ا  -6أ

  

     

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 
 ا يهم الناحية الفسلجية لالحياء المجهرية ية التي توضح كل مملالتجارب الع –- 1ب

 جهرية لهالك او المقاومة لالحياء المالرسوم البيانية الخاصة بمنحنيات النمو ومنحنيات ا – 2ب

 انيكيا نظيف او التطهير كيميائيا وميك التية تقييم كفاءة عمل اي منظف من ناح – 3ب

       

 م  طرائق التعليم والتعل     

اجراء التجارب العلمية التي توضح الهدف الرئيسي من المحتوى العلمي المعطى للطلبة واستخراج النتائج 

 ل الفكرة العلمية بصورة عمليةلتوضيح و ايصا 
 

 

 

 طرائق التقييم      

 

جارب العملية لتبارات اليومية واالختبارات الشهرية و االختبارات التقنية في االل االختن خة ميتم تقييم الطلب

 واجراء التقارير حول المادة العلمية 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 مادة العلمية لبة لللشهرية لمعرفة مدى استيعاب الطاعطاء االسئلة اليومية وا --1ج

 لية اجراء التجارب العم -2ج

 الرسم البياني على االوراق الشبه لوغارتيمية  -3ج

 التقارير االسبوعية   -4ج

     

  

 طرائق التعليم والتعلم      

فيد المادة العلمية وخلق الطلبة بالتجارب العلمية والعملية و التوجيه بالحسابات الرياضية التي تاشراك   

مكن من المادة العلمية , االعتماد على الكتب  ر مقد نقاشية حول ما يدور في المادة اليصال اكبر اجواء

 ت العلمية الحديثة ستخدام شبكة االنترنت لالستفادة من المعلوماواالمنهجية والبحوث العلمية 
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 طرائق التقييم     

  

ء ثنالعملية واالخذ بنظر االعتبار نشاط الطالب ار االفصلية واليومية و التقاري التقييم بأجراء االمتحانات 

 .لتجارب العملية واجابته على االسئلة المطروحة خالل عرض المادة العلمية ا

 

 

 العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات   -د 
 وامكانية تطويرها  توظيف المهارات السابقة الذكر   -1د

 تبرية المختلفةلية والتجارب المخلعمت ااالستفادة من الخبرا -2د

 -3د
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 بنية المقرر  .83

 اعات لسا األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 4 االول 

تعليم الطلبة كيفية 

حضير االوساط  ت

الحياء  لتنمية ا الزرعية

 المجهرية 

تحضير االوساط   

 الزرعية 

ح شرلا

النظري  

والتجارب  

 العملية

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 ر والتقاري 

 4 الثاني 

دراسة وتعريف 

مايحصل من تغيرات 

داخل الخلية 

المايكروبية من الناحية 

 الفسلجية 

 النمو البكتيري      

الشرح 

النظري  

لتجارب  وا

مع العملية 

الرسوم 

 ضيحية التو

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 ير والتقار

 4 الثالث 

دراسة وتوضيح 

المراحل واالطوار  

التي تمر بها الخاليا  

خالل فترة  ة المايكروبي

 الحضانة 

 منحنى النمو البكتيري 

الشرح 

النظري  

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم و 

االشكال 

 التوضيحية 

االختبارات 

اليومية 

فصلية  وال

 والتقارير 

 4 رابع لا

التعريف بكيفية حساب  

عدد االجيال 

من وبية وزيكرلماا

الجيل للكائن خالل 

 فترة النمو 

الحسابات الرياضية  

 ي يرللنمو البكت

الشرح 

النظري  

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم 

 التوضيحية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير 

 4 الخامس
لتطبيقات  التعريف با

 لحيوية ا
 محصلة النمو

الشرح 

النظري  

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم 

ل شكااالو

 التوضيحية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير 

 4 السادس
ر ثي توضيح تأ

الدرجات الحرارية  

 كعامل نمو 

العوامل المؤثرة على 

 النمو المايكروبي 

الشرح 

النظري  

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم 

شكال واال

 التوضيحية 

االختبارات 

ومية الي

والفصلية  

 والتقارير 
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 السابع 
  

4 

    

الحرارة على  رثي تأ

النمو واستخدامها 

كعامل هالك لالحياء  

 المجهرية 

كعامل  ة تااثير الحرار 

 ضد مايكروبي 

الشرح 

النظري  

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم 

واالشكال 

 التوضيحية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 ارير والتق

 4 الثامن 

د  استخدام الموا

كمعقمات  الكيميائية 

  ومنظفات وتقييم كفاءة

 لهاعم

تااثير الحرارة كعامل  

 ضد مايكروبي 

الشرح 

النظري  

والتجارب  

العملية مع 

سوم لرا

 التوضيحية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

  والتقارير 

 ي العمل بنية المقرر .84

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 وبةالمطل
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 4 االول 

تعليم الطلبة كيفية 

تحضير االوساط  

الزرعية لتنمية االحياء  

 المجهرية 

تحضير االوساط   

 الزرعية 

الشرح 

النظري  

والتجارب  

 العملية

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير 

 4 الثاني 

دراسة وتعريف 

تغيرات مايحصل من 

داخل الخلية 

يكروبية من الناحية الما

 الفسلجية 

 النمو البكتيري      

الشرح 

النظري  

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم 

 التوضيحية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير 

 4 الثالث 

دراسة وتوضيح 

المراحل واالطوار  

التي تمر بها الخاليا  

المايكروبية خالل فترة  

 الحضانة 

 البكتيري النمو منحنى 

الشرح 

النظري  

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم و 

االشكال 

 التوضيحية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير 

 4 الرابع 

التعريف بكيفية حساب  

عدد االجيال 

المايكروبية وزمن 

الجيل للكائن خالل 

 فترة النمو 

الحسابات الرياضية  

 للنمو البكتيري 

الشرح 

النظري  

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم 

 ضيحية التو

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير 

 4 الخامس
التعريف بالتطبيقات  

 الحيوية 
 النمومحصلة 

الشرح 

النظري  

االختبارات 

اليومية 
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 البنية التحتية   .85

 الكتاب املنهجي علم االحياء اجملهرية     الكتب المقررة المطلوبة  -9

المراجع الرئيسية  -10

 )المصادر( 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ذ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

*Microbial phsiology, Albert G. Moat, John W. 

Foster, Michael P. Spector. 4th.ed  . 
 *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   .  

* Laboratory manual & workbook in 
microbiology application to patient care. 
2006. 

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم 

واالشكال 

 التوضيحية 

والفصلية  

 والتقارير 

 4 السادس
توضيح تأثير 

الدرجات الحرارية  

 نمو  كعامل

العوامل المؤثرة على 

 النمو المايكروبي 

الشرح 

النظري  

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم 

واالشكال 

 التوضيحية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير 

 السابع 

  
4 

    

تأثير الحرارة على 

النمو واستخدامها 

كعامل هالك لالحياء  

 المجهرية 

تااثير الحرارة كعامل  

 ضد مايكروبي 

الشرح 

  النظري

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم 

واالشكال 

 التوضيحية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير 

 4 الثامن 

استخدام المواد  

الكيميائية كمعقمات  

ومنظفات وتقييم كفاءة  

 عملها

تااثير الحرارة كعامل  

 ضد مايكروبي 

الشرح 

النظري  

والتجارب  

العملية مع 

الرسوم 

 التوضيحية 

 االختبارات

اليومية 

الفصلية  و

 والتقارير 
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المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ر

 .....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .86

 ارب جديدة التي تعتمد بشكل كبير على العمل المختبري جة تاضاف

 
 

 

 

 فسلجة نباتاملرحلة الثالثة:  /الفصل االول

 

 جامعة بغداد   المؤسسة التعليمية .87

 كلية العلوم / قسم علوم الحياة  جامعي / المركز القسم ال .88

 فسلجة نبات  اسم / رمز المقرر  .89

  اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .90

  2021 -2020 الفصل الدراسي األول / السنة الثالثة الفصل / السنة  .91

 . عمليساعة  90نظري+  ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .92

 2020/  10/  1 ف  تاريخ إعداد هذا الوص .93

 أهداف المقرر  .94

 وظائف األعضاء النباتية. معرفة  -
 الربط بين الظواهر البيئة وأثرها على النبات. -
 بات.للنية توضيح أثر الهرمونات النباتية على التغيرات المظهر -
 ت. ت الجينية والبيئة في النبا ن المتغيراالتفريق بي -

المقرر   بفسليوفر وصف  الهرمونا التعريف  وتأثير  النبات  النباتيةجة  المعد  ت  العناصر  التغيرات  على    نيةو 

 للنبات. التركيبة والوظيفية 
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 مليات االيضة للنبات.التطرق الى دور العناصر المعدنية في الع -
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .95

 االهداف المعرفية   -أ

 اثر نقص الماء على النبات  . -1أ
 النبات . نمولى تدارك ظاهرة نقص المغذيات ع -2أ

 معدنية . على برامج التغذية بالعناصر ال زيادة إنتاجية النبات باالعتمادكانية ام -3أ

 فهم التوازن المائي داخل النبات . -4أ
 فهم التغير في وظائف النباتات نتيجة التغيرات البيئة المحيطة به .  -5أ
 معرفة دور بعض الملوثات على النبات .  -6أ
 لمقرر الخاصة با اراتيةلمهف ااالهدا   -ب 

 ية للنبات. في كيفية تفسير التغيرات المظهر يكتسب الطالب مهارة نظرية  - 1ب

 اكتساب الطالب المهارات العملية في قياس المتغيرات الحاصلة في النبات. - 2ب

   – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 
ذات    جراء تجارب عمليةريب الطالب على اتد ثم  االعتماد على إعطاء الطالب محاضرات نظرية  ومن 

 ات النظرية .لصلة بالمحاضرا

 

 

 طرائق التقييم      

 
 تماد على حضور الطالب وتفاعله مع المحاضرة .االع

 االمتحانات الشهرية والفصلية النظرية .

 لشهرية والفصلية .االمتحانات العملية  اليومية وا

 مهارات التفكير  -ج
 على المتغيرات البيئية . شكل النباتات باالعتمادبؤ المستقبلي للب لمهارة التنطاال ساباكت  -1ج

  -2ج

  

 التعليم والتعلم   طرائق    

المسائل االفتراضية النظرية لمعرفة كيفية استجابة النبات لها مع اجراء بعض استخدام بعض              

 ج المسائل االفتراضيةنتائجها مع نتائ تحكم بها لمطابقةة مبريالتجارب العملية على النباتات في ظروف مخت

 النظرية  
 طرائق التقييم     

ييم العملي للتجارب باالعتماد على نتائج  تائج حل المسائل الحسابية ، باإلضافة الى التقتقيم نظري لن

 الكشوفات المستخدمة فيها 
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 .لشخصي (لتوظيف والتطور امتعلقة بقابلية اال خرىالمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األ -د 
 لمناسبة في ري النباتات .المهارات في تحديد كمية المياه االطالب بعض اكتساب  -1د

 ارتفاع  درجات الحرارة على بعض االنواع النباتية . كيفية تدارك اثر -2د

 قياس مدى تأثر النبات بملوحة المياه .  -3د

     -4د

 بنية المقرر  .96

 الساعات  األسبوع
علم  ت التمخرجا

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 8 األول  

Water, Solutions, 

Suspensions and  
Colloidal  Systems 

 Types of solutions and 

concentrations plant 
physiology 

 اختبار يومي   عملي  

 8 الثاني  
Diffusion, Osmosis 

and Imbibition 

Pigment separation 
 اختبار يومي   عملي

 8 الثالث 
Absorption of water 
and Minerals 

Hill reaction 
 اختبار يومي   عملي

 8 الرابع 

Transpiration and 

Guttation and Ascent 

of Sap 

Water relationships 

 اختبار يومي   عملي

 8 الخامس  
 اختبار نظري   اختبار عملي     

- 
ي  اختبار نظر 

 ري  وعملي شه

 8   سادس ال

Photosynthesis and  

Respiration 

Transpiration 
 اختبار يومي   عملي

 اختبار يومي   عملي Growth Hormones plant hormones 8 بع السا

 اختبار يومي   عملي  Photoperiodism Proteins and enzymes 8   ثامن ال

 8 التاسع  
 اختبار نظري   اختبار عملي     

 ليعم
اختبار نظري  

 وعملي شهري

 ثالثة ساعات   العاشر  
 اختبار نظري اختبار عملي  

 عملي
اختبار نظري  
 وعملي فصلي 
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 البنية التحتية   .98

 .Plant Physiology by L. Taiz and E. Zeiger (5th edition), (2010) - لوبة الكتب المقررة المط .1

  المراجع الرئيسية )المصادر(  .2

ا( الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 .....( ر ، اري)المجالت العلمية ،التق

- Introduction to Plant Physiology by W.G. Hopkins and N. P.          

 A. Huner (2008). 

النترنيت ب ( المراجع االلكترونية ،مواقع ا

 .....، 

Journal of Plant Physiology 
-plant-of-ournalhttps://www.journals.elsevier.com/j

-physiology#:~:text=%2C%20transport...

20Plant%20Physiology%20is%of%,The%20Journal%20

nal,photosynthesis20a%20broad%2Dspectrum%20jour

20respiration%2C%20transport%20and%20and% 
 

 قرر الدراسي خطة تطوير الم .99

 . المراجعة الدورية الخر مستحداثات علم الفسلجة النباتية ومحاولة تظمينها بشكل نشاطات ال صفية 1
النباتية و تحديث المقرر   كبوتية في الحصول على اخر اصدارات المراجع علم الفسلجةلعنة ا. استخدام الشبك2

 المعلومات الجديدة ب

لمعلومة  والمهارة الصحيحة للطالب من خالل تزويد الطالب ايصال ا الوسائل الحديثة في. استخدم الطرق و 3

 العملي  بنية المقرر  .97

ق أو  اسم الوحدة / المسا  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  بوعساأل

 الموضوع

طريقة 

 التعليم 

 طريقة التقييم

نظري +   2 األول 

 عملي  2

Water, Solutions, 

Suspensions and  

Colloidal  Systems 

 Types of solutions and 

concentrations plant 

physiology 

Data 

show 

 اختبار يومي 

نظري +   2 ثاني لا

 عملي 2

Diffusion, Osmosis and 

Imbibition 

Pigment separation Data 

show 
  اختبار يومي

نظري +   2 الثالث

 عملي 2

Absorption of water and 

Minerals 

Hill reaction Data 

show 

 اختبار يومي 

نظري +   2 الرابع

 عملي 2

Transpiration and 

Guttation and Ascent of 

Sap 

Water relationships 
Data 

show 

 اختبار يومي 

ساعة عملي  مس الخا 

وساعة  

 نظري 

 اختبار نظري   اختبار عملي     

- 

اختبار نظري  

وعملي 

 هري  ش

نظري +   2 السادس 

 عملي 2

Photosynthesis and  

Respiration 

Transpiration 
Data 

show 

 اختبار يومي 

نظري +   2 السابع

 عملي 2

Growth Hormones plant hormones Data 

show 

 اختبار يومي 

نظري +   2 من  ثا ال

 عملي 2
Photoperiodism Proteins and enzymes  Data 

show 

 يومي اختبار 

ساعة عملي   التاسع 

 وساعة نظري
 Data اختبار نظري   اختبار عملي     

show 

اختبار نظري  

 وعملي شهري

ملي  ر عتبا اخ ثالثة ساعات  العاشر   Data اختبار نظري  

show 

اختبار نظري  

 وعملي فصلي 

      

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-plant-physiology#:~:text=%2C%20transport...-,The%20Journal%20of%20Plant%20Physiology%20is%20a%20broad%2Dspectrum%20journal,photosynthesis%20and%20respiration%2C%20transport%20and
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-plant-physiology#:~:text=%2C%20transport...-,The%20Journal%20of%20Plant%20Physiology%20is%20a%20broad%2Dspectrum%20journal,photosynthesis%20and%20respiration%2C%20transport%20and
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-plant-physiology#:~:text=%2C%20transport...-,The%20Journal%20of%20Plant%20Physiology%20is%20a%20broad%2Dspectrum%20journal,photosynthesis%20and%20respiration%2C%20transport%20and
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-plant-physiology#:~:text=%2C%20transport...-,The%20Journal%20of%20Plant%20Physiology%20is%20a%20broad%2Dspectrum%20journal,photosynthesis%20and%20respiration%2C%20transport%20and
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-plant-physiology#:~:text=%2C%20transport...-,The%20Journal%20of%20Plant%20Physiology%20is%20a%20broad%2Dspectrum%20journal,photosynthesis%20and%20respiration%2C%20transport%20and
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-plant-physiology#:~:text=%2C%20transport...-,The%20Journal%20of%20Plant%20Physiology%20is%20a%20broad%2Dspectrum%20journal,photosynthesis%20and%20respiration%2C%20transport%20and
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 تبيطق ما ممكن تطبيقه مختبريالك د ذبروابط مقاطع فديوية توضح قيام تجارب عملية  مختبريا و بع

 

 

 

 ة الثالثة: مضادات الفصل االول/ المرحل

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .100

 قسم علوم الحياةكلية العلوم/  القسم العلمي / المركز  .101

 مضادات   اسم / رمز المقرر  .102

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .103

 2021-2020 سنة الفصل / ال .104

 عملي عةسا 90نظري+ ساعة  60 لي( عدد الساعات الدراسية )الك .105

 2020/ 1/10 تاريخ إعداد هذا الوصف   .106

 أهداف المقرر  .107

يتعرف الطالب على المواد الضد مايكروبية الطبيعية والتصنيعية و اليات عملها ضد االحياء  ان -1
 مرضية.المجهرية ال

يائية العالجية الى مجاميع تشترك  كيمال ادات الحياتية والموادالتعرف على اسس تصنيف المض -2
 ئص معينة .بخصا

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

مجاالت   في  ماتية مع المطهرات والمعقالتعرف على كيفية التعامل بصورة ايجابتمكين الطالب من  -4
 الصحة العامة.  

 وتطبيقاتها في العالج .  ياء المجهرية الحساسة والمقاومة لمضادات الحياة لى  دور االحالتعرف ع  -5
 

 حياء المجهرية ات عملها على االوتصنيفها والي المواد الضد مايكروبية التعرف على  مقرر: ال وصف
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .108

 االهداف المعرفية -أ

 حة.صحيال اة وفقا لالسس العلميةان يستطيع متييز وتصنيف مضادات احلي -1أ

 تربية اخلاصة هبا . اد العالجية واجراء التجارب املخان يستطيع التعامل مع هذه املو -2أ

 ان يتمكن من فهم دور كل مادة عالجية يف قتل او تثبيط منو كائن جمهري مسبب للمرض.  -3أ
 اخر   ون ن داملضادات تعمل على كائى مالئمة كل مضاد للمسبب املرضي فبعض ان يتمكن من التعرف عل -4أ

    

 خاصة بالمقرر االهداف المهاراتية ال  -ب 

 التعرف على تركيب وتصنيف املضاد احليوي. - 1ب

 التعرف على اليات أتثري املضاد يف الكائن املمرض  – 2ب

 ادات احلياةالتعرف على اليات مقاومة االحياء اجملهرية ملض – 3ب
 تلفةيقاهتا العملية يف اجملاالت املخوتطب  ياةاحلت غري العالجية ملضاداالتعرف على اخلصائص   -4ب

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 Googleو شرحها بشكل مباشر للطلبة من خالل  power pointتعليم الكرتوين /عرض تسجيل حماضرات بشكل  -1

meeting 

 data showاستخدام شاشة العرض  -2

 اعداد التقارير  -3

 لتابعة لوزارة الصحةة ا يمي املختربات التعلفي يفالصيالتدريب  -4

 الواجب البييت 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة االستنتاجية خالل احملاضرة.  -1
 اختبارات حتريريه بعد احملاضرة.  -2
 امتحاانت فصلية جملموعة من احملاضرات. -3
 اعداد التقارير   -4

 الواجب البييت 
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 نتاجيةاستية اختبارات شفوية وحترير -1ج
  اعداد التقاري-2ج

 

 والتعلم  التعليم  طرائق    

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

 

 

 طرائق التقييم     

ريريه ومناقشته للنتائج السئلة الشفوية والتحعلى االسئلة االستنتاجية واجابته على ا اط الطالب داخل الصف وقدرته على االجابةشن
يدة  نتاجي وابلتايل امكانية طرح افكار  جدلغرض التعرف على امكانية الطالب على التفكري االست ضمن التقارير املعده من قبله

 بناء واكسابه املهارات الذهين.ال لميتسهم يف النقد الع

 

 

 

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

 ويتعلمها الطالب  امكانية تفسري النتائج وفقا للحقائق العلمية اليت يدرسها-1د
 انب العملي من احلياةاجليف اسس لطالب من مفاهيم و تطبيق مايتلقاه ا-2د

 التفكري االستنتاجي  ت الطالب حنوتطوير امكاان-3د
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 بنية المقرر  .109

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

  4 اسبوع12

مة وتعريف  مقد -
 ابملضادات  

البنسلينات  -
 لسيفالوسبورينات وا
 كلينات سايرتاالت -
 االمينو كاليكوسايد -
 وليدزاملاكر  -
الكاليكوبيبتايد والبويل  -

 ببتايد
 االنسامايسينات  -
 مضادات متفرقة   -
 االدويه   -
 الية عمل املضادات  -
 تثبيط اجلدار البكتريي -
 تثبيط ختليق الربوتني -
 ط ختليق الدان تثبي -
ختليق الغشاء  تثبيط -
 لسايتوبالزميا

حامض  اج انتتثبيط  -
الفوليك واملسارات االيضية  

 ىاالخر 
دور املضادات يف القضاء  -

 على االصاابت الفطرية
االستعمال غري العالجي -

للمضادات يف جماالت 
 التغذية والزراعة والصناعة

حماضرات  
الكرتونية+افالم 

 تعليمية 

بارات عمل االخت
ة  اليومية والفصلي

والتقارير 
 واجبات البيتية وال
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 العملي  بنية المقرر .110

 األسبوع
الساعا 

 ت 
رجات التعلم  خم

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 مقدمة عن ال  2 1  

Antimicrobial 
agents 

تعريف الطالب عن اهمية المضادات 

بها وتقسيماتها واهم المصطلحات الخاصة 

 وطريقة تاثيرها على الكائن المجهري 

محاضرة 

بشكل  

داتاشو+ 

 تكنيك عملي 

امتحانات 

مفاجئة + 

تقارير 

اسبوعية +  

 امتحان شهري
تقييم فعالية  2  2+3

المطهرات 

والمعقمات  ضد  

 المايكروبات 

دراسة تاثير انواع مختلفة من المطهرات  

والمعقمات والمنظفات على انواع عدة من  

االحياء المجهرية وفيها ينفذ الطالب بعض  

التجارب لتحضير تراكيز مختلفة من المواد  

ار وتثبيت فعاليتها على نمو الكائن  قيد االختب 

المجهري ليتم اختيار افضل تركيز من كل 

 موضوع بطريقتين مؤثر .وهنا يتم دراسة ال

1-Phenol co-efficient 
2-Use dilution test      

فعالية المضادات  2 4+5

الحياتية  

Antibiotics 

يتم فيها تصنيف المضادات الى 

bacteriostatic  وbactericidal    ويتم .

