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 وصف انبرَايج األكادًٍَ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً ع

 

 جامعة ديالى أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .1

 كلية التربية االساسية / أُشًض  ؼ٢ِٔاُوغْ اُ .2

اٝ اعْ اُجشٗبٓظ األًبد٢ٔ٣  .3

 ا٢ُٜ٘ٔ 
 قسم العلوم

 بكالوريوس علوم اعْ اُشٜبدح اُٜ٘بئ٤خ  .4

  :ّ اُذساع٢ اُ٘ظب .5
 ع١ٞ٘ /ٓوشساد /أخشٟ 

 فصلي )الكورسات(

  اتحاد الجامعات العربية أُؼزٔذ   ثشٗبٓظ االػزٔبد .6
 وزارة التخطيط -وزارة التربية أُؤصشاد اُخبسع٤خ األخشٟ  .7

 1/11/7117 ربس٣خ إػذاد اُٞطق  .8
 أٛذاف اُجشٗبٓظ األًبد٢ٔ٣ .9

 درك لدوره الوطني والتربوي المهني و متسلح بالثقافةاعداد معلم جامعي متخصص ذي شخصية متوازية و م

العامة و المعرفة التخصصية و السلوك القويم و التخلق بأخالق المهنة التربوية و تهيئة لمواكبة الحياة المعاصرة 
في ظل معطيات التكنلوجيا الحديثة و اكسابو مهارات تؤلو الداء مهامو المكلف بها في المدارس و خاصة في 

 صص علوم الحياة.تخ
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 أُطِٞثخ ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ جشٗبٓظٓخشعبد اُ  .11

  االٛذاف أُؼشك٤خ  - أ

        تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة و الفهم للمعلومات العلمية بشكل دقيق. -1أ
 االحياء بشكل وظيفي.للمعلومات في تخصص  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة و الفهم -7أ
 للمهارات العلمية و العملية بشكل وظيفي. تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة و الفهم -3أ

 .مع اقرانو و مع االخرين بشكل فعال لكيفية التكيف تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة و الفهم -4أ

 ت العلمية باللغة االنكليزية.للمصطلحا تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة و الفهم -5أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة و الفهم لمعاير التدريس الجيد. -6أ
 المرتبطة بميول و اتجاىاتو. تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة و الفهم -7أ

 جشٗبٓظ ُخبطخ ثبُا ٤خأُٜبساراألٛذاف  –ة 

 ثبالؽبس اُلٌش١ ُألؽ٤بء. ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ ؽَ أُشٌالد أُشرجطخ – 1ة 

 ُٔظطِؾبد اُؼ٤ِٔخ ثبُِـخ اال٤ٌِٗض٣خ.ٖٓ ؽَ أُشٌالد أُشرجطخ ثب ر٤ٌٖٔ اُطِجخ - 2ة 

      ٜٔ٘خ اُزؼ٤ِْ ٝ ٤ًل٤خ اُزؼبَٓ ٓغ اُطِجخ.ٖٓ ؽَ أُشٌالد أُشرجطخ ث ر٤ٌٖٔ اُطِجخ  - 3ة 

 
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

ُٔبدح ُِطِجخ ٜٓ٘ب أُؾبظشح, أُ٘بهشخ , االعزٌشبف, ؽش٣وخ أُخزجش اعزخذاّ ؽشائن ٓخزِلخ ُزذس٣ظ ا

ؽش٣وخ اُشؽالد ٝ اُض٣بساد ا٤ُٔذا٤ٗخ , ؽش٣وخ ؽَ أُشٌالد ٝ ؿ٤شٛب ٖٓ اُطشائن اُز٢ رغَٜ ػ٠ِ 

 اُطبُت كْٜ أُبدح أُذسع٤خ.
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 اخزجبساد ٤ٓٞ٣خ ٝثأعئِخ ٓزؼذدح ُِٔٞاد اُذساع٤خ. -

 ٤ٚ اعئِخ ر٘بكغ٤خ رش٤غ سٝػ اُز٘بكظ ث٤ٖ اُطِجخ .رٞع -

 ر٤ٌِق اُطِجخ ثٞاعجبد ث٤ز٤خ -
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ . -ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبالؽ٤بء. -1ط         

 خ.ثبُ٘ظش٣بد اُؼ٤ِٔ ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ -2ط

 ثزطج٤ن اُ٘ظش٣بد اُؼ٤ِٔخ ثشٌَ ٤ٓذا٢ٗ . ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ -3ط

ثبُزذس٣ظ ٝ ٤ًل٤خ ا٣ظبٍ أُؼِٞٓبد ا٠ُ  ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ -4ط   

 أُزؼ٤ِٖٔ ٓغزوجال.
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

ٖٓ ؽشائن اُزذسس٣ظ اُز٢ ٖٓ خالُٜب ٗوذّ اْٛ االعبع٤بد ػٖ أُٞاػ٤غ أُزؼِوخ  ثبُزل٤ٌش اعزخذاّ اُؼذ٣ذ 

ٝ اُزؾ٤َِ. ٜٝٓ٘ب ؽش٣وخ أُ٘بهشخ ٝ ؽش٣وخ االعزغٞاة ٓغ ر٤ٌِق اُطِجخ ثبُٞاعجبد اُج٤ز٤خ اُز٢ رزطِت 

 رل٤ٌش رار٢ ٝ اعبثخ ٓغ رذس٣غْٜ ؽشم اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ اُؼ٢ِٔ ُِٔٞػٞع.
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 ئن اُزو٤٤ْ ؽشا   

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝ ثأعئِخ رزطِت اعبثبد كٌش٣خ رار٤ٚ. -

 رؾذ٣ذ دسعبد ُِٞاعجبد اُج٤ز٤خ اُز٢ ٣ٌِق ثٜب اُطبُت. -

 ٝػغ دسعبد ُالعئِخ اُز٘بكغ٤خ اُز٢ رٞعٚ ا٠ُ اُطِجٚ ٝ اُز٢ رزطِت اعبثبد كٌش٣خ ٝرار٤خ. -
 

 

 .اُشخظ٢(األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس  اد)أُٜبسأُ٘وُٞخ اُزأ٤ِ٤ٛخ ٝ أُٜبساد اُؼبٓخ-د 

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اعٜضح أُخزجش . -1د

 اخز٤بس ؽش٣وخ اُزذس٣ظ أُالئٔخ ُِٔبدح. ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ -2د

 اعز٤بص االخزجبساد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝ أُوبثالد اُز٢ رغش١ اص٘بء اُزوذ٣ْ ُِؼَٔ. ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ -3د

 اُزط٣ٞشاُزار٢ ٝ ثشٌَ ٓغزٔش ُؾ٤برْٜ ا٤ُٜ٘ٔخ ُؼذ اُزخشط. ٖر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٓ -4د   

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ          

اعزخذاّ ؽشائن ٓخزِلخ ُزذس٣ظ أُبدح ُِطِجخ ٜٓ٘ب أُؾبػشح, أُ٘بهشخ, االعزٌشبف, ؽش٣وخ أُخزجش ؽش٣وخ 

اُز٢ رغَٜ ػ٠ِ اُطبُت كْٜ أُبدح اُشؽالد ٝ اُض٣بساد ا٤ُٔذا٤ٗخ ,ؽش٣وخ ؽَ أُشٌالد ٝ ؿ٤شٛب ٖٓ اُطشائن 

 اُذساع٤خ ٛزا كؼال ػٖ دػٞح ثؼغ اُغٜبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝ ر٘ظ٤ْ ٗذٝاد ٓغ اُطِجخ.

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ          

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ُِطِجخ. -

 ػَٔ اخزجبساد ٓشبثٜخ ٤ُٔذإ ٝ ث٤ئخ اُؼَٔ. -

 اسعبٍ اُطِجخ ُِزذس٣ت ك٢ ٓؤعغبد رذس٣ج٤خ. -
 

 ٓظ ث٤٘خ اُجشٗب .11

 اُغبػبد أُؼزٔذح           اعْ أُوشس أٝ أُغبم سٓض أُوشس أٝ أُغبم أُشؽِخ اُذساع٤خ 

 ػ٢ِٔ     ٗظش١      

 األ٠ُٝ
Univ1101 Human rights 2 - 

 Univ1102 األ٠ُٝ
Islamic Education I 2 - 

 - Univ1103 Arabic I 2 األ٠ُٝ

 - Univ1104 Islamic Education  II 2 األ٠ُٝ

 - Univ1105 English I 2 األ٠ُٝ

 Univ1106 Computer I 1 1 األ٠ُٝ
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 - Coll 1201 General Psychology 3 األ٠ُٝ

 Coll 1202 The basis of األ٠ُٝ

education 
2 - 

 Coll 1203 Developmental األ٠ُٝ

Psychology 
3 - 

 Coll 1204 principals of األ٠ُٝ

Education 
3 - 

 Scie 1301  General Zoology 2 2 ٠األُٝ

 Scie 1302 General Chemistry 2 2 األ٠ُٝ

 Scie 1303 General agriculture 2 2 األ٠ُٝ

 - Scie 1304 Logic (Mathematics) 2 األ٠ُٝ

 Scie 1305 General Botany 2 2 األ٠ُٝ

 Scie 1306 General Physics 2 2 األ٠ُٝ

 - Scie 1307 A biological human 1 األ٠ُٝ

 - Univ2107 Arabic II 2 اُضب٤ٗخ

 Univ2108 Computer II 1 1 اُضب٤ٗخ

 Univ2109 Health and اُضب٤ٗخ

Enviroment 

Education 
2 - 

 - Univ2110 English II 2 اُضب٤ٗخ

 - Univ2111 Democracy 2 اُضب٤ٗخ

 Coll 2205 Educational اُضب٤ٗخ

Psychology 
3 - 

 - Coll 2206 Mental Health 2 اُضب٤ٗخ

 Coll 2207 Educational اُضب٤ٗخ

guidance 
2 - 

 Coll 2208 Educational اُضب٤ٗخ

Statistics 
3 - 

 Scie 2308 Cell Biology 2 2 اُضب٤ٗخ

 Scie 2309 Revive the microscopic 2 2 اُضب٤ٗخ

 Scie 2310 And contamination of the اُضب٤ٗخ

environment 
2 2 

 - Scie 2311 Virology 2 اُضب٤ٗخ

 Scie 2312 Knowledge of scientific اُضب٤ٗخ

terminology E. 
2 - 

 Scie 2313 Histology 2 2 اُضب٤ٗخ

 Scie 2314 Invertebrates 2 2 اُضب٤ٗخ

 Scie 2315 Fundamentals of organic اُضب٤ٗخ

chemistry 
2 2 

 - Scie 2316 Embryology 2 اُضب٤ٗخ

 - Univ3112 Arabic III 2 اُضبُضخ

 Univ3113 Computer III 1 1 اُضبُضخ
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 - Coll 3209 Research Methods 3 اُضبُضخ

 - Coll 3210 TMS 2 اُضبُضخ

 Coll 3211 Measurement and اُضبُضخ

Evaluation 
2 - 

 Coll 3212 General methods of اُضبُضخ

teaching 
2 - 

 Coll 3213 Viewing - 4 اُضبُضخ

 Scie 3317 Plant physiology 2 2 اُضبُضخ

 Scie 3318 Parasitology 2 2 اُضبُضخ

 - Scie 3319 Basics of biochemistry 2 اُضبُضخ

 Scie 3320 Algae and fungi 1 2 اُضبُضخ

 Scie 3321 Plant production 1 2 اُضبُضخ

 Scie 3322 Science division اُضبُضخ

(classification) 
2 - 

 Scie 3323 Animal physiology 2 2 اُضبُضخ

 Scie 3324 Immunology 2 2 اُضبُضخ

 Scie 3325 General knowledge of اُضبُضخ

insects 
2 2 

 Scie 3326 Animal Production 1 2 اُضبُضخ

 Univ4114 Computer IIII 1 1 اُشاثؼخ

 - Univ4115 Arabic IIII 2 اُشاثؼخ

 Coll 4214 Curricula and اُشاثؼخ

textbooks 
2 - 

 Coll 4215 Educational اُشاثؼخ

Administration and 

direction 

2 - 

 - Coll 4216 Application 12 اُشاثؼخ
 - Scie 4327 Sera and vaccines 2 اُشاثؼخ

 Scie 4328 Genetics 2 2 اُشاثؼخ

 Scie 4329 Food industry 1 2 اُشاثؼخ

 - Scie 4330 Teaching methods 2 اُشاثؼخ

 Scie 4331 Research Project اُشاثؼخ

Graduation 
3 - 

 
 
 

 اُزخط٤ؾ ُِزطٞس اُشخظ٢ .12
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 مواكبة التطورات التكنلوجيا احلديثة يف رلاؿ ختصصو واالطالع على كما ىو حديث. -
 ها يف رلاؿ ختصصو.مواكبة كل ما ىو جديد من نظريات علمية و حقائق يتم التوصل الي -
 مواكبة كل ما ىو جديد يف كيفية ايصاؿ ادلادة للمتعلمُت من طرائق و اساليب تدريسية حديثة. -
 

 أُؼٜذ(األٗظٔخ أُزؼِوخ ثبالُزؾبم ثب٤ٌُِخ أٝ  )ٝػغٓؼ٤بس اُوجٍٞ  .13

 
 ادلعدؿ

 
 
 
 
 
 
 

 أْٛ ٓظبدس أُؼِٞٓبد ػٖ اُجشٗبٓظ .14

 جدت.احملاظرات و الكتب ادلنهجية اف و  -1
 االنًتنت. -2
 الزيارات ادليدانية. -3
 السفرات العلمية. -4
 ادلكتبات. -5
 اللقاءات مع بعض اجلهات ادلهنية. -6
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 يخطط يهاراث انًُهج

 َرجً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرجاث انخعهى انفردَت يٍ انبرَايج انخاضعت نهخقُُى

 يخرجاث انخعهى انًطهىبت يٍ انبرَايج 

 أساسٍ اسى انًقرر ريس انًقرر انسُت / انًسخىي

 أو اخخُارٌ
 ُتانًهاراحاألهذاف  ت ُانًعرفاألهذاف 

 برَايج انخاصت بان

األهذاف انىجذاَُت 

 وانقًُُت 
وانخأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًخعهقت بقابهُت انخىظُف 

 (وانخطىر انشخصٍ

ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

3 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب

 األ٠ُٝ

 األ٠ُٝ

Univ1101 Human rights ٍاساس √ √ √  √ √ √   √ √ √ √ √ √  

Univ1102 Islamic 

Education I 
  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ اساسٍ

 األ٠ُٝ

 األ٠ُٝ

Univ1103 Arabic I ٍاساس √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1104 Islamic 

Education  II 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ اساسٍ

 األ٠ُٝ

 األ٠ُٝ

Univ1105 English I ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1106 Computer I ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

 Coll 1201 األ٠ُٝ
General 

Psychology 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √   √ √ √ اساسٍ
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 Coll 1202 The basis of األ٠ُٝ

education 
 √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 Coll 1203 Developmental األ٠ُٝ

Psychology 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ اساسٍ

 Coll 1204 principals of األ٠ُٝ

Education 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ اساسٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ اساسٍ Scie 1301  General Zoology األ٠ُٝ

 Scie 1302 General األ٠ُٝ

Chemistry 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 Scie 1303 General األ٠ُٝ

agriculture 
  √ √ √   √ √   √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 Scie 1304 Logic األ٠ُٝ

(Mathematics) 
  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ اساسٍ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Scie 1305 General Botany األ٠ُٝ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Scie 1306 General Physics األ٠ُٝ

 Scie 1307 A biological األ٠ُٝ

human 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Univ2107 Arabic II اُضب٤ٗخ

 √ √ √   √ √ √   √ √ √ √ √ √ اساسٍ Univ2108 Computer II اُضب٤ٗخ

 Univ2109 Health and اُضب٤ٗخ

Enviroment 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   اساسٍ
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Education 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ اساسٍ Univ2110 English II اُضب٤ٗخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ اساسٍ Univ2111 Democracy اُضب٤ٗخ

 Coll 2205 Educational اُضب٤ٗخ

Psychology 

  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ اساسٍ

  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Coll 2206 Mental Health اُضب٤ٗخ

 Coll 2207 Educational اُضب٤ٗخ

guidance 

  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 Coll 2208 Educational اُضب٤ٗخ

Statistics 

  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Scie 2308 Cell Biology اُضب٤ٗخ

 Scie 2309 Revive the اُضب٤ٗخ

microscopic 
 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 Scie 2310 And اُضب٤ٗخ

contamination of 

the environment 

 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Scie 2311 Virology اُضب٤ٗخ

 Scie 2312 Knowledge of اُضب٤ٗخ

scientific 

terminology E. 

