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 موذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 اجلامعة   احللة  كلية المؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات التخدير  / المركز علمي القسم ال .2

 علم االحياء   اسم / رمز المقرر  .3

  التوقيع    -لتدريسي   اسم ا .4

 عملي (   -)نظري أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعة   120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021-7-2 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 ان يكون الطالب في نهاية العام الدراسي قادرا على  -:أهداف المقرر .9

وبعض العمليات الحيوية المهمة التي تحدث فيها  مثل    تعرف  على الخلية وتركيبها ال -1

 االنقسام الخيطي غير مباشرة واالنقسام االختزالي 

ا  , وحبة بغداد , مع امراضها الشائعة مثل المالريا , البلهارزيوصف البكتريا والطفليات والفيروسات   -2

 والتهاب الكبد الفيروسي   
ى االنواع االربعة لألنسجة  الحيوانية مع بعض المعلومات الحديثة  مثل بعض  االمراض التعرف عل -3

 المرتبطة بكل نوع  

 شرح الميكانيكية المناعية للخلية ضد الكائنات الممرضة   -4
 

 

 

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 علوم المطلوبة  أن يعرف الطالب أساسيات ال -1أ 

 أن يفهم الطالب التفاصيل العلمية المطلوبة   -2أ 

 أن يحلل الطالب المستجدات العلمية  - 3أ 

   أن يقارن الطالب بين النتائج المختلفة - 4أ 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ات بشكل صحيح لطالب األدوأن يستخدم ا- 1ب 

 عملي  أن يطبق الطالب ماتعلمه  -2ب 

 أن يحضر الطالب المواد الالزمة  -3ب 

 أن يؤدي الطالب اإلجراءات المناسبة لما يواجه من حاالت - 4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرات، المختبرات، المستشفيات، المكتبة، األنترنت 

 

 
 م  طرائق التقيي      

 االمتحانات 

 

 المناقشات العلمية

 ومية الحضور واألنشطة الي

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 أن يعمل بروح الفريق.  1-ج   

 أن يتعرف الطالب على أهمية المادة الدراسية - 2ج 

 أن يصف الطالب أهمية تعلم المادة الدراسية  -3ج 

  الصف أن يراعي الطالب الهدوء والنظام في  -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات 

 برات والمستشفيات المخت

 اعداد البحوث والتقارير من خالل األستفادة من المكتبة واألنترنت 

 

 
 طرائق التقييم     



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 ، المناقشات، الحضور  اإلمتحانات 

 

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

 ب بشكل مناسب في مقابالت العملأن يتصرف الطال -1د 

 أن يجتاز الطالب االختبارات المهنية  - 2د 

 أن يطور الطالب ذاته لما بعد التخرج   -3د 

  أن يستخدم الطالب الوسائل المتاحة لزيادة كفاءته  -4د 
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 بنية المقرر  .11

م  التعل مخرجات  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
طريقة  

 م التعلي
طريقة  

 التقييم 

 نظري 2 االول  

   عملي2

 Introduction to فهم المحاضرة 
biology and its 
definition , the 
cell,cells 
prokaryotic  and 
eukaryotic 

 المحاضرة 

      المختبر
Quiz  +

 حضور 

 نظري 2 الثاني  

 عملي 2
 , Type of cells فهم المحاضرة 

shapes , size  
 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 
 نظري 2 الرابع  -الثالث 

 عملي 2
 , Mitosis , meiosis فهم المحاضرة 

cell differential  
 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 

 نظري 2 السابع -الخامس

 عملي 2
 Human tissue فهم المحاضرة 

  
 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 
 نظري 2 العاشر  -امنالث

 عملي 2
 Antibiotic فهم المحاضرة 

 
 اضرةالمح

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 
 نظري 2 الحادي عشر 

 عملي 2
 Bone , Cartilage فهم المحاضرة 

  
 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 
 نظري 2 الثاني عشر  

 عملي 2
 المحاضرة  Blood , lymph فهم المحاضرة 

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 

 