ايظاالتعرف على طريقة زراعة البكتريا على 

االوساط الزرعية لكي يتم دراسة تاثير تلك 

المضادات بطريقتين اعتمادا على طبيعة 

 المضاد 

1-  diffusion method 
2- Dilution method 

يتعرف الطالب على اهمية هذا الفحص والذي   E-testاختبار ال  2 6

تخفيف من ار والاالنتشيعد طريقة تدمج بين 

خالل استخدام عدد من المضادات على شكل 

اشرطة ذات تراكيز متدرجة ضد عدد من  

للحصول على تركيز المثبط   المايكروبات

 MIC (minimum inhibitionاالدنى
concentration)   

7 2 Vitek system  يتعرف الطالب على احدث الطرق الختبارات

لطريقة الحياتية مع شرح مفصل المضادات 

لصور واالفالم .ويستخدم العمل موضحا با 

هذا النظام ايظا في تشخيص بعض البكتريا 

المرضية وتحديد انواع المضادات الحياتية  

 ضدها.
8 2 Antibiotic 

resistance 
يتعرف الطالب على بعض اليات  

المقاومة لدى البكتريا الممرضة ضد 

بعض المضادات الحياتية مثال انتاج  

من قبل البكتريا   B-lactamaseانزيم  

الموجبة والسالبة لصبغة كرام التعرف  

على طريقة الكشف عن قابلية البكتريا  

النتاج هذا االنزيم المقاوم للبنسلينات عن 

 طريق :
1- Rapid iodomatric   

2-Rapid acidometric                 
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 البنية التحتية   .111

 الكتب المقررة المطلوبة  -11
   1991علم االحياء اجملهرية العام اتليف خنبة من اساتذة قسم علوم احلياة    -
 حماضرات من االنرتنت   -

المراجع الرئيسية  -12

 )المصادر( 
- Antimicrobial Guide 2016-2017 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ز

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

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

المراجع االلكترونية ،مواقع  (س

 االنترنيت ،..... 

https://pocketdentistry.com/38-principles-of-
antibiotic-therapy / 
 
https://pocketdentistry.com/tag/pharmacolog
y-and-therapeutics-for-dentistry-6e/ 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .112

ومقاطع  l ات والبرمجيات والمواقع االلكترونيةمتطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوري

  (  الفيديوالتعليمية

 ب المهني والدراسات الميدانية ( المثال محاضرات الضيوف والتدريالخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

 

 

 

 

 عة الفصل االول/ المرحلة الثالثة: علم المنا

 

      
 

المقررصو المف  واهم  المناعة  علم  على  التعرف  والصطلحات  :  المسببات  فيه  ضد  الجسم  عن  الدفاع  يات 

   المرضية. 

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/
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 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .113

 علوم الحياةقسم  كلية العلوم/  القسم الجامعي / المركز  .114

 علم المناعة   اسم / رمز المقرر  .115

   يةالمجهر علم االحياء البرامج التي يدخل فيها  .116

 اسبوعي ر المتاحة الحضو ال أشك .117

 2021-2020االول فصل الدراسي لا الفصل / السنة  .118

 ساعة عملي 90ساعة نظري+  60 ي( لكل)اعدد الساعات الدراسية  .119

 2020-10-1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .120

 أهداف المقرر  .121

 عة الذاتية واملناعة املكتسبةناملنة امتضمع عن اجلسم علم املناعة واليات الدفا مصطلح ان يتعرف الطالب على -1

 ا كوسيلة دفاعية ضد املمرضات لح البلعمة والياهتلب على مصطيتعرف الطاان  -2

   املتكونة عند تعرض اجلسم له وتراكيبها وانواعها دواألضداالطالب على مصطلح اجلسم الغريب  فعر يت ان -3

 كطرق تشخيصية للتعرف على املسبب املرضي ألضداد  ا ام فيهلطرق اليت تستخدامتكني الطالب من التعرف على  -4

 املناعة الذاتية  اضأبمر مصطلح مستضدات التوافق النسيجي وعالقتها تعرف الطالب على  -5

 احلساسية املتكونة   وأنواعالتعرف على مصطلح فرط احلساسية  -6

 

 ييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتق .122

 هم والف المعرفة -أ
 ييزها عن غيرها من االمراض ان يستطيع تحديد انواع االمراض المناعية وتم-1أ

 ستخدام المعلمات المناعية ل اخالدراسة الحالة المناعية للمضيف من  -2أ

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

 عيعي او الضد النوالمستضد النو
 -4أ
  -5أ
   -6أ
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 ضوع  المهارات الخاصة بالموو األهداف  -ب 

  تطور الحالة المناعية للمضيف بعد التعرض للمسبب– 1ب

 على اشكال وخصائص الخاليا المناعيةرف لتعا – 2ب

 التي تصيب حديثي الوالدة ودور المناعة فيها واإلجهاضاتاالمراض  – 3ب

   -4ب

 لتعليم والتعلم  طرائق ا     

 م الرسوم على السبورةخدااست -5

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

 

 

 يم تقيال طرائق     

 

 لمحاضرة طرح االسئلة االستنتاجية خالل ا -5
 محاضرة كل  بعد انتهاءاختبارات تحريريه  -6
  حاضراتامتحانات فصلية لمجموعة من الم -7
8-  
9-  

 

 
 ير التفكمهارات  -ج

بيتي لمناقشة المواضيع والمصطلحات جب وا وإعطاء اختبارات شفوية وتحريرية استنتاجية-1ج

 محاضرة ال في العلمية التي تم التطرق لها

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 

 

 طرائق التقييم     

 

لشفوية ة اسئلوقدرته على االجابة على االسئلة االستنتاجية واجابته على اال ةضرحانشاط الطالب داخل الم

لغرض التعرف على امكانية الطالب على التفكير االستنتاجي   سئلة المطروحةومناقشته لأل والتحريرية

 قد العلمي البناء. النم في افكار جديدة تسهوبالتالي امكانية طرح 
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتقولة والمن المهارات العامة -د 

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

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

 ي  تطوير امكانات الطالب نحو التفكير االستنتاج-3د

     -4د

 بنية المقرر  .123

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 اسابيع  10
ساعات  8

 اسبوعية
 

التعرف على كيفية 

تعليم الحيوانات 

 المختبرية  

دراسة عملية البلعمة  

داخل وخارج الجسم  

 الحي 

دراسة كفاءة نظام 

 المتمم  تثبيتتمم والم

 زمر الدم التعرف على 

حساب الخاليا التائية 

 والبائية  

التعرف على 

مستضدات السطحية 

 والسوطية للبكتريا 

التعرف على طرق 

 الترسيب المناعي 

محاضرات 

+data 
show + 

 افالم تعليمية

استخدام  

Google 

class 

عمل 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

والتقارير 

والواجبات 

 بيتية ال

 مناقشة للمادة
العلمية 

مواضيع  و

البحوث  

الخاص 

 بالمقرر 
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 البنية التحتية   .125

 المطلوبة: القراءات 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 ( 1989)مها رؤوف السعد ة ور كتد 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.  

 
 

ل مثا على سبيل ال )وتشملمتطلبات خاصة 

رش العمل والدوريات والبرمجيات  و

 االلكترونية( والمواقع 

 املناعية  التطبيقات والتقنياتاقامة دورات ابلعطل الصيفية متضمنة 

على سبيل   لمش)وتة خدمات االجتماعيال

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

   الميدانية(المهني والدراسات 
 

 

 مركزي                                             القبول  .126

 الدراسة االعدادية  المتطلبات السابقة 

 العملي  بنية المقرر .124

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 بةالمطلو
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 اسابيع  10
ساعات  4

 اسبوعية

التعرف على مصطلح 

ا  علم المناعة والخالي

 فاعيةالمناعية والد

جسم والتعرف على لل

خط الدفاع األول 

للجسم، التعرف على 

مصطلح الجسم  

الغريب واألضداد 

المتكونة وطرق 

 التشخيص المناعية 

المناعة / الجزء  م عل

 النظري 

محاضرات 

+data 
show + 

 افالم تعليمية

عمل 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

والواجبات 

 البيتية 
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 --------------- أقل عدد من الطلبة  

 --------------- أكبر عدد من الطلبة  
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 يئيالبايولوجي الجز الرابعة: المرحلة الفصل االول/  

 

 المؤسسة التعليمية .127
 د بغدا جامعة

 القسم الجامعي / المركز  .128
    علوم الحياة  قسم كلية العلوم/

 ر المقراسم / رمز  .129
 بايولوجي الجزيئي ووراثة بكتريا لا

 نبات -حيوان  – علم االحياء المجهرية البرامج التي يدخل فيها  .130

 ر المتاحة أشكال الحضو  .131
 اسبوعي

 الفصل / السنة  .132
 2021-2020الفصل الدراسي الثاني 

 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .133
 ساعة عملي 90ساعة نظري+  60

 2020-10-1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .134

 المقرر  افدأه .9
رات وكيفية عزهلا ابستخدام طرق خمتلفة وتوضيح عملييت االقرتان  :التعرف على احملتوى الوراثي للبكرتاي وكيفية تقديره ودراسة انواع الطفوراثة بكرتاي   

 .والتحول
 

اجلزيئي   الكائن البايولوجي  يف  الوراثي  للمكنون  املكونة  االجزاء  على  الطالب  للمادة وكيفية  احل  اتتعريف  اجلزيئية  وحساابت  البفرات  ية حتضري 
 .ثيةمادة الوراهرابئي للواستخالص البالزميدات من االنواع البكتريية املختلفة وترحيل املالص املادة الوراثية من الكانئات املختلفة الوراثية واستخ

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتقييم  -10

 فهمالالمعرفة و -ا      

 رف الطالب على المادة الوراثية لالحياء وكيفية طرق استخالصها وتنقيتها يتعان  -1

 كيفية استخدامها.كيفية تضاعف المادة الوراثية و -2

 ية استخدامها.المادة الوراثية وكيف ان يتعرف على الطرق المختلفة لنقل  -3

 ان يتعرف على الطرق المختلفة لعزل الطفرات.  -4

 

 

 وضوع بالمصة خا المهارات ال -ب     

 استخدام المحاليل المختلفة الخاصة بطرق االستخالص والتنقية لمادة الدنا والرنا من خاليا متعددة. -1

المقرر للالتع  :وصف  الوراثية  المادة  ومكونات  للبكتريا  الوراثي  المحتوى  على  وطرق  رف  الحي  كائن 

 استخالصها. 
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 جهاز الترحيل الكهربائي  -  spectrophotometer – centrifugeدام تخسا -2

 ط الزرعية المختلفة لتنمية البكتريا ودراسة الطفرات االوسا استخدام -3

 . وتينات فضال عن عملية النحول البكتيريت وتوصيف بعض البرميدا بالزال زلدراسة بعض لبطفرات وع -4

 
 

 

 

 مهارات التفكير  -ج

 

 هرية ية وشاسبوعاختبارات  -1ج

 اعداد تقارير ومناقشتها  -2ج 

 اختبارات شفوية -3ج

 

 
 .( المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيت  العامة والمهارا -د 

 

 تدريب الطالب تلى التفكير واجراء الحوار لغرض معرفة مدى استجابتهم للمادة والتجارب. -1د

 ستفادة منها مستقبال بالمختبرات الطبية والمراكز البحثية ة حقلية لالتجارب علمياجراء -2د

     

     

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 .بر حتالم power pointوعرض  Data showاستخدام المحاليل  -1
 اد تقارير من قبل الطالب لكل مختبر.عدا  -2
 ومناقشتها.مشاركة الطلبة في بعض محاور المواضيع العلمية  -3

 المشاركة في المناقشات واالستنتاجات لنتائج المحتبر لب على حث الطا •

 قييم  طرائق الت   

 
 مباشر عن طريق االختبارات 

 ر مختبل الخالر غير مباشر عنطريق االسئبة االستنتاجية الي تثا
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 البنية التحتية   .135

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 ة محاضرات اساتذة الماد •

 كتب المقرر •

Molecular cloning, A Laboratory Manual. J. Sambrook et al. (Third 
edition). 
• Essential Molecular Biology, A Practical Approach. T. A. Brown 
( 9911 ). 
• General Microbiology. R. Y. Stanier et al. (Fifth edition). 
 
 
• Sambrooke, J and Russell, D (2001) Preparation of plasmid DNA 
by alkaline lysis with SDS (protocol -1) ,Molecular cloning 
Laboratory manual . 32٫1٬1  

• Suindhu Balan (2003) Metal chelate affinity precipitation of RNA 
and purification of plasmid DNA. Biotechnology letters, ٥۲ : ۱۱۱۱-

6111 . 
• Dustin Brisson, The directed mutation controversy in an 

evolutionary context; Critical review in microbiology 29 (1) : 

35-25  (2003) 

 االلكترونية ) اخرى(  اقعومو رنيتنت صفحات اال  -3

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 مواقع االلكترونية ( وال
•  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 (  المهني والدراسات الميدانية
•  

 

   تطوير المقرر الدراسي طةخ  -12

 نظري والعملي ال بنية المقرر -11

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
المساق  اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم م التعليطريقة 

اجراء  عملي بايولوجي جزيئي    ساعات   12 1

رات االختبا

ة واالسئل

النظرية  

وبعضها  

 شفوي 

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
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مقرر الدراسي من خالل التحديث السنوي للمعلومات الخاصة بالمنهج واستخدام التقنيات الحديثة الر ويتط

 لومة اليصال المع

 

 

 

   ة علم الديدان الطفيليالفصل االول: المرحلة الرابعة: 

 

 جامعة بغداد مؤسسة التعليميةلا .136

 قسم علوم الحياة كلية العلوم/  القسم الجامعي / المركز  .137

 ية علم الديدان الطفيل رمز المقرر/  اسم .138

 اسبوعي  كال الحضور المتاحة شأ .139

 2020-2019الفصل االول/  الفصل / السنة  .140

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .141
 ساعة عملي  90+ ة نظريساع 60

 ف د هذا الوصتاريخ إعدا .142
1-10-2020 

 أهداف المقرر  .143

 التعرف على الديدان الطفيليه ذات االهميه الطبية  -1

 لى دورات حياة هذه الديدان رف عالتع -2

 رق االصابه بها والوقايه منها والعالجات المستخدمه ضدها على ط عرف الت -3

 

 .ق االصابة بها والوقاية منها التعرف على الديدان الطفيلية ذات االهمية الطبية وطر :وصف المقرر

 التقييم لتعلم و.مخرجات المقرر وطرائق التعليم وا9
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 فية االهداف المعر  -أ

 ان يتعرف الطالب على علم الديدان الطفيليه  -1أ

 ه لتجنب االصابه بهذه الديدان ان تصبح للطالب الثقافه الصحيه الكافي  -2أ

 لطالب من تمييز االنواع المرضيه منها تمكن ان يا -5أ

 توجيه الطالب لبث الثقافه الصحيه في بيته  وعائلته  -6أ

 لمقرر هاراتية الخاصة با هداف الماال  - ب

    يقوم بأعداد بحث حول احد الديدان الطفيليه

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 power point     لغرض عرض المادة على شكل   show Data استخدام   

 محاضرات اونالين على اليوتيوب 

  Google Classroomالتفاعل مع الطالب على منصة 
 

 ييم ئق التقطرا     

 

 اسبوعيه, وشهريه اختبارات يوميه, -1

 اختبارات شفهية  -2

   Google form quizبواسطة    Google Classroomاختبارات اونالين على منصة  -3

   ل احد الديدانحو اعداد تقرير نظري -4

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 م المنصات التعليمية المعلومات اونالين باستخدابحث عن تطوير مهارات الطالب في التعليم االلكتروني و ال -1ج

 قدرة الطالب على التفكير االستنتاجي فيما يتعلق بتشخيص الدييدان -2ج

 لمي البناءالعل على طرح افكار جديدة والنقد لتواصا -3ج

 توجيه الطالب نحو التركيز على نوع االعراض التي تسببها االصابات المختلفه -4ج

   

 م والتعلم التعلي طرائق    

 ن على اليوتيوب محاضرات اونالي

 Google Classroomالتفاعل مع الطالب على منصة 

 طرائق التقييم    

 ات االسبوعيه والشهريه يق االختبارمباشر عن طر

 رعن طريق االسئلة الشفهية والمناقشات المستمره مباشر  يغ

 

 

 ظيف والتطور الشخصي(.خرى المتعلقة بقابلية التورات األالمهارات العامة والتاهيلية المنقولة )المها -د 

 ه الطفيليات في التشخيص الطبي الدقيق لهذتطوير مهارة الطالب باستخدام الطرق الصحيحه 

 مل في المجال الطبي  العالتي تساهم في امكانية 
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 .بنية المقرر 10

 ضوع اسم الوحدة / أو المو مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع
قة طري

 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, Treatment 

and control, Parasitic 

adaptation,  disease, 

life cycle, diagnosis, 

symptoms  

Fasciola hepatica 

(as a main example of 

liver flukes in 

Platyhelminthes),  

Clonorchis sinensis, 
Dicrocoelium 

dendriticum 

 

  

3 2 

Treatment and 

control, parasitic 

adaptation,  disease, 

life cycle, diagnosis, 

symptoms 

Intestinal flukes 

Fasciolopsis buski 

Heterophyes heterophyes 

Echinostoma   

Paramphistomium     

 

Lung flukes 

Paragonimus westermani 

 

  

4 2 

Treatment and 

control, parasitic 

adaptation,  disease, 

life cycle, diagnosis, 

symptoms 

Blood flukes 

Schistosoma mansoni 

S. Haematobium 

S. Japonicum  

  

5 2 

Treatment and 

control, parasitic 

adaptation,  disease, 

life cycle, diagnosis, 

symptoms 

Class Cestoda 

Comparison between the 

main Sub Classes  

(Cestodaria and 

Eucestoda  

Comparison between the 

main Orders 

Order Pseudophyllidae 

Diphyllobothrium latum 

Order Cyclophyllidae 

Taenia saginata 

Taenia solium 
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Echinococcus 

 

6 2 

General 

characteristics 

Cuticle, Excretory 

system, Digestive 

system, Nervous 

system, 

Reproductive system 

Phylum Aschelminthes 

Classification 

 Egg shell formation 

 Hatching & Molting 

  

7 2 

Treatment and 

control, parasitic 

adaptation,  disease, 

life cycle, diagnosis, 

symptoms 

Aphasmidia:  

Trichuris trichiura   
Phasmidia:  

Ascaris lumbricoides + 

Enterobius vermicularis    

  

8 2 

Treatment and 

control, Parasitic 

adaptation,  disease, 

life cycle, diagnosis, 

symptoms 

Hookworm:  

(Necator americanus,  

Ancylostoma duodenale, 

Haemonchus contortus) 

Strongyloides stercoralis 

  

9 2 

Treatment and 

control, parasitic 

adaptation,  disease, 

life cycle, diagnosis, 

symptoms 

Blood and tissue 

Nematodes:  

Wucheraria bancrofti, 

Loa loa, 

Onchocerca volvulus 

Dracunculus medinensis 

  

10 2 

Treatment and 

control, parasitic 

adaptation,  disease, 

life cycle, diagnosis, 

symptoms 

Trichinella spiralis 

Capillaria hepatica 

Dioctophyme renale 

Toxocariasis 

  



حة  الصف  

83 
 

  

 العملي بنية المقرر.10

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 ةالمطلوب

اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 

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  

 ةعملي

Power 

Point 

 

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 ) 

 

  

2 2 

Geographic 

distribution, 

disease, life 

cycle, diagnosis, 

symptoms, 

treatment. 

Other liver flukes : 

Clonorchis sinensis 

Dicrocoelium 

dendriticum 

  

3 2 The same 

Intestinal flukes 

Fasciolopsis buski 

Heterophyes 

heterophyes 

Paramphistomum 

cervi 

Echinostoma 

ilocanum . 

  

4 2  

Lung flukes 

Paragonimus 

westermani 

Blood flukes 

Schistosoma mansoni 
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Sch. Haematobium 

Sch. Japonicum &  

5 

 
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 ) 

Order 

Pseudophyllidae 

Diphyllobothrium 

latum 

Order Cyclophyllidae 

Taenia saginata 

Taenia solium 

Cysticercosis 

  

6 

 
2  

Echinococcus 

granulosus 

Hydatid cyst 

Echinococcus 

multilocularis 

Dipylidium caninum 

Moniezia expansa 

Hymenolepis nana 

Hymenolepis 

diminuta 

 

  

7 

 
2 

General 

characteristics 

Cuticle, 

Excretory system, 

Digestive system, 

Nervous system, 

Reproductive 

system 

 

  Phylum 

Aschelminthes 

Classification 

 Egg shell formation 

 Hatching & Molting. 

Trichinella spiralis 

Enterobius 

vermicularis 

Toxocara canis  

 visceral larva 

migrans) ) 
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 لبنية التحتية .ا11

 الكتب المقررة       -1

  محاضرات مقررة من قبل اساتذة المادة  

توفر الكتاب المنهجي )علم الديدان( وكتب اجنبيه متنوعه حول علم  

 الديدان 

 المراجع الرئيسية )المصادر(  -2

Epidemiology of Some Parasitic Helminthes in Iraq 

from 2011 until 2015 

Entsar J. Saheb, Sinan Ghazi Mahdi, Israa S. Mosa, 

Muthana Ibrahim Abdul-Karim2and Adnan Nawar. 