 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ
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 √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ اساسٍ Scie 2313 Histology خاُضب٤ٗ

 √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ اساسٍ Scie 2314 Invertebrates اُضب٤ٗخ

 Scie 2315 Fundamentals of اُضب٤ٗخ

organic chemistry 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Scie 2316 Embryology اُضب٤ٗخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ اساسٍ Univ3112 Arabic III اُضبُضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ Univ3113 Computer III اُضبُضخ

 Coll 3209 Research اُضبُضخ

Methods 

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ

  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Coll 3210 TMS اُضبُضخ

 Coll 3211 Measurement اُضبُضخ

and Evaluation 

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 Coll 3212 General اُضبُضخ

methods of 

teaching 

  √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ اساسٍ Coll 3213 Viewing اُضبُضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ اساسٍ Scie 3317 Plant physiology اُضبُضخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ اساسٍ Scie 3318 Parasitology اُضبُضخ

 Scie 3319 Basics of اُضبُضخ

biochemistry 
  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ اساسٍ

  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Scie 3320 Algae and fungi اُضبُضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Scie 3321 Plant production اُضبُضخ

 Scie 3322 Science division اُضبُضخ

(classification) 
 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 Scie 3323 Animal اُضبُضخ

physiology 
 √ √ √   √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Scie 3324 Immunology اُضبُضخ

 Scie 3325 General اُضبُضخ

knowledge of 

insects 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 Scie 3326 Animal اُضبُضخ

Production 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Univ4114 Computer IIII خاُشاثؼ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Univ4115 Arabic IIII اُشاثؼخ
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 Coll 4214 Curricula and اُشاثؼخ

textbooks 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 Coll 4215 Educational اُشاثؼخ

Administration 

and direction 

 √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ اساسٍ Coll 4216 Application اُشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ اساسٍ Scie 4327 Sera and vaccines اُشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Scie 4328 Genetics اُشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Scie 4329 Food industry اُشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ Scie 4330 Teaching methods اُشاثؼخ

 Scie 4331 Research Project اُشاثؼخ

Graduation 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ



  
 13انصفحت 

 
  

 

 

 

 وصف المقرر

 التعلم ة القصوى من فرصصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفاديوفر و 

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياذل  ادلؤسسة التعليمية 

 قسم العلـو/ مواد ثقافية  ادلركز/   القسم العلمي 

  الًتبية االسالمية /  رمز ادلقرر/ اسمUniv1102 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوذل/  االوؿ السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 يف هناية السنة الدراسية قادراً على إف يكوف الطالب : أىداؼ ادلقرر 

 واسباهبا  العلم ىذا امساء ,الدين اصوؿ بعلم تعلم التعريف. 

 اهلل تعاذل وجود ادلة , وصفاتو اهلل وجود, االذليات ,ادلسلمُت مجهور عند االشناف اركاف   تعلم  .2

 (الوجود  ) النفسية الصفة, االذلية الصفات, حلاداال, احلواس خداع, واالخًتاع العناية دليل, احلدوث دليل    تعلم  .3

 ، االرادة ، القدرة ) ادلعاين صفات,( الوحدانية, بالنفس ،القياـ احلوادث سلالفة, البقاء , القدـ ) السلبية الصفات   تعلم  .4
 (  الكالـ ، البصر ، ،السمع احليات ، العلم

 حقو تعاذل يف رنوز ما , تعاذل حقو يف ستحيلي ما, احلياة يف التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم -5
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف التعريف بعلم اصوؿ الدين  -2أ

 . عن  وجود اهلل وصفاتو    دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  تاثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ما يستحيل وما رنوز يف حقو تعاذل  -5أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

اصوؿ الدين واسباهبا  مهارات يف  امساء – 1ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .بيتية وادلشاركة الصفية ػ وضع درجات للواجبات ال2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 اصوؿ بعلم التعريف  تعلم 2

 ,الدين

 امساء ىذا العلم واسباهبا

  الدين اصوؿ بعلم التعريف

 التقومي البنائي احملاضرة امساء ىذا العلم واسباهبا

2 

 مجهور عند االشناف اركاف تعلم 2

 ادلسلمُت  

 مجهور عند االشناف اركاف

 ادلسلمُت  

 التقومي البنائي احملاضرة

 ومي البنائيالتق احملاضرة االذليات  االذليات  تعلم 2 3

4 

 اهلل وجود تعلم 2

 اهلل وجود ادلة ,وصفاتو

 تعاذل  

 ادلة ,وصفاتو اهلل وجود

 تعاذل   اهلل وجود

 التقومي البنائي احملاضرة

5 
2 احلدوث دليل  تعلم 

 دليل العناية واالخًتاع

 ,احلدوث دليل

 دليل العناية واالخًتاع

 التقومي البنائي احملاضرة

 وؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوعامتحاف الشهر اال 2 6

7 

 احلواس خداع  تعلم 2

 االحلاد,

 

 احلواس خداع

 االحلاد,

 

 التقومي البنائي احملاضرة

 االذلية الصفات  تعلم 2 8
 

 االذلية الصفات
 

 التقومي البنائي احملاضرة

9 

  النفسية الصفة  تعلم 2

 ( الوجود)
 

 ( الوجود)  النفسية الصفة

 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

 ) السلبية الصفات  تعلم 2

 سلالفة, البقاء , القدـ

 بالنفس ،القياـ احلوادث

 ( الوحدانية,

 

 , القدـ ) السلبية الصفات

 احلوادث سلالفة, البقاء

 الوحدانية, بالنفس ،القياـ

) 
 

 التقومي البنائي احملاضرة



  
 16انصفحت 

 
  

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية اف يدرؾ اذنية در  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

11 

 ، القدرة ) ادلعاين صفات  تعلم 2
 ،السمع احليات ، العلم ، رادةاال

 (الكالـ  ، البصر ،

 ، القدرة ) ادلعاين صفات
 احليات ، العلم ، االرادة

 (الكالـ  ، البصر ، ،السمع

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

يف  التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم 2
 احلياة

 التقومي البنائي احملاضرة يف احلياة التوحيد عقيدة تاثَت

 التقومي البنائي احملاضرة تعاذل  حقو يف يستحيل ما تعاذل  حقو يف يستحيل ما تعلم 2 13

 التقومي البنائي احملاضرة حقو تعاذل يف رنوز ما حقو تعاذل يف رنوز ما تعلم 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ة والتأىيلية ادلنقولة ادلهارات العام -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د
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 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  ىيم اخلاصة عن ادلوضوعمهارات إعداد ادلفا 5د 

 

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 .قحطاف عبدالرمحن. رشدي علياف، ود. د: كتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

القرآف الكرمي. 

كتب التفسَت واحلديث النبوي الشريف. 

جامعة بغداد/ رللة كلية العلـو اإلسالمية . 

 

 www.nourallah.com/directory ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/
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 وصف المقرر

 التعلم مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرص يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً 

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياذل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم العلـو/ مواد ثقافية  كزادلر / القسم العلمي 

  اللغة العربية/  رمز ادلقرر/ اسمUniv1103 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوذل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2017 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 ادراً على إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية ق: أىداؼ ادلقرر 

 .أقساـ الكالـ   تعلم .1

 أنواع ادلعارؼ    تعلم  .2

 ادلفرد ، ادلثٌت ، واجلمع      تعلم  .3

4.  الرسوؿ خطبة ,(القمر سورة من) الكرمي القرآف آيات  , شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها وحفظها )األدب    تعلم  يف 
 .شوقي أمحد قصيدة , زيدوف ابن نونية , اذلذرل يبذؤ  ايب عينية  , حنُت موقعة بعد االنصار
 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  أقساـ الكالـ  -2أ

 . أنواع ادلعارؼ  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  عن   -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ادلفرد ، ادلثٌت ، واجلمع -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   االدب  -5أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف   شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها وحفظها  – 1ب

 .هارات تتعلق مبوضوعات الدرسم -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية ػ3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4
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  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .راجع وادلصطلحات مهارات استخداـ ادل -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم التعليم طريقة أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 التقومي البنائي احملاضرة النحو تعريفو ، عالمتو : األسم  تعلم 2 1

2 

العلم ، الضمائر ، امساء   تعلم 2
االشارة ، األمساء ادلوصولة ، 

 . باإلضافة ادلعرؼ باؿ ، ادلعرؼ

   

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

 التقومي البنائي احملاضرة النحو ادلثٌت أعرابو تعلم 2 3

4 

مجع ادلذكر السادل ، شروطو  - 2
 . وأعرابو

مجع ادلؤنث السادل ، شروطو  -
 وإعرابو 

مجع التكسَت وبعض 
اوزانو ، مجوع القلة 

 والكثرة

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

 التقومي البنائي احملاضرة النحو األمساء اخلمسة تعلم 2 5

 ترتبط بادلوضوع دتارين بار ات متنوعة وحلامتحاف الشهر االوؿ اخت 2 6

7 

شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها  2
  وحفظها

مطولة زىَت بن ايب سلمى اليت 
 مطلعها 

أمن أـ أوىف دمنة دل تكلم       )
 (حبومانة الدراج فادلتثلم

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

8 
 من) الكرمي القرآف آيات 2

 ( القمر سورة
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام   (ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

  النحو الوافي ، عباس حسن. 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني. 

  مجلة المجمع العلمي العراقي. 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , لكًتونيةب ػ ادلراجع اال

 المكتبة الشاملة. 

 موقع المجلس العلمي. 

9 

 يف  الرسوؿ خطبة 2
 حنُت  موقعة بعد االنصار

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 
 اذلذرل  ذؤيب ايب عينية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

11 
 زيدوف  ابن نونية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

12 2  التقومي البنائي رةاحملاض االدب شوقي  أمحد قصيدة 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب ولد اذلدى فالكائنات ضياء  2 13

 التقومي البنائي احملاضرة مراجعة االدب 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15
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  شبكة الفصيح. 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

 التعلم الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرص يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياذل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم العلـو/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اف / حقوؽ انس رمز ادلقرر/ اسمUniv1101 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوذل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 (وخصائصها  االنساف حقوؽ تعريف ) تعلم .1
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 .حقوؽ االنساف من االسالـ موقف  تعلم  .2

 حقوؽ االنساف تصنيفات  تعلم  .3

                                                       اجلماعية االنساف حقوؽ تعلم  .4

 الدولية والداخلية وادلنازعات احلرب زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم -5

 االنساف  حقوؽ يف واثره االداري الفساد  تعلم  -6

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  موقف االسالـ من حقوؽ االنساف  -2أ

 . اف    دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  تصنيفات حقوؽ االنس -3أ

                                   دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   حقوؽ االنساف اجلماعية                    -4أ

 ..دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف حقوؽ االنساف يف زمن احلرب وادلنازعات الدولية والداخلية  -5أ

لبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  الفساد االداري واثره يف حقوؽ االنساف دتكُت الط  -6أ 

 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

مهارات يف  نص ادلواد العادلية حلقوؽ االنساف  – 1ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  سيةتوضيح وشرح ادلادة الدرا 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4
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 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ية ومقاليو ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوع4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 . ادلربىنات مهارات تفسَت -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د
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 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

 االنساف حقوؽ تعريف ا  االنساف حقوؽ تعريف

 وخصائصها 
 التقومي البنائي اضرةاحمل

2 

 االنساف حقوؽ تعريف االنساف  حقوؽ خصائص  تعداد 2

 وخصائصها 

 التقومي البنائي احملاضرة

3 

 حقوؽ من االسالـ موقف تعلم 2

 االنساف 

 حقوؽ من االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

4 

 حقوؽ من االسالـ موقف تعلم 2

 االنساف 

 حقوؽ نم االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 5

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 6

 بادلوضوعامتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط  2 7

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ                                                      اجلماعية االنساف حقوؽ   تعلم 2 8

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ                           اجلماعية                            االنساف حقوؽ   تعلم 2 9

13 

 يف االنساف حقوؽ   تعلم 2
 وادلنازعات احلرب زمن

 والداخلية الدولية

 

 احلرب زمن يف االنساف حقوؽ

 والداخلية  الدولية وادلنازعات

 التقومي البنائي اضرةاحمل
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11 

 زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم 2

 الدولية وادلنازعات احلرب

 والداخلية 

 احلرب زمن يف االنساف حقوؽ

 والداخلية  الدولية وادلنازعات

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

  االنساف

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

مصر صادر /موقع كلية احلقوؽ جامعة بنها/مصادر حقوؽ االنساف  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 2313/ 1/2بتاريخ 

 . 2007لعاـ  تقرير الفساد العادلي –منظمة الشفافية الدولية  .

مطابع تكنوبرس  – 2335 – 1ط -كتاب الفساد  –ال فساد / اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  - 
 لبناف –

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 اجلمعة / 378العدد / موقع الوسط/مصادر قانوف حقوؽ اإلنساف

 2003 /بتمربس/ 19/

حقوؽ اإلنساف /سلوؾ األفراد وحقوؽ اإلنساف/ مقاؿ/ امحد حلمي
موقع منظمة /ديب /  2337/ العدد العاشر/العريب رللة عربية

 حقوؽ اإلنساف العادلية

ظاىرة الفساد / دراسة يف مدى مواءمة التشريعات العربية الحكاـ اتفاقية االمم  –د . سليماف عبد ادلنعم 
 . 17فحة الفساد . صادلتحدة دلكا
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القطاع / االصالح االداري ال يتم اال بالتغيَت اجلذري للفكر واالىداؼ والقوانُت  -فارس الشهايب   ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية
 مقاؿ متاح على ادلوقع االلكًتوين –العاـ من منظور الليربالية االقتصادية 

www.mafhoum.com  

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mafhoum.com/
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 نموذج وصف المقرر  

 

 م.م. سوسن موسى مدحت مدرس المقرر:              () علم النفس العاموصف المقرر    

لمقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص ا
وصف  وبين                              والبد من الربط بينها. المتاحة التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 . البرنامج

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية  

 مواد تربوية/ العلـوقسم  ادلركز/   القسم العلمي 

  علم النفس العاـ رمز ادلقرر/ اسم /Coll 1201 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االوذل/ االوؿ السنة/ الفصل 

 ساعة 45  (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 01-10-2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

  حيث نشأتو ومفهومو وأىدافو وفروعو وعالقتو بالعلـو األخرىتعريف الطلبة بعلم النفس العاـ بصفة عامة من. 