 
 نظري 2 الرابع عشر 

 عملي 2

 Bacteria : define فهم المحاضرة 
its general 
properties , shape 
& arrangement  

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 

 نظري 2 الخامس عشر 

 عملي 2

 Media &the فهم المحاضرة 
nutritional  
requirement  

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 

 نظري 2 السادس عشر 

 عملي 2

 Bacteria isolation فهم المحاضرة 
  

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 

 نظري 2 سابع عشرال

 عملي 2

 Sterilization فهم المحاضرة 
&disinfection  

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 

 نظري 2 الثامن عشر 

 عملي 2

 & Mycology yeast فهم المحاضرة 
mouds  

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 

 التاسع عشر

 

 

 

 نظري 2

 ملي ع2

  , Parasite فهم المحاضرة 
Protozoa, 
mastigophora   

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 
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 البنية التحتية   .12

 .Human Biology. 12th ed., Sylvia et al., 2012 .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 

 ,.Essential of Cell Biology. 3rd ed., Albert Bary et al .1 ر(   )المصاد ـ المراجع الرئيسية 2

2010.  

2. Histology.  A Text and Atlas.  6th ed., Michael H. 

Ross, et al., 2011.  

3. Arora, D.R. Textbook of Microbiology for dental 

students. 3rd ed. 2012. 

  

 
                   اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملالت العلمية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 األلكترونية  المكتبة

 
 
 
 

الحادي  -العشرون

 والعشرون 
 نظري 2

 عملي 2

 Some classes of فهم المحاضرة 
protozoa : cilliata , 
sporozoa 

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 

 -الثاني والعشرون

 الثالث والعشرون  
 نظري 2

 عملي 2

 : Helminthes م المحاضرة فه
example for 
nematodes , 
cestodes & 
trematodes 
&properties   

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 

 -الرابع والعشرون

 الخامس والعشرون  
 نظري 2

 عملي 2

 Viruses , structure فهم المحاضرة 
, morphology, 
pathogenicity   

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 

  –س والعشرون  الساد 

 الثالثون  
 نظري 2

 عملي 2

 : Immunity فهم المحاضرة 
definition , 
humeral , cellular 
types , its 
application the 
definition of 
antigen and 
antibody    

 المحاضرة

 المختبر 
Quiz  +

 حضور 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 اضافة احدث الكتب الى المقرر

 زيارة المستشفيات التعليمية 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحلة الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1

 تخديرتقنيات ال    / المركز علمي القسم ال .2

 Biology اسم / رمز المقرر .3

 عملي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 42 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 حياءتوضيح المفاهيم االساسية في علم اال -1
 عرفة الظواهر الطبيعية في الجسم وتفسيرهام-2
 معرفة وظائف االعضاء في جسم االنسان ومعرفة المعايير واالجهزة المستخدمة في قياسها-3
 
 
 
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 حياءتمكين الطلبة من فهم علم اال -1أ

 المختبرية واألدوات األجهزةتعمل بها بعض ة التي الميكانيكي -2أ

 معرفة المعايير المهمة التي من خاللها يتم تققيم عمل اجهزة جسم االنسان -3أ
 الية انتقال السوائل في خاليا جسم االنسان-4أ
 فهم النظرية الخلوية ومكونات الخلية -5أ
 ائنات المجهريةاالنسجة في جسم االنسان والممالك والك أنواعمعرفة   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معينة معرفة الطالب كيفية تفسير المشاكل اللتي تحدث في جسم االنسان بسبب حاالت مرضية– 1ب

 المختبرية واألدوات األجهزةكيفية استخدام  – 2ب

 اعةالمن أنواعوالثاني وكذلك  األولوخط الدفاع معرفة النظام المناعي  – 3ب

 معرفة الطالب تأثير الكائنات المجهرية الممرضة على جسم االنسان  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

جاميع مالى  يتم ذلك من خالل النقاشات العلمية خالل وقت المحاضرة اضافة الى ذلك يتم تقسيم الطلبة

 لرسومام وسائل ايضاحية كاصغيرة لغرض النقاشات العلمية في موضوع المحاضرة  وايضا يتم استخد

 وبرنامج البوربوينت واستخدام جهاز العرض

 

 
 طرائق التقييم      

 

ذلك يتم من خالل عمل االمتحانات الشفهية وعمل كوز تحريري بسيط في موضوع المحاضرة اضافة ل