Iraqi Journal of Science, 2017, 58, .2B, pp: 789-796 

 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت  (أ

 العلمية ،التقارير ،.....(  

Incidence of helminthiasis in humans in Iraq 

Israa S. Musa 

Karbala International Journal of Modern Science 

Volume 3, Issue 4,  2017, Pages 267-271 

 

Text book (Modern Parasitology) 

 االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،..... المراجع  (ب

https://ia802700.us.archive.org/6/items/b21996763/b2199

6763.pdf 
 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/l

ibrary/lecture_notes/health_science_students/MedicalPara

sitology.pdf 

 

https://www.slideshare.net/meducationdotnet/parasitology

-lecture-series 

 

 

8 

 
2  

Ancylostoma 

deudenale 

Necator americanus 

Ancylostoma 

caninum 

 ( cutaneous larva 

migrans  ) 

 

Haemonchus 

contortus 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405609X17301938#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2405609X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2405609X/3/4
https://ia802700.us.archive.org/6/items/b21996763/b21996763.pdf
https://ia802700.us.archive.org/6/items/b21996763/b21996763.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/health_science_students/MedicalParasitology.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/health_science_students/MedicalParasitology.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/health_science_students/MedicalParasitology.pdf
https://www.slideshare.net/meducationdotnet/parasitology-lecture-series
https://www.slideshare.net/meducationdotnet/parasitology-lecture-series
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 .خطة تطوير المقرر الدراسي 12

 

المنصات االلكترونية للتعليم المدمج بين حضور الطالب في الصف النظامي و الصفوف االلكترونية فضال عن تدريب  استخدام 

 الطالب على البحث االلكتروني عن المعلومات المطلوبة للدراسة في الجزء النظري و العملي للديدان الطبية. 
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   االحياء المجهرية الغذائية  عة:المرحلة الراب  /االولصل  الف 

 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .144

 قسم علوم الحياةكلية العلوم/  القسم الجامعي / المركز  .145

 ية الغذائيةهرء المجاالحيا اسم / رمز المقرر  .146

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .147

 2021-  2020 ولالفصل الدراسي اال الفصل / السنة  .148

 عملي  اعةس 90 نظري +  ساعة 60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .149

 2020\ 10\1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .150

 أهداف المقرر  .151

 دراسة عالقة االحياء المجهرية باالغذية  

 ر التلوث واالدلة الميكروبية على التلوث ي لالغذية ومعرفة مصادالميكروبدراسة التلوث 

 وتمييز انواع التلف  ةيرف الى مظاهر التلف الميكروبي في االغذالتع

 ف على انواع التل العوامل المؤثرة

 دراسة االمراض المحمولة بالغذاء والتسممات الغذائية 

 االشعاع والمواد الكيميائية الحرارة دراسة مبادئ وطرق حفظ االغذية باستخدام 

 
 
 
 

 
 
 

 ظ االغذية.التعرف على االحياء المجهرية الملوثة لالغذية ومصادرها وطرق حف: وصف المقرر

 والتعلم والتقييم وطرائق التعليممقرر مخرجات ال .152
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   ةاالهداف المعرفي -أ
 هرية في االغذيةوجه المفيدة والضارة لالحياء المجان يتمكن الطالب من التعرف على اال -1أ

 ذا التلف سببات  هان يستطيع التمييز بين انواع التلف الميكروبي لالغذية وم -2أ

 رق السيطرة عليها ان يلم الطالب بمصادر تلوث االغذية وبالتالي يتوصل لط  -3أ
 طريقة الحفظ لالغذية وكيفية اختيار وسرعة التلف الميكروبي المؤثرة على نوع  ان يتعلم العوامل -4أ
   -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية  -ب 

 روبي لالغذيةة  وكيفية االستدالل على التلوث الميكباالغذي معرفة عالقة االحياء المجهرية  - 1ب
  تها وكيفية التحري عنها في حاالت    ابى انواع االمراض المحمولة بالغذاء ومسبالتعرف عل   - 2ب

 وبئة لغرض الحد منهاالا

 والمعززات الحيوية  Probioticمعرفة اهمية االغذية العالجية    - 3ب

     -4ب

 التعلم  لتعليم وطرائق ا     

 

 الصفوف االلكترونية وساحة المشاركات العلمية   - 1

 Data showدام شاشة العرض استخ -2
 لعلمية داخل المختبر جارب اتلاجراء ا  - 3

 مات على السبورة  م الرسواستخدا  - 4

 استخدام وسائل توضيحية كالبوسترات   -  5   

 

 طرائق التقييم      

 صلية تقارير ف, اختبارات تحريرية

 نقاشات مفتوحة خالل المحاضرات      

 اسئلة استنتاجية     
 الهداف الوجدانية والقيميةا -ج

 تاجيةاالستن ةاالسئل  -1ج

 لتحريرية االختبارات الشفوية وا -2ج

 -3ج

   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 والبوسترات على السبورة لرسومات استخدام الوسائل التوضيحية الحديثة مثل شاشة العرض وا        

 طرائق التقييم     

  ة والتحريرية للتعرف على مدى استفادةيوشات المفتوحة واجابته على االسئلة الشفمشاركة الطالب في النقا

 الب من المادة العلمية وكيفية توظيفها في الحياة العمليةلطا
 ف والتطور الشخصي (. ى المتعلقة بقابلية التوظيات األخرالمنقولة ) المهارالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 حياةلاالطالب من مفاهيم في الجانب العلمي من تطبيق ما يتلقاه  -1د

 ة بالصحة من خالل التعرف على عالمات التلف غذائية التالفة المضرالتعرف على المواد الامكانية  -2د

 معينة المتعلقة بتناول وجبة غذائية الغذائيةلتخمين نوع التسممات تطوير امكانات الطالب  -3د

 االغذية  ظفمن علم االحياء المجهرية الغذائية في حمعرفة امكانية االستفادة    -4د
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 بنية المقرر  .153

 األسبوع 
ع السا

 ات
 مخرجات التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول 
تشاف التعرف على بداية اك

حياء المجهرية في االغذية  اال

 ور ابرز العلماء  ود

ية عن نبذة تاريخ

عالقة االحياء 

 المجهرية باالغذية 

ية ويمحاضرة فيد

 شة ومناق

 االسئلة  

 2 الثاني 
ي حمل االمراض غذاء فدور ال

 لالنسان 

االمراض المحولة  

 بالغذاء 
محاضرة فيديوية 

 ومناقشة 

 االسئلة  

 2 الثالث 

ث صادر تلوالتعرف على م

ستدالل على االغذية وكيفية اال

 ة التلوث الميكروبي لالغذي
 

التلوث الميكروبي 

 لالغذية وأدلة التلوث

 ديويةي فمحاضرة 

 ومناقشة 

 تقرير 

 2 الرابع 

وانواع المواصفات اهمية معرفة 

القياسية واهم المنظمات العالمية 

والمحلية التي تصدرها ومعرفة  

الغذية  انواع التلف الميكروبي ل

 مسبباته و

المواصفات القياسية 

والتلف الميكروبي 

 لالغذية  

حاضرة فيديوية م

 ومناقشة 

 االسئلة  

 2 الخامس 

المؤثرة على نوع   واملع لتعلم ا

كروبي لالغذية  وسرعة التلف المي

في حاالت       وكيفية التحري عنها

 االوبئة لغرض الحد منها 

العوامل المؤثرة على 

التلف الميكروبي 

الية –الغذية ل

 التحري عن االوبئة 

محاضرة فيديوية 

 ومناقشة 

 االسئلة 

 2 السادس  
التعرف على انواع االمراض  

 ذاء ومسبباتها  غ لالمحمولة با

االمراض المحمولة  

اء/ االصابات بالغذ 

 الغذائية  والتسممات

محاضرة فيديوية 

 ومناقشة 

امتحان  

 تحريري

 2 السابع 
ريا التسمم بالليستيمعرفة اهمية 

 الفطرية واشهر انواعها  مومالسو
ليستريوسز 

 التسممات الفطرية و
محاضرة فيديوية 

 ومناقشة 

 االسئلة  

 اختيار طريقة الحفظ  فيةيكتعلم  2 الثامن 
لحفظ  المبادئ العامة

 االغذية 
محاضرة فيديوية 

 ومناقشة 

 االسئلة  

 2 التاسع 
اهمية الحرارة كعامل فيزيائي 

وبات للسيطرة على نمو الميكر

 االغذية في 

حماية االغذية  

 بالحرارة العالية 

محاضرة فيديوية 

 ومناقشة 

 االسئلة  
 
 
 

 2 العاشر 
يكروبات مل للسيطرة على نمو ا

 ات ذية باستخدام الكيميائي في االغ

استخدام المواد  

الكيميائية لحفظ 

 االغذية 

محاضرة فيديوية 

 ومناقشة 

 االسئلة 

الحادي  

 عشر 
2 

ت لميكروباللسيطرة على نمو ا

 شعيع في االغذية باستخدام الت
التشعيع استخدام 

 غذية  لحفظ اال

محاضرة فيديوية 

 ومناقشة 

امتحان  

 تحريري
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 البنية التحتية   .155

 العملي  بنية المقرر .154

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

  التعرف على المختبر 8 االول 

 بصورة عامة
مقدمة عن الجانب 

العملي لالحياء 

 المجهرية  في الغذاء 

استخدام شاشة  

 العرض 
االسئلة 

 الشفوية 

عزل االحياء  8 الثاني 

المجهرية من عينات 

 غذائية

M.O in 
meat,chicken,fis

h&egg 

استخدام شاشة  

العرض 

واجراء 

التجارب 

 المختبرية 

االسئلة 

الشفوية 

 والتحريرية 

عزل االحياء  8 الثالث 

المجهرية من عينات 

 غذائية

M.O in 
fruits&vegetabl

es 

استخدام شاشة  

العرض 

واجراء 

التجارب 

 المختبرية 

اسئلة الشفوية 

 والتحريرية 

عزل االحياء  8 الرابع 

المجهرية من عينات 

 غذائية

M.O in milk   استخدام شاشة

العرض 

واجراء 

التجارب 

 المختبرية 

اسئلة الشفوية 

 ية والتحرير

عزل االحياء  8 الخامس

المجهرية من عينات 

 غذائية

M.Oin diary 
product 

استخدام شاشة  

العرض 

واجراء 

التجارب 

 المختبرية 

اسئلة الشفوية 

 والتحريرية 

عزل االحياء  8 السادس

المجهرية من عينات 

 غذائية

M.O in 
bread&cereal 

grain 

استخدام شاشة  

العرض 

واجراء 

التجارب 

 المختبرية 

اسئلة الشفوية 

 والتحريرية 

عزل االحياء  8 السابع 

المجهرية من عينات 

 غذائية

M.O in sugary 
food &pickles 

عزل االحياء 

المجهرية من  

 عينات غذائية

اسئلة الشفوية 

 والتحريرية 
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 الكتب المقررة المطلوبة  -13
المراجع الرئيسية  -14

 )المصادر( 
بها الكتب والمراجع التي يوصى  (ت

   قارير ،.....()المجالت العلمية ،الت
المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ث

 .....، 

االحياء المجهرية في االغذية /رشيد محجوب المصلح  •

. 1990الثانية/وبهاء الدين حسين/ الطبعة   

• Modern food microbiology-James M.Jay-

fifith edition-1996 

• Council, United Fresh Produce Associatio 

Food Safety & echnology.Microbiological 

Testing of Fresh Produce. Washington, 

DC: United Fresh Produce Association, 

2010 

 

• Manual of methods of analysis of food. 

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

 

• Microorganisms in Foods 2: Sampling for 

Microbiological Analysis: Principles and 

Specific Applications. Toronto: 

University of Toronto Press, 1986 

وطلبة  تدريب وتقديم المساعدة لطلبة المرحلة الرابعة •

الدراسات العليا حول عزل وتشخيص االحياء المجهرية 

 في االغذية. 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .156
المحاضرات من حيث المواد القابلة للتحديث كاالوبئة الطارئة المحمولة بالغذاء واالحياء المجهرية تحديث 

 المعاد تصنيفها 
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 المرحلة الرابعة: البكتريا المرضية الفصل االول/  

 

 

 د جامعة بغدا المؤسسة التعليمية .157

  قسم علوم الحياةكلية العلوم/   / المركز  علميالقسم ال .158

 مرضية بكتريا  رمز المقرر  / اسم .159

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .160

 بعة لة الراالمرح 2021-2020 األولالفصل  الفصل / السنة  .161

 ساعة عملي 90نظري+  ساعة 60 )الكلي( ية عدد الساعات الدراس .162

 2020 /10/  1 خ إعداد هذا الوصف  تاري .163

 أهداف المقرر  .164

 ة  ف على خصائصها العامر عالتو  املختلفةدراسة االنواع البكتريية 

 دراسة اليات االمراضية

 البكتريية املمرضة تشخيص االنواع طرق ف علىالتعر 

 التعرف على طرق العالج 

 . الياتها المرضيةوعها وخصائصها ة وانواالتعرف على البكتريا المرضي : وصف المقرر

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررلامخرجات  .165
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   االهداف المعرفية -أ
 ي راقالعالمجتمع التي تصيب  البكتيرية وخصوصا التطرق الى اهم االمراض -1أ

 مراض البكتيرية.كيفية تشخيص االان يفهم الطالب  -2أ

  ان يتعلم الطالب ماهية عالجها -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

   خاصة بالمقرراالهداف المهاراتية ال  -ب 

 استعمال الفحوصات البايوكيميائية في تشخيص البكتريا المرضية – 1ب

 ض مرالال سببةالتمييز بين االنواع البكتيرية الم – 2ب

 يا الممرضة الوقاية من البكتر – 3ب

     -4ب

 ليم والتعلم  لتعطرائق ا     

 في عرض الموضوع  Data showاستعمال  .1

 مات االمراض الناجمة عن االصابات البكتيرية. العرض افالم تخص اعراض و ع .2
 Google classroomsمنصة  .3
 YouTubeتطبيق  .4

 

 

 

 

 ق التقييم طرائ     

 

 يرة.متحانات اليومية القصالنهائية فضال عن اال ة وصليلفانات ااالمتح

 

 
 داف الوجدانية والقيميةهالا -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة و التحليل 

 

 

 

 طرائق التقييم     

 

 النهائية فضال عن االمتحانات اليومية القصيرة.االمتحانات الفصلية و 

 



حة  الصف  

95 
 

  

 

 

 لية التوظيف والتطور الشخصي (. قابالمهارات األخرى المتعلقة ب ولة )المنقالتأهيلية مة واعال ات المهار -د 

 كشف عنهاق الوطر  اعداد تقارير عن االمراض البكتيرية -1د

 -2د

 -3د

     -4د

 النظري والعملي  رربنية المق .166

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 ييمقتال يقةطر تعليم طريقة ال

العالقة التخصصية بني االنسان   نسان ابالالتعرف على عالقة اجلراثيم  عملي   3نظري+ 2 االول 
 واجلراثيم 

  حماضرة تقليدية 

ية، االلتصاق، االخرتاق  الوابئ عملي   3+ظرين 2 الثاين 
 واالنتقال 

  حماضرة تقليدية  االمراض البكتريية  

  يهصاخ شو تا صفاهت على التعرف  عملي   3نظري+ 2 الثالث 
 جها وعال

  حماضرة تقليدية  العنقودايت  

التعرف على صفاهتا و تشخيهصا   عملي   3ي+نظر  2 الرابع 
 وعالجها 

  حماضرة تقليدية  العقدايت 

   امتحان   ملي ع  3نظري+ 2 اخلامس 
التعرف على صفاهتا و تشخيهصا   عملي   3نظري+ 2 السادس

 وعالجها 
  يدية لقرة تحماض  ت  للسبورا  اهلوائية املكونةالبكرتاي 

شخيهصا  ا و تالتعرف على صفاهت  عملي   3نظري+ 2 السابع 
 وعالجها 

  حماضرة تقليدية  البكرتاي الالهوائية املكونة للسبورات 

التعرف على صفاهتا و تشخيهصا   ي عمل  3نظري+ 2 من ثاال
 وعالجها 

  حماضرة تقليدية  االيشريكية القولونية، الساملونيال 

صفاهتا و تشخيهصا   علىرف تعال ي عمل  3نظري+ 2 التاسع 
 وعالجها 

  حماضرة تقليدية  ات الكولريا  ي، ضمشيغيال الدايزنرت 

شخيهصا  التعرف على صفاهتا و ت عملي   3نظري+ 2 العاشر
 وعالجها 

ربوسيال، الزوائف، بكرتاي الطاعون،  ال
 املتقلبات  

  حماضرة تقليدية 

ا  صهشخيو تصفاهتا  التعرف على عملي   3نظري+ 2 احلادي عشر
 ا الجهوع

الكليبسيال، اهليموفيليس، بكرتاي 
 ي الديكالسعال 

  حماضرة تقليدية 

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

  حماضرة تقليدية  رتاي، الريكتسيا املايكوبك 

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

  حماضرة تقليدية  ت لبيا و لوالما وبالز ايكامل

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

  ة حماضرة تقليدي أتثري املطهرات يف البكرتاي 

  حماضرة تقليدية  االمراض املكتسبة من املستشفى عدوى املستشفيات التعرف على  عملي   3نظري+ 2 اخلامس عشر
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .168

 المرضية مثال العائلة المعوية لبكتريااتصنيف تابعة اخر التطورات في م

 عنقوديات يا البكترو تحديث عوامل الفوعة خصوصا في  إضافة

 سيا يكترلو ايا ميدالكالحول  أخرىمعلومات  إضافة

 

 

 لة الرابعة: علم االجنة الفصل االول/ المرح 

 

 

   دجامعة بغدا المؤسسة التعليمية .169

   قسم علوم الحياة كلية العلوم/ / المركز  علميالقسم ال .170

   علم االجنة  رمز المقرر اسم /  .171

 تية  البنية التح .167

 لوبة المطررة ق مال كتبال -15
Medical microbiology by Riedel et al., 2019. 

 

المراجع الرئيسية  -16

 )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 (ج

   تقارير ،.....(ل اية ، لعلمت ا)المجال
 

ترنيت  االن المراجع االلكترونية ،مواقع (ح

 .....، 
 

 تطور والتكون. لنات مختلفة ودراسة مفهوم االتعرف على مراحل النمو الجنيني لحيوا  : وصف المقرر
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 اسبوعي ل الحضور المتاحة كاأش .172

 بعة لراا لةالمرح 2021-2020 األولالفصل  الفصل / السنة  .173

 عملي ساعة 90 نظري+ ساعة 60 )الكلي( عات الدراسية لساد ادع .174

 2020/ 10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .175

 أهداف المقرر  .176

 اذج البدائية حتى االنسان دراسة تسلسل مراحل النمو الجنيني لنماذج حيوانية مختلفة بدءا من النم. 1

 الجنيني  والتكوين التطور مفهوم بين الفرق دراسة. 2

 

 

 

 

 
 

 

 قييمم والتلم والتعوطرائق التعلي رالمقرمخرجات  .177

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

 ينجنال المراحل خالل الخاليا انقسام مراحل دراسة -2أ

   دراسة تسلسل مراحل النمو الجنيني لنماذج حيوانية مختلفة بدءا من النماذج البدائية حتى االنسان-3أ
 التي لها دور في احداث الضرر في التكوين الجنيني للكائن الحي  مرضيةليئية واة العوامل الب اسدر-4أ
  -5أ
   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 المجهر  تحت  جاهزة  او محضره ومقاطع الحيوانية للخاليا االنقسام ت ياملع دراسة - 1ب

 المهمة  االجزاء تاشير  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 لم  التعولتعليم طرائق ا     

 االساسية والحديثةاعداد محاضرة ورقية تسلم للطلبة باالعتماد على المصادر  -

   white boardلوحة  ىل ع نيرسم باليد لمخططات مراحل النمو والتكوين الجني -
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 استخدام مصادر حديثة من الشبكة المعلوماتية في الحصول على الرسومات الدقيقة  -

 

 

 م طرائق التقيي     

 

 شهرية  – اسبوعية – اتبارتاخ

 تقارير  اعداد – شفهية اختبارت

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 صفي  كنشاط مباشر بشكل الطلبة ؤالسب ةبقالسا المحاضرة  موضوع عن اسبوعية اختبارت -1ج

 شامل  فصلي امتحان -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

ومجاميع مختلفة من نتاجي والتفريق بين مراحل النمو الجنيني في انواع تسكير االعلى التف الطالبمقدرة 

 الحيوانات وفهم مفهوم التطور

 

 

 طرائق التقييم     

 ي ل صف انامتح -مباشر
 مفاجأة  تحريرية او شفهية اختبارات – مباشر غير

 
 توظيف والتطور الشخصي (. ية اللبقابقة ت األخرى المتعلالمنقولة ) المهاراالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 بالمادة  عالقته و الطالب عمل مجال  -1د

 ة يجلويوالبا المختبرات بمجال  التخصص في  الرغبة تنمية و الطالب  توجيه -2د

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

     -4د
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 ية المقرر نب .178

 ت اعاسال عسبواأل
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
الوحدة / أو  اسم 

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 نظري   2 1    

 االجنه لعلم مبسط مدخل  -
 لاح مر لىع  والتعرف
  لدى الجنيني التطور
 الحي  الكائن

 

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 

 نظري  2 2

 دراسة دورة الخلية  
 الخلية  ة ردوم الية تنظي -
دور الكروموسومات في   -

 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   

 dataواستخدام  
show 

اختبار شفهي او  

 ي تحرير

 نظري  2 3

   دراسة انقسام الخلية 

 دراسة انواع االنقسام النووي  -
فهم الية تكوين الخاليا  -

 ر التكاثرية في الذكو

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

  ةاثري التك  الخاليا يناليه تكو فهم
 ثوية نالا

 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   

 dataواستخدام  
show 

اختبار شفهي او  

 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   

 dataم  خداستوا
show 

اختبار شفهي او  

 تحريري 

 نظري  2 6
دراسة التطور الجنيني بدءا   - 

اختبار شفهي او  اعداد محاضرة  Ovulation - من مرحلة االباضة  
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 البنية التحتية   .179

جسم  فر واللجسم االصتكوين ا -
 يض باال
انتفال البويضة المخصبة الى   -

 الرحم 

- Corpus luteum and  

Corpus albicans 

- Oocyte transport 

 

 

 

power 
point   

 dataواستخدام  
show 

 تحريري 

 نظري  2 7

دراسة عملية االخصاب في   -
ي تحدث  الفقريات والعمليات الت 

لية  متسهيل عللحيمن ل
 خصاب اال
 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

 لتفلج  تعريف ا  -
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 

 
 

اضرة اعداد مح 

power 
point   

 dataواستخدام  
show 

اختبار شفهي او  

 تحريري 

 نظري  2 9

نبذة مختصرة عن طبقات   -
الرحم في الفقريات عند  

  فيانغراس البيضة المخصبة 
 حم لرال
التطور الجنيني في    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: 

 

 

 

اعداد محاضرة 

power 
point   

 dataواستخدام  
show 

اختبار شفهي او  

 تحريري 

 نظري 2 10

  التطور   بوع الثالث منساال
 في االنسان ني الجني
الناتج النهائي خالل عملية   -

 تكوين المعيدة في الفقريات 
الخارطة المصيرية خالل   -

 تكوين المعيدة 
 ي هرتكوين الحبل الظ -
 تكوين االنبوب العصبي   -
 تكوين االعضاء  -

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 
 

 

رة حاض م اعداد

power 
point   

 dataواستخدام  
show 

اختبار شفهي او  

 تحريري 
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 و د. امل اخلطيب(  القادر دب عب واكد.ك )م االجنة لع الكتب المقررة المطلوبة  -17

المراجع الرئيسية  -18

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

التي يوصى بها  اجعمرالكتب وال (خ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 

American journal of obstetric and gynecology 
academic.oup.com  
embryo.asu.edu  

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (د

 .....، 

www.embryology.com 
 www.embryology.ch 

  www.nature.com 
 

 

 لدراسي وير المقرر اتط خطة .180

الدراسي بأالعتماد على المصادر الرصينة والمواقع االلكترونية يتم تطوير المنهج الدراسي مع بداية الكورس 

 المعتمدة.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.embryology.com/
http://www.embryology.ch/
http://www.nature.com/
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 رحلة االولى: علم الوراثة لثاني/ المالفصل ا

 

 داد جامعة بغ التعليمية المؤسسة .181

 قسم علوم الحياة /ومكلية العل  / المركز  علميالقسم ال .182

 العام   لوراثةعلم ا مز المقرر اسم / ر .183

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .184

  2020-2021الفصل الثاني / الفصل / السنة  .185

 ساعة عملي 90نظري+ ساعة  60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .186

 2020/ 10/ 1 لوصف  اا اد هذتاريخ إعد .187

 أهداف المقرر  .188

  العلم  هذا ب   الخاصة  والمصطلحات  والمبادئ  القوانين   ستعراض ا   خالل   من  الوراثة   ملعل    السايسيةا   بالمفاهيم    الطلبة    تزويد 

 :وتطبيقاتها

  العامة الخاصة بمبدأ السيادة  الوراثة   تعلم اسس  -١

 والتنحي

 التزاوج   عن  والناتجة   المتزاوجة   لالفراد  والمظهرية   ية الواث  زر الط   ديد وتح  الوراثية   التضريبات  اجراء   طرق   -٢

 

 التضريبات  تائجلن   العلمي  والتفسير  الوراثة   واالمراض   الدم  فصائل   توراث   تضريبات   اء اجر  تعلم  -٣