 .إكساب الطلبة القدرة على معرفة إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسية2-
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 إدراؾ  الطلبة ألىم ادلدارس الغربية اليت اىتمت بالدراسات النفسية. 

 لسيكولوجية ادلؤثرة يف السلوؾ اإلنساينتعريف الطلبة مبفهـو السلوؾ واألسس الفسيولوجية وا . 

  ( .الدوافع واالنفعاالت واالحساس واالدراؾ واالنتباه)تتبع الطلبة للعمليات اليت تتم داخل اإلنساف 

 تعريف الطلبة بالتعلم  باعتباره الوسيلة للحصوؿ على ادلعرفة واالرتقاء احلضاري. 

 ها وخصائها والعوامل ادلؤثرة فيها وأنواعهاإدراؾ الطلبة للشخصية  من خالؿ معرفة مفهوم. 

 وتوجيهو لدور علم النفس يف فهم السلوؾ االنساين من اجل ضبطو تقدير الطلبة. 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات المقرر.10

   األىداؼ ادلعرفية -أ

من حيث نشأتو ومفهومو وأىدافو وفروعو وعالقتو دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بعلم النفس العاـ   -1أ
 .بالعلـو األخرى

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسية -2أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلدارس علم النفس والتوجهات الفكرية لكل منها -3أ

 .  الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالسلوؾ اإلنساين واألسس الفسيولوجية والسيكولوجية ادلؤثرة فيودتكُت -4أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت دوافع السلوؾ االنساين-5أ

 .االنساف دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت االنفعاؿ عند -6أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالتعلم من حيث معناه وأذنيتو وشروطو ونظرياتو مع الًتكيز                 -7أ
 .على نظرييت التعلم الشرطي لبافلوؼ والتعلم باالستبصار لكوىلر

 .حساس واالدراؾ واالنتباهدتكُت الطلبة من  احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت كل من اال-8أ

 .دتكُت الطلبة من  احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وتفسَت الشخصية -9أ
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  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .حتليل ادلفاىيم الواردة  يف ادلقرر – 1

 .إكساب مهارة التعرؼ على الفروع النظرية والتطبيقية لعلم النفس -2

–تقيم مدارس علم النفس. 

 .إستعماؿ تطبيقات نظريات التعلم يف ادلدرسة-4

 

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2

 ادلناقشة و حل ادلشكالت -3

 .مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية-4

 

 

 

 

  طرائق التقييم     

 .التطبيقات الًتبوية. 1 

 .  لبحثية الفردية واجلماعيةاألوراؽ ا.2

 (أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4
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  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 .تنمية وعي الطلبة بادلعارؼ وادلعلومات  وادلفاىيم األساسية لعلم النفس العاـ.-1

 .ء الطلبة االىتماـ مبوضوعات علم النفس العاـ وحتمل مسؤولية التعلم الذاٌبإبدا-2

 .تقدير الطلبة لدور علم النفس العاـ يف العملية الًتبوية-4 

  طرائق التعليم والتعلم    

حل ادلشكالت  

 العصف الدىٍت 

 احملاكاة 

  طرائق التقييم   

 .االختبارات الشفهية 1 .

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) وميةاالختبارات الي.2 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية. 3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

  

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 . من كتابة حبوث  قصَتة فردية ومجاعية يف رلاالت علم النفس العاـدتكُت الطالب .1 

 .دتكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن بعض االضطرابات النفسية.2 

 .دتكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن العمليات العقلية اليت تتم داخل العقل اإلنساين. 3 

 .هارات التواصل الفعاؿ بُت الزمالء واستاذ ادلقرردتكُت الطالب من إتقاف م.4
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 .حتليل ادلشكالت الًتبوية والسلوكية اليت يواجها كمعلم يف ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا. 5

 

 

 بنية المقرر

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

  :تمكٌن الطلبة من 3 االول 

معرفة كٌفٌة نشوء علم النفس -1

 العام. 

تحدٌد المفاهٌم االساسٌة لعلم  -2

 النفس العام. 

 ىبٌان أهداف علم النفس العام.-3

التمٌز بٌن الفروع النظرٌة  -4 

 والتطبٌقٌة لعلم النفس العام.

 :النفس العام علم

 نشأته ، وتطوره ،مفهومه 

 أهدافه وفروعه. 

 

   اءااللق

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

 :تمكٌن الطلبة من 3 الثاين

تحدٌد عالقة علم النفس بالعلوم -1 

 .األخرى

التعرف على أهم  مدارس علم -2

 النفس.

إستٌعاب دور العلماء العرب -3

 والمسلمٌن فً مٌدان علم النفس.  

عالقة علم النفس بالعلوم 

 .األخرى

 

 مدارس علم النفس.

 

ور العلماء العرب والمسلمٌن د

 فً مٌدان علم النفس.

المشاركة   االلقاء والمناقشة 

 الصفٌة

  :تمكٌن الطلبة من 3 الثالث

-2التعرف على مفهوم السلوك. -1

 تحلٌل العوامل التً تؤثر فً السلوك.

  السلوك

العوامل المؤثرة فً 

 السلوك)الوراثة والبٌئة(

 المناقشة واالستجواب

 توحل المشكال

بحوث    كتابة

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 :تمكٌن الطلبة من 3 الرابع

 إدراك مفهوم الدوافع ووظائفها. -1

.معرفة قٌاس الدافع 

.تصنٌف أنواع الدوافع 

 .اعطاء أمثلة عن الدوافع 

                                        

 الدوافع
قشة االلقاء والمنا 

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة
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 :تمكٌن الطلبة من 3 اخلامس

.إدراك مفهوم االنفعاالت 
 معرفة خصائص االنفعاالت.-2

استٌعاب التغٌرات الفسٌولوجٌة -3

 المصاحب لالنفعال.

التعرف على أهم النظرٌات التً -4

 فسرت االنفعال.

 إدراك أهمٌة االنفعاالت.-5

 .اعطاء أمثلة عن االنفعاالت-6

 المناقشة واالستجواب االنفعاالت       

 وحل المشكالت

 

كتابة  بحوث  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  السادس

 اختبار الشهر االول

  :تمكٌن الطلبة من 3 السابع

 استٌعاب  مفهوم التعلم  وشروطه.-1

 معرفة عالقة التعلم بالنضج.-2

 ع التعلمالتعرف على أنوا-3

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة التعلم  

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 الثامن
  لبافلوؼ الشرطي الكالسيكي

حتليل  القوانُت اليت تفسر العالقة بُت -2
 .ادلثَتات الشرطية وغَت الشرطية

  

نظريات التعلم                  
 طي الكالسيكينظرية التعلم الشر )

 ( لبافلوؼ

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 التاسع
  باالستبصار

حتليل  القوانُت اليت تفسر التعلم وفق  -2
 .االستبصار

   

  

 .نظرية التعلم باالستبصار لكوىلر

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

  ادلشكالت تصميم خطة دلواجهة 3 العاشر

الًتبوية والسلوكية اليت يواجها كمعلم يف 
 .ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا

االلقاء واالستجواب وحل  التطبيقات الًتبوية لنظريات التعلم
 ادلشكالت

 مشاركة صفية

 مفهـو االحساس التمييز بُت 3 احلادي عشر

 ..واإلدراؾ واالنتباه

ليل االسس النفسية والعصبية لكل حت-2
 .من االحساس  واإلدراؾ واالنتباه

بحوث    كتابة االلقاء واالستجواب وادلناقشة االحساس واالدراؾ واالنتباه

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 
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 .تصنيف اإلحساسات اخلاصة-3

حتليل العوامل ادلؤثرة يف االنتباه  -4

 .ومشتتاتو

 وعالموض

  .معرفة  مفهـو للشخصية1- 3 الثاين عشر

 .حتديد العوامل ادلؤثرة يف الشخصية-2

 .حتليل خصائص الشخصية-3

 .أستيعاب أنواع الشخصية-4

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة الشخصية

  الثالث عشر

 إختبار الشهر الثاين

  الرابع عشر

 واجلماعيةمناقشة البحوث والتقارير الفردية 

 مراجعة عامة اخلامس عشر

 البنية التحتية 

  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

 علم النفس العاـ ،(2311)مشسي، عبد األمَت  زلمد   (ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2

-  مدخل إذل علم ( 2334)الزغوؿ ،عماد وعلي اذلنداوي
 النفس

   أسس علم النفس( 1997)عبد اخلالق ،أمحد أمحد -3

 كتب اخرى-

  

                 اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية  )

 ، علم النفس العاـ(2311)زلمد مشسي، عبد األمَت 1-

 رلالت البحوث الًتبوية والنفسية-
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 رلالت الدراسات النفسية  -3

 االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  مبوضوعات ادلقرر .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدولية  1-

  توزيع استبانات على الطلبة  دلعرفة مدى االستفادة العلمية والنفسية للمقرر-2

 والتدريسيُتقياـ بدورات تطويرية للطلبة _3
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 وصف المقرر

 التعلم ستفادة القصوى من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياذل  تعليميةادلؤسسة ال 

   قسم العلـو/ مواد تربوية ادلركز/ القسم العلمي 

  تعليم اساس /  رمز ادلقرر/ اسمColl 1202 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوذل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 .مفهـو التعليم األساس وتطوره التارسني   تعلم .1

 مدخالت نظاـ التعليم األساس   تعلم  .2

 أىداؼ التعليم األساس   تعلم  .3

 خصائص التعليم األساس  تعلم  .4

 تعليم األساسمربرات األخذ بال    تعلم -5

 التعليم األساس يف بعض الدوؿ العربية     تعلم  -6

 التعليم األساسي يف عدد من الدوؿ األجنبية  تعلم -7

 التعليم األساسي يف الواليات ادلتحدة األمريكية  تعلم -8

 بعض ادلشكالت اليت تواجو التعليم يف العراؽ وزلاولة عالجها  تعلم -9

 

 ائق التعليم والتعلم والتقييمسلرجات ادلقرر وطر 
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف   مفهـو التعليم األساس وتطوره التارسني  -2أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  أىداؼ التعليم األساس      -3أ

 بة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف    خصائص التعليم األساسدتكُت الطل -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  التعليم األساس يف بعض الدوؿ العربية   -5أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  التعليم األساسي يف عدد من الدوؿ األجنبية  -6أ
 

  .اخلاصة بادلقرر راتيةادلها األىداؼ  -ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .لبيتية وادلشاركة الصفية ػ وضع درجات للواجبات ا2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4
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  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

الساعا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ سم الوحدة ا سلرجات التعلم ادلطلوبة
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1 2 
مفهـو التعليم األساس  تعلم 

 وتطوره التارسني 

مفهـو التعليم األساس وتطوره 
 التارسني 

 التقومي البنائي احملاضرة

2 

مدخالت نظاـ التعليم  تعلم 2
 األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة مدخالت نظاـ التعليم األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة أىداؼ التعليم األساس  أىداؼ التعليم األساس  تعلم 2 3

4 

 , خصائص التعليم األساس  تعلم 2

 مربرات األخذ بالتعليم األساس

 ,خصائص التعليم األساس 

 مربرات األخذ بالتعليم األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة

5 

 ,التعليم األساسي يف األردف  تعلم 2

التعليم   ,التعليم األساسي يف اجلزائر
 األساسي يف مصر

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

6 

 ,التعليم األساسي يف اليمن  تعلم 2

 التعليم األساسي يف ادلغرب

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

 هر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوعامتحاف الش 2 7

8 

التعليم األساسي يف   تعلم 2
التعليم األساسي  , البحرين

 يف العراؽ 

 
 

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

9 

 ,التعليم األساسي يف الياباف  تعلم 2

 التعليم األساسي يف بريطانيا 

  
 

تعليم األساسي يف عدد من ال
 الدوؿ األجنبية

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

التعليم األساسي يف الواليات  التعليم األساسي يف السويد  تعلم 2
 ادلتحدة األمريكية 

 التقومي البنائي احملاضرة

11 

 التعليم األساسي يف أدلانيا   تعلم 2
 

التعليم األساسي يف الواليات 
 يكية ادلتحدة األمر 

 التقومي البنائي احملاضرة
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12 

 التعليم األساسي يف اندونيسيا  تعلم 2
 

التعليم األساسي يف الواليات 
 ادلتحدة األمريكية 

 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

بعض ادلشكالت اليت تواجو  الرسوب 2
التعليم يف العراؽ وزلاولة 

 عالجها 

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

عض ادلشكالت اليت تواجو ب التسرب 2
التعليم يف العراؽ وزلاولة 

 عالجها 

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

االستاذ الدكتور عبد اهلل حسن ,ية يف الًتبية ادلقارنة والًتبية الدول (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  عادل الكتب احلديث,2004,ادلوسوي

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

والمدرس جنان محمد عبد الخفاجي  الفتالوي المدرس خالد راىي
نظام التعليم  والمدرس المساعد ابتسام جعفر جواد الخفاجي حمل عنوان

األساس عن مؤسسة دار الصادق الثقافية للطباعة والنشر في بابل ودار 
 . الرضوان للنشر والتوزيع في عمان وبطبعتو األولى

 

 ادلوقع االوؿ للتعليم االبتدائي يف اجلزائر  ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 ـ بالقطاعيةااللتزا  
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 مادة / علم الحيوان / م.م. عمار عدنان
 وصف المقرر

 
 

 كلية التربية اآلساسية ادلؤسسة التعليمية .1

 قسم العلـو    القسم العلمي  / ادلركز .2

 1303/علم احليواف اسم / رمز ادلقرر .3

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة .4

 األوؿ / االوذل الفصل / السنة .5

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/10/2017 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 داؼ ادلقررأى .8

 (علم احليوافاىداؼ ادلقرر)

 علم احليوافتعريف -1

 واماكن تواجدىا االختالؼ بُت احليواناتانواع بياف -2

 دلكاف تواجده للحيوانات عمل كل نوع من انواع االنسجة بالنسبةاف يتعرفوا على -3

 

 

 

 

 
 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق 
 ؛الربنامج.االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 اؼ ادلعرفية  األىد -أ
 .احليوافاف يعرؼ علم -1أ

 اليت تتكوف منها اجساـ الكائنات احلية احليواناتاف يبُت انواع -2أ
 اجزاء احليواناتاف يرسم سلتلف انواع  -3أ
 اف يشرح وظيفة كل نسيج-4أ