 الحضور 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  حياءفهم علم اال-1ج

 يق التحليل العلمي والرياضي للتعامل مع المشاكل العلمية وحلهامهارة محاكاة وتطب-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ل عمل ر بشككتابة التقارير العلمية بشكل منفرد وبشكل جماعات من الطلبة  وجمع مفردات هذه التقاري

 جماعي بين الطلبة وتشجيع الطلبة على عمل وسائل ايضاحية 

 
  ئق التقييم طرا   

 عمل االمتحانات اليومية واالسئلة الشفهية في موضوع المحاضرة
 

 مناقشة موضوع المحاضرة بين الطلبة بعد تقسيمهم الى مجموعات صغيرة 
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 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 ير المنفردةكتابة التقار-1د

 عمل الملصقات التمثيلية للمشاريع الجماعية-2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

حضور مع  حضوري microscope فهم المحاضرة 2 1

 اختبار بسيط
 The cell فهم المحاضرة 2 2

:theory,prokaryotic 
and eukaryotic 
cell,types of 
cells,shapes,size 

حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

 The structure of فهم المحاضرة  2 3
cells:cytoplasmic 
membrane,cytoplasm
ic organelles, the 
nucleus 

حضور مع  حضوري

 اختبار بسيط

ر مع حضو حضوري The osmosis فهم المحاضرة 2 4

 اختبار شفهي
 The animal فهم المحاضرة 2 5

tissues:Epithelium 
tissues ,glandular 
tissues 

حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

حضور مع  حضوري Connective tissue فهم المحاضرة 2 6

 اختبار بسيط
7 

 
 Classification of فهم المحاضرة 2

connective tissue 
 حضور حضوري

 Special connective لمحاضرةفهم ا 2 8
tissue:bone,cartilage 

حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

Blood&lymph&hemo فهم المحاضرة 2 9
poietic tissues 

حضو مع  حضوري 

 اختبار شفهي

 حضور حضوري Muscular tissues فهم المحاضرة 2 10

حضور مع  حضوري Nervous tissues فهم المحاضرة 2 11

 هياختبار شف

 The mitosis in فهم المحاضرة 2 12
animals&plant cell 

 حضور حضوري

 The meiosis in animal فهم المحاضرة 2 13
cells 

اختبار بسيط  حضوري

 مع حضور

 The فهم المحاضرة 2 14
kingdoms:monera,pro

 حضور حضوري
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  صادر(  )المـ المراجع الرئيسية 2

 Human biology 

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Nature 
-Science 

- E. book and websites 

tista,funging,plantea&
animalea 

 Bacteria:properaties فهم المحاضرة 2 15
shapes&arrangement,
viruses 

 حضور حضوري

 Media&the  فهم المحاضرة 2 16
nutritional 
requirement 

حضور مع  حضوري 

 اختبار شفهي

Sterilization&disinfec فهم المحاضرة 2 17
tion 

 حضور حضوري

 حضور حضوري Bacteria isolation فهم المحاضرة 2 18

 Fungi:general فهم المحاضرة 2 19
properities,yeast&mo
ulds 

حضور مع  حضوري

 اختبار بسيط

 Parasites:some فهم المحاضرة 2 20
classes of 
protozoa,mastigophor
a 

مع  حضور حضوري

 اختبار شفهي

Cilliata&sporozoa,hel فهم المحاضرة 2 21
minthes,nematodes,c
estodes,trematodes 
with general 
properties 

مع  حضور حضوري

 اختبار شفهي

 Immunity:some فهم المحاضرة 2 22
humoral&cellular 
factors,test example 
on each&its 
application with the 
definition of 
antigen&antibody, 
Ag&Ab reaction  

 حضور 
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 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

ي مراجعة المواقع العلمية الحديثة والمستجدة المتخصصة ف -

 لمواكبة التطورات الحديثة حياءاال علم

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 اتباع ما هو  جديد ومستحدث من وسائل التعليم والتعلم. -
 حياءاالستفادة من نتائج البحوث الحديثة في علم اال -
 تطبيق استراتيجيات التعليم الحديث في علم االحياء . -

سي رر دراالعمل وباالستناد عليها سوف يتم اعداد وتطوير مقيتم ذلك من خالل معرفة اهم متطلبات سوق 

 تحقيق ذلك يهدف الى

 

 
 