  الكمية   الوراثة   تعلم التطبيق العملي لمبادة  -٤

 والسكانية

 يف بالمبادئ االساسية لعلم الوراثة واهم مصطلحات علم الوراثة. التعر : وصف المقرر

 ييموطرائق التعليم والتعلم والتق المقررمخرجات  .189
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   المعرفية االهداف -أ
  ةين الوراثي بيق العملي ألسس القوانيتعلم الطالب التط  -١أ

 والمظهرية    تحديد نسب الطرز الوراثية  تعلم  -٢أ

 تأثير المتداخل بين البيئة والوراثة ال  -٣أ         

 

   االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 اساسيات االحصاء في الوراثة الكمية   - 1ب

 والعضيات وفهم الية عمل كل منهما  ضريبات الوراثيةليل التحت –  ٢ب

  

 تعليم والتعلم  طرائق ال     

 

 محاضرات   معدة  -العام لوراثةمنهج مادة علم ا

 -  Data show بأستخدام الوسائل التعليمية الحديثة-1

 استخدام المصورات واالفالم العلمية  -2

 السبورة  -3

 والصفوف االلكترونية  دام المنصات التعليميةة باستخية توضيحمحاضرات فيديوي-4

 وتية  محاضرات ص-5

 

 طرائق التقييم       

 

 

 هائية ورقيا والكترونيا .االختبارات التحريرية اليومية والفصلية والن

 
 الوجدانية والقيميةاالهداف  -ج

 فهم العالقة بين بين الطراز الوراثي والمظهري  -1ج

 الخاليا وانتقال الصفات الوراثية انقسام  القة بينالع  فهم  -٢ج

 وتكوين االمشاج   قسام الخالياالعالقة بين ان  فهم   -٣ج

 تأثير الطفرات على الطرز المظهرية   -٤ج

 ق التعليم والتعلم  طرائ    

 محاضرات   معدة   -العام لوراثةمنهج مادة علم ا

 -  Data show بأستخدام الوسائل التعليمية الحديثة-1

 ورات واالفالم العلمية  ام المص داستخ -2

 السبورة  -3

 خدام المنصات التعليميةوضيحية باست محاضرات فيديوية ت -4

 محاضرات صوتية -5

 
 

 طرائق التقييم     
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 . االختبارات التحريرية اليومية والفصلية والنهائية ورقيا والكترونيا

 
 لمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ألخرى اامهارات المنقولة ) الالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 الرغبة لدية في التخصص لطلب وتنميةتوجية ا -1د

بالعلوم البايولوجية والطبية   وعالقته الوراثةت الخاصة بعلم ة الطالب على ربط المعلوما رتوسيع مقد -2د

 .االخرى
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 البنية التحتية   .191

 عام ل وراثة اال  علم   كتاب –  المادة  اساتذة   من   معدة   محاضرات  الكتب المقررة المطلوبة  -19

 مراجع الرئيسية )المصادر( ال -20

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

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

2008Turnpenny and Ellard (۷۰۰۲(. Emry’s 

elementary of medical 

 النظري  والعملي بنية المقرر .190

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 مطلوبةال
دة / أو  سم الوحا

 الموضوع 
 التقييمطريقة  طريقة التعليم 

1+2 4 

 الوراثةدمة عن علم مق

اهم التعاريف الخاصة  

بعلم الوراثة 

الحات  واالصط

الخاصة والية فهم  

 وحفظ الرموز الخاصة 

 عامة عن علم   مقدمة

 الوراثة  

عرض 

تقديمي 

والكتروني في 

الصفوف  

 االلكترونية 

االختبارات 

 اليومية

 ونية رااللكت

3+4 4 

  الوراثة 

 الوراثةو المندلية

 وتشمل الالمندلية

غير    ةالسياد

 والسيادة   ةالتام

 المواكبة 

 مبدأ السيادة والتنحي 

عرض 

ديمي تق

والكتروني في 

الصفوف  

 االلكترونية 

االختبارات 

اليومية 

 االلكترونية 

5+6 4 

  التفوق مبدا 

  والجينات المتعددة

 تداخل الفعل و

 الجيني

 الجين  امبد +ق التفو

 المتعدد

عرض 

تقديمي 

والكتروني في 

الصفوف  

 االلكترونية 

ختبارات اال

يومية ال

 االلكترونية 

7+8 4 

هذه المحاضر تتناول 

والوراثة  ثة العشائرورا

الكمية ومالها اهمية 

في تنوع الصفات في 

 الكائنات الحية 

  الوراثة الكمية

عرض 

تقديمي 

والكتروني في 

الصفوف  

 االلكترونية 

رات ااالختب

ومية الي

 االلكترونية 

9+10 4 
 فصائل الدم  وراثة

الوراثة  +

 سايتوبالزمية ال
 االليالت المتعددة 

عرض 

تقديمي 

والكتروني في 

وف  الصف

 االلكترونية 

االختبارات 

اليومية 

 االلكترونية 
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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  (ذ

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

William, S. Klug and Michael R. Cumming 
Essential of Genetic., 1990. Fifth edition . 

مراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ال (ر

 .....، 
 املراجع االلكرتونية اخلاصة هبذا العلم العديد منهناك 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .192

 لم في العا مور العلالدرس بما يتماشى مع تطتطويربعض المحاضرات المهمة لهذا   -1
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 وب : علم احلاسالفصل الثاين/ املرحلة االوىل

المقرر الوصف  انظمة  على  التعرف  و ماي:  وكيورد  كروسوفت  نواحي  والبوربوينت  في  منها  االستفادة  فية 

   ياة. الح

 

 جامعة بغداد  املؤسسة التعليمية .1

   اةيلوم احلقسم ع م/ كلية العلو  املركز /م العلمي القس .2

 2احلاسبات رمز املقرر  /اسم  .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 2020-2021 السنة  /الفصل  .5

 عملي  ساعة  60 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/ 10/ 1 اتريخ إعداد هذا الوصف   .7

 أهداف املقرر  .8

 لب كيفية:تعليم الطا
3- Microsoft Word 2010 

4- Microsoft Power point 2010 

 ه منها يف جماالت احلياة العلميه واملهنية.دلالستفا

 

 

 

 

 

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

 .  Word , power pointكيفية استخدام لربامج  لب التعرف على  ان يستطيع الطا -1أ
 على بعض املفاهيم اخلاصة بشبكة املعلوماتية .  تعرف -2أ
  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 االهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر    -ب 

 . راء العروض التقدمييةاجدراسة  الربامج املكتبية ملعاجلة النصوص والعمليات احلسابية و – 1ب
     اعداد تقارير اخلاصة ابملوضوع – 2ب

 علم لتعليم والتطرائق ا     

 
 Data showاستخدام       

 وضيحية و املصادر احلديثة من الشبكة املعلوماتية .تسائل الاستخدام الو      
ريق رفع ملفات  طاء املادة وذلك عن ط( إلعGoogle classroomاستخدام الصفوف االلكرتونية )بسبب جائحة كروان مت 

pdf  . للمحاضرات و فيديوات شرح 

 

  ائق التقييمطر      

 
 Googleاستخدام الصفوف االلكرتونية )ب جائحة كروان مت ببس اريراعداد تق–شهرية  -اختبارات اسبوعية         

classroomمتحاانت اليومية والفصلية والواجبات البيتية. (  لال 
 

 يميةهداف الوجدانية والقاال -ج

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

 . Power point 2010  يفقدميية والعروض الت لتعرف على كيفية التعامل مع الشرائحا -2ج

   -3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

استخدام  سبب جائحة كروان مت ب (word, power point)مقدرة الطالب على التعرف على التعامل مع الربامج املكتبية     
فيديوات شرح   اضرات وللمح pdfإلعطاء املادة وذلك عن طريق رفع ملفات  (Google classroomالصفوف االلكرتونية )

. 

 طرائق التقييم    

 
 Googleوف االلكرتونية )استخدام الصفبسبب جائحة كروان مت   االسبوعية ابالضافة اىل االمتحان الفصلياالختبارات 
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classroomالبيتية. متحاانت اليومية والفصلية والواجبات (  لال 

 (.خرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ارات األامله) املهارات  العامة والتأهيلية املنقولة  - د

ن حيث طباعة وحترير النصوص  ختربات البايولوجية متوجية الطالب على امهية استخدام الربامج املكتبية  يف كافة جماالت امل -1د
 ا. وحتليل البياانت وطريقة عرضه

 -2د

    -3د

 

 بنية املقرر .10

 بة و م املطلخمرجات التعل الساعات األسبوع 
أو   /اسم الوحدة 
 املوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1+2+3 18 

  Wordبرانمج يف الطباعة  مبادئ

2010 
ن مستند والتعامل يتح وختز كيفية ف

والتحكم  مع القائمه) فايل( 
 ابلنصوص

 تنسيق وترتيب النصوص 
كيفية حتديد حجم ولون اخلط  

سافات واضافة واضافة التاثريات وامل
 النقطي والرقمي  التعداد

 الصور واالشكال 

واالشكال  كيفية التعامل مع الصور
اضافه غالف ورقم للصفحة واضافه  و 

 تالرموز واملعادال

Word 2010 
Data 
show 

االمتحاانت 
 االسبوعية

4+5+6 18 

 ختطيط الصفحة

كيفية ختطيط وتنظيم واعداد   
واضافه اطار وخلفية    الصفحات

 ة وفواصل للصفحات واعمد
 الصفحة  عرض

تنظيم طريقة عرض املستند واضافة  
ملستند ري وتصغري ااملالحظات وتكب

 وفتح انفذة جديدة 
كيفية    Wordاضافة اجلداول يف 

Word 2010 
Data 
show 

االمتحاانت 
 االسبوعية

http://www.brooonzyah.net/vb/t227143.html
http://www.brooonzyah.net/vb/t227143.html
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 هبا تعامل مع اجلداول والتحكم لا

7+8+9 18 

 Powerمبادئ العروض يف برانمج  

Point 2010 و عرض الشرائح 

ة اضافه الشرائح ,الكتابه على كيفي
 ح الشرائح و طرق عرض الشرائ

رحية وتكرار الشرحية ختطيط الش
 وتنسيق النصوص.

Power 

point 2010 

Data 
show 

االمتحاانت 
 االسبوعية

10+11 +
12 

18 

االنتقال بني الشرائح واضافة توقيت 
 واتثري على الشرائح

الكائنات و اضافة احلركات للشرائح و 
 ركه الشرائح التحكم حب

 اضافه رسوم على الشرائح 

Power 

point 2010 

Data 
show 

متحاانت اال
 االسبوعية

      
 

 البنية التحتية  .11

 قررة املطلوبةامللكتب ا -1

 

ا اجلزء  املكتبية"  وتطبيقاته  احلاسوب  وزارة   لثاين"اساسيات  قبل  من  املعتمد 
 التعليم العايل والبحث العلمي .

 (صادرامل)املراجع الرئيسية  -2

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

• Computing Fundamentals: IC3 Edition, 2014. 
 

اجملالت العلمية  )الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  •
 .....( ،التقارير ،

• Computer Basic Skills Microsoft Windows PCs 

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

• 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
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 سبات واخر تقنيات المستخدمة ج حديثة في مجال الحاتطوير المقرر باالعتماد على منها

 

 
 

 من الحيوياالاالولى: الفصل الثاني/ المرحلة  

 

 جامعة بغداد   المؤسسة التعليمية .193

 وم الحياة قسم عل القسم الجامعي / المركز  .194

 النظري االمن الحيوي اسم / رمز المقرر  .195

  البرامج التي يدخل فيها  .196

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .197

 2020-2021 الفصل / السنة  .198

 نظري ساعة  60 )الكلي(  ات الدراسيةعدد الساع .199

 2020/ 10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .200

 المقرر أهداف  .201

 المن الحيوي اة في يتعرف الطالب على المفاهيم االساسي .1
 كيفية التعامل مع المواد المختبرية واالجهزة والمعدات البايولوجية يتعلم الطالب  .2
 يتعرف الطالب على كيفية انتقا  .3
 وكيفية التعامل معها بحذر  كائنات الممرضةلعدوى وا الل  .4
لالمن  من خالل اتباع االرشادات الدولية سه وزمالئه يتعلم الطالب كيفية وقاية نف .5

 حيوي ال
 تعليم الطالب اخالقيات البحث العلمي وعدم البوح بالمعلومات المهمه .6

 

 

 

 

 االجهزة والمواد المختبرية. ع من الحيوي وكيفية التعامل م سية لالاف على المفاهيم االسالتعر : وصف المقرر
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .202

 فة والفهم رالمع -أ
 هو االمن الحيوي يتعلم الطالب ما  -1أ

 ديةووقاية نفسه من خالل اتباع القواعد االرشااستخدام ية يتعلم الطالب كيف  -2أ

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

  ية تطبيقها بحذرلدولية وكيفالقواعد االرشادية المحلية واالتعرف على  – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

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

 

 

 طرائق التقييم      

 

 تحريرية اختبارات 

 المحاضرة الفكرية خالل  ةاالسئل طرح

 

 
 مهارات التفكير  -ج

 االسئلة الفكرية  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 جهزة العرض الحديثة واالفالم  استخدام ا
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 طرائق التقييم     

 

 اختبارات تحريرية وشفهية  

 
 والتطور الشخصي (.ابلية التوظيف قتعلقة بالمهارات األخرى المالمهارات  العامة والمنقولة )  -د 

 في التخصصتوجيه الطالب وتنمية الرغبة لديه -1د

 واالمن الحيوي  مة الحيويةقوانين السالتوسيع مقدرة الطالب على فهم  -2د

 -3د

     -4د
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 بنية المقرر  .203

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
المساق أو  اسم الوحدة / 

 الموضوع 
طريقة 

 تعليمال
يقة رط

 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 

Laboratory  boratorie,la

 ,risks Biosecurity 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 
حان امت

 فصلي  

5 2 

The Virtual Biosecurity 

Center (VBC), 
Participating 

Organizations 

 

The Virtual 
Biosecurity 
Center 

جهاز 

 العرض 
رات  اختبا

 ة ييوم

6 2 

Participating 

Organizatio, Developing 

a Biosecurity Program 

 

Participating 
Organizatio 

جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 ة يومي

7+8 

 

 

4 

Biosecurity Risk 

Assessment and  

Management Process, 
risk management 

Biosecurity Risk 
جهاز 

 العرض 
اختبارات  

 ية يوم
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 نية التحتية  بال .204

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
      أخرى  ▪

 ت معدة من قبل اساتذة المادة محاضرا
 

اصة ) وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خ

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 

على سبيل   ل) وتشم الخدمات االجتماعية

ال محاضرات الضيوف والتدريب  المث

 (  المهني والدراسات الميدانية
 

 

 ول  القب .205

  المتطلبات السابقة 

  بة  أقل عدد من الطل

  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 

 

 

 الثانية: بكتريا عامة   الفصل الثاني/ المرحلة

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .206

 ةقسم علوم الحيا كلية العلوم/ القسم الجامعي / المركز  .207

 program 

 

المقرر وصف  ونيوفر  البكتيرية  الخلية  مكونات  على  التعرف  السيطرة  و  اثتهاروو  اموه :  وطرق  تضاعفها 

 عليها.
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 General bacteriologyالبكتريا العامة   اسم / رمز المقرر  .208

 اسبوعي تاحة لمالحضور ا أشكال .209

 2021- 2020الفصل الدراسي الثاني  الفصل / السنة  .210

 عملي  ساعة 90+ ساعة نظري  60 اعات الدراسية )الكلي( الس دعد .211

 2020\10\1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .212

 أهداف المقرر  .213

ونمو وتضاعف  ر الخلوي للبكتريا داتركيب الج مكونات البكتريا و تعرف الطالب على

تريا  كايض البكتريا والبكتريا والعوامل المؤثرة على نمو البكتريا واألنواع التغذويه للب

 ومكوناتها الوراثية والطرائق الفيزيائية للسيطرة على البكتريا

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلم والتقييموطرائق التعليم وال مقررمخرجات ال .214

   عرفيةلماالهداف ا -أ

 . التعرف على البكتريا وتركيب جدارها ومكوناتهاطيع الطالب ان يست --1أ

 . ف البكترياعمو وتضامعرفة نالطالب ان يستطيع -2أ

 تاثير العوامل على النمو البكتري واالنماط التغذوية للبكتريا  ان يتمكن من فهم  -3أ

الطرائق الكيميائية   ة على نمو البكترياطريفية السي لعوامل الوراثية وكمعرفة ايض البكتريا وا -4أ 

 والفيزيائية

 الخاصة بالموضوع  يةمهاراتهداف الاال  -ب 

 اع البكتريا والتفريق بين االنواع وعلى ان التعرف 1ب

 التعرف على طرائق زراعة البكتريا وكيفية حساب العدد البكتري  – 2ب

 تري القياسي للنمو البكالتعرف على المنحي  -3ب

 خلوي للجدار والمكونات الخلوية االخرىعرف على التركيب اللتا -4ب

  . 
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 طرائق التعليم والتعلم       

 

 ونية رااللكت الصفوف -1

 استخدام الرسوم على السبورة -2

 للمحاضرة. Power pointو   Data showاستخدام اجهزة ال  -3

 اعداد التقارير.  -4

 وية عرض االفالم الفيدي -5

 الواجب البيتي  -6

 

 

 ئق التقييم راط     

 

 االسئلة االستنتاجية خالل المحاضرة.طرح  -10

 اختبارات تحريريه بعد المحاضرة. -11

 المحاضرات. نجموعة مصلية لمامتحانات ف -12

 اعداد التقارير   -13

 الواجب البيتي  -14

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 

 رات التفكير مهاتعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل تنمية  -1ج

 ية استنتاجية بارات شفوية وتحريرختا - 2ج         

 اعداد التقارير -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

رح الجزء النظري واستخدام عدد تشخيصية من اوساط زرعية واحياء شحية في التوضي استخدام الوسائل

 . data showخدام جهاز مجهرية وتجارب متنوعة في المختبر مع عرض االفالم العلمية باست

 ق التقييم  ائطر   

 

فوية ئلة الشالطالب داخل الصف وقدرته على االجابة على االسئلة االستنتاجية واجابته على االسنشاط 

لغرض التعرف على امكانية الطالب على  تحريريه ومناقشته للنتائج ضمن التقارير المعده من قبلهلوا

 النقد العلمي البناء.  فييدة تسهم كانية طرح افكار جدالتفكير االستنتاجي وبالتالي ام

 

 

 والتطور الشخصي (.  التوظيفقابلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

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

 لي من الحياةعمالجانب ال من مفاهيم واسس في تطبيق مايتلقاه الطالب -2د

 تطوير امكانات الطالب نحو التفكير االستنتاجي -3د
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 بنية المقرر  10

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع  لمطلوبةاالتعلم مخرجات  الساعات  األسبوع

 التعليم 

 لتقييمطريقة ا

التعرف على بداية اكتشاف  12 1+2+3

البكتريا ومكونات الجدار 

لخلوي  الخلوي والمكونات ا

 ريا كتللب

نبذة تاريخية عن االحياء  

المجهرية وتركيب  

 البكتريا 

محاضرة 

 تقليدية 

امتحان يومي 

 وفصلي 

احل نمو  رف على مالتعر 12 4+5+6

البكتريا والمنحنى القياسي  

زياوية  للنمو والعوامل الفي

 المؤثرة على النمو 

 نمو وتضاعف البكتريا 

 العوامل المؤثرة على

 النمو البكتيري 

 

حاضرة م

 ية يدتقل

امتحان يومي 

 وفصلي 

التعرف على االنماط التغذوية  12 7+8+9

 للبكتريا وايضها 

 تغذية البكتريا 

 ا البكتري ايض 

 ةمحاضر 

 تقليدية 

امتحان يومي 

 وفصلي 

10+11+

12 

فية تثبيط او  التعرف على كي 12

قتل النمو البكتيري باستخدام 

 يزيائيةالعوامل الكيميائية  والف

ى النمو  السيطرة عل

كتيري بالطرائق لبا

 الفيزياوية والكيميائية 

محاضرة 

 تقليدية 

امتحان يومي 

 وفصلي 
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 العملي بنية المقرر .215

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 2 االول 
التعرف على اساسيات 

 المختبر بصورة عامة 

كيفية اسخدام المجهر  

الضوئي المركب, 

 االدوات , االجهزة

استخدام  

االجهزة 

واالدوات 

 والمجهر 

كيفية  مالحظة 

الطالب   تعامل 

المجهر  مع 

واالدوات 

 واالجهزة 

 2 الثاني 
االوساط التعرف على 

الزرعية وطرق  

 تحضيرها 
 االوساط الزرعية 

الطالب   قيام 

بتحضير  

االوساط 

 عية الزر

دقه الطالب  

بحساب  

االوساط 

الزرعية  

وتحضيرها  

اضافة الى 

االسئلة 

الشفوية, 

التحريرية, 

التقارير  

 االسبوعية

 2 الثالث 
التعرف على طرق 

 التصبيغ 
 التصبيغ البكتيري 

قيام الطالب 

بتحضير  

المسحة  

البكتيرية 

 وتصبيغها 

قدرته على  

تحضير  

المسحة  

وتصبيغها 

وتشخيصها, 

االسئله 

الشفوية 

والتحريرية 

والتقارير 

 االسبوعية,

 2 الرابع 

التمكين من التفريق 

بين انواع البكتريا  

باستخدام طرق 

 التصبيغ المختلفة 

 التصبيغ االختياري 

تمكين الطالب 

من التمييز 

التفريق بين و

انواع البكتريا 

باستخدام 

 طرق التصبيغ 

قدرته على  

تحضير  

المسحة  

وتصبيغها 

وتشخيصها,  

االسئله 

وية الشف

والتحريرية 

والتقارير 

 االسبوعية

 2 الخامس
التمكين من التفريق 

بين انواع البكتريا  

باستخدام طرق 

 االختياري  التصبيغ

 تصبيغ البوغ البكتيري 

تمكين الطالب 

من معرفة  

شكل وموقع 

قدرته على  

تحضير  

الساليد 
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 البنية التحتية   .216

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 حماضرات من الشبكة املعلوماتية 

يل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على سب

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

1-Kandler O, Wheelis ML (1990). "Towards a natural 

system of organisms: proposal for the domains Archaea, 
Bacteria, andEucarya". Proceedings of the National 

التصبيغ المختلفة ) 

تصبيغ البوغ 

 البكتيري( 

البوغ 

البكتيري 

 وتصبيغه 

تصبيغ البوغ و

وتشخيصه, 

االسئله 

الشفوية 

والتحريرية 

والتقارير 

 االسبوعية

 2 السادس

التعرف على بعض 

الطرائق المستخدمة 

في حساب اعداد  

 البكتيريا 

 العد البكتيري 

تمكين الطالب 

من حساب 

االعداد  

البكتيرية 

بالطرائق  

المباشرة 

وغير 

 المباشرة 

قدرته على  

تحضير  

الساليد 

وحساب  

  د االعدا

البكتيرية 

وتطبيق 

القانون  

الخاص بكل 

طريقة, 

اضافة الى 

االسئله 

الشفوية 

والتحريرية 

والتقارير 

 االسبوعية

 2 السابع 
التعرف على بعض 

الطرائق المستخدمة 

 في الزرع المايكروبي 
 طرائق الزرع 

تمكين الطالب 

من التعرف 

على بعض  

طرائق الزرع  

وكيفية 

اجراءها  

وماهي فائدة  

 كل طريقة 

ن خالل  م

تطبيق 

االساسيات  

)كيفية مسك 

الطبق,  

الزرع, 

التعقيم,.....(,  

اضافة الى 

االسئله 

الشفوية 

والتحريرية 

والتقارير 

 االسبوعية

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC54159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC54159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC54159
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 Academy of Sciences of the United States of والمواقع االلكترونية ( 
America. 87 (12): 4576–9. 
2-Woese CR, Fox GE (1977). "Phylogeneticstructure of the 
prokaryotic domain: the primary kingdoms". Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States 
of America. 74 (11): 5088–90.  
3-Fredrickson JK, Zachara JM, Balkwill DL, Kennedy D, Li 
SM, Kostandarithes HM, Daly MJ, Romine MF, Brockman 
FJ (2004). "Geomicrobiology of high-level nuclear waste-
contaminated vadose sediments at the Hanford site, 
Washington state". Applied and Environmental 
Microbiology. 70 (7): 4230–41 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

لمثال محاضرات الضيوف والتدريب  ا

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 تدريب الطلبة على التعامل مع البكرتاي

  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي   -12

 

 يب الطلبة على تقنيات زرع البكتريا مع اعداد المحاضرات الفيديوية تدر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC432104
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC432104
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC444790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC444790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC444790
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 2بات  سالمرحلة الثانية: حا  فصل الثاني/ ال

 

 بغداد جامعة  يميةالمؤسسة التعل .217

   قسم علوم الحياة كلية العلوم/ / المركز  علميالقسم ال .218

 2 علم الحاسوب اسم / رمز المقرر  .219

 اسبوعي شكال الحضور المتاحة أ .220

 اني الثالفصل  2020-2021 الفصل / السنة  .221

 عمليساعة  90ساعة نظري+  60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .222

 2020-10-1 ا الوصف  ذإعداد هتاريخ  .223

 اف المقرر أهد .224

 الطالب ستراتيجيات حل المشاكل بطريقة متطورة تعلم  •

لالستفاده   اإلتقان على اإللتزام و اليت يواجهها، كما تعلمه الرايضية  حموسبة للمسائل كيف يفكرو كيف يضع حلول  تعلم الطالب
 منها يف جماالت احلياة العلميه واملهنية. 