 اف يتعرؼ على انواع االنسجة تبع الوظيفة محاية، افراز ....اخل -5أ

 الغدي اف يذكر انواع النسيج  -6أ

 

 األىداؼ ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 
 احليواناتاف يقارف بُت انواع – 1ب
 اف يوضح بشكل مفصل الصفات العامة لكل نوع من انواع النسج – 2ب
 اف شنيز بُت النسج البسيطو وادلركبو و...اخل– 3ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 العديد من طرائق التدريس ومنها لتقدمي ادلادة اذل الطلبة ًب استخداـ
 طريقة احملاضرة -
 طريقة االستجواب -
 طريقة احملاكاة -
 طريقة ادلناقشة -
 طريقة ادلخترب -
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االمتحاف التحريري -

 االمتحاف الشفوي -

 اختبارات االداء -

 البحوث -
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 َت وحتليل ادلواضيع ادلتعلقة مبادة االنسجةدتكُت الطلبة من التفك-1ج
 دتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالداء العملي يف ادلخترب-2ج
 دتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل ادلواضيع ادلتعلقة الية عمل كل نسيج-3ج
بالنسبة  العالجات ادلتعلقة باألمراض اليت تسببها تلف االنسجةدتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة  بأرناد  -4ج

 للحيونات
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة ادلخترب -

 طريقة احملاكاة -

 طريقة ادلناقشة -

 

 
 

 طرائق التقييم    

 اختبارات حتريرية -1

 اختبارات شفوية  -2

 اختبارات االداء -3

 
 
 

 لة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقو  -د 
 اف يتعرؼ على النسيج الظهاري -1د
 اف يتعرؼ على النسيج الغدي -2د
 اف يتمكن من مجع معلومات اكثر عن انواع غدد اجلسم-3د
 هتيئة الطالب للجزء العملي اخلاص بلمادة يف ادلخترب   -4د
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 بنية ادلقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 العربية الحضارة اثر 2 األوؿ
 الحيوان عمم تطور في
 العضوي التطور –

 وارشادات تعميمات -
 مختبرية

 ادلخترب-
 احملاضرة-
 ادلناقشة-
 احملاكاة-

اختبارات     ) 
 حتريرية  شفوية

 االداء( 

 باالجيزة التعرف - الحيوانات في التناظر 2 ينالثا
 العممية

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلخترب-
 ادلناقشة-

اختبارات) 
 حتريرية شفوية 

 االداء(

 الجرثومية الخاليا 2 الثالث
 الجسمية والخاليا

 المممكة تصنيف -
 الحيوانية

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 داء(األ

/  الضفدع تشريح - االنسجة 2 الرابع
 العامة الصفات

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

 – الطالئية  2 اخلامس
 – الرابطة
 النسيج

 – العصبي
 النسيج

 العضمي

/  الضفدع تشريح -
 العصب تييئة

 لمعضمة الوركي

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

 اختبارات )شفوية
 حتريرية
 االداء(

 المممكة تصنيف 2 السادس
 الحيوانية

/  الضفدع تشريح -
 القمب تييئة

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات )االداء 
 الشفوية حتريرية(

 طرق  2 السابع
 التصنيف

 عدد حسابات -
 الدم كريات
 الحمراء

 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 ةاحملاضر -

 اختبارات )األداء 
 شفوية حتريرية(
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 ادلخترب-

/  النوع تعريف  2 الثامن
 الجنس

 عدد حساب -
 الدم كريات

 البيضاء

اختبارات )شفوية  
 حتريرية األداء(

 التسمية  2 التاسع
 العممية

 احملاكاة HB نسبة تقدير -
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات  
)شفوية حتريرية 

 األداء(

 راتبالم  2 العاشر
 التصنيفية

 االخرى

 احملاكاة ESR نسبة تقدير -
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

اختبارات )شفوية 
 حتريرية األداء(

 انواع احد تشريح - االبتدائيات شعبة 2 احد عشر
 الطيور

 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاكاة
 احملاضرة

اختبارات )األداء  
 شفوية حتريرية(

 شعبة  2 اثٌت عشر
 االسفنجيات

 ميزاتالم –
 العامة

 وارشادات تعميمات -
 مختبرية

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات )األداء 
 حتريرية شفوية(

 المتعددة الحيوانات 2 ثالثة عشر
 الخاليا

 باالجيزة التعرف -
 العممية

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

 اختبارات

   )شفوية
 حتريرية(  األداء

 المممكة تصنيف - اف الشهر الثاينامتح 2 اربعة عشر
 الحيوانية

 احملاكاة 
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

 )األداء اختبارات

 شفوية( حتريرية

 )األداء اختبارات  امتحاف الشهر الثاين امتحاف شامل 2 اخلامس عشر
 شفوية

 حتريرية(
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 البنية التحتية  .10

 القراءات 

 علم النسجكتب مادة - ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 اخللية واالنسجةكتب مادة -

 مصادر ، مواقع الكًتونية )ادلصادر(   ػ ادلراجع الرئيسية2
 
 
 
 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 اجملهرية وغَتىا من البحوث ادلنشورة  اجملالت العلمية اخلاصة باألحياء

 …… ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 
 
 
 
 

 ج وصف المقررنموذ 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .12

 استخداـ ادلواقع األلكًتونية -
 العلمية اجملالت -
 البحوث ادلنشورة واحملاضرات العلمية -
 مواكبة كل ما ىو جديد يف كيفية ايصاؿ ادلادة للمتعلمُت من طرائق واساليب تدريسية حديثة-
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 مادة / علم الكيمياء العامة/ م.م. مثنى سعيد علي
 وصف المقرر

 
 

 كلية التربية اآلساسية ادلؤسسة التعليمية .9

 قسم العلـو    القسم العلمي  / ادلركز .11

 1302/ علم الكيمياء العامة اسم / رمز ادلقرر .11

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة .12

 األوؿ / االوذل الفصل / السنة .13

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 1/10/2017 صف تاريخ إعداد ىذا الو  .15

 أىداؼ ادلقرر .16

 (الكيمياء العامةاىداؼ ادلقرر)

 الكيمياء العامةتعريف -1

 وخصائص ادلوادانواع بياف -2

 ادلواد الكيمياوية ادلوجودة فيب ادلختربعمل كل نوع من انواع اف يتعرفوا على -3

 

 

 

 

 
 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق 
 ؛بُت وصف الربنامج.االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها و 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .13
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 داؼ ادلعرفية  األى -أ
 .الكيمياء العامةاف يعرؼ -1أ

 ادلواد الكيمياويةاف يبُت انواع -2أ
 االدوات الكيمياويةاف يرسم سلتلف انواع  -3أ
 ادلواد الكيمياويةاف يشرح وظيفة -4أ

 ....اخلادلواد الكيمياويةاف يتعرؼ على انواع  -5أ

 

 األىداؼ ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 
 ادلواد الكيمياويةارف بُت انواع اف يق– 1ب
 ادلواد الكيمياويةاف يوضح بشكل مفصل الصفات العامة لكل نوع من انواع  – 2ب
 و...اخل ادلواد الكيمياويةاف شنيز بُت – 3ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 لتقدمي ادلادة اذل الطلبة ًب استخداـ العديد من طرائق التدريس ومنها
 ضرةطريقة احملا -
 طريقة االستجواب -
 طريقة احملاكاة -
 طريقة ادلناقشة -
 طريقة ادلخترب -
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االمتحاف التحريري -

 االمتحاف الشفوي -

 اختبارات االداء -

 البحوث -

 
 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 الكيمياءدتكُت الطلبة من التفكَت وحتليل ادلواضيع ادلتعلقة مبادة -1ج
 دتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالداء العملي يف ادلخترب-2ج
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 مادةدتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل ادلواضيع ادلتعلقة الية عمل كل -3ج
اد الكيميايوةبالنسبة ادلو دتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة  بأرناد العالجات ادلتعلقة باألمراض اليت تسببها  -4ج

 لالنساف
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة ادلخترب -

 طريقة احملاكاة -

 طريقة ادلناقشة -

 

 
 

 طرائق التقييم    

 اختبارات حتريرية -4

 اختبارات شفوية  -5

 اختبارات االداء -6

 
 
 

 لتوظيف والتطور الشخصي (.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية ا -د 
  علم الكيمياءاف يتعرؼ على -1د
  اف يتعرؼ على ادلواد الكيمياوية-2د
 معلومات اكثر عن انواع ادلواد الكيمياوية اف يتمكن من مجع-3د
 هتيئة الطالب للجزء العملي اخلاص بلمادة يف ادلخترب   -4د
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 بنية ادلقرر .14

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع بةسلرجات التعلم ادلطلو  الساعات األسبوع

 النسبة ايجاد - المادة مفيوم - 2 األوؿ
 في لمماء المئوية

 متميعة مادة

 ادلخترب-
 احملاضرة-
 ادلناقشة-
 احملاكاة-

اختبارات     ) 
 حتريرية  شفوية

 االداء( 

 تحضير - المادة خصائص - 2 الثاين
 ىيدروكسيد
 الصوديوم

 ادلخترب-
 حملاكاةا-
 ادلخترب-
 ادلناقشة-

اختبارات) 
 حتريرية شفوية 

 االداء(

 تحضير - المواد انواع - 2 الثالث
 ىيدروكسيد
 الصوديوم

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

 – المادة بناء - 2 الرابع
 نيوترون/ بروتون

 أمثمة+  الكترون/ 

 التجزينية البمورة -
 لالمالح

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

 التجزينية البمورة الكيميائي التآصر - 2 اخلامس
 لالمالح

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

 اختبارات )شفوية
 حتريرية
 االداء(

 – االواصر انواع - 2 السادس
 آيونية، تساىمية،
 فمزية ة،ىيدروجيني

 أمثمة+ 

 التحميل عن مقدمة -
 اآللي

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات )االداء 
 الشفوية حتريرية(

 الكيميائي التفاعل - 2 السابع
 أمثمة –

 التحميل عن مقدمة -
 اآللي

 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-
 ادلخترب-

 اختبارات )األداء 
 شفوية حتريرية(
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 – العنصر افؤتك - 2 الثامن
 أمثمة

امتحان الشير  -
 االول

اختبارات )شفوية  
 حتريرية األداء(

 – التآكسد عدد - 2 التاسع
 أمثمة

 عن الكشف -
 الطوائف

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات  
)شفوية حتريرية 

 األداء(

 الكيميائية الصيغة - 2 العاشر
 أمثمة –

 عن الكشف -
 الطوائف

 احملاكاة
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

اختبارات )شفوية 
 حتريرية األداء(

 الكيميائية المعادلة - 2 احد عشر
 أمثمة –

 النسبة ايجاد -
 في لمماء المئوية

 متميعة مادة

 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاكاة
 احملاضرة

اختبارات )األداء  
 شفوية حتريرية(

 والقواعد الحوامض - 2 اثٌت عشر
 واالمالح

 النسبة ايجاد -
 في لمماء ةالمئوي
 متميعة مادة

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات )األداء 
 حتريرية شفوية(

 انواعيا المحاليل - 2 ثالثة عشر
 أمثمة –

 تحضير -
 ىيدروكسيد
 الصوديوم

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

 اختبارات

   )شفوية
 حتريرية(  األداء

 تحضير - امتحاف الشهر الثاين 2 اربعة عشر
 ىيدروكسيد
 الصوديوم

 احملاكاة 
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

 )األداء اختبارات

 شفوية( حتريرية

 )األداء اختبارات  امتحاف الشهر الثاين امتحاف شامل 2 اخلامس عشر
 شفوية

 حتريرية(
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 البنية التحتية  .11

 القراءات 

 علم الكيمياءكتب مادة - ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 الكيمياء العامة العمليكتب مادة -

 علم الكيميا العامة  يسية )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئ2
 مصادر ، مواقع الكًتونية

 
 
 
 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 وغَتىا من البحوث ادلنشورة  بالكيمياءاجملالت العلمية اخلاصة 

 …… ..ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ..

 

 

 

 انسراعت انعايت / و. ضُاء عبذ انسخار -مادة :

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .15

 استخداـ ادلواقع األلكًتونية -
 يةاجملالت العلم -
 البحوث ادلنشورة واحملاضرات العلمية -
 مواكبة كل ما ىو جديد يف كيفية ايصاؿ ادلادة للمتعلمُت من طرائق واساليب تدريسية حديثة-
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 وصف انًقرر 

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

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

 ؛البرنامج.

 كلية التربية االساسية  المؤسسة التعليمية

 القسم العلوم    / المركز علمي القسم ال

 1313الزراعة العامة / اسم / رمز المقرر

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرامج التي يدخل فيها
 الزامي أشكال الحضور المتاحة

 االول / االولى الفصل / السنة

 61 )الكلي(دد الساعات الدراسية ع

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداف المقرر

 جعل الطلبة قادرين على : 
 .الزراعةتعريف  -1

 اىمية الزراعة. -7

 ان يعرفوا انواع المحاصيل الزراعية وطرق تكاثرىا. -3

 االطالع على المشاىد العلمية للتكاثر النباتي. -4
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 ف انًقرروص

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .11

  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 رؼش٣ق اُضساػخ إ ٣ج٤ٖ اٗٞاع أُؾبط٤َ. -1أ

 ٓؾبػشاد ػ٤ِٔخ رٞػؼ اُزٌبصش اُخؼش١. -2أ

 ششػ ٓؾبط٤َ اُغٌش٣خ ٝاُؾجٞة ٝؿ٤شٛب. -3أ
 ٣ؼشف اُطبُت ٓذٟ ػالهخ اُضساػخ  ٝاُذخَ اُو٢ٓٞ . -4أ
 إ ٣ؼشف ٝ ثظٞسح رٞػ٤ؾ٤خ ػالهخ اُضساػخ ثبُؼِّٞ االخشٟ.  -5أ
 رٞػ٤ؼ ا٤ُخ ػَٔ اُجؾٞس اُزطج٤و٤خ ُِ٘جبد .  -6أ

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 إ ٣شبٛذ ػ٠ِ اُطج٤ؼخ اٗٞاع أُشبرَ. – 1ة

 إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ ا٤ٔٛخ اُضساػخ. – 2ة

 ع اُ٘جبر٤خ.إ ٣زًش ػالهخ اُضساػخ  ثبالٓشا – 3ة

 إ ٣ؼشف ٓذٟ ا٤ٔٛخ اُضساػخ  ُِذخَ اُو٢ٓٞ.    -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ُزوذ٣ْ أُبدح ا٠ُ اُطِجخ رْ اعزخذاّ اُؼذ٣ذ ٖٓ ؽشائن اُزذس٣ظ ٝ ٜٓ٘ب

 ؽش٣وخ أُؾبػشح  -

 ؽش٣وخ االعزغٞاة -

 ؽش٣وخ أُؾبًبح -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -

 ؽش٣وخ أُخزجش -

 
 اُزو٤٤ْ ؽشائن      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١  -

 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -

 اخزجبس االداء  -

 اُجؾٞس -
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبُضساػخ. -1ط

 ١.ثبالداء اُؼ٢ِٔ ُجؼغ اُزغبسة أُخزجش ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ  -2ط

 ثأ٤ٔٛخ اُضساػخ . ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ -3ط

ثأ٣غبد اُزغبسة اُظؾ٤خ ُض٣بدح االٗزبط  ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ   -4ط

 اُضساػ٢.

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     
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 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 ؽش٣وخ أُخزجش. -

 وخ أُؾبًبح.ؽش٣ -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ. -
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث٤٘خ أُوشس .11

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ْؽش٣وخ اُزو٤٤ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

 االنتاج عن مقدمة 6 االٍٝ
 وأىميتو الزراعي

 عمى التعرف -1
 المختبر

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 الزراعة تطور 6 اُضب٢ٗ

 في وأىميتيا
 والوطن العراق
 والعالم العربي

 في العمل شروط -2
 المختبر

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

 االنتاج عوامل 6 اُضبُش
 الزراعي

 التجييزات -3
 لمعمل الضرورية

 المختبر في

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 استعمال كيفية -4 الزراعة فروع 6 اُشاثغ

 المختبر دفتر
 المختبري والرسم

 ٔخزجشاُ -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
التعرف عمى أنواع  الزراعية العمميات 6 اُخبٓظ

األدغال وطرق 
 مكافحتيا

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 العمميات - أ 6 اُغبدط

 الخاصة
 بخدمة
 التربة

 أُخزجش - ميات الزراعية :العم

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

 العمميات  - ة 6 اُغبثغ
 الخاصة
 بخدمة

 المحصول

 خدمة عمميات -1
 والتعرف التربة
 أدواتيا عمى

 المحراث،)
 العازقة،

 أدوات المسحاة،
 (مختمفة حقمية

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 ؾبًبحأُ -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

 أُخزجش - خدمة عمميات -2 النباتات أكثار  

 أُؾبػشح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ
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 الحصول
 عمى والتعرف
 أدواتيا

 المسمدات،آلة)
 آلة المكافحة،
 ...( الحصاد

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -
 شل٣ٞخ 

 االداء

 التكاثر طريق 6 اُضبٖٓ
 الجنسي

 والالجنسي

 أُخزجش - الشير االول أمتحان

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

 البذور صفات 6 اُزبعغ
 الجيدة 

 أُخزجش - أوساط النمو وأنواعيا

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
واع التعرف عمى أن امتحان الشير االول 6 اُؼبشش

السنادين وميزات كل 
 نوع

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
اُؾبد١ 

 ػشش
 تعريف 6

/  المشتل
 أىميتيا أنواعو

 الظمل أنواع/ 
 النباتية

تجربة االنبات اليوائي 
)باقالء( وأال ىوائي 

 )حنطة(

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 بًبحأُؾ -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

تجربة تأثير شدة  : االسمدة .1 6 اُضب٢ٗ ػشش
 االضاءة عمى النباتات

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
/  تعريفيا 6 اُضبُش ػشش

/  انواعيا
/  فوائدىا
 أىميتيا

أنواع التكاثر في 
 النباتات

 خزجشأُ -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

التكاثر الجنسي  الزراعية الدورات .2 6 اُشاثغ ػشش
)البذور، أنواعيا، كيفو 
التمييز بينيا، صفات 

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
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 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .13

 أُزطِجبد اُغبثوخ          أُؼذٍ

 47اهَ ػذد ٖٓ اُطالة      

   76اًجش ػذد ٖٓ اُطالة      

 

 

 

 
 

 البذور الجيدة ....(
ُخبٓظ ا

 ػشش
حساب نسبة إنبات  والبزل الري .3 6

 البذور وسرعة االنبات
 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
التكاثر الالجنسي  آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ  

)الخضري( )أقالم، 
 عقل .....(

  

اُغبدط 

 ػشش
 أُخزجش - آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ ٓشاعؼخ 6

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .12

 الزراعة العامة ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1
 اخرى

 مصادر + موقع الكًتوين )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2

 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( اُزوبس٣ش ,.... أُغالد اُؼ٤ِٔخ , ) 
 مصادر علمية ختص الزراعة العامة

ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
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 عهى انًُطق  / و. د. يذحج كًال -مادة :

 كلية التربية االساسية  المؤسسة التعليمية

 القسم العلوم    / المركز علمي ال القسم

 1314علم المنطق  /  اسم / رمز المقرر

 الزامي أشكال الحضور المتاحة

 االول / االولى الفصل / السنة

عدد الساعات الدراسية 
 )الكلي(

31 

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداف المقرر

 جعل الطلبة قادرين على : 
 .علم المنطقتعريف  -1

 اىمية علم المنطق. -7

 ان يعرفوا انواع التعليل المنطقي. -3

 االطالع على جبر المجموعات. -4

 

 

 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .14
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  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 رؼش٣ق ػِْ أُ٘طن. -1أ

 ٓؾبػشاد ػ٤ِٔخ رٞػؼ ػِْ أُ٘طن. -2أ

 ششػ أُغٔٞػبد اُغجش٣خ. -3أ
. 

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 إ ٣زؼشف ػ٠ِ ػِْ أُ٘طن ثشٌَ ٝظ٤ل٢. – 1ة

 إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ ػِْ أُ٘طن – 2ة

 إ ٣زًش ػالهخ ث٤ٖ أُغٔٞػبد. – 3ة

 
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ُزوذ٣ْ أُبدح ا٠ُ اُطِجخ رْ اعزخذاّ اُؼذ٣ذ ٖٓ ؽشائن اُزذس٣ظ ٝ ٜٓ٘ب

 ٣وخ أُؾبػشح ؽش -

 ؽش٣وخ االعزغٞاة -

 ؽش٣وخ أُؾبًبح -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -

 ؽش٣وخ أُخزجش -

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١  -

 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -

 اخزجبس االداء  -

 اُجؾٞس -
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 خ ثؼِْ أُ٘طن .ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِو -1ط

 ثبالداء اُؼ٢ِٔ ُِٔغٔٞػبد. ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ  -2ط

 ثأ٤ٔٛخ ػِْ أُ٘طن . ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ -3ط

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 ؽش٣وخ أُخزجش. -

 ؽش٣وخ أُؾبًبح. -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ. -



  
 62انصفحت 

 
  

 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث٤٘خ أُوشس .15

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

 أُخزجش -  نطقالم 2 االٍٝ

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
العبارات وأدوات  2 اُضب٢ٗ

الربط، جبر العبارات، 
التعابير المفتوحة، 
التكافؤ، االقتضاء، 

المسورات، المحاورات 
 )التعميل المنطقي(

 أُخزجش -  -5

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

 أُخزجش -  -6 المجموعات 2 اُضبُش

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
مفيوم المجموعة،  2 اُشاثغ

العمميات عمى 
المجموعة، تساوي 

المجموعات، 
المجموعات الجزئية، 

 جبر المجموعات

 أُخزجش -  -7

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 ؾبًبحأُ -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

 أُخزجش -  العالقات 2 اُخبٓظ

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
مفيوم الزوج المرتب،  2 اُغبدط

الحاصل الديكارتي، 
العالقات، عكس 

عالقة، مفيوم عالقة 
التكافؤ والترتيب، 
تجزئة المجموعة، 

 كافؤصفوف الت

 أُخزجش - 

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

 أُخزجش -  -3 المنطق 2 اُغبثغ

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 
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 االداء أُؾبًبح -
 أُخزجش -  -4 امتحان الشير االول 2 

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 ٣خرؾش٣ش

 شل٣ٞخ 

 االداء
العبارات وأدوات  2 اُضبٖٓ

الربط، جبر العبارات، 
التعابير المفتوحة، 
التكافؤ، االقتضاء، 

المسورات، المحاورات 
 )التعميل المنطقي(

 أُخزجش - 

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

العبارات وأدوات  2 اُزبعغ
بارات، الربط، جبر الع

التعابير المفتوحة، 
التكافؤ، االقتضاء، 

المسورات، المحاورات 
 )التعميل المنطقي(

 أُخزجش - 

 أُؾبػشح -

 -أُ٘بهشخ -2

 أُؾبًبح

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

 أُخزجش -  تقاالعال 2 اُؼبشش

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
ُؾبد١ ا

 ػشش
 أُخزجش -  المجموعات 2

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 أُخزجش -  المجموعات 2 اُضب٢ٗ ػشش

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
مفيوم  2 اُضبُش ػشش

المجموعة، 
العمميات عمى 

المجموعة، 
 تساوي

المجموعات، 
المجموعات 

 أُخزجش - 

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
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 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .17

 االُزضاّ ثبُوطبػ٤خ 

 

 

 

 

الجزئية، جبر 
 المجموعات

مفيوم المجموعة،  2 اُشاثغ ػشش
العمميات عمى 
المجموعة، تساوي 

المجموعات، 
المجموعات الجزئية، 

 جبر المجموعات

 أُخزجش - 

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

اُخبٓظ 

 ػشش
 أُخزجش -  امتحان الشير الثاني 2

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .16

 علم ادلنطق ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1
 اخرى

 موقع الكًتوين مصادر + )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2

 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
 مصادر علمية ختص ادلنطق

ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
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 نموذج وصف المقرر

 

 روصف المقر 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد حقق 

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة

 

 

 كلية الًتبية األساسية ادلؤسسة التعليمية 

  مواد ثقافية/ متطلبات جامعة   ادلركز/ العلمي  القسم 

  الًتبية اإلسالمية رمز ادلقرر/ اسم /Univ1104 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثاين / االوذل  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  ـ1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 .أذنية مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدين وأثرىا على احلياة العامة تعريف الطالب1- 

 .بياف معٌت النبوة والرسالة ومهمتهما2- 

 .التعريف بالقرآف الكرمي والكتب السماوية األخرى3- 
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 .بياف معٌت ادلعجزة وكيفية وقوعها وما ىي صفات األنبياء4- 

 .وبياف ادلقصود بالوحي وكيفية نزول5- 

 . بياف حكم التوبة واإلشناف باليـو اآلخر6- 

 . تعريف الطالب وتنمية قدراتو بشأف الرد على ادلنحرفُت واخلارجُت عن األصوؿ العقدية الصحيحة ادلعتدلة السليمة7- 

 .بياف واقع اإلسالـ الصحيح بأسلوب علمي ىادؼ مبسط8- 

 

 مسلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقيي 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالطار الفكري دلادة الًتبية اإلسالمية وأصوؿ الدين -1أ

ألىم موضوعات الًتبية اإلسالمية فيما يتعلق بالنبوة والرسالة وبياف معناذنا دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  -2أ
 .الصحيح

ُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت موضوعات تتعلق بأصوؿ الدين وبياف االحنرافات العقدية دتك -3أ
 .فيها

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم مصادر ومراجع دراسة مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدين ادلعتدلة  -4أ
   .غَت ادلنحرفة

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية ؼاألىدا  -ب 

 .يقارف بُت ادلوضوعات ادلطروح للدراسة بأسلوب علمي أكادشني ىادؼ  –1ب

 . زنلل ادلوضوعات ذات الصلة ويبُت أسباهبا  – 2ب

 . يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات الًتبية اإلسالمية – 3ب

    . كرية واألصولية  ويدرسهارنمع معلومات عن أشهر ادلوضوعات الف    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة مبفردات ادلقرر الدراسي.  
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توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل التدريسي. 

ينمطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر دراسة الًتبية اإلسالمية وعلة أصوؿ الد . 

حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية  للحصوؿ على معرفة اضافية مبادة الًتبية اإلسالمية. 

 استخداـ طرائق االلقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اذل طريقة ادلناقشة. 

 طرائق التقييم      

ددةاختبارات يومية بأسئلة زل. 

وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية. 

وحتديد درجات ذلا. تكليف الطلبة بإجناز حبوث يف الًتبية اإلسالمية وأصوؿ الدين. 

اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية. 

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 . أف يفسر وزنلل موضوعات الًتبية اإلسالمية واصوؿ الدين -1ج

 .يفرؽ بُت طبيعة ادلوضوعات اإلسالمية واختالؼ العلـو -2ج

 .يقيم بعض النصوص وادلعلومات اإلسالمية بشكل صحيح-3ج

 . العلـو الشرعية لتحصل لو الفائدة خاصة يف مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدينيقارف بُت  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

طريقة حل ادلشكالت. 

ف الذىٍتالعص. 

 .احملاكاة -3

 

 طرائق التقييم    

االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت، والتحليل واالستنتاج. 

طلب اجراء مقارنات بُت موضوعات دينية سلتلفة. 

كتابة حبوث عن موضوعات إسالمية واصولية حباجة إذل دراسات وحبوث معمقة. 

 رية واستنتاجيةامتحانات يومية بتوجيو اسئلة فك. 
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  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة وادلصطلحات والدالالت ادلعاصرة -1د

 .صل إذل نتائج علمية وموضوعية بصددىاتشكيل مجاعات من الطلبة لدراسة موضوعات ادلادة الدراسية ادلعاصر للتو  -2د

االفادة من ادلراكز البحثية ذات الصلة وادلكتبات اليت حتتوي على الكتب األصولية لإلفادة منها يف سعة االطالع وكتابة  -3د
 .البحوث

   .عهااالفادة من الشبكة العنكبوتية والدوائر وادلؤسسات الدولة ذات العالقة لزيادة معارؼ الطلبة وتوزي -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

مدى عجز  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 1
العقل عن إدراك األمور الغيبية دون األنبياء 

 .والرسل

في بيان حاجة العقل اإلنساني إلى 
 .ومهمتها والنبوة.  ىدي النبوة

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 االستجواب -

 حل المشكالت -

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

معنى النبي  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 2
 . والرسول والفرق بينهما

تعريف النبي والرسول في اللغة 
 .واالصطالح

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 االستجواب -

 حل المشكالت -

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم من أن النبوة  2 3
ال تنال إال من عند اهلل تعالى وأن األنبياء 

 . بشر مثلنا ولهذا فوائد كثيرة

بوة اصطفاء واختيار من اهلل الن
تعالى، بشرية الرسل واألنبياء، فوائد 

وقوع األعراض البشرية لألنبياء، 
 . مهمة األنبياء

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   .االمتحان األول  لى مستويات الطلبةالوقوف ع 2 4

 باسئلة امتحانات يومية1- أوالمحاضرة االلقاءالقرآن الكريم والكتب السماوية تمكين الطلبة من معرفة وفهم وبيان معنى  2 5
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القرآن الكريم والفرق بينو وبين الكتب 
 السماوية األخرى

 االستجواب- .األخرى

 حل المشكالت-

 محددة

لصفية في المشاركة ا-2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

صفات  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 6
  .األنبياء حتى ال تختلط بغيرىم من البشر

 أوالمحاضرة االلقاء .صفات األنبياء والرسل

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معنى الوحي  2 7
 . والطرق التي ينزل بها

الوحي في اللغة واالصطالح، كيفية 
 .نزول الوحي

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 عن الموضوعكتابة ورقة -3

   االمتحان الثاني  الوقوف على مستويات الطلبة 2 8

 

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معنى المعجزة  2 9
 . وماىية شروطها ولمن تقع

المعجزة في اللغة واالصطالح، 
 .شروط المعجزة

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

ة الصفية في المشارك-2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معجزة  2 13
الرسول عليو الصالة والسالم وىي القرآن 

  .الكريم

معجزة الرسول عليو الصالة 
 .والسالم

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

لصفية في المشاركة ا-2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم اليوم اآلخر  2 11
  .وعالمات وقوعو واإليمان بو

 أوالمحاضرة االلقاء .حكم اإليمان باليوم اآلخر

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
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 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   االمتحان الثالث الوقوف على مستويات الطلبة 2 12

تمكين الطلبة من معرفة وفهم التوبة وعلم  2 13
الغيب واختصاص اهلل تعالى بو دون أي أحد 

  .آخر

التوبة حكمها شروطها، علم الساعة 
 .عند اهلل تعالى

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم الصور النفخ  2 14
 . فيو ومن يقوم بذلك

 أوالمحاضرة االلقاء .النفخ في الصور

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

صفية في المشاركة ال-2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم الجنة والنار  2 15
 . وبيان حال وصف أىلهما

 أوالمحاضرة االلقاء .الجنة والنار ووصف أىلهما

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 بة ورقة عن الموضوعكتا-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البنية التحتية 
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 . ليس ىناؾ كتاب منهجي مقرر؛ بل مفردات حبسب القطاعية ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 .قحطاف عبدالرمحن. رشدي علياف، ود. د: كتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

) ا                 اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هب

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

القرآف الكرمي. 