 

 

 

 
 

 

 محوسبة. سائل الرياضية بطريقة : التعرف على كيفية حل الميوفر وصف المقرر

 والتعلم والتقييم ائق التعليموطر المقررت امخرج .225
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   االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 أنواع المعادالت الرياضية حاسوبيا  ان يستطيع الطالب اإلستفادة من البرمجة لحل كافة -1أ

و البرمجة تساعد في عملية حل المسائل الرياضية الخاصة ببرمجة . الرياضيات أساس كل العلوم 2أ

     بطريقة إحترافية.ية المعقدة داول اإلحصائجالعمل  الجينات و

   االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ب النتائج المتوقعة على السبورة استخدام وسائل اإليضاح و حسا –- 1ب

 تحليل المخرجات تنفيذ البرامج على الحاسوب و – 2ب

        اعداد تقارير الخاصة بالموضوع – 3ب

 

 

 ر التفكي مهارات -ج

 طة و المعقدة ادالت البسيحل المع -1ج

 التعرف على نتائج البرامج قبل تنفيذها    2ج

 تطوير كفاءة العمل على الحاسوب  -3ج

 

 

 

 طرائق التقييم      

 اعداد تقارير –شهرية  و فصلية -اختبارات اسبوعية          
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

      

 خرجات الناتجة و تحليلها مقارنة الم اسوب عمليا وحعلى ال تنفيذ البرامج      

 . استخدام الوسائل التوضيحية و المصادر الحديثة من الشبكة المعلوماتية     

 Data Showإستعمال      

 

 
 طرائق التقييم     

 

 اعداد تقارير –شهرية  و فصلية -رات اسبوعية اختبا         
 

 رى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. مهارات األخ لمنقولة ) الاأهيلية التالمهارات  العامة و -د 

 لمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى ا -

 اهمية استخدام الحاسوب في كافة مجاالت المختبرات البايولوجية.توجيه الطالب على  -1د

 ة لحل المسائل الرياضية و اإلحصائية و الكيميائية.لغة البرمج إستعمالعلى  به الطالتوجي -2د
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 البنية التحتية   .227

 الكتب المقررة المطلوبة  -21

مصادر  كتب المقرر+ -المادةات مقررة من استاذ محاضر

 .حديثة من االنترنت

 

• "  الجزء  "المكتبية  وتطبيقاته الحاسوب  اساسيات 
  
 البحثو  العال   ليمعالت ارةوز  قبل من المعتمد الثان 

 . العلم  
 

 
 

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

 

المراجع الرئيسية  -22

 المصادر( )
www.microsoft.com,  www.edx.org 

وصى بها يع التي الكتب والمراج  (ز

   ة ،التقارير ،.....(جالت العلمي)الم

مصادر  كتب المقرر+ -محاضرات مقررة من استاذ المادة

 .حديثة من االنترنت
 

• "  الجزء  "المكتبية  وتطبيقاته الحاسوب  سيات اسا
  
 والبحث العال   التعليم ارةوز  قبل من المعتمد الثان 

 بنية المقرر  .226

 الساعات  األسبوع
لم  مخرجات التع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

1  +2   +3 

18 

Introduction to 

VBA 

Excel VBA 

D
at

a 
S

h
o
w

 +
 P

ra
ct

ic
al

 w
o
rk

 o
n
 P

C
 

ت
نا
حا

مت
ال

ا
 

ية
ع

بو
س

ال
ا

 

4  +5   +6 

التعرف على المتتاليات و  

المتواليات البسيطة و  

 Sequencesالمعقدة  

and Series 

 

7  +8   +9 

أمثلة عن المصفوفات 

فضالً عن مثال عن  

قة  تحويل عناصر المصفو

ثنائية البعد إلى مصفوفة  

 VBAفي  أحادية البعد

Arrays and Matrix 

in Excel VBA 

10   +11   +

12 

Sord and Search 

Data in Excel and 

in Excel VBA 

http://www.microsoft.com/
http://www.edx.org/
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 . العلم  
 

Computing Fundamentals: IC3 Edition, 

2014.  

 

ية ،مواقع االنترنيت  ع االلكترون المراج (س

 .....، 

• www.edx.org 
• www.python.org 
 

• https://www.codecademy.com 

• www.biopython.org 

• www.microsoft.com 
 

 
 

 

  (ش

• Third-generation sequencing and the future of 
genomics, 2016. 

• Complex rearrangements and oncogene 
amplifications revealed by long-read DNA and RNA 
sequencing of a breast cancer cell line,. 

 

1.  
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .228

Google App Script 

 

 
 

ي/ المرحلة الثانية: تصنيف حياتي فصل الثانال  

 

University of  Baghdad  1. Teaching Institution 

College of Science/ Department of 

Biology 
2. University Department/Centre 

Biosystematics 3. Course title/code 

Study the diversity of animals and plants and their relationships.  

http://www.edx.org/
http://www.python.org/
https://www.codecademy.com/
http://www.biopython.org/
http://www.microsoft.com/
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Bachelor in Biology 4. Programme(s) to which it contributes 

Teaching Lecture 5. Modes of Attendance offered 

2021- 2020 6. Semester/Year 

60 hours theoretically + 90 hours 

practically  7. Number of hours tuition (total) 

1/10/ 2020 
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 

e. Relationships among living things through tim relationshipspresent, and the 

are visualized as evolutionary trees Phylogenies have two components: 

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

amount of evolution)                                                                                                

                
 

 

                       . 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

 

 

 
B- 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 

https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence
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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 Theoretical and Practical  

 

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 

 Cliveby Plant Taxonomy and Biosystematics  -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 

nomy and journal of taxo omrScholarly articles f

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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Bachelor in Biology Pre-requisites 

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 
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 نيف نبات فصل الثاني/ المرحلة الثانية: تصلا

 

  ة بغدادجامع ليميةعتسسة الالمؤ .229

 قسم علوم الحياةكلية العلوم/  القسم الجامعي / المركز  .230

 نبات  فتصني اسم / رمز المقرر  .231

 Power pointو   wordبرنامج مايكروسوفت  البرامج التي يدخل فيها  .232

 اسبوعي احة أشكال الحضور المت .233

 2020 -2021 الفصل / السنة  .234

 ساعة عملي   90نظري +  ةساع 60 )الكلي( ة يساعات الدراسعدد ال .235

 2020 /10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .236

 أهداف المقرر  .237

 ثماراملصطلحات اخلاصة بكل من الساق واجلذر واالوراق واالزهار والنورات وال التعرف على  -1

 عادلة الزهرية والرموز دراسة امل -2

 دراسة صفات خمتلف العائالت النباتية  -3

 فييح التصنا فتاملدراسة  -4

 
 
 
 
 
 

 باتية. لنبات والخصائص التصنيفية للعوائل النالتعرف على المراتب التصنيفية لعالم ا : ف المقرروص

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .238
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 فهم المعرفة وال -أ
 حفظ ودراسة الصفات المظهرية للنباتات المختلفة-1أ

 ت دراسة صفات مختلف العائال -2أ

 طوات المفاتيح التصنيفية لتعرف على خا -3أ
 -4أ
  
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 وئي والتشريحي لمجهر الضاكل من  عم التعامل – 1ب

 النماذج الجافة والطرية للنباتات دراسة مختلف   - 2ب

 تحديد العائلة النباتية للعينات المجهولة الهوية تعلم  – 3ب

     -4ب

 لتعلم  عليم واطرائق الت     

 خدام اجهزة العرض لمختلف المحاضرات العملية والنظرية است -
 يمية )السبورات( حات التعلوعلى الل السومات واالشكاستخدام الر -
 النماذج النباتية الجافة والطريةاستخدام  -

 

 رائق التقييم ط     

 

 اختبارات شفوية  -
 اختبارات تحريرية  -
 اعداد تقارير  -

 
 مهارات التفكير  -ج

 النباتات المختلفة زاء تعرف على اجال -1ج

 استعمال المفتاح التصنيفي التعرف على -2ج

 ت الزهرية ة المعادالبيقة كتارط التعرف على-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 تلف المحاضرات العملية استخدام اجهزة العرض لمخ -
 ( استخدام الرسومات واالشكال على اللوحات التعليمية )السبورات -
 لتقارير االسبوعيةعلى كتابة االحث  -

 

 طرائق التقييم     

 

 اختبارات شفوية  -
 ت تحريرية اختبارا  -
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 شخصي (.والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ال ت  العامةاالمهار -د 

 صالتشخي مهارة الكشف عن االسم العلمي والعائلة النباتية للعينات النباتية مجهولة-1د

 -2د

 -3د

     -4د
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 البنية التحتية   .240

 مطلوبة : الالقراءات 

 ة ياألساس النصوص ▪
 مقرر كتب ال ▪
 أخرى       ▪

 حماضرات نظرية وعملية  -

 التصنيفي للعائالت الزهريةاملفتاح  - علم التصنيف العام -

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

لبرمجيات  ريات واورش العمل والدو

 لمواقع االلكترونية ( وا

• Pandey, B.P. 2009. A textbook of Botany, Angiosperms, 

Taxonomy, Anatomy, Embryology (including tissue culture) and 

economic botany. S. chand & Company LTD. Ram Nagar, New 

Delhi. 990 pp 

 بنية المقرر  .239

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اق  م الوحدة / المساس

 وعموضلأو ا
 طريقة التقييم قة التعليم طري

1 16 
التعرف على 

المصطلحات الخاصة 

 ق واالوراق بالسا
 الساق واالوراق 

محاضرات 

نظرية وجزء  

عملي 

 مختبري 

اختبارات  

شفوية 

 وتحريرية 

2 16 
التعرف على 

المصطلحات الخاصة 

 باالزهار 
 االزهار 

محاضرات 

نظرية وجزء  

عملي 

 ري تبمخ

اختبارات  

ية شفو

 رية ي وتحر

3 16 
التعرف على 

المصطلحات الخاصة 

 بالنورات 
 النورات 

محاضرات 

  نظرية وجزء

عملي 

 مختبري 

اختبارات  

شفوية 

 وتحريرية 

4 16 
التعرف على 

المصطلحات الخاصة 

 بالثمار 
 لثمار ا

حاضرات م

ة وجزء  نظري

عملي 

 مختبري 

اختبارات  

شفوية 

 وتحريرية 

5 16 
 احدراسة المفت

ادلة التصنيفي والمع

 هرية زال
 تاح التصنيفي المف

محاضرات 

نظرية وجزء  

عملي 

 مختبري 

اختبارات  

شفوية 

 رية وتحري 

6 16 
دراسة بعض العائالت 

 الزهرية 
 العائالت الزهرية 

محاضرات 

نظرية وجزء  

عملي 

 تبري مخ

تبارات  اخ

ة شفوي

 وتحريرية 
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• Rendle, A.B. 1925. The classification of flowering plants . 

vol. II. Dicotyledons, Cambridge university press. London. 636 

pp 

• Simpson, M.G. 2012. Plant systematic (2ed).  Elsevier inc. 

740 pp 

 

اعية ) وتشمل على سبيل  الخدمات االجتم

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 ( المهني والدراسات الميدانية 

تصنيف عدد   – املدرسية وتوضيح بعض النماذج الشائعة بال السفراتاستق
 نباتية المن النماذج 

 
 

 ل  القبو .241

 ة الحصول على شهادة االعدادية وعبور المرحلة االولى بعلوم الحيا ابقة طلبات الستالم

 طالب في الشعبة الواحدة 10 أقل عدد من الطلبة  

 الواحدةالشعبة طالب في  20 أكبر عدد من الطلبة  
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 الفصل الثاني/ المرحلة الثانية: طفيليات 

 

 بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .242

 اةالحي علوم قسم /كلية العلوم  / المركز  علميالقسم ال .243

 علم الطفيليات االبتدائية   اسم / رمز المقرر  .244

 تاحة أشكال الحضور الم .245
 اسبوعي

 2020-2021 نة سصل / الالف .246

 )الكلي( ية اعات الدراسعدد الس .247
   ساعة عملي  90+ نظري  ساعة 60 

 2020/ 1/10 تاريخ إعداد هذا الوصف   .248

 أهداف المقرر  .249

 و االقتصادية   االهميه الطبيةالطفيليه ذات  ئيات االبتدا دراسة -4

 تها و دورات حياو التعرف على مضائفها  االبتدائيات هذه  دورات حياةدراسة  -5

 الوقايه منها والعالجات المستخدمهو التشخيصق و طر بالطفيلياتاالصابه  طرق سةادر -6

 

 

 
 

ذات االهمية الطبية واالقتصادية والتعرف على مميزاتها ودورات  طفيليات االبتدائية  لدراسة ا:  وصف المقرر

 حياتها. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .250
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   هداف المعرفيةاال -أ
 المنتشرة محليا و عالميا  الطفيليات االبتدائية ان يتعرف الطالب على علم  -1أ

 ها  الوقاية من و طرق االبتدائيات الممرضةشخيص تكيفية  ان يتعرف الطالب على  -2أ

 ان يتمكن الطالب من تمييز االنواع المرضيه منها  -3أ

 يته وعائلته توجيه الطالب لبث الثقافه الصحيه في ب -4أ

 

   االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الطفيليات الممرضة المنتشرة في العراق  تشخيص - 1ب

   يهالطفيل االبتدائياتبحث حول احد  بأعداد يقوم  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 عرض تقديمي باوربوينت  

 محاضرات اونالين على اليوتيوب 

  Google Classroomنصة عل مع الطالب على مالتفا
 

 طرائق التقييم      

  Google form quiz بواسطة  Google Classroomختبارات اونالين على منصة ا

 ليات ل احد الطفياعداد تقرير نظري حو

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

باستخدام المنصات  المعلومات اونالين تطوير مهارات الطالب في التعليم االلكتروني و البحث عن  -1ج

 التعليمية 

  التفكير االستنتاجي فيما يتعلق بتشخيص الطفيليقدرة الطالب على  2ج

 علمي البناءعلى طرح افكار جديدة والنقد ال لالتواص -32

 توجيه الطالب نحو التركيز على نوع االعراض التي تسببها االصابات المختلفه -43

 

 والتعلم   طرائق التعليم    

 اليوتيوب اونالين على  محاضرات

 Google Classroomصة التفاعل مع الطالب على من

 

 طرائق التقييم     

 

  Google form quizواسطة ب  Google Classroomن على منصة يت اونالاختبارا 

 اعداد تقرير نظري حول احد الطفيليات 
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 لمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. االمهارات األخرى  المنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 ي الدقيق لهذه الطفيليات بخيص الطتطوير مهارة الطالب باستخدام الطرق الصحيحه في التش -1د

 انية العمل في المجال الطبي ساهم في امكالتي ت

 -2د

 -3د

     -4د
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 بنية المقرر  .251

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 ةالمطلوب
الوحدة / أو  اسم 

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

1 2 Definition of 
Parasites, Types of 
parasitic symbiosis, 
Types of hosts, 
Modes of parasitic 
infection, General 
terminology, 
protozoa 
classification 
&reproduction.   

Introduction to 
Protozoan 
Parasitology   

محاظرات  

 فديوية يهنظر

اونالين 

بواسطة 

Google 
Classroom  

2 2 Morphology, Life 
cycle, 
Pathogenicity, 
Diagnosis, 
treatment and 
prevention.  

Sub-phylum: 
Sarcodina, 
Entamoeba 
histolytica, E. 
dispar, E. hartmani, 
E. coli, Endolimax 
nanus, Iodaoeba 
butschlii, 
Entamoeba 
gingivalis,  

محاظرات  

 فديوية نظريه

اونالين 

بواسطة 

Google 
Classroom  

3 2 Morphology, Life 
cycle, 
Pathogenicity, 
Diagnosis, 
treatment and 
prevention. 

Naegleria fowleri, 
Acanthamoeba. 
Subphylum: Ciliata 
Balantidium coli 
Subphylum: 
Flagellata 
Dientamoeba 
fragilis, Giardia 
lamblia,  

محاظرات  

 فديوية نظريه

 اونالين

بواسطة 

Google 
Classroom  

4 2 Morphology, Life 
cycle, 
Pathogenicity, 
Diagnosis, 
treatment and 
prevention. 

Chilomastix mesnili, 
Trichomonas 
vaginalis, T. tenax, 
T. hominis,  

محاظرات  

 يةفديو نظريه

اونالين 

بواسطة 

Google 
Classroom  

5 2 Morphology, Life 
cycle, 
Pathogenicity, 
Diagnosis, 
treatment and 
prevention. 
New and Old world 
leishmaniasis. 

Leishmania forms: 
Amastigotes and 
Promastigotes, Old 
world and New-
World 
leishmaniasis, 
Leishmania tropica, 
L. major, L. 

محاظرات  

 فديوية ظريهن

اونالين 

بواسطة 

Google 
Classroom  
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donovani, L. 
infantum, L. 
braziliensis. 

 

6 

 

2 

 

 

 Exam   محاظرات

 فديوية نظريه

ن اونالي

بواسطة 

Google 
Classroom  

7 2 Morphology, Life 
cycle, 
Pathogenicity, 
Diagnosis, 
treatment and 
prevention. 

Trypanosoma 
forms: 
Epimastigotes and 
Trypamastigotes. 
Trypanosoma 
brucei gambiense, 
T.b. rhodesiense, T. 
cruzi. 

ت  امحاظر

 فديوية نظريه

اونالين 

بواسطة 

Google 
Classroom  

8 2 Morphology, 
Erythrocytic and 
Exoerythrocytic Life 
cycle, 
Pathogenicity, 
Diagnosis, 
treatment and 
prevention. 

Sub-phylum: 
Sprozoa. 
Plasmodium 
falciparum, P. 
vivax, P. ovale, P. 
malariae. 

محاظرات  

 ويةيفد ظريهن

اونالين 

بواسطة 

Google 
Classroom  

9 2 Morphology, Life 
cycle, 
Pathogenicity, 
Diagnosis, 
treatment and 
prevention. 

Apicocomplexa, 
Toxoplasma gondii, 
Cryptosporidium  

محاظرات  

 فديوية نظريه

اونالين 

واسطة ب

Google 
Classroom  

10 2 Morphology, Life 
cycle, 
Pathogenicity, 
Diagnosis, 
treatment and 
prevention. 

Sarcocysts, 
Isospora belli, 
Cyclospora 
cayetanesis,  

محاظرات  

 فديوية نظريه

اونالين 

طة بواس

Google 
Classroom  

11 2  Exam   محاظرات

 فديوية نظريه

اونالين 

اسطة بو

Google 
Classroom  

 
 

 ي لالعم بنية المقرر.10

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم 
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 .البنية التحتية  11

      الكتب المقرر المطلوبة -1

  قررة من قبل اساتذة المادة  محاضرات م

( وكتب اجنبيه  العملي  توفر الكتاب المنهجي )علم الطفيليات

 ليات متنوعه حول علم الطفي

 االستعانه بالبحوث والتقارير الحديثه باالنترنت 

 مصادر حديثة من شبكة االنترنت

 المراجع الرئيسية )المصادر(  -2

لساليدات  مصادر حديثة من شبكة االنترنت + صور الكترونية 

 المقرر

 
 An Epidemiology Study of Some 
Protozoan Parasitic Diseases in Iraq from 
2011 Till 2015  
Israa S. Mosa1, Sinan Ghazi Mahdi2, Entsar J. 

Saheb1* 

 Journal of Al-Nahrain University Vol.20 (3),  

2017, pp.115-120, 

 

The Association of Toxoplasma gondii 

Infection in Breast 
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 له واالستدامة

      
      
      

 
 
 

 البنية التحتية  .264

 القراءات املطلوبة :
 النصوص األساسية   ▪

 تب املقررك ▪

   أخرى     ▪

 اساتذة املادة حماضرات  •

• Evolution; the triumph of an idea – cari zimmer, harper 

Collins 2006 

• What evolution is? Ernst mayr. Basic book , 2001 

• Speciation . jerry A, coyne and H. allen Orr sinauer 

assocates , 2004 

 

 

ى سبيل املثال ورش  متطلبات خاصة ) وتشمل عل
 االلكرتونية ( املواقعو ورايت والربجميات العمل والد

• www.bio.org 
• www.khanacademy.org 
• www.nature.com 

اخلدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل املثال 
سات رادهين والدريب املحماضرات الضيوف والت

 نية ( امليدا

Conservation biology. Harlow, Essex, England: Longman. 

Yom-Tov, Y. (1988). The Zoogeography of the birds and 

mammals of 

Israel. In: Y. Yom - Tov and E. Tchernov (Eds.), The 

zoogeography of Israel: 
The distribution and abundance at a zoogeographical crossroad. 

Dordrecht: Dr. 

• W. Junk Publishers. 
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 أهداف المقرر  .273
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الوظائف  ل االعضاء جمتمعه لغرض اداء العضاء وكذلك توضيح عمليه التوازن بني عمت املرضية اليت تصاحب عمل هذه ااحلاال

 االساسيه 

 االعضاء.  يولوجية داخل الجسم والية عملالتعرف على الفعاليات الفس : وصف المقرر

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .274

 المعرفة والفهم  -أ
 تعريف الطالب بالماده بشكل عام-1أ
 الجسم يموجود فعضو تعريف الطالب بكل  -2أ

 ي الجسم تعريف الطالب بوظيفة كل عضو ف -3أ
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 تعريف الطالب باالمراض المترتبه على حدوث خلل في عمل عضو معين  -5أ
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 النشاطا ت العلمية بتقديم البحوث والمقاالت العلمية الخاصة بمنهج المادة-2
 

 ييم قائق التطر      

 

 مية طريق االختبارات الفصلية واليو عن

 االلكتروني  الصفلحضور والمشاركة الفعالة في عن طريق متابعة مداومة الطلبة على ا
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 بنية المقرر  .275

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع

اسم الوحدة /  

المساق أو 

 الموضوع 

 طريقة التعليم 
ة طريق

 م يالتقي

 2 االول 
مقدمه عامه في مفهوم علم  

 الفسلجه الحيوانيه 

الفسلجة 

 الحيوانيه 

ره الفديويه في المحاض

 وني الصف االلكتر

امتحانات 

 يوميه

 الكترونيه

 الثاني 
تاثيردرجات الحراره على الجسم   2

 للحيوانات  واليات التكيف

الفسلجة 

 الحيوانيه 

المحاضره الفديويه في 

 وني لكترالصف اال

انات حامت

ه يومي

 الكترونيه

 الثالث 
2 

 تركيب ومكونات الجهازالعصبي 
الفسلجة 

 الحيوانيه 

محاضره الفديويه في ال

 لكتروني الصف اال

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

 الرابع 
2 

 فسلجة الجهازالعصبي 
الفسلجة 

 الحيوانيه 

المحاضره الفديويه في 

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 يهالكترون 

 الخامس

2 
نات الجهاز  كوتركيب وم

 الهضمي 

الفسلجة 

 الحيوانيه 

المحاضره الفديويه في 

 تروني الصف االلك

امتحانات 

يوميه 

 نيهالكترو

 السادس

2 

 فسلجه واليه الهضم 
الفسلجة 

 الحيوانيه 

المحاضره الفديويه في 

 الصف االلكتروني 

امتحان 

 فصلي

 الكتروني 

امتحان 

 فصلي اول 

2 

 
الفسلجة 

 يه يوانالح

انات حامت 

 فصلي

 لكتروني ا

 السابع 
جهاز دراسة الية ووظائف  2

 الدوران

الفسلجة 

 الحيوانيه 

المحاضره الفديويه في 

 اللكتروني الصف ا

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

 الثامن
دراسة الية ووظائف الجهاز   2

 التنفسي 

الفسلجة 

 الحيوانيه 

المحاضره الفديويه في 

 الصف االلكتروني 

ات امتحان

وميه ي

 ترونيهكال

 اسع لتا
دراسة الية ووظائف الجهاز   2

 اللمفاوي 

الفسلجة 

 الحيوانيه 

الفديويه في المحاضره 

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 الكترونيه

 العاشر 
دراسة الية ووظائف الجهاز   2

 البولي 

الفسلجة 

 الحيوانيه 

المحاضره الفديويه في 

 الصف االلكتروني 

امتحانات 

يوميه 

 ونيهلكترا

حادي لا

 عشر

دراسة الية ووظائف الجهاز   2

 العضلي 

الفسلجة 

 الحيوانيه 

في  المحاضره الفديويه

 الصف االلكتروني 

ت امتحانا 

يوميه 

 الكترونيه
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 العملي بنية المقرر .276

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 االول 

 + الثاني 
2 

التعرف على مكونات  

الدم و على ميكانيكية  

 عمل موانع التخثر 
 علم الدم  

استخدام شاشة  

عرض و تعليم ال

طريقة سحب 

 الدم

المعاينه و 

االسئلة 

 التحريريه                   

 2 الثالث 
قياس نسبة 

الهيموغلوبين وحجم 

 كريات الدم المنضغطه
 علم الدم 

استخدام شاشة  

العرض وجهاز  

ساهلي وجهاز 

الطرد المركزي  

 الدقيق

تقرير عن  

التجربه 

واسئله 

 تحريرية 

 2 الرابع  
  قياس معدل سرعة

ترسيب كريات الدم 

 الحمراء 
 علم الدم 

استخدام شاشة  

 العرض 

 اسئله

تحريرية و 

تقارير  

 مختبريه 

الخامس +  

    السادس
2 

عد كريات الدم  

الحمراء وخاليا الدم 

البيضاء والعد  

 التفريقي لها 

 علم الدم  
استخدام شاشة  

 العرض 

االسئلة 

التحريرية 

 وتقارير 

 الدم علم  ة عد الصفيحات الدموي 2 السابع 
استخدام شاشة  

 العرض 

االسئلة 

التحريرية 

 وتقارير 

 2 الثامن
حساب زمن نزف 

 وتخثر الدم
 علم الدم 

استخدام شاشة  

 العرض 

االسئلة 

التحريرية 

 وتقارير 

 علم الدم  ثوابت الكريه الحمراء  2 التاسع 
استخدام شاشة  

 العرض 

االسئلة 

التحريرية 

 وتقارير 

 2 العاشر 
تحديد مجاميع الدم  

 ضغط الدم  وقياس
 علم الدم   

استخدام شاشة  

 العرض 

االسئلة 

التحريرية 

 وتقارير 

الحادي 

 عشر 
2 

العالقات االوزموزيه 

 وفحص هشاشة الدم 
 علم الدم  

استخدام شاشة  

 العرض 

االسئلة 

التحريرية 

 وتقارير 

 2 الثاني عشر 
الدوران الشعيري في 

 صفاق الضفدع 
 تجارب الضفدع

استخدام نموذج  

الضفدع 

 هرالمركب والمج

االسئلة 

التحريرية 

 وتقارير 

 2 الثالث عشر  

دراسة بعض مفاهيم 

الدوران الشعيري في 

 الضفدع

 تشريح الضفدع
استخدام نموذج  

 الضفدع

االسئلة 

التحريرية 

 وتقارير 
االسئلة استخدام محرار الطالب محور  بعض التجارب  2 الرابع عشر 
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 البنية التحتية   .277

 الكتب المقررة المطلوبة  -23
Guyton and Hall. (2011). Guyton and Hall  

Text book of medical physiology. McGraw Hill 
Companies 

المراجع الرئيسية  -24

 )المصادر( 
www. Human physiology.com                               

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ص

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

Guyton and Hall. (2011). Guyton and Hall  
Text book of medical physiology. McGraw Hill 

Companies 

مراجع االلكترونية ،مواقع ال (ض

 االنترنيت ،..... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .278

 وعرض فديوات توضيحيه ومصادر حديثه  اضافه مواضيع حديثه ومفردات جديده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الخاصه باالتزان  

 الحراري لدى الطلبه 

التحريرية  يط وهيتر وخ التجربه 

 وتقارير 

الخامس 

 عشر
2 

فسلجة قلب الضفدع  

 وتسجيل ضربات 
 تشريح الضفدع قلب الضفدع

االسئلة 

التحريرية 

 وتقارير 
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 : تلوث ة الثالثةلالمرح  / نيثاالفصل ال

 

 بغداد   جامعة المؤسسة التعليمية .279

 قسم علوم الحياة  كلية العلوم/  القسم الجامعي / المركز  .280

 التلوث البيئي   اسم / رمز المقرر  .281

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .282

 2021-2020 الفصل / السنة  .283

 ساعة عملي  90نظري + عة سا 60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .284

 2020 /10/ 1 ذا الوصف  تاريخ إعداد ه .285

 المقرر  أهداف .286

   مفهوم التلوث يتعرف الطالب على  .1
 بيئة  مصادر الملوثات الرئيسية وتأثيراتها المختلفة االنسان وال .2
 لسيطره عليها  ان خالل ايضا على كيفية التعامل مع هذه الملوثات ميتعرف  .3

 

 
 

 
 
 
 
 

 لسيطرة عليه. : التعرف على مفهوم التلوث ومصادره وكيفية اوصف المقرر

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .287
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 فهم عرفة والالم -أ
 هم التلوث ولماذا يحدث ف -1أ

 اهم تاثيرات التلوث البيئي وخاصة على االنسان  يتعلم  -2أ

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

  ة بيئته من التلوث يفية حماتعليم الطالب كي – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

  از العرضجه استخدام .1
 السبورة الرسوم والمخططات على استخدام  .2

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اختبارات تحريرية 

 يومية اختبارات شفهية وامتحانات 

 
 مهارات التفكير  -ج

 ضرة  ا اء المحطرح االسئلة الفكرية اثن -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 فالم  االاستخدام اجهزة العرض الحديثة و

 

 لتقييم  طرائق ا   

 

 اختبارات تحريرية وشفهية  

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

 ة لديه في التخصصبية الرغتوجيه الطالب وتنم-1د

   التلوث والملوثات الرئيسية توسيع مقدرة الطالب على فهم -2د

 -3د

     -4د
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 البنية التحتية   .289

 ة : لوبالقراءات المط

 ة وص األساسيالنص ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 حماضرات معدة من قبل اساتذة املادة  
   التلوث البيئي كتاب 

 

 نية المقرر ب .288

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع
 ييمطريقة التق طريقة التعليم 

1+2+3 18 

التعريف بالتلوث 

البيئي وخصائص 

وتلوث  الملوثات

هواء واهم ملوثات  لا

 الهواء 

 مقدمة عن التلوث 
 

 جهاز العرض 
اختبارات  

 يومية 

4+5+6 18 

المشاكل   تعرف علىال

البيئية ذات الطابع  

العالمي مثل االحتباس  

الحراري وثقب  

االوزون التلوث  

االشعاعي واهم انواع  

 المؤينة  االشعاعت

ملوثات مرتبطة 

 بالهواء 
 جهاز العرض 

اختبارات  

 ومية ي

7+8+9 18 

التعرف على مصادر  

تلوث المياه وانواع  

ملوثات المياه  

 والتلوث الفلزي 

 ز العرض جها ماء  ال تلوث
تبارات  اخ

 يومية 

10+11 +

12 
18 

التعرف مصادر تلوث  

التربة واهم ملوثات 

التربة فضال عن  

التعرف على اهمية 

االسمدة والمبيدات 

وانواعها وتاثيراتها 

 البيئية  

 امتحان فصلي    جهاز العرض  لتربة  تلوث ا
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وتشمل على سبيل المثال   متطلبات خاصة )

  ورش العمل والدوريات والبرمجيات

 ع االلكترونية ( قوالموا

 
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. 

Histopathological biomarkers in feral freshwater fish 

populations exposed to different types of contaminant 

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

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

ت الضيوف والتدريب  ا ل محاضرالمثا

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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 صل الثاني/ المرحلة الثالثة: فطريات الف 

 

 جامعة بغداد   المؤسسة التعليمية .290

 علوم الحياة  م/ وية العلكل  ركز / الم علميالقسم ال .291

 علم الفطريات   اسم / رمز المقرر  .292

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .293

 2021 -2020الثالثة المرحلة   /الثاني  سنة صل / الالف .294

   عملي ساعة  90نظري + ساعة  60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .295

 2020 /10 /1  تاريخ إعداد هذا الوصف   .296

 أهداف المقرر  .297

 ة تصنيف الفطريات وتشخيصها   يالب كيفتعريف الط -1

 المختلفة   دراسة وبائيتها وطرائق السيطرة والمكافحة -2

 ى دورة حياة الفطريات   لتعرف علا -3

 دراسة بعض الفطريات الممرضة لالنسان والتي لها اهمية  طبية   -4

 ئيتها. : التعرف على الفطريات ودراسة تصنيفها ودورات حياتها ووبا رر  وصف المق 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم رالمقرمخرجات  .298
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   االهداف المعرفية -أ
 ت الممرضة للنبات واالنسان وطرق تشخيصها االفطري تصنيف  -1أ

 كل فطر تعريفهم  بدورات الحياة ل -2أ

 مراضية واالضرار الذي يسببة الفطر  راسة االد -3أ
 دراسة طرق العالج   -4أ
 عية وسبل الوقاية تجنب الخسائر على مستوى المحاصيل الزر -5أ

   بالمقرراالهداف المهاراتية الخاصة   -ب 

 لفطريات مظهريا  اتشخيص   – 1ب

 رسم مظهري وتشريحي للفطر   – 2ب

 اء المهمةير االجراشلكل فطر وت  رسم دورة الحياة  – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم       

( وكذلك  google class room ) وعرضها باستخدام    power pointاعداد المحاضرات ببرنامج  -1

 (  Telegram ) مالتلغراباالستعانة ببرنامج التواصل االجتماعي 

الفديوات و دقيقة الى الرسومات استخدام مصادر حديثة من الشبكة المعلوماتية في الحصول عل -2

 التوضيحية  

 طرائق التقييم      

 موعد المحاضرة و التفاعل ( اثناء google class room ) الحضور و التواجد على منصة  -1

 شهرية  -اسبوعية  -اختبارات    -2

 تقارير  اعداد ال -3

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ة السابقة اختبارات اسبوعية عن موضوع المحاضر -1ج

 فصلي شامل  امتحان -2ج

 حث الطالب على االطالع على كل ماهو جديد بما يخص علم الفطريات   -3ج

 اضرة حفي الم الب اثناء المحاضرة ليتم حلها في المحاضرة نفسها او ليتم جلب حلهااعطاء اسئلة للط -4ج

 الالحقة و فتح باب النقاش من خالل طرح االسئلة      
 رات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المها تأهيلية الت  العامة والمهارا -د 

 رغبة في التخصص بمجال المختبرات البايولوجية توجية الطالب وتنمية ال -1د

 تميز بين الفطريات الممرضة  وغير الممرضة  الب علىتوسيع مقدرة الط -2د

 الثانوي من الفطريات التي تعتبر كمضادات ت االيض با استخالص مركتوسيع مقدرة الطالب على  -3د

 حياتية       
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 العملي    بنية املقرر -10
 طريقة لتقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة او املوضوع  خمرجات التعلم    املطلوبة  الساعات  االسبوع 

الفطرايت , انواع النكاثر   تعريف 16 3, 2, 1
جة الفطرايت , تغذيتها ,  , انس 

فوائدها و مضارها, انواع 
 االوساط الزرعية , حتضري وسط

Petato Dextrose 
Agar  من قبل الطالب 

 اختبار يومي  Data show مقدمة عامة يف علم الفطرايت 

تصنيف الفطرايت الواطئة  16 4
Mycomycetes 

الفطرايت غري احلقيقية  
Mycomycetes 

Data show  مياختبار يو 

تصنيف الفطرايت احلقيقية   16 5
Eumycetes 

طرايت الكرتيدية  الف
Chyttridiomycetes 

Data show اختبار يومي 

 اختبار يومي Oomycetes Data showالفطرايت البيضية   16 6
 فصلي اختبار  Data show  اختبار فصلي  16 7

 ياختبار يوم Zygomyctets Data showالفطرايت الزجيية   16 8

الفطرايت القرصية   16 10, 9
Ascomycetes 

Data show اختبار يومي 

الفطرايت البازيدية    16 12, 11
Basidiomycetes 

Data show اختبار يومي 

الفطرايت الناقصة    16 14, 13
Deutromycetes 

Data show اختبار يومي 

 بنية المقرر  .299

 علم المطلوبة مخرجات الت الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
طريقة 

 التعليم
 مطريقة التقيي

1 +2 +3 9 

  تعريف الفطريات وانواع التكاثر 

الفطريات وتغذيتها   وانسجة

 ها مضارو  هاوفوائد

ية الخاصة  اط الزرع وساالو

 بالفطريات 

مقدمة عامة في علم  

 الفطريات 

google 

class room 

power 

point   

 امتحان يومي 

4 
 الفطريات الواطئة تصنيف  3

Myxomycota 

  الفطريات الغير حقيقية 

Myxomycetes 

 = 
 امتحان يومي 

5 
 تصنيف الفطريات الحقيقية  3

Eumycota 

 ة   الفطريات الكتريدي

Chytridiomycetes 

 = 
 امتحان يومي 

6 
3 

 = 
 ة  ي الفطريات البيض

Oomycetes 

 = 
 امتحان يومي 

 شهري امتحان    =  3 7

8 
يات الزيجية   الفطر =  3

Zygomycetes 

 = 
 امتحان يومي 

9 +10 
 ية  الفطريات القرص  =  6

Ascomycotina 

 امتحان يومي  = 

11 +12 
 الفطريات البازيدية   =  6

Basidiomycotina 

 مي يو امتحان   = 

13 +14 
 الفطريات الناقصة =  6

Deutromycotina 

 امتحان يومي  = 

 شهري امتحان    =  3 15
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 امتحان فصلي     16 15

 
 

       البنية التحتية  -11
 
 ب املقررة املطلوبة  الكت -1

ed John Webester  rdIntruoduction to fungi (2007)3 
and Roland Weber. Cambridge      

 .Alexender, C. J., C., W.Mims and M. Blackwell(1996)    املراجع الرىيسية ) املصادر ( -2
ed. John Wily and sons,  thIntroductory Mycology, 4

Inc.,New York 
ا ( الكتب و املراجع اليت يوصى هبا )  

 اجملالت العلمية , التقارير..( 
     Buckley, M. (2008) The fungal kingdom      

( املراجع االلكرتونية , مواقع االنرتنيت  ب 
 ....., 

 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .300

 ا بشكل نشاطات ال صفية  نهولة تظميفطريات ومحا. المراجعة الدورية الخر مستحداثات علم ال1

و تحديث المقرر . استخدام الشبكة العنكبوتية في الحصول على اخر اصدارات المراجع بالفطريات 2

 بالمعلومات الجديدة 

ايصال المعلومة  والمهارة الصحيحة للطالب من خالل تزويد الطالب  يحديثة ف. استخدم الطرق و الوسائل ال3

بعد ذلك تبيطق ما ممكن  يتم تشخيصها مختبريا و  يات نشوء الفطريات و كيفالية توضح مقاطع فديو بروابط

 تطبيقه مختبريا 
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 بية طنباتات الفصل الثاني/ المرحلة الثالثة: 

 

 جامعة بغداد   يميةلتعلالمؤسسة ا .301

 كلية العلوم / قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز  .302

   نباتات طبية اسم / رمز المقرر  .303

 اسبوعي حة حضور المتاأشكال ال .304

   2020 /الثاني الفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .305

 ساعة عملي  90+ نظري  ساعة 60 لكلي( )اعدد الساعات الدراسية  .306

 2020/ 10/ 1 ف  ذا الوصتاريخ إعداد ه .307

 أهداف المقرر  .308
 يهدف هذا المقرر الى:             

 التعرف على النباتات الطبية العراقية  -
 عبي  ا في الطب الشطبية وأثرهالنباتات الدور  -
 تواجدها في للنباتات الطبية. وأماكنمكونات الفعالة لا -
 . جهريةوفعاليتها ضد بعض االحياء المالكشف عن المواد الفعالة  -
 كيفية استخدام النباتات الطبية في العالجات المختلفة.  -

 
 

 

 

 

 

 

 . نهاها الفعالة وكيفية الكشف عومكونات واستخداماتها التعرف على النباتات الطبية : وصف المقرر

 تقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم وال .309
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 فهم لمعرفة والا -أ
 الطبية في استنباط االدوية الكيميائية.  تالنباتا دور  -1أ

 .لمسببات المرضية فعالية النباتات الطبية  ضد بعض ا -2أ

 .بنباتات السامة  والمكونات السافة فيها لطالبمعرفة ا -3أ
 استخدام النباتات الطبية في عالج بعض االمراض .  -4أ

 
 وضوع الخاصة بالمالمهارات   -ب 

 لة من النباتات الطبية واختبار فعاليتها ضد بعض األنواع بكتريه .  ااد الفعاستخراج المو - 1ب

 .بعض الوصفات العالجية من النباتات الطبية   تهيئة ية فيلالطالب المهارات العم اكتساب - 2ب

  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 وضوع في عرض الم Data showاستعمال  .5
 كيب الضوئي والتنفس وسلسلة نقل االلكترونات في النبات. ريات التافالم تخص عملعرض  .6

 في الصف االلكتروني  pdfلفات تحميل المحاضرات بشكل م .7

 يل المحاضرات الفديوية في الصف االلكتروني  .تحم4

 

 طرائق التقييم      

 

 . يومي( ار)اختب حاضرةاالعتماد على حضور الطالب وتفاعله مع الم

 لفصلية النظرية. اشهرية واالمتحانات ال

 االمتحانات العملية اليومية والشهرية والفصلية. 
 تفكير ال مهارات -ج

 تميز بين النباتات السامة والنباتات الطبية .الرة اكتساب الطالب لمها  -1ج

 طبية .اكتساب الطالب لمهارة استخالص المواد الفعالة من النباتات ال -2ج

  -3ج

  -4ج

 م  لم والتعطرائق التعلي     

ها مع اجراء بعض التجارب استخدام بعض المسائل االفتراضية النظرية لمعرفة كيفية استجابة النبات ل   

 لى النباتات في ظروف مختبرية متحكم بها لمطابقة نتائجها مع نتائج المسائل االفتراضية النظرية  لية عالعم

 يم  طرائق التقي   

 االمتحانات اليومية القصيرة. نفضال ع ية و النهائيةانات الفصلاالمتح

 لصف االلكتروني  اجراء االمتحانات االسبوعية والفصلية على موقع ا

 سبوعية على موقع الصف االلكترونيات االتحميل الواجب

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

 .الطبيةالنباتات المواد الفعالة في المهارات في تحديد  ضطالب بعاكتساب ال -1د

 .  للنباتات الطبية نواع االبعض  ض المهارات  تعرف علىاكتساب الطالب بع  -2د

 .اكتساب الطالب بعض المهارات في تحضير بعض الخلطات العالجية من النباتات الطبية   -3د

     -4د
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 البنية التحتية   .311

 طلوبة : القراءات الم

 ية صوص األساسالن ▪
 ر كتب المقر  ▪
      أخرى  ▪

 واملوسوعة األم للعالج ابإلعشاب والنبااتت الطبية  . -1
2- Bartram T Encyclopedia of Herbal Medicine Grace Publishers 
1995. 

3- British Herbal Medicine Association British Herbal 

Pharmacopoeia 1990 Volume 1 BHMA 1990. 

4- Chevalier A The Encyclopedia of Medicinal Plants Dorling 

Kindersley 1996. 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

يات  ت والبرمجورش العمل والدوريا

 والمواقع االلكترونية ( 

 . الصلةزايرة احلديقة النباتية يف قسم علوم احلياة وحضور املؤمترات العلمية ذات 

 النظري والعملي  لمقرربنية ا .310

 لتعلم المطلوبةامخرجات  الساعات  سبوعاأل
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 األول 
  4نظري +  2

 عملي 

collection and drying    

Medicinal plants 

Medicinal plants 

collection and drying   اختبار يومي  نظري وعملي 

 الثاني 
  4نظري +  2

 عملي 

Identification Identification of medicinal 

plants اختبار يومي  نظري وعملي 

 الثالث
  4نظري +  2

 عملي 

Glands and secretary 

tissues 

Glands and Excretory 

tissues and their roles in 

storage and excrete the 

active constitutes in 

medicinal plants. 