كتب التفسَت واحلديث النبوي الشريف. 

جامعة بغداد/ رللة كلية العلـو اإلسالمية . 

 

 lah.com/directorywww.noural ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

  إضافية تطويرية للطلبة في تخصص علم أصول الدين والتربية اإلسالمية والتراث اإلسالمي القيام بمحاضرات.  

 القيام بسفرات علمية للمناطق  اإلسالمية والفكرية المختلفة والمنتشرة في مناطق العراق المختلفة بما يعزز من
 .المعلومات التراثية واإلسالمية للطلبة

اذ ىناك االالف من المصادر        ( االنترنيت) تبات االلكترونية وشبكة المعلومات الدولية االفادة من خدمات المك -3      
والمراجع العلمية اإلسالمية المعتدلة لإلفادة منها في تطوير معلومات الطلبة وتحديثها بما يواكب التطورات الحاصلة ال سيما 

رف وما إلى ذلك بما يعزز الفهم السليم والعلم الصحيح لجميع بعد األحداث المتسارعة المتعلقة بالفكر اإلسالمي والتط
 .الطلبة

 

 

 

 

 

 

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/
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 وصف المقرر

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

المتاحة. والبد  التعلم الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.من 

 

 

 

 جامعة دياذل-الًتبيةاألساسية كلية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم العلـو/ مواد ثقافية ادلركز/   القسم العلمي 

  انكليزية عامة رمز ادلقرر/ اسم /Univ1105 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوذل/ الثاين السنة/ الفصل 

 ساعة 45 (الكلي) ةعدد الساعات الدراسي 

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب 
من  وتطوير شخصية الطالب التربوى و العلمي و المعرفى الجانب فى األدبي للطالب و تمكين الطالب

 0ى بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافيةخالل التركيز عل
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

 األىداؼ ادلعرفية -أ

 دتكُت الطالب من ادلهارت اللغوية األساسية-1أ

 تطوير مهارة االحملادثة من خالؿ ادلناقشة-2أ

 3ات داخل و خارج الصفتطوير الكتابة من خالؿ النشاط -3أ

 تطوير القدرة على التعبَت األدىب-4أ

 تطوير اسلوب البحث العلمى-5أ

 -6أ

 .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 حتسُت مهرات الطالب اللغوية– 1ب

 تطوير اسلوب البحث العلمى – 2ب

 حتسُت القدرة يف التعبَت – 3ب

 تطَت مهارة الكتابة  -4ب

 م والتعلمطرائق التعلي

 طريقة عرض ادلادة بشكل عامي حديث واستخداـ اسلوب ادلناقشة يف عرض ادلادة
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 طرائق التقييم

 

 األختبارات الشفهية-1

 األختبارات التحريرية-2

 النشاطات و البحوث-3

 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 الًتكيز على األىداؼ الًتبوية-1ج

 ترسيخ األىداؼ العلمية-2ج

 طوير األىداؼ ادلعرفيةت-3ج

 ترسيخ األىداؼ األنسانية العامة -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 طريقة عرض ادلادة التعليمية باسوب حديث مع استخداـ التقنيات احلديثة مع اعطاء فرصة للمناقشة

 

 طرائق التقييم

 

 األسءلة الشفهية-1

 األسئلة  التحريرية-2
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  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  ليةادلهارات العامة والتأىي -د 

 تطوير ادلهارات اللغوية األساسية-1د

 تطوير مهارة التكلم و الكتابة-2د

 تطوير شخصية الطالب-3د

 تطوير اسلوب البحث العلمي -4د

 

 

 بنية ادلقرر 

الساعا األسبوع
 ت

أو / ة اسم الوحد سلرجات التعلم ادلطلوبة
 ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

Presentatio انكليزية عامة Nouns 3 والثاين-األوؿ

n             and 

discussion  

Oral or 

written 

test 

Gender  Presentatio 3 والرابع-الثالث

nand 

discussion 

Oral or 

written 

test 

 Examination 3 والسادس-اخلامس

 

 tioPresenta

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

Verbs  Presentatio 3 والثامن-السابع

n and 

Oral or 

written 
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discussion test 

Tenses  Presentatio 3 و العاشر-التاسع

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

و -احلادي عشر
 الثاين عشر

3 Examination 

 

 Presentatio

n and 

iondiscuss 

Oral or 

written 

test 

-الثالث عشر

-الرابع عشر

 اخلامس عشر

3 Reading 

passages 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 

ذات  األطالع على الدوريات و ادلواقع األلكًتونية  و ورش العمل  وتدريب الكادر التدريسي واالشًتاؾ بالندوات-1
 االختصاص مع مجيع ادلؤسسات االخرى

 

 البنية التحتية 

 Rapid review of ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

Englishgrammar 

Developing skills by- (ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

Alexander L.G 

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

-Developing skills by

Alexander L.G 

  .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية
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 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما 
والبد من الربط بينها                              وبين وصف . علم المتاحةإذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص الت

 . البرنامج

 مدرس المقرر: م.م. سوسن موسى مدحت

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية  

   قسم العلـو/ مواد تربوية  ادلركز/ القسم العلمي  

  علم النفس النمو رمز ادلقرر/ اسم  /Coll 1203 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االوذل/ الثاين السنة/ الفصل 

  ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 مبفهـو علم النفس النمو وأذنيتو وأىدافو تبصَت الطلبة 

 .دنائيةإكساب الطلبة القدرة على معرفة مطالب النمو يف كل مرحلة إ2-

 إتقاف الطلبة دلفاىيم  بعض من نظريات النمو. 

  زيادة وعي الطلبة بعظمة اخلالق دلراحل النمو يف القرآف الكرمي . 

 إكساب الطلبة صفات ادلريب القادر على تنشئة وتربية جيل صاحل من خالؿ التعرؼ على مبادئ وأساليب علم النفس النمو. 
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 عليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق الت.10

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للمفاىيم األساسية لعلم النفس النمو   -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بادلبادئ والقوانُت اليت تتحكم يف مظاىر النمو-2أ

 .رفة والفهم بالعوامل ادلؤثرة على النمو يف مراحلو ادلختلفةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلع -3أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت مراحل النمواالنساين من طور النطفة اذل ما بعد  -4أ 
 .الوالدة وحىت الوفاة

 .لنمودتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم ادلصادر لعلم النفس ا -5أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 حتليل ادلبادئ والقوانُت اليت تتحكم يف النمو – 1

 .ادلقدرة على التمييز بُت مظاىر النمو ولكل مرحلة من مراحلو-2

 .إكساب  مهارة التعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف النمو– 3

 .يُقيم خصائص كل مرحلة دنائية-4

 .عن اىم  مطالب النمو  يف كل مرحلة من مراحل النمو رنمع معلومات-5

 

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2
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 ادلناقشة و حل ادلشكالت -3

 مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية. 
 

  طرائق التقييم     

 .التطبيقات الًتبوية. 1 

 .  بحثية الفردية واجلماعيةاألوراؽ ال.2

 (أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .تنمية وعي الطلبة بادلعارؼ وادلعلومات  وادلفاىيم األساسية لعلم النفس النمو.-1

 .اب الطلبة للخصائص اإلدنائية دلراحل النمواستيع-2

 .إبداء الطلبة االىتماـ مبوضوعات علم النفس النمو وحتمل مسؤولية التعلم الذاٌب-3

 .تقدير الطلبة لدور علم النفس النمو يف حل وتوجيو ادلشكالت الًتبوية يف مرحليت الطفولة وادلراىقة-4 

  طرائق التعليم والتعلم    

 تحل ادلشكال  

  العصف الدىٍت 

 احملاكاة 

  طرائق التقييم   

 .االختبارات الشفهية 1 .

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.2 
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 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية. 3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

  

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  ادلهارات العامة والتأىيلية -د 

 . دتكُت الطالب من كتابة حبوث  قصَتة فردية ومجاعية يف رلاالت علم النفس النمو.1 

 . دتكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن بعض ادلشكالت يف مرحليت الطفولة وادلراىقة.2 

 .ب من إتقاف مهارات التواصل الفعاؿ بُت الزمالء واستاذ ادلقرردتكُت الطال. 3 

 .دتكُت الطالب من كتابة  قائمة بأىم مطالب كل مرحلة من مراحل النمو.4

 .تنمية مهارات أساليب رعاية النمو. 5

 .حتليل ادلشكالت الًتبوية والسلوكية اليت يواجهها كمعلم يف ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا.6

 

 

 بنية المقرر

الساعا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة

تمكٌن الطلبة من معرفة كٌفٌة  3 االول 

نشوء علم النفس النمو وتطوره  

 وتحدٌد المفاهٌم االساسٌة

لعلم النفس النمو وبٌان أهمٌته  من 

قٌة وبالنسبة الناحٌة النظرٌة والتطبٌ

 للوالدٌن والمعلمٌن والمجتمع

 :علم النفس النمو

 نشأته ، وتطوره ،تعرٌفه 

أهمٌة دراسته، معنى النمو 

 والنضج والتطور

 

   االلقاء

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

تمكٌن الطلبة من تحدٌد اهم العوامل  3 الثاين

المؤثرة  على جمٌع  مظاهر النمو 

 االنسانً

 وامل المؤثرة فً النموالع

 العوامل الوراثٌة 

 العوامل البٌئٌة 

المشاركة   االلقاء والمناقشة 

 الصفٌة

تمكٌن الطلبة من تحلٌل المبادئ  3 الثالث

والقوانٌن التً تتحكم فً مظاهر 

كتابة  بحوث   المناقشة واالستجواب الخصائص العامة للنمو

  قصٌرة
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أو تقارٌر     وحل المشكالت النمو

ورة فردٌة بص

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

  تمكٌن الطلبة من تحلٌل 3 الرابع

والحركً  واللغوي  النموالجسمً

والعوامل   النموالمختلفة لمراحل

 .المؤثرة فٌها

والحركً  النموالجسمً

واللغوي لمراحل النمو 

 المختلفة 

االلقاء والمناقشة  

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة

ة من إدراك مفهوم تمكٌن الطلب 3 اخلامس

النمو االنفعالً واالجتماعً 

 األباء لمراحل النمو ودور

 والمعلمٌن فٌها

النمو االنفعالً والنمو 

االجتماعً لمراحل النمو 

 المختلفة

 المناقشة واالستجواب

 وحل المشكالت

 

كتابة  بحوث  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

النمو  إستٌعاب الطلبة منتمكٌن  3 السادس

 الخلقً لمراحل النمو
المشاركة  المناقشة واالستجواب . لمراحل النمو النمو الخلقً

 الصفٌة

 الشهر االول إختبار السابع

 

 يف بياجيو الطلبة دلفاىيم نظرية إستيعاب 3 الثامن
 النموالعقلي

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة بياجيو نظرية

 الطلبة دلفاىيم نظرية أريكسوف يف إستيعاب 3 اسعالت

 النمواالجتماعي

  

 نظرية أريكسوف

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

 يف كولربج الطلبة دلفاىيم نظرية إستيعاب 3 العاشر
 النمواالخالقي

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة كولربج نظرية

ة وفهم الطلبة دلرحلة البلوغ وادلراىقة معرف 3 احلادي عشر
 والتغَتات ادلصاحبة ذلا

مرحلة البلوغ وادلراىقة 
 وواالنفعالية اجلسمية)والتغَتات

 ذلا( والعقلية

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة
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تصميم خطة دلواجهة مشكالت ادلراىقة  3 الثاين عشر
ؽ ادلرتبطة بالنمو من خالؿ االسباب وطر 

 الوقاية والعالج

االجتماعي أىم  مظاىرالسلوؾ
  مشكالت ادلراىقُت

  االلقاء واالستجواب

 حل ادلشكالت

كتابة  بحوث  

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  الثالث عشر

 إختبار الشهر الثاين

  الرابع عشر

 مناقشة البحوث والتقارير الفردية واجلماعية

 مراجعة عامة عشر اخلامس

 البنية التحتية 

  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

  (الطفولة وادلراىقة) زلمد عودة الرشناوي ،علم نفس النمو     (ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2

 علم النفس الطفل , عبد  اجلليل الزوبعي وآخروف  -2

 .حامد عبد السالـ زىراف،علم النفس النمو-3

 كتب اخرى-4

  

ػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ا
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية ) 

 النفس النمو زىراف،علم حامد عبد السالـ  

 رلالت البحوث الًتبوية والنفسية-2

 رلالت الدراسات النفسية  -3

 بوية ادلرتبطة  مبوضوعات ادلقرراالستفادة من ادلواقع الًت  .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدولية  1-

  توزيع استبانات على الطلبة  دلعرفة مدى االستفادة العلمية والنفسية للمقرر-2

 قياـ بدورات تطويرية للطلبة والتدريسيُت_3
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياذل  جامعة ليميةالمؤسسة التع  

 الرياضيات/ القسم العلمي  القسم العلمي  / المركز 

 اصوؿ الًتبية اسم / رمز المقرر  /Coll 1204 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 االوذل/ الثاين  الفصل / السنة 

 )ساعة45 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعريف الًتبية  

 يعدد اىداؼ الًتبية 

 يقارف بُت االصوؿ التارسنية للًتبية 

 شنيز بُت الًتبية قبل االسالـ والًتبية االسالمية  

 يذكر اىم اعالـ الفكر الًتبوي  

  بيةيبُت االصوؿ الفلسفية للًت 

 بقارف بُت الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت ادلقصودة 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 
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   األىداف المعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلعٌت الًتبية واىدافها  -2أ

 هم ألصوؿ الًتبية دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والف -3أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألعالـ الفكر الًتبوي -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألصوؿ الًتبية ادلقصودة والغَت مقصودة -5أ

 

 

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 يعدد اىداؼ الًتبية – 1ب

 التارسنية للًتبيةشنيز بُت االصوؿ  -2ب

 يقارف بُت الًتبية األثنية والًتبية االسبارطية -3ب

 .زنلل االصوؿ الفلسفية للًتبية  - 4ب

 يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات اعالـ الفكر الًتبوي -5ب

 رنمع معلومات عن  الًتبية قبل االسالـ والًتبية االسالمية  -6ب

 لفلسفةشنيز بُت انواع ا -7ب 

 يقارف بُت اصوؿ الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت ادلقصودة -8ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة بأصوؿ الًتبية1

 ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية 2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر الًتبية 3
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 مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية باصوؿ الًتبيةػ حتسُت 4

 .ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اذل طريقة ادلناقشة 5

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية ػ وضع درج2

 .ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن اصوؿ الًتبية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة االصوؿ التارسنية للًتبية  -1ج

 الًتبوي يطبق اآلراء الًتبوية ألعالـ الفكر  -2ج

 يقيم بعض األنشطة  -3ج

 يقارف بُت أساليب وطرائق الًتبية ادلقصودة والًتبية غي ادلقصودة  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .  استعمال طريقة العروض التقديمية 
 . رسم المخططات التوضيحية 
 . طريقة العصف الذىني 
 

 طرائق التقييم    

  درة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاجػ االمتحاف التحليلي لقياس ق

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت انواع الفلسفات

 ػ كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت الًتبوية
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 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

  .(يف والتطور الشخصيالمهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظ -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -1د   

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د

 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

   

 

 بنية المقرر 

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

1 2 

التعرؼ على مفهـو واىداؼ 
 الًتبية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب معٌت الًتبية واىدافها

2 2 

التعرؼ على الًتبية يف العصور 
 البدائية

 االصوؿ التارسنية للًتبية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

3 2 

 التعرؼ على الًتبية يف وادي

 النيل ووادي,الرافدين

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية

4 2 

التعرؼ على نظاـ الًتبية الصينية 
 والًتبية اليونانية

 مي البنائيالتقو  ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية

 امتحان الشهر االول اختبار مقالي 2 5

6 2 

يقارف بُت الًتبية قبل االسالـ 
 والًتبية االسالمية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية
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7 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية البن 
 خلدوف وابن سينا والغزارل

اعالـ الفكر الًتبوي العريب 
 سالميواال

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

8 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية لكل 
 من روسو وديوي

 اعالـ الفكر الًتبوي الغريب
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

9 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية 
 لسقراط وافالطوف وارسطو

 اعالـ الفكر الًتبوي االغريقي
 التقومي البنائي ابادلناقشة واالستجو 

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية فهم فلسفة الًتبية ووظائفها 2 11

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية التعرؼ على فلسفة الًتبية ادلثالية 2 11

 التقومي البنائي واالستجواب ادلناقشة وؿ الفلسفية للًتبيةاالص الواقعية التعرؼ على فلسفة الًتبية 2 12

13 2 

التعرؼ على فلسفة الًتبية 
 الربمجاتية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية

14 2 

 يقارف بُت الًتبية ادلدرسية والًتبية

 الالمدرسية

الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت 
 ادلقصودة

 التقومي البنائي شة واالستجوابادلناق

 مقالية امتحاف الشهر الثاين اختبارات 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصول التربية العامة  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 2008,اصول التربية طارق عبد الرؤوف عامر 

 .3993ماىر الجعفري وآخرون،فلسفة التربية ،

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصول التربية العامة 
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 محاضرات المرشدين التربويين

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

  وعالقة الًتبية بالثقافة, اف يشمل ادلقرر الدراسي تعريف اصوؿ الًتبية واجملاالت اليت تتناوذلا اصوؿ الًتبية  
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 أ.و.د, سعُذ حًُذ -يادة عهى انُباث انعاو :

 وصف انًقرر

 

 

 عبٓؼخ د٣ب٤ًِ/٠ُخ اُزشث٤خ االعبع٤خ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .17

 هغْ اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .18

 1315بّ /ػِْ اُ٘جبد اُؼ اعْ / سٓض أُوشس .19

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .21

 اُضب٢ٗ / األ٠ُٝ اُلظَ / اُغ٘خ .21

 61 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .22

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .23

  أٛذاف أُوشس .24

  -جعل الطلبة قادرين على أف:

 يتعرؼ على علم النبات،تاريخ علم النبات

 بات وتطور النباتات اىم فروع علم النبات،بدايات تصنيف الن

 وعالقة علم النبات بالعلـو االخرى،وادلراحل التطورية يف تصنيف علم النبات

 مدخل اذل علم اخللية ومكوناهتا احلية والغَت حية

 االنسجة وانواعها ومنشأىا

 االعضاء النباتية اجلذر وحتوراتة ووظائفو
 الساؽ وحتورات الساؽ

 ئها،الثمرة واجزائها،البذرة وانواع االنباتالورقة واجزائها،الزىرةواجزا

وقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المت

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

 ؛البرنامج.

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .16
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  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف اُطبُت ٓب ٛٞ اُ٘جبد ٝػِْ اُ٘جبد-1أ

 إ ٣ذسى اُطبُت ا٤ٔٛخ اُ٘جبربد ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ ث٤ئخ ٗو٤خ طبُؾخ ُٔؼ٤شخ اُجشش-2أ

 اُشئ٤غخ ك٢ رظ٤٘ق اُ٘جبربد إ ٣ؼشف اُطبُت االعظ -3أ
 ٣ؼشف اُخ٤ِخ ٌٝٓٞٗبرٜب ٝاالٗغغخ ٝاٗٞاػٜب-4أ
 ٣زؼشف اُطبُت ػ٠ِ اٗٞاع اُغزٝس ٝاُغ٤وبٕ ٝاالٝسام -5أ
 ٣زؼشف اُطبُت ػ٠ِ اُج٤ئبد أُخزِلخ ٝربص٤شارٜب ػ٠ِ اُشٌَ اُظبٛش١ ُِ٘جبد  -6أ

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 ٌٓٞاٗزٜب٣شعْ اُخ٤ِخ ٝ– 1ة

 ٣ؾؼش ششائؼ ػٖ االٗغغخ ٝاٗٞاػٜب – 2ة

 ٣وّٞ ثغٔغ ٗٔبرط ػٖ اُغزٝس ٝاُغ٤وبٕ ٝاالٝسام ٣ٝزؼشف ػ٠ِ خظبئظٜب – 3ة

 ٣ؾؼش ششائؼ صعبع٤خ ٓؤهزخ ػٖ ٌٓٞٗبد اُخ٤ِخ    -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽش٣وخ أُؾبػشح

 ؽش٣وخ االعزغٞاة 

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ ٝؽَ أُشٌالد

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٗبد اُغش٣ؼخ 

 األٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١    

 اُجؾٞس ٝاُزوبس٣ش اُؼ٤ِٔخ

 

 
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ٣ضٖٔ ا٤ٔٛخ اُ٘جبربد ٝدٝسٛب ك٢ ر٘و٤خ اُجئخ ٖٓ اُزِٞس-1ط

ٝطؾذ ٣ضٖٔ دٝس اُؼِٔبء ٝأُخزظ٤ٖ ك٢ اًزشبف اٗٞاع ًض٤شح ٖٓ اُ٘جبربد ٝا٤ٔٛزٜب ك٢ رـز٣خ -2ط

 اُجشش٣خ

 دٝس اُ٘جبربد ك٢ اعزخشاط اٌُض٤ش ٖٓ اُؼوبساد اُظ٤ذال٤ٗخ-3ط

   -4ط

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ؽش٣وخ أُؾبػشح

 ؽش٣وخ االعزغٞاة 

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ ٝؽَ أُشٌالد

 االعزٌشبف ٝعٔغ اُؼ٤٘بد ٝأُٔبسعخ اُؼ٤ِٔخ ك٢ أُخزجش

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 

 ش٣ؼخ ٝاالعئِخ اُز٤ًخاالٓزؾبٗبد اُغ

 اػذاد اُزوبس٣ش اُؼ٤ِٔخ ؽٞ أُٞاػ٤غ أُخزِلخ ٖٓ اُ٘جبربد
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 االٓزؾبٗبد اُزؾش٣ش٣خ

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 ٜٓبسح اُزؼبَٓ ٓغ اُ٘جبربد ٤ًٝلخ أُؾبهظخ ػ٤ِٜب-1د

 صساػخ اُ٘جبربد ٝاًضبس أُل٤ذح ٜٓ٘ب ؽشم-2د

 ٤ًل٤خ االعزلبدح ٖٓ اُ٘جبربد ك٢ ػالط اٌُض٤ش ٖٓ االٓشاع-3د

 كْٜ اُطش٣وخ أُضب٤ُخ ك٢ ص٣بدح ؿِخ اُ٘جبربد ٝاالًزلبء اُـزائ٢   -4د
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 ث٤٘خ أُوشس .17

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 خ اُزو٤٤ْؽش٣و ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

إ ٣ؼشف اُطبُت  4 1

ٓلّٜٞ ػِْ اُ٘جبد 

 ٝٓشاؽَ رطٞسٙ

ربس٣خ ػِْ اُ٘جبد 

 ٝٓشاؽَ رطٞسٙ
 أُؾبػشح

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبًبح

اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ 

عش٣ؼخ 

ٝاخزجبساد 

 شل٣ٞخ االداء
٣ؼشف اُطبُت ػالهخ  4 2 

ػِْ اُ٘جبد ثبُؼِّٞ 

االخشٟ ٝا٤ٔٛخ ػِْ 

 اُ٘جبد

ػالهخ ػِْ اُ٘جبد 

ثبُؼِّٞ االخشٟ 

 ٝا٤ٔٛخ ػِْ اُ٘جبد

------- ------- 

٣ؼشف اُطبُت اعظ  4 3

 ػْ اُزظ٤٘ق
ٓذخَ ا٠ُ ػِْ 

 اُزظ٤٘ق
------- -------- 

٣ؼشف اُطبُت ػٖ  4 4

 اُخ٤ِخ ٌٝٓٞٗبرٜب
 ------- -------- ٓوذٓخ ك٢ ػِْ اُخ٤ِخ

٣لْٜ اُطبُت أٌُٞٗبد  4 5

اُؾ٤خ ك٢ اُخ٤ِخ اُ٘جبر٤خ 

 ٌٕٓٞ ٝٝظ٤لخ ًَ

أٌُٞٗبد اُؾ٤خ ك٢ 

 اُخ٤ِخ اُ٘جبر٤خ
------- ------- 

إ ٣زؼشف اُطبُت  4 6

ػ٠ِ عذاس اُخ٤ِخ 

ٝٓشاؽَ رٌٞٗٚ 

 ٝأٌُٞٗبد اُـ٤ش ؽ٤خ

عذاس اُخ٤ِخ 

 ٝأٌُٞٗبد اُـ٤ش ؽ٤خ
------ -------- 

 

7 

 

 

 

٣لْٜ اُطبُت اٗٞاع  4

االٗغغخ اُ٘جبر٤خ ٤ًٝل٤خ 

 ر٣ٌٜٞ٘ب

االٗغغخ اُ٘جبر٤خ 

اػٜب ٝٝظ٤لخ ًَ ٝاٗٞ

 ٗغ٤ظ

 

--------- -------- 

 

 

 

 

8 

 

 

آزؾبٕ شٜش اٍٝ  4

 ٗظش١ ٝػ٢ِٔ

اخزجبساد  ------ -----

رؾش٣ش٣خ 

 ٝشل٣ٞخ االداء

 

9 

 

 

 

إ ٣لْٜ اُطبُت اُزٌبصش  4

ٝؽشم اُزٌبصش ك٢ 

 اُ٘جبد

االٗوغبّ ٝاُزٌزضش ك٢ 

 اُ٘جبربد

أُؾبػش 

أُخزجش 

أُ٘بهشخ 

 ٝأُؾبًبد

اخزجبساد 

٣ش٣خ رؾش

 ٝشل٣ٞخ االداء

 

 

11 

 

 

 

إ ٣لْٜ اُطبُت  4

االػؼبء اُ٘جبر٤خ اُز٢ 

 رٌٕٞ اُ٘جبد

أُغٔٞع اُغزس١ 

اٗٞاع اُغزٝس 

ٝاُزؾٞساد ك٢ 

 اُغزٝس

------ ------- 
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .18
 

 علم النبات العاـ/مقدمة يف علم النبات زت أُوشسح أُطِٞثخ ـ ا1ٌُ

 علم النبات العاـ )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2

 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
Botany an introduction to plant biology 

t.Elliot weier 
c.Ralph 

5th edition  

 

 

 

11 

٣ؼشف اُطبُت ػٖ  4

ا٤ٔٛخ أُغٔٞع 

 اُخؼش١ ُِ٘جبد

اُغبم ٝاٗبػخ 

 ٝرؾٞسارخ

----- ----- 

إ ٣ؼشف اُطبُت  4 12

٤ٔٛخ االٝسام ثبُ٘غجخ ا

ُِ٘جبد ٝػ٤ِٔخ 

 اُزش٤ًت اُؼٞئ٢

اُٞسهخ ٝاعضائٜب 

 ٝرؾٞسارٜب

-------- ------ 

إ ٣ؼشف اُطبُت  4 13

ا٤ٔٛخ اُضٛشح ك٢ 

ػ٤ِٔخ اُزٌبصش ثبُ٘غجخ 

 ُِ٘جبد

اُضٛشح ٝاُ٘ٞسح 

 ٝاعضائٜب ٌٝٓٞٗبرٜب

----- ----- 

إ ٣ؼشف اُطبُت ػٖ  4 14

 اُضٔشح ٝاُجزسح

ٔشح ٝاُجزسح ا٤ٔٛخ اُض

ك٢ ؽ٤بح اُ٘جبد ٝدٝسح 

 ؽ٤بح اُ٘جبد

------- ------- 

ػِْ اُج٤ئخ ٝػالهزٚ  4 15

 ثبُزشٌَ اُ٘جبر٢

رأص٤ش اُج٤ئخ ػ٠ِ ٓظٜش 

 اُ٘جبربد اُخبسع٢

------- ----- 

آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ  4 16

 ٗظش١ ٝػ٢ِٔ

اخزجبساد   

رؾش٣ش٣خ 

 ٝشل٣ٞخ االداء
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ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
Cactusnetwork.org 

Fao.org 

 
 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .19

   

رٞك٤ش ٝعبئَ ػشع ك٢ اُوبػبد اُذساع٤خ ُؼشع اكالّ ٝٓظٞسارؼٖ اُ٘جبربد ٝاُخال٣ب ٝاالٗغغخ ٝاالػؼبء -1

 اُ٘جبر٤خ

 شَٔ اُٞهٞد اُؾ١ٞ٤ ٝاُطبهخ أُزغذد ٝػالهخ اُزِٞس ثبُـطبء اُ٘جبر٢اػبكخ ٓلشداد ثبُٔوشس اُذساع٢ ر-2

اهبٓخ ص٣بساد ٤ٓذا٤ٗخ ُِٔشبرَ ٝاُـبثبد اُوش٣جخ ُِزؼشف ػ٠ِ ا٤ٔٛزٜب ك٢ ر٘و٤خ اُغٞ ٝاُزخِض ٖٓ ِٓٞصبد -3