 ي اختبار يوم نظري وعملي

 الرابع
نظري +   2

 عملي 4

Terpenes and Alkaloids 

Phenols 

Essential oil extraction 
 بار يومي اخت نظري وعملي

 الخامس 
ي ساعة عمل

 وساعة نظري  

 اختبار نظري               اختبار عملي 
 نظري وعملي

اختبار نظري  

 وعملي شهري  

  سادسال
  4نظري +  2

 عملي 

Poisons plants  
 

Poisonous plants  
 اختبار يومي  ليمنظري وع

 بعالسا 
  4نظري +  2

 عملي 

Biological activity of  

medicinal plants 

Methods of Preparing 

Herbal Remedies اختبار يومي  نظري وعملي 

   ثامنال
  4نظري +  2

 عملي 

Food supplements  Biological activity 

evaluation of plant 

extract 
 

  يبار يوماخت ظري وعملين

 التاسع 
ساعة عملي 

 وساعة نظري

 اختبار نظري   اختبار عملي     
 نظري وعملي

بار نظري  اخت

 ي شهروعملي 

 ثالثة ساعات   العاشر
 اختبار نظري  اختبار عملي  

 نظري وعملي
اختبار نظري  

 فصلي  وعملي
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لى سبيل  ) وتشمل ع االجتماعية الخدمات

ت الضيوف والتدريب  ا ل محاضرالمثا

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 بوالمعاش  والمعارض النباتية الطالع على الحدائق العلميةا

 التي تحتوي على نباتات طبية. النباتية 

 

 القبول   .312

  المتطلبات السابقة 

 (  طالب  )دوام صباحي فقط 70 أقل عدد من الطلبة  

 حي ودوام مسائي( ادوام صب طالب ) 220 ة  د من الطلبأكبر عد
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 يةالمرحلة الرابعة: تحليالت مرض الفصل الثاني/

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .313

 قسم علوم الحياة   /العلوم ليةك / المركز  علميالقسم ال .314

 رضية التحليالت الم  Clinical analysis اسم / رمز المقرر  .315

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .316

 2021-2020الفصل الثاني  الفصل / السنة  .317

 عملي  ساعة 90 +نظري ساعة 60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .318

 2020/ 10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .319

 أهداف المقرر  .320

 .الخلوي والنسيج الجسم ضد عملها تاليا و االمراض على الطالب فريتع ان-١

 تصنيفه و المرض تطور ومراحل االمراض وثحد نيكياتوميكا اسس ىعل التعرف -٢

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

 . لمجهريةا االحياء عن المتسببة مراضالا مختلفب الخاصة السريرية الفحوصات دراسة -٤

 (لخا.....نسيجية،  خزعة ، خروج درار، ا دم، ) يةالسرير يناتالع مختلف في المجهرية االحياء تحليل

   . العالج وتطبيقات

 
 

 

المقرر وصف  هذه    يوفر  عن  للكشف  السريرية  والفحوصات  حدوثها  ومسببات  االمراض  على  التعرف   :

 االمراض. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .321
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 االهداف المعرفية -أ
 لصحيحةالمراض وفقا لالسس العلمية ااوتصنيف ان يستطيع الطالب تمييز   -1أ

   .احسب العينة الخاصة بهواجراءها  المختلفة ة والنسيجيةيستطيع التعامل مع الفحوصات المناعي  -2أ

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

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 مقرر لخاصة بااالهداف المهاراتية ال  -ب 

 الخ ......حادة ام مزمنة، )االمراض  التعرف على تصنيف  - 1ب

 .رضحدوث الم ف على الياتالتعر   - 2ب

  .كانيكية اجراء الفحص المختبريومي التعرف على اليات   -3ب

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

   

 تعليم والتعلم  لطرائق ا     

 

 الرسوم على السبورة  استخدام -١

  .للمحاضرة Power pointو   Data showاستخدام اجهزة ال  -٢

  .التقارير اعداد -٣

  .التدريب الصيفي في المختبرات التعليمية التابعة لوزارة الصحة •

 الواجب البيتي  •

 

 

 

 طرائق التقييم      

  .المحاضرة لجية خالطرح االسئلة االستنتا -١
  .يريه بعد المحاضرةاختبارات تحر -٢

  .تمن المحاضراامتحانات فصلية لمجموعة  -٣

  التقارير  اعداد •

 الواجب البيتي  •

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اختبارات شفوية وتحريرية استنتاجية  -1ج

 اعداد التقارير   -2ج

 -3ج

   -4ج

 بنية المقرر  .322

 الساعات  األسبوع
التعلم   مخرجات

 المطلوبة
أو   /اسم الوحدة 

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

1 
  ٢ +ن   ٢

 ع  
DIAGNOSIS OF 

INFECTIOUS 

Diagnosis of 

Respiratory  

محاضرة 

 بشكل 
  +امتحانات 

ر  تقاري
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DISEASES         

                   
Tract(RT) 

Infections 

Diagnosis of 

Gastrointestinal 

Tract infections 

 + داتاشو

 مناقشات 
 +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  

 

  

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 

  

   Serology Serological  ٢ +ن   ٢ 10
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 التحتية  البنية  .323

 الكتب المقررة المطلوبة  -25

Applications of Statistics in Methods and 

Clinical Trials, Volume 2: Planning, Analysis, 

tialnInfere and 

The Infectious Disease Diagnosis 

A Case Approach Editors: David, 

Michael, Benoit, Jean-Luc (Eds.) 

 

المراجع الرئيسية  -26

 المصادر( )
Current Diagnosis & Treatment in Infectious 

Diseases (LANGE CURRENT Series) 2nd 

 tests of some ع  
Infectious & 

autoimmune 
diseases 

 

 لتعلم  التعليم واطرائق     

ائل التوضيحية في شرح الجزء النظري واستخدام عدد تشخيصية من اوساط زرعية استخدام الوس -1

 واحياء 
  .data showة باستخدام جهاز يم العلممجهرية وتجارب متنوعة في المختبر مع عرض االفال -2

 

 

 

 

 طرائق التقييم     

 

الص داخل  الطالب  علنشاط  وقدرته  االجابةف  االسئ  ى  واجابعلى  االستنتاجية  الشفوية لة  االسئلة  على  ته 

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

  .جديدة تسهم في النقد العلمي البناء وبالتالي امكانية طرح افكار ستنتاجياال

 

 
 ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ولة ) المهارات األخرالمنقيلية التأه مة وهارات  العاالم -د 

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

 في الجانب العملي من الحياةلقاه الطالب من مفاهيم واسس تبيق مايتط -2د

 ستنتاجي  لتفكير االلطالب نحو اتطوير امكانات ا -3د

     -4د
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Edition by Walter Wilson (Author), Merle 

Sande (Author) 

LABORATORY MEDICINE BASIC 

SEROLOGICAL TESTING 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ط

 ...( )المجالت العلمية ،التقارير ،..

The Journal of Infectious Diseases - IDSA 

Clinical infectious diseases 

 

نترنيت  اللكترونية ،مواقع االالمراجع ا (ظ

 .....، 

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

diseases-infectious-of-journal 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .324

 اكبة التطوراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لموزايد لتقنية المعلومات أو مرتدام الماالستخ

 كنولوجيا والمعلومات ي عالم التالكبير ف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.


حة  الصف  

169 
 

  

 

 نيات احيائية الفصل الثاني/ المرحلة الرابعة: تق

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .325

 / المركز  علميالقسم ال .326
   قسم علوم الحياةكلية العلوم/  

 اسم / رمز المقرر  .327
 BBI 439التقنيات االحيائية النظري / 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .328

  2021-2020ثاني/ ال / السنة  الفصل .329

 عملي  ةساع 90+  عة نظريسا 60 )الكلي( دد الساعات الدراسية ع .330

 2020/ 10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف   .331

 أهداف المقرر  .332

 ح وتطبيق فهم التقانة االحيائية كمصطل -4

 المختلفة التقنيات االحيائية واهم االنجازات في مجاالتها التعرف على مراحل تطور  -5

 ة ات الحيوتحسين المنتجات من الكائن  يات المستخدمة لتطويرلتعرف على اهم التقنا -6

 ة المعلومات النظرية التي سبق للطالب تعلمها في المراحل السابقة مع تطبيقات التقانة االحيائيربط  -7

 
 

 

 اماتها. دخواست يق: التعرف على التقانة االحيائية كمصطلح وتطبوصف المقرر

 ليم والتعلم والتقييموطرائق التع المقررمخرجات  .333
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   االهداف المعرفية -أ
 يائية ساسيات التقانة االحااللمام با -1أ

 لتخمر وكيفية تطويرها فهم عملية ا-2أ

 ن المعلومات النظرية في انتاج وتطويرالمنتجات مالفادة ا -3أ
  

   االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

عزل الكائن المجهري ولغاية الحصول على المنتج  محاولة تصميم خط انتاجي ابتداءا من - 1ب

 لمطلوب  ا

 ر وتحسين االنتاج  المختلفة من اجل تطوياستخدام التقنيات  – 2ب

  

 وجدانية والقيميةلهداف ااال -ج

 استذكار المعلومات ومحاولة ربطها للوصول الى النتيجة المطلوبة  -1ج

 لى منتج ما بأقل كلفة وافضل نوعية الحصول ع -2ج

  

 الشخصي (. لية التوظيف والتطور ألخرى المتعلقة بقابالمهارات ا المنقولة )التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 قة الذكر أ وب وج وتطويرها بات الساتوظيف المهار -1د

 -2د

 -3د

     -4د

 طرائق التعليم والتعلم       

 القاء محاضرة   -7
 اضرات فيديويا المحعرض  -8
 عرض افالم تعليمية   -9

 طرح اسئلة حول الموضوع ومناقشتها  -10

 

 

 

 التقييم  طرائق     

 زات( امتحانات مفاجئة )كو  -4
 طلبة حلقات نقاشية لل -5
 تقارير وواجبات بيتية  -6
 نهائي  امتحان -7
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 بنية المقرر  .334

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم لتعليم طريقة ا

على ماهية التقانة  التعرف  4 1

ا االحيائية واهميتها وتطبيقاته

 المختلفة 

دية تقليمحاضرة  الحيائية مقدمة في التقانة ا

+ محاضرة  

الكترونية 

+  يوية فيد

اتاشو+ افالم د

 تعليمية 

امتحانات مفاجئة 

+ حلقات نقاشية 

تقارير + 

يقات تطب اهم التعرف على 4 2 وواجبات

انو البايوتكنولوجي في مجاالت الن 

 والصحة العامة 

التقنيات االحيائية الحمراء 

 الذهبيةو

ة التعرف على ماهي 4 3

اب اختيار  التخمروكيفيته واسب

 االحياء المجهرية 

باستخدام االحياء  التخمر

 المجهرية 

التعرف على انواع التخمرات  4 4

 واهمية كل نوع 
 انواع التخمرات 

 تجات التخمر من التعرف على اهم منتجات التخمر  4 5

معرفة اهم الطرق في فصل  4 6

   ية المنتجاتوتنق
 فصل المنتجات 

نزيمات التعرف على اهم اال 4 7

 ي  ج وتكنولوالمستخدمة في الباي
 تقانة االنزيمات

معرفة التقييد واهميته لزيادة  4 8

 االنتاجية 
 التقييد 

اهية المتحسس التعرف على م 4 9

 ختلفة الحيوي وتطبيقاته الم 
 المتحسسات الحيوية 

ية زراعة التعرف على تقن 4 10

 تطبيقاتها نسجة النباتية واهماال
 الحيائية النباتية التقانة ا

لى تقنية زراعة ع التعرف  4 11

 واهم تطبيقاتهاحيوانية االنسجة ال
 التقانة االحيائية الحيوانية 

 لعملي ا بنية المقرر .335

 اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

كيفية عزل  التعرف على  8 1

وتشخيص االحياء المجهرية  

  الصناعية

عزل االحياء المجهرية 

 الصناعية 
محاضرة 

  بشكل

داتاشو+ 

تكنيك 

  عملي

امتحانات مفاجئة 

تقارير + 

+   اسبوعية

التقنيات  اهم التعرف على 8 2 متحان شهريا

 المسخدمة في تكسير الخاليا الحية 
 تقنيات تكسير الخاليا

كيفية االستخالص  تعليم الطالب 8 3

   والتنقية عمليا 
 استخالص وتنقية االنزيمات 

الطالب كيفية تقييد الخاليا  تعليم  8 4

 عمليا
 التقييد 

دة  كيفية انتاج ما التعرف على  8 5

 الرنين عمليا
 انتاج الرنين المايكروبي 

كيفية انتاج الكحول التعرف على  8 6

 من الخميرة عمليا
انتاج الكحول من االحياء 

 المجهرية 
كيفية انتاج مضاد  التعرف على  8 7

 الفطر عملياالبنسلين من 
 انتاج البنسلين  

 انتاج حامض الستريك من الفطر كيفية انتاج حامض التعرف على  8 8
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 البنية التحتية   .336

 الكتب المقررة المطلوبة  -27
 المراجع الرئيسية )المصادر(  -28

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت   (ع

   ،التقارير ،.....(العلمية 
المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (غ

 .....، 

 محاضرات اساتذة المادة  •

• Industrial Microbiology (1989) Rashid M. Musleh 

& Neezam Al-Haidari 

• Introduction to Biotechnology, 2nd. ed. (2009) 

William JT & Micheal AP. 

• S. HARISHA (2007)BIOTECHNOLOGY PROCEDURES 

AND EXPERIMENTS HANDBOOK. INFINITY SCIENCE 

PRESS LLC,India 

• Jyoti Vakhlu & Avneet Kour (2006) Yeast lipases: enzyme 

purification, biochemical properties and gene cloning. 

Electronic Journal of Biotechnology.9(1):69-85. 
• Sumitra Datta  L et al., (2013) Enzyme immobilization: an 

overview on techniques and support materials. Biotech, 3:1–9. 
• Ningaraj Dalawai  et al.,(2017) Screening of Efficient 

Ethanol Tolerant Yeast Strain for Production of Ethanol. 
Int. J. Pure App. Biosci. 5 (1): 744-752. 

• www.bio.org 
• www.khanacademy.org 
• www.nature.com 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .337

لم فيما يات التي تواجه العاالى التحد ةاإلشارالمستجدات في علم التقنيات االحيائية مع  التعريف بأحدث •

 ئة وتطوير اللقاحات .يتعلق باالوب

 مستقبال.  استخدامها وإمكانيةفصل واستخالص وتنقية المنتجات الحيوية التقنيات في  ثيف بأحد التعر •

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

 ال.في هذا المج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برجلس  الستريك من فطر االس

 عمليا

http://www.bio.org/
http://www.khanacademy.org/
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 قارنحلة الرابعة: التشريح املر الفصل الثاين/ امل

 

 بعضها. ع يحها ومقارنتها متشر  ودراسةالتعرف على المراتب التصنيفية للحيوانات الحبلية  : صف المقررو

 

 بغداد جامعة التعليمية  المؤسسة .1

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

  المقارن التشريح المقرر  رمز/  اسم .3

 اسبوعي المتاحة  الحضور أشكال .4

 2021 -2020 ة السن/  الفصل .5

 عملي ساعة 90+ نظري ةساع 60 (يالكل) راسيةالد الساعات عدد .6

 2020/ 10/ 1  الوصف هذا دإعدا تاريخ .7

 امثلة واخذ عنها المميزة الصفات ومعرفة والفقارية الحبلية الكائنات اصناف على التعرف:المقرر  أهداف .8
 .تصنيفاتها اهم على للوقوف متعدة

 
 
 

 

 

 

 رر قالم بنية
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 الساعات  سبوعاأل
 التعلم مخرجات

 المطلوبة
 وأ/  الوحدة اسم

 الموضوع 
 التقييم  طريقة عليم الت طريقة

 2 االول 
The main 

characters of 
vertebrate   

1. Introduction 
and 

Concepts 
2. Methods of 

Comparativ
e Biology 

and 
Vertebrate 

Diversity 
 

Data 
show 

 ومحاضرات 
 اضافة فيديوية

  الى
 فيديوية اطعقم

 داتا وعروض
 من شو

 اليوتيوب 

 سئلةا
 ة تحريري
 وشفهية 
 ت  ومناقشا

 2 الثاني 
The main 

characters of 
vertebrate   

The Vertebrate 
Axis -- 

Vertebral 
Column 

Data 
show 

 ومحاضرات 
 اضافة فيديوية

  الى
 فيديوية مقاطع

 داتا وعروض
 من شو

 اليوتيوب 

 اسئلة
 تحريرية 

 فهية شو
 ت  ناقشامو

  The skin 2 الثالث 

The skin and 
their 

derivatives 
Scale 
Hair  
Hoof 
Nail  
Horn 

antler  

Data 
show 

 ومحاضرات 
 اضافة فيديوية

  الى
 فيديوية مقاطع

 داتا وعروض
 من شو

 اليوتيوب 

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 
 ت  ومناقشا

 The skin 2 الرابع 
The glands of 

skin 

Data 
show 

 ضرات اومح
 اضافة فيديوية

  الى
 فيديوية مقاطع

 داتا عروضو
 من وش

 اليوتيوب 

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 

 ت  قشاومنا

 2 الخامس
Circulatory 

system 

Heart 
Vein 

Arteries 
Capillaries  

Data 
show 

 ومحاضرات 
 اضافة فيديوية

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 

 ت  قشاومنا
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 المقرر  بنية .1

 الساعات  األسبوع
 التعلم مخرجات

 المطلوبة
 أو/  الوحدة اسم

 الموضوع 
 التقييم  طريقة يم التعل طريقة

 2 االول 

 الى الحبليات تصنيف
 الظهري الحبل ذيلة

 الحبل ورئسية
  والفقاريات الظهري
 التشخصية والصفات
 منها  لكل

 الحيوانات تصنيف
 الحبلية

Data show 
 ومحاضرات 

 اضافة فيديوية
 عرض الى

 الحيوانات
 قبل من ورسمها 

 الطالب

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 
 ت  ومناقشا

 2 الثاني 

 الحيوانات تقسيم
 صنف الى الفقارية

 العظمية االسماك
 االغضروفية
 والبرمائيات

 والطيور والزواحف
 فاللبائن 

 الحيوانات تصنيف
 الفقارية 

Data show 
 ومحاضرات 

 اضافة فيديوية
 عرض الى

 الحيوانات
 قبل من ورسمها 

 الطالب

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 
 ت  ومناقشا

 2 الثالث 
 في للجلد مقارنة دراسة

 االصناف جميع
 من ابتداء الفقارية

 الجلدي  الجهاز
Data show 
 ومحاضرات 

 اضافة فيديوية

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 

Differences 
between the 

classes of 
vertebrate 

  الى
 ديويةيف مقاطع

 داتا عروضو
 من شو

 اليوتيوب 

 2 السادس
 Urogenital 

System 

 Anatomical 
Differences 

between the 
classes of 

vertebrate 

Data 
show 

 ومحاضرات 
 اضافة فيديوية

  الى
 فيديوية مقاطع

 داتا وعروض
 من شو

 اليوتيوب 

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 

 ت  اومناقش

 2 ابع سال
Digestive 

system 

 Buccal cavity  
Esophagus  

Stomach 
Intestine 

Anatomical 
Differences 

between the 
classes of 

vertebrate   

Data 
show 

 ومحاضرات 
 اضافة فيديوية

  الى
 فيديوية مقاطع

 داتا وعروض
 من شو

 اليوتيوب 

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 
 ت  ومناقشا
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 وانتهاء الرميح
 باالنسان 

 عرض الى
 الحيوانات

 قبل من ورسمها 
 الطالب

 ت  ومناقشا

 2 الرابع 

 الملحقات تقسيم
 االدمية البشرية

 واحدة وكل البشرية
 القرون من وامثلتها

 واالظافر الشعرو
 والحراشف والريش
 االسماك في

 والسالحف  والزواحف

 الجهاز ملحقات
 الجلدي

Data show 
 ومحاضرات 

 اضافة فيديوية
 عرض الى

 الحيوانات
 قبل من ورسمها 

 الطالب

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 
 ت  ومناقشا

 2 الخامس

 المظهر دراسة
 والتشريح الخارجي
 لالجهزة الداخلي

 المختلفة 

 االسماك نع نموذج
 العظمية

Data show 
 ومحاضرات 

 اضافة فيديوية
 عرض الى

 الحيوانات
 قبل من ورسمها 

 الطالب

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 
 ت  ومناقشا

 2 السادس

 المظهر دراسة
 والتشريح الخارجي
 لالجهزة الداخلي

 المختلفة 

 البرمائيات  عن نموذج

Data show 
 ومحاضرات 

 اضافة فيديوية
 عرض الى

 الحيوانات
 قبل من ورسمها 

 الطالب

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 
 ت  ومناقشا

 2 السابع 

 المظهر دراسة
 والتشريح الخارجي
 لالجهزة الداخلي

 المختلفة 

 الزواحف عن نموذج
 واللبائن  والطيور

Data show 
 ومحاضرات 

 اضافة فيديوية
 عرض الى

 الحيوانات
 قبل من ورسمها 

 الطالب

 اسئلة
 تحريرية 
 وشفهية 
 ت  ومناقشا

 

  تيةحالت البنية .9

 المطلوبة  المقررة لكتبا -1
 من  ااعداده تم التي نظريال المقارن التشريح علم ملزمة

 الكلية  في المعتمدة  المنهج مفردات وفق دةالما اساتذة  قبل
 رصينة  علمية مصادر وباستخدام

 (المصادر) الرئيسية المراجع -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 
 



حة  الصف  

177 
 

  

 بها يوصى التي والمراجع الكتب (1
 .....( ،  ،التقارير العلمية المجالت)

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

  

 االنترنيت عق،موا ةيااللكترون عالمراج (2
 ،..... 