 اُج٤ئخ

 ِظبُؼ اُؼبّاُو٤بّ ث٘شبؽبد ػ٤ِٔخ ع٣ٞ٘خ اُـب٣خ ٜٓ٘ب ؿشط سٝػ أُؾبكظخ ػ٠ِ اُج٤ئخ ٤ًٝل٤خ د٣ٔٔٞرٜب ُ-4

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَىرج وصف انًقرر
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 و.د. زهُر حسٍُ جىاد -يادة انفُسَاء :

 وصف انًقرر

 

 

 عبٓؼخ د٣ب٠ُ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .25

 ٤ًِخ اُزشث٤خ االعبع٤خ / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .26

 1316اُل٤ض٣بء اُؼبٓخ /  اعْ / سٓض أُوشس .27

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .28

 اُضب٢ٗ/ االٍٝ اُلظَ / اُغ٘خ .29

 61 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .31

 1/11/2117 بس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق ر .31

 أٛذاف أُوشس .32

 ٝكشٝػٚ  ٤ض٣بءلاُرؼش٣ق 

 اُزؼشف ػ٠ِ اُٞؽذاد االعبع٤خ ٝأُشزن ًٝزُي اُ٘ظبّ اُذ٢ُٝ ُِٞؽذاد 

 إ ٣ؼشكٞا أُزغٜبد ٝٓلٜٜٞٓب ٤ًٝل٤خ رٔض٤ِٜب ث٤ب٤ٗب كؼال ػٖ اُؼ٤ِٔبد اُؾغبث٤خ ُِٔزغٜبد 

 ٝرؾ٤َِ أُزغٜبد إ ٣غزط٤ؼٞا اُطِجخ ا٣غبد أُؾظِخ

 كْٜ د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُ٘وطخ أُبد٣خ ٝاُغغْ اُغبًٖ ٝأُطِن

 ًٝزُي كْٜ هٞا٤ٖٗ ٤ٗٞرٖ ك٢ اُؾشًخ –إ ٣ٌٞٗٞا هبدس٣ٖ ػ٠ِ ٝطق ؽشًخ االعغبّ االٗزوب٤ُخ ٝاُذٝسا٤ٗخ 

 إ ٣لٜٔٞا ٣ٝذسًٞا ٓلّٜٞ اُغبرث٤خ االسػ٤خ ٝاُغوٞؽ اُؾش ُالعغبّ ٝأُوزٝكبد 

 ب ٝػ٤ِٔب ػ٠ِ ٓلّٜٞ االؽزٌبى ٝكبئذرٜب اُزؼشف ػ٠ِ ٗظش٣

 كْٜ هٞا٤ٖٗ اُضخْ ٝاُزظبدّ كؼال ػٖ ٓؼشكخ ٓب٤ٛخ ٝاٗٞاع اُطبهخ ا٤ٌُٔب٤ٌٗخ      

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

. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .21



  
 98انصفحت 

 
  

  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف اُطبُت ٓب ٛٞ اُل٤ض٣بء  -1أ

 االعغبّإ ٣غزٞػت ػِْ أٌُب٤ٗي  ٝؽشًخ  -2أ

 إ ٣ج٤ٖ ٤ًل٤خ ؽذٝس اُظٞاٛش اُل٤ض٣بئ٤خ  -3أ
 إ ٣ؾَِ ٣ٝلْٜ ػِْ أُزغٜبد -4أ
 إ ٣شعْ اُؼالهبد اُج٤ب٤ٗخ ا٤ٌُٔبد اُل٤ض٣بئ٤خ االعبع٤خ ٝأُشزوخ -5أ
 إ ٣ٞطق ؽشًخ االعغبّ ثلؼَ اُغبرث٤خ   -6أ

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 اُزؼغ٤َ االسػ٢ إ ٣ؼشف ٤ًل٤خ ا٣غبد – 1ة

 إ ٣ٞػؼ ٓلّٜٞ ٝرأص٤ش االؽزٌبى ٝاُزٞاصٕ ػ٠ِ ؽشًخ االعغبّ – 2ة

 إ ٣ٔضَ اُؼالهخ ث٤ٖ ا٤ٌُٔبد اُل٤ض٣بئ٤خ ث٤ب٤ٗب  – 3ة

 إ ٣لْٜ ٓب٤ٛخ ػضّ اُوظٞس اُزار٢ ُالعغبّ    -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽش٣وخ أُؾبػشح 
  ؽش٣وخ االعزغٞاة 
  ؽش٣وخ أُ٘بهشخ 
 ٣وخ أُؾبًبحؽش 
 ؽش٣وخ اعزخذاّ االدٝاد ٝاالعٜضح ػ٤ِٔب ك٢ أُخزجش 

 

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

  االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ 

  االٓزؾبٕ اُشل٢ٜ 

 اخزجبساد االداء 

 اُجؾٞس ٝاُزوبس٣ش اُؼ٤ِٔخ 

 

 

 
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ٓالئٚ إ ٣ؼشف اُطبُت اُزٞطَ ا٠ُ اُؾوبئن ٖٓ خالٍ أُشبسًخ ٓغ ص-1ط

 إ ٣ؾَ أُغبئَ اُل٤ض٣بئ٤خ ثشٌَ ٓغٔٞػبد -2ط

 إ ٣زٞطِٞا ا٠ُ اُ٘زبئظ ك٢ أُخزجش ثشٌَ ٓغٔٞػبد-3ط

 إ ٣ز٘بهشٞا اُطِجخ ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ُزٞطَ ا٠ُ اعبثبد العئِخ رزطِت رل٤ٌش عٔبػ٢  -4ط

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

  ؽش٣وخ أُؾبػشح 
 ؽش٣وخ أُخزجش 
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ 
 وخ االعزغٞاةؽش٣ 
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 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

  االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝثأعئِخ رزطِت اعبثبد كٌش٣خ 
  اُزوبس٣ش اُؼ٤ِٔخ الخبطخ ثأعشاء اُزغبسة اُل٤ض٣بئ٤خ 
 رؾذ٣ذ دسعبد الكؼَ سعْ ث٤ب٢ٗ ك٢ أُخزجش 

 

 

 
 ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظاُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 ٜٓبسح ٝطق اُظٞاٛش اُل٤ض٣بئ٤خ  -1د

 ٜٓبسح ٝكْٜ ؽشًخ االعغبّ ٝاُغوٞؽ اُؾش -2د

 ٜٓبسح اُزٔض٤َ اُج٤ب٢ٗ ال٣غبدد اُؼالهبد ث٤ٖ ا١ ٤ًٔز٤ٖ-3د

 كْٜ ٤ٌٓب٤ٌٗخ ٓب٣ذٝس ؽُٞٚ ٖٓ اُظٞاٛش اُطج٤ؼخ ٝأُظط٘ؼخ    -4د
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 ث٤٘خ أُوشس .21

اعْ اُٞؽذح / أٝ  ْ أُطِٞثخٓخشعبد اُزؼِ اُغبػبد األعجٞع

 أُٞػٞع
 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

إ ٣زؼشف اُطبُت ػ٠ِ  6  .1

ػِْ اُل٤ض٣بء ٝٝؽذاد 

اُو٤بط ٝاُ٘ظبّ اُذ٢ُٝ 

 ُِٞؽذاد

اُٞؽذاد  –اُو٤بط 

-االعبع٤خ ٝأُشزوخ

اُ٘ظبّ اُذ٢ُٝ 

 ُِٞؽذاد

  أُؾبػشح 
 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 
 أُؾبًبح 

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 الداءٝشل٣ٞخ ا

إ ٣ؼشف اُطبُت ا٤ٌُٔبد  6  .2

 اُؼذد٣خ ٝاالرغب٤ٛخ
ا٤ٌُٔبد االرغب٤ٛخ 

 ٝاُؼذد٣خ
  أُؾبػشح 
 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

إ ٣لْٜ اُطبُت أُزغٜبد  6  .3

ٝاُؼ٤ِٔبد اُؾغبث٤خ 

 ُِٔزغٜبد

ٓلٜٜٞٓب  –أُزغٜبد 

عٔغ -ٝرٔض٤ِٜب اُج٤ب٢ٗ

 ٝؽشػ أُزغٜبد

  أُؾبػشح 
 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ ا٣غبد  6  .4

 أُؾظِخ ٝؽَ أُؼبدالد
 أُؾبػشح   أُؾظِخ ٝأُؼبدُخ 

 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

إ ٣ؼشف اُطبُت ٤ًل٤خ  6  .5

 رؾ٤َِ أُزغٜبد
 أُؾبػشح   زغٜبدرؾ٤َِ أُ

 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

إ ٣غزٞػت اُطبُت  6  .6

د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُ٘وطخ أُبد٣خ 

 ٝاُغغْ اُغبًٖ

د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُ٘وطخ 

أُبد٣خ ٝاُغغْ 

 اُغبًٖ ٝأُطِن

  أُؾبػشح 
 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

٣ؾَِ اُطبُت ؽشًخ إ  6  .7

االعغبّ االٗزوب٤ُخ 

 ٝاُذٝسا٤ٗخ

د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُؾشح 

 االٗزوب٤ُخ 
  أُؾبػشح 
 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

اخزجبساد     آزؾبٕ اُشٜش االٍٝ 6  .8

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

إ ٣غزٞػت اُطبُت  6  .9

 ٓلب٤ْٛ اُؾشًخ اُخط٤خ
ٓلب٤ْٛ اُؾشًخ 

 ُخط٤خا
  أُؾبػشح 
 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

إ ٣ؾَ اُطبُت ٓغبئَ  6  .11

هٞا٤ٖٗ ٤ٗٞرٖ ك٢ اُؾشًخ  

 ٝهٞا٤ٖٗ اُغبرث٤خ

هٞا٤ٖٗ ٤ٗٞرٖ ك٢ 

 اُؾشًخ
  أُؾبػشح 
 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .22

 اُل٤ض٣بء ُِظق االٍٝ ع٤ُٞٞع٢  ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1
 اُل٤ض٣بء ُطِجخ ػِّٞ االسع 
 ٖاُل٤ض٣بء اُؼبٓخ ُـ٤ش اُل٤ض٣ب٣ٝ 

 أٌُزجخ   )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2

 االٗزشٗذ 

 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
 ًزت اُل٤ض٣بء اُؼبٓخ 

 ٓوبالد ػبٓخ 

 روبس٣ش ػ٤ِٔخ

ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
 http://dollarupload.com/download.php?file=150187ملتقى الفيزيائُت العرب 

قع الفيزياء التعليمي مو
http://www.hazemsakeek.net/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7/ 
 
 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .23

  اػبكخ ٓٞاػ٤غ ك٢ اٌُٜشثبئ٤خ ٝأُـ٘بؽ٤غ٤خ ٝاُجظش٣بد ٝاُؼٞء ا٠ُ ٓلشداد أُٜ٘ظ ٝػذّ االهزظبس

 ػ٠ِ ٓٞاػ٤غ ك٢ ا٤ٌُٔب٤ٗي كوؾ 
  اٗشبء ٓخزجشاد ؽذ٣ضخ ٝٓزطٞسح 
 رٞك٤ش رو٤٘بد ٝٝعبئَ ؽذ٣ضخ ُزؼبّ اُل٤ض٣بء 

 وصف انًقرر

إ ٣ؼشف ٓؼ٠٘ االؽزٌبى  6  .11

 ٝكٞائذٛب ٝٓؼبَٓ االؽزٌبى
االؽزٌبى ٝٓؼبَٓ 

 االؽزٌبى
  أُؾبػشح 
 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

إ ٣ذسى اُطبُت ٤ًق ٣زْ  6  .12

ؽلع اُضخْ ٝٝطق ربص٤ش 

 رظبدّ االعغبّ

 -اُضخْ ٝؽلع اُضخْ

 اُزظبدّ
  أُؾبػشح 
 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 ش٣خرؾش٣
 ٝشل٣ٞخ االداء

إ ٣زؼشف اُطبُت ػ٠ِ  6  .13

 هٞا٤ٖٗ اُشـَ ٝاُوذسح 
 أُؾبػشح   اُشـَ ٝاُوذسح

 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

إ ٣لْٜ اُطبُت ٓب٤ٛخ  6  .14

 اُطبهخ ٝاٗٞاػٜب
 أُؾبػشح   اُطبهخ ٝاٗٞاػٜب

 أُخزجش 
  أُ٘بهشخ 

 أُؾبًبح

  اخزجبساد

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

اخزجبساد     آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ 6  .15

 رؾش٣ش٣خ
 ٝشل٣ٞخ االداء

http://dollarupload.com/download.php?file=150187
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 ىنىجُا االَساٌ / و.و. أوش زايم عبذ انكرَى يادة : بُ

 

 

 كهُت انخربُت اِساسُت خ اُزؼ٤ٔ٤ِخأُؤعغ .33

 هغْ اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .34

 1317ثب٣ُٞٞع٤ب األٗغبٕ / اعْ / سٓض أُوشس .35

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .36

 اُضب٢ٗ / اال٠ُٝ اُلظَ / اُغ٘خ .37

 15 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .38

 
 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .39

 أٛذاف أُوشس .41

 اىداؼ ادلقرر)بايولوجيا األنساف(

 علم حياة األنساف-1

 بياف موقع األنساف يف الطبيعة-2

 اف يتعرفوا على األجهزة اليت يتكوف منها جسم األنساف ووظائفها-3

 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .24



انصفحت   

113 
 

  

  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 ألٗغبٕإ ٣ؼشف ٓب٢ٛ ثب٣ُٞٞع٤ب ا-1أ

 إ ٣ج٤ٖ رشا٤ًت األعٜضح اُز٢ ٣زٌٕٞ ٜٓ٘ب عغْ أألٗغبٕ-2أ

 إ ٣شعْ رشا٤ًت األعٜضح -3أ
 إ ٣ششػ ٤ًل٤خ ػَٔ ٛزٙ أألعٜضح-4أ
 إ ٣زؼشف ػ٠ِ اٗٞاع األعٜضح اُز٢ ٣زٌٕٞ ٜٓ٘ب عغْ أألٗغبٕ -5أ
 إ ٣زًش كٞائذ األعٜضح اُز٢ ٣زٌٕٞ ٜٓ٘ب عغْ األٗغبٕ  -6أ

 
  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خارأُٜبساألٛذاف   -ة 

 إ ٣وبسٕ ث٤ٖ األعٜضح أُخزِلخ ٝػِٜٔب– 1ة

 إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ اعضاء ًَ عٜبص ٝٝظ٤لزٚ – 2ة

 إ ٣زًش اُزشاثؾ ث٤ٖ ػَٔ ٛزٙ أألعٜضح ٓغ ثؼؼٜب – 3ة

 إ ٣ؼشف االٓشاع اُز٢ رظ٤ت اعٜضح األٗغبٕ أُخزِلخ -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ٠ُ اُطِجخ رْ اعزخذاّ اُؼذ٣ذ ٖٓ ؽشائن اُزذس٣ظ ٜٝٓ٘بُزوذ٣ْ أُبدح ا

 ؽش٣وخ أُؾبػشح -

 ؽش٣وخ االعزغٞاة -

 ؽش٣وخ أُؾبًبح -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -

 ؽش٣وخ أُخزجش