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

 
mparhttps://www.longdom.org/scholarly/co

-list-ppts-iclesart-journals-natomya-ative
.html1698 

http://people.eku.edu/ritchisong/342notes1
0.html 

 

 الدراسي  المقرر تطوير خطة .10

مرادفة لقسمنا محليا التعليمية من خالل االطالع على ماهو معمول به في االقسام ال تالمفردا يتم تطوير 

نيت و وذلك عن طريق شبكة وعالميا  وناالنتر لمية وفق ما هو متاح  ية وتحديث المادة العالمراسالت االلكتر
و عالميا من كتب ومراجع ودوريات واستخدام طرق   نيا وحضورياالتدريس الفعال الكتر

 

https://www.britannica.com/science/comparative-anatomy
https://www.britannica.com/science/comparative-anatomy
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
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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 والتقييم  والتعلم التعليم وطرائق المقرر جاترمخ .11

  عرفيةالم االهداف -أ
 بين التشريحية فروقال ومعرفة وجنس نوع كل  ومميزات المختلفة واالجناس االنواع على التعرف-1أ
 الفقارية  بالحيونات الخاصة التصنيفية المراتب ولمختلف الجهزةا
 المختلفة الحبلية نفااالص ينب  التفريق ةكيفي على الطالب يتعرف-2أ
  صنف كل عن امثلة دراسة -3أ
 والغضروفية يةالعظم سماكاال مثل صنف بكل الخاصة الحيوانات التشريحة لصفاتا دراسة -4أ

 واللبائن  يوروالط والزواحف مائياتوالبر
  
 : بالمقرر الخاصة المهاراتية االهداف  - ب
 بهذا معلوماته واغناء المقارن التشريح مادة في طالب لا لوماتمع تطوير تمي  النظري الجزء بمساعدة 1 ب

  الجانب
 التصنيفي  هوموقع الحيوان صنف تحديد مهارة الطالب تعليم 2 ب
 .المادة من العملي الجزء في ومميزاتها الفقارية الحيوانات  يعمجام بين التفريق قيةكي الطالب يتعرف 3 ب

  

  لتعلموا التعليم طرائق     

 محاضرة  لكل النظري الجزء لتوضيح الفيديوية لمحاضراتا د عتماا• 
 في  ةالطلب ت معلوما ثراءوا  لتنمية ةالمحاضر  داخل عنها واالجابة اسئلة وطرح ت مناقشا اجراء• 

 .  لمقارنا التشريح موضوع
 

  التقييم طرائق     

 
 وقت  ضمن الطلبة عم الحية المناقشة لىا باالضافة حضورية اسبوعية وتحريرية شفهية اختبارات

 معلوماتهم وتقييم المختبر
 . حضورية شهرية اختبارات• 
 السعي درجة من ءجز وتخصيص الحيوانات رسم على وييحت مختبر دفتر باعداد الطالب تكليف• 

  المهمة االجزاء شيرتا وكيفية برسم االهتمام على الطالب لحث
 
 ية والقيم الوجدانية االهداف -ج

 التحليل اعلى القالبية لديه وتولد الذاتي والتعلم االهداف تحديد من الطالب سيتكمن لفعالا التعلم خالل من
 ..   والتقويم

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

 معه  والتعامل المجهر استخدام مهارات-1د
 رحيمة بطريقة الحيوانات وتثبيت قتل من مكنتال اراتمه -2د
  صحيحة علمية بطريقة الحيوانات تشريح مهارات -3د
 . له المكونة العضاءوا الجسم اجهزة من زجها كل على التعرف مهارة -4د
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 الفصل الثاني/ المرحلة الرابعة: علم المصول 

 

 جامعة بغداد  لمؤسسة التعليميةا .338

 قسم علوم الحياة كلية العلوم/  القسم الجامعي / المركز  .339

 ول واللقاحات علم المص رر اسم / رمز المق .340

 لمجهرية األحياء ا لبرامج التي يدخل فيها ا .341

 اسبوعي شكال الحضور المتاحة أ .342

 لفصل الدراسي الثاني ا 2021-2020 السنة  /الفصل  .343

   ساعة عملي 90نظري+  ساعة 60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .344

 2020/ 1/10 تاريخ إعداد هذا الوصف   .345

 مقرر أهداف ال .346

 ناعي لوصول اىل العالج املمنعة واستخداماهتا وااملصول املستضدات و امل وأنواعت اللقاحا أنواعالتعرف على  قرر امل يهدف اىل

 
 

 
 

 
 

 عي. في العالج المنا ستخدمةممصول اللاحات والمستضدات واالتعرف على انواع اللق :وصف المقرر

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .347
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 المعرفة والفهم  -أ
 كيفية تحضيرها ولقاحات يتعرف على أنواع ال -1أ

 واستخداماته  لالتمنيع المنفع أستخدام -2أ

    النسيلة ضداد وحيدةكيفية تحضير األ -3أ
 اعية رف على العالجات المنالتع -4أ
  -5أ
   -6أ

 الموضوع بالمهارات الخاصة   -ب 

التعّرف على الطرق التشخيصية وعلى أنواع اللقاحات المختلفة ومعرفة األساس العلمي لتحضير  – 1ب

 اللقاح 

 التشخيصية  تحضير العدد – 2ب

 يصية وبتقنيات مختلفة تشخ ألغراضالممنعة  خدام المصولتمنيع الحيوانات المختبرية واست – 3ب

     -4ب

 التعليم والتعلم   طرائق     

 Microsoft office PowerPointإستخدام العرض وبرنامج 
 

 

 

 طرائق التقييم      

وية خالل الشف باألسئلةوتقييم الطلبة رير ااعداد التق ريةالمختبومتابعة التجارب  أختبارات إسبوعية وفصلية

 مختبر ال

 

 

 
 التفكير  مهارات -ج

ض المناعية في الوقت الحاضر والتي الطرق العالج لألمر أنواع اللقاحات ووصف تقاريرعن-1ج

 يصعب تحضير لقاح لها 

 المختبر  ةأهميتحليل النتائج الخاصة بكل مختبر للوصول للتفكير االستنتاجي عن  -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 لم  طرائق التعليم والتع    

دة والنقد يل الى طرح أفكار جدبالمادة وكذلك التوص ألستنتاجي فيما يتعلقلطالب على التفكير اقدرة ا

 لقاح ضده ألعدادة المناسبة قماهي الطريووكيفية ادراكه على انه كل ممرض  العلمي البنّاء

 

 

 طرائق التقييم     

 )إختبارات(  مباشر

 ية( ر مباشر )إستنتاجات ومهارات تفكير غي
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 .شخصي(لاالتوظيف والتطور  خرى المتعلقة بقابليةاأل )المهاراتمنقولة وال المهارات العامة -د 

 كيفية إيصال الفكرة للطالب لتوظيف هذا العلم في كيفية عالج والحد من بعض األمراض  -1د

 -2د

 -3د

     -4د

 النظري  بنية المقرر .348

 الساعات  سبوعاأل
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
ة / المساق  اسم الوحد

 أو الموضوع
 طريقة التقييم تعليم طريقة ال

 ع اسابي 10
ساعات  8

 في األسبوع 

الب بكيفية  طتعريف ال

تحضير اللقاحات 

وإنتاج األضداد 

لغرض الوقاية من  

 األمراض 

علم المصول 

 واللقاحات 

Data 
show 

وتجارب 

 عملية

إمتحانات 

بوعية إس

وشهرية 

  إعداد تقاريرو

يمات  قيوت

شفوية 

وار على والح

جارب الت

 المقامة 
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 البنية التحتية   .350

 المطلوبة: اءات رالق

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

▪ Clinical Immunology and Serology: A 
Laboratory Perspective 4th Edition 
edited by Stevens and Miller (2016)   

ل على سبيل المثا  تشمل)وبات خاصة متطل

ت والبرمجيات  ورش العمل والدوريا

 االلكترونية( والمواقع 

 صعبة العزل  املمرضاتية االليزا كطرقة حساسة لتشخيص نت تقام عن تقادور 

على سبيل   )وتشملالخدمات االجتماعية 

والتدريب   المثال محاضرات الضيوف

   الميدانية(ني والدراسات المه

 نعم

 

 لقبول  ا .351

 سة األعدادية ي الفرع العلمي للدرامركز تطلبات السابقة الم

  أقل عدد من الطلبة  

  عدد من الطلبة   رأكب

 

 

 العملي بنية المقرر .349

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 اسابيع  10
ساعات  8

 في األسبوع 

تعريف الطالب بكيفية  

تحضير اللقاحات 

وإنتاج األضداد 

لغرض الوقاية من  

 األمراض 

علم المصول 

 واللقاحات 

Data 
show 

وتجارب 

 عملية

إمتحانات 

إسبوعية 

وشهرية 

  إعداد تقاريرو

يمات  قيوت

شفوية 

والحوار على 

التجارب 

 المقامة 
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 المرحلة الرابعة: فايروسات الفصل الثاني/

 

 . فايروسات واالمراض التي تسببها: التعرف على انواع الوصف المقرر

 والتعلم والتقييم ئق التعليم مخرجات التعلم وطرا  .352

 بالموضوع المهارات الخاصة   -ب 

 مل مع الفايروسات اعانواع ومستويات المختبرات المستخدمة في التالتعرف على - 1ب

 وسات الفايرطرق التعقيم للسطوح الحية وغير الحية للتخلص من التعرف على  – 2ب

 طرق زرع وتكثير الفايروسات اليات والتعرف على  – 3ب

 التقدير الكمي والنوعي للفايروسات  تقنيات والفحوصات المستخدمة لغرضف على الالتعر  -4ب

 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 تخدام الرسوم على السبورةسا -7

 للمحاضرة. Power pointو   Data showاستخدام اجهزة ال  -8

 تقارير. اعداد ال -9

 حة.لوزارة الص ي في المختبرات التعليمية التابعةالتدريب الصيف -10

 شرح العملي ال -11

 

 

 طرائق التقييم      

 

 طرح االسئلة االستنتاجية خالل المحاضرة. -15

 شفهية اسبوعية اختبارات  -16

 .ويومية حانات فصلية تما -17

 الواجب البيتي  -18

 

 

 مهارات التفكير  -ج

 يةاستنتاج اختبارات شفوية وتحريرية ---1ج

 تقارير اعداد ال-2ج

    

 

 لتعلم  طرائق التعليم وا    

ظري واستخدام عدد تشخيصية وتجارب متنوعة في خدام الوسائل التوضيحية في شرح الجزء الناست

 .data showلمية باستخدام جهاز علالمختبر مع عرض االفالم ا
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 طرائق التقييم     

لشفوية االستنتاجية واجابته على االسئلة على االسئلة ا االجابةنشاط الطالب داخل الصف وقدرته على 

لغرض التعرف على امكانية الطالب على  معده من قبلهحريريه ومناقشته للنتائج ضمن التقارير الوالت

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

 

 

 خصي (.والتطور الشالتوظيف األخرى المتعلقة بقابلية لة ) المهارات والمنقوالمهارات  العامة  -د 

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

 ن مفاهيم واسس في الجانب العملي من الحياةم تطبيق مايتلقاه الطالب-2د

 جي تطوير امكانات الطالب نحو التفكير االستنتا-3د
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 مريقة التقييط التعليم طريقة  األسبوع  وع األسب

 powerمحاضرة   1 1

point + data 

show 

+ 

Video 

امتحان يومي 

 وفصلي 

 power محاضرة   3+4 3+4

point + data 

show 

+ 

Video 

امتحان يومي 

 وفصلي 

 power محاضرة   5+6 5+6

point + data  

show+ 

Video 

مي و امتحان يو

 ليفص

 power حاضرة م  8+7 8+7

point + data 

show 

+ 

Video 

ان يومي امتح

 وفصلي 

 power محاضرة   9+10 9+10

point + data 

show 

+ 

Video 

امتحان يومي 

 وفصلي 
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 القبول   .353

 General Microbiology , Virology كتب منهجية بات السابقة لطالمت

 يت _محاضرات حديثة من شبكة االنترن

 80   عدد من الطلبة  أقل

 120 أكبر عدد من الطلبة  
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 بة ومياه الثاني/ المرحلة الرابعة: ترالفصل  

 

 

 معة بغداد  جا ميةالمؤسسة التعلي .354

 قسم علوم الحياة كلية العلوم/ / المركز  علميالقسم ال .355

 االحياء المجهرية في التربة والمياه  اسم / رمز المقرر  .356

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .357

 2021-2020اني سي الثارالفصل الد الفصل / السنة  .358

 ساعة عملي 90+ ساعة نظري 60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .359

 2020/ 10/ 1 عداد هذا الوصف  تاريخ إ .360

 أهداف المقرر  .361

 جفيف املائي للرتب املختلفة بطريقة الت وقياس احملتوى الرتب و كيفية اخذ العينات من الرتبة  معرفة انواع -1

 بة بطرق خمتلفة ية املوجودة يف الرت ر هل وعد االحياء اجملعز  -2

 ر يف الطبيعة التعرف على دور االحياء اجملهرية يف تدوير العناص -3

 ختلفة للمياه التعرف على كيفية اخذ عينات املياه املختلفة والتحري ادلة التلوث يف املصادر امل -4

 Clostidiumكرتاي التحري عن تلوث املياه بب -5     

 املسبحيات الربازية  تلوث املياه ببكرتاي نالتحري ع -6

 ية املسببة لالسهاالت التحري عن تلوث عينات املياه ابلبكرتاي املرض-7
 

 ا. ي التربة والمياه والتحري عنها ومعرفة دورهالمجهرية الموجودة ف ء ر: التعرف على االحياوصف المقر

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .362
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 االهداف المعرفية -أ
  المعرفة والفهم -أ

 ة والمياه براء المجهرية من التتشخيص االحيمعرفة اهم الطرق لعزل وعد و -1أ

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

 الطبيعة وكيفية الكشف عنها.

 ل القياسيةقارنته بالجداو توضيح كيفية معرفة صالحية المياه لالستهالك البشري وم -3أ
 وكيفية الكشف عنها ث في المياهالتلو توضيح ادلة  -4أ
 البرازي في المياه ومسبباته التحري عن التلوث -5أ
   ياه وكيفية الكشف عنها تنميتهاالتحري عن البكتريا المرضية في الم  -6أ
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 بريا والمياه و كيفية التعامل معها مختالتربة  ذعيناتتعليم الطلبة طرق اخ – 

 في عينات التربة والمياه  عد االحياء المجهريةو ليم الطلبة طرق عزلتع– 2ب

 ات في المياه تطبيق طرق الكشف والتحري عن بعض الملوث– 3ب

لعناصر  دوير اتعليم الطلبة دور االحياء المجهرية في تحليل المواد وكيفية التحري والكشف عن ت  -4ب

       لعمليةمة التمام اي الطبيعة وانتاج االنزيمات الالزف

   ائق التعليم والتعلمرط     

 

 Data showال اعطاء شرح بسيط عن المادة العلمية مع التوضيح عن طريق استعمال  -
ريا من حيث  التجارب العملية للطلبة وتعليمهم الطرق الصحيحة في التعامل مع العينات مختب  اجراء -2

 رع والحضانة واقراءة النتائج الز

 مية بأبسط شكل واغنى محتوى علمي وعملياليصال المادة العل ةيسوم والصور التوضيحاستعمال الر -3

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

ع االختبارات اليومية والشهرية والمطالبة بتقارير لالجراءات المختبرية للمجامي تقييم الطلبة من خالل يتم 

 دة علمية خالل عرض المالااالسئلة والنقاشات الضافة الى فة مدى استيعاب المادة العلمية باالعملية لمعر

 

 
 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

جاميع العملية بالتجارب العلمية والعملية والتوجيه بالحسابات الرياضية التي الطلبة من خالل الم اشراك

ة داتح النقاشات في المئج العمل وفن بين المجاميع من خالل تبادل نتاخلق روح التعاوتفيد المادة العلمية و

كة االنترنت ادة والمأخوذة من شبمن الكتب المنهجية والبحوث العلمية المتعلقة بالمالعلمية المعتمدة 

 لالستفادة من المعلومات الحديثة في مقارنة النتائج 

 طرائق التقييم     

 

اط الطالب اثناء شنخذ بنظر االعتبار العملية واالانات اليومية والفصلية والتقارير بأجراء االمتح تقييم الطلبة

 المطروحة خالل عرض المادة اليومية  جارب العملية واجابته على االسئلةالت
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 ر الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 بحثية المختلفةالعلمية والاالستفادة من التجارب والخبرات  -1د

 قة الذكر وتطويرها وظيف المهارات السابت -2د
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 بنية المقرر  .363

 الساعات  األسبوع
  مخرجات التعلم

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 4 االول 

الرتب   مقدمة عن الرتبة وانواع
ذ العينات من الرتبة  كيفية اخ

رتب  ى املائي للوقياس احملتو 
 التجفيف ةاملختلفة بطريق

 فات الرتبة دراسة بعض ص

عرض المادة 

العلمية على ال  

Data show  

مع اجراء  

 عملية التجارب ال

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير العملية 

 4 الثاني 

املوجودة يف  عد االحياء اجملهرية
ق مثل: طريقة  الرتبة بعدة طر 

  ة العد احلي العد املباشر و طريق
االكثر    دوصب االطباق و الع

 احتماال 

 الحياء اجملهرية للرتبة عد ا

 

عرض المادة 

 العلمية على ال 
Data show  

راء  مع اج 

 التجارب العملية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير العملية 

 4 الثالث 

ية احملتلفة  عزل االحياء اجملهر 
ل: البكرتاي والفطرايت مث

االوساط    اخليطية علىوالبكرتاي 
الرتب املختلفة    نماملناسبة 

قارنة بني احملتوى املايكرويب  وامل
 هلذه الرتب 

 ة بعزل االحياء اجملهرية للرت 

عرض المادة 

 العلمية على ال 
Data show  

  مع اجراء

 التجارب العملية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 ية التقارير العملو

 4 الرابع 

ة  ياء اجملهريالتعرف على دور االح
 الطبيعة  يف يف تدوير العناصر

التحديد عنصر  وعلى وجه  
الكاربون من خالل الكشف  
للة  على وجود االحياء اجملهرية احمل 

يف الرتبة ابستعمال   للكاربون
اوساط ملحية حاوية على  
السيليوز والبكتني و النشا  

 نكمصادر للكاربو 

جملهرية للرتبة دوراالحياء ا
دورة   يف دورات العناصر/

 بون الكار 
 

عرض المادة 

 مية على ال لعال
Data show  

مع اجراء  

 التجارب العملية 

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 العملية والتقارير 

 4 الخامس

التعرف على دور االحياء اجملهرية  
حتلل مصادر النرتوجني وعزل  

  حملللة للربوتنياالحياء اجملهرية ا
ابلية واالحياء اجملهرية اليت هلا الق

والنرتجة   ةر لقيام بعملية النشدعلى ا
جة ابالضافة اىل  وعكس النرت 

التعرف على االحياء اجملهرية املثبتة  
 يقة تكافلية والتكافليةللنرتوجني بطر 

  و دورة النيتروجين

دور االحياء المجهرية  

 في تثبيت النيتروجين

 

عرض المادة 

  العلمية على ال
Data show  

مع اجراء  

 ملية التجارب الع

ارات االختب 

اليومية 

ة  يلوالفص

 والتقارير العملية 

 4 السادس

مقدمة عن املياه وكيفية اخذ عينات  
تلوث وعن وجود املياه والتحري ادلة ال

بكرتاي القولون وبكرتاي القولون الربازية  
يف عينات املياه  املختلفة ابجراء  

 ي والتكميلي لفرضي والتأكيدالفحص ا

والتحري  العد الكلي للبكرتاي 
ياه  ملاالتلوث الربازي يف عن 

  القولون عزل وعد بكرتاي/

رض المادة ع

 العلمية على ال 
Data show  

مع اجراء  

 عملية التجارب ال

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير العملية 
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 البنية التحتية   .364

 جلزء العملي ( واملياه )ا للرتبة  علم االحياء اجملهريةنهجي الكتاب امل وبة الكتب المقررة المطل -29

جع الرئيسية ارالم -30

 ر( )المصاد
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )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 

  االلكرتونيةالصفوف  ..... ،مواقع االنترنيت ،  جع االلكترونيةالمرا

 

 الدراسي  ررخطة تطوير المق .365

 ات المياه راء زيارات ميدانية لمحطات تصفية مياه الشرب كاحد مفردات درس مايكروبمحاولة اج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 السابع 

التحري عن تلوث املياه 
 Clostidiumببكرتاي 

ة نوع التلوث قدمي  ومعرف
ات املياه  او حديث يف عين

  الفحص الفرضي جراءاب
 التأكيدي و 

 عزل بكرتاي
 Clostidiumلا

عرض المادة 

 العلمية على ال 
Data show  

مع اجراء  

 ب العملية التجار

االختبارات 

اليومية 

والفصلية  

 والتقارير العملية 
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 الفصل الثاني/ المرحلة الرابعة: هندسة وراثية 

 

 

 ميةيلالمؤسسة التع .366
 جامعة بغداد 

 القسم الجامعي / المركز  .367
   حياةعلوم ال قسم وم/ كلية العل 

 مقرر رمز الاسم /  .368
 الهندسة الوراثية 

 أشكال الحضور المتاحة  .369
 اسبوعي

 الفصل / السنة  .370
 2021-2020الفصل الدراسي الثاني 

 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .371
 عة عمليسا 90ساعة نظري+  60

 2020-10-1 لوصف  ا اذتاريخ إعداد ه .372

 المقرر  افدأه .9
  .احلية الكائنات يف الصفات لتحسني املواد هذه استخدام وامكانية فاتالص نقل عن ؤلةاملس الوراثية املواد على الطالب عريف ت وراثية هندسة

 الوراثية.  الصفات لنقل املسخدمة التقنيات  دراسة اهم
 

 

 ييم قت مخرجات التعلم وطرائق التعليم وال -10

 رفة والفهمالمع -ا      

 ها تخالصها وتنقيتثية لالحياء وكيفية طرق اسلمادة الورا ان يتعرف الطالب على ا -5

 كيفية تضاعف المادة الوراثية وكيفية استخدامها. -6

 المختلفة لنقل المادة الوراثية وكيفية استخدامها.ان يتعرف على الطرق  -7

 . تان يتعرف على الطرق المختلفة لعزل الطفرا  -8

 

 

 

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات -ب 

 دنا والرنا من خاليا متعددة.تنقية لمادة الالخاصة بطرق االستخالص والل المختلفة استخدام المحالي -5

 جهاز الترحيل الكهربائي  -  spectrophotometer – centrifugeاستخدام  -6

 : التعرف على المواد الوراثية المستخدمة في نقل الصفات واهم التقنيات المستخدمة.وصف المقرر  
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 ت استخدام االوساط الزرعية المختلفة لتنمية البكتريا ودراسة الطفرا -7

 . ي عن عملية النحول البكتيرروتينات فضالوعزل البالزميدات وتوصيف بعض الب سة بعض لبطفراتدرا -8

 
 

 

 

 ة  البنية التحتي .373

 ت المطلوبة : القراءا 

 األساسية  النصوص ▪
 ر المقر كتب  ▪
 أخرى       ▪

 محاضرات اساتذة المادة  •

 كتب المقرر •

Molecular cloning, A Laboratory Manual. J. 

Sambrook et al. (Third edition). 

 

 ات التفكير مهار -ج

 

 اسبوعية وشهرية اختبارات  -1ج

 اعداد تقارير ومناقشتها  -2ج 

 اختبارات شفوية -3ج

 

 
 خصي (.يف والتطور الشوظ تالالمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية  -د 

 

 والتجارب. تجابتهم للمادةالحوار لغرض معرفة مدى اس فكير واجراءتدريب الطالب تلى الت -1د

 تجارب علمية حقلية لالستفادة منها مستقبال بالمختبرات الطبية والمراكز البحثية اجراء -2د

     

     

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 المحتبر . power pointض عرو Data showاستخدام المحاليل  -11
 ختبر.لطالب لكل ماعداد تقارير من قبل ا  -12
 ومناقشتها.يع العلمية ض محاور المواضمشاركة الطلبة في بع -13

 حث الطالب على المشاركة في المناقشات واالستنتاجات لنتائج المحتبر  •

 طرائق التقييم     

 
 مباشر عن طريق االختبارات 

 تثار خالل المختبر ستنتاجية الي اال بةغير مباشر عنطريق االسئ
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 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. 

 

 االلكترونية ) اخرى( صفحات االنترنيت ومواقع   -3

المثال   على سبيل ملمتطلبات خاصة ) وتش

عمل والدوريات والبرمجيات  ورش ال

 ية ( ع االلكترونوالمواق
•  

بيل  تماعية ) وتشمل على سالخدمات االج

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 
•  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي   -12

ام التقنيات الحديثة بالمنهج واستخدصة االختطوير المقرر الدراسي من خالل التحديث السنوي للمعلومات 

 ومة اليصال المعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رر بنية المق -13

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
المساق  حدة / اسم الو

 عأو الموضو
 طريقة التقييم يقة التعليم رط

اجرلء   عملي  الهندسة الوراثية  ساعات   12 1

االختبارات 

سئبة واال

النظرية  

وبعضها  

 شفوي 

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
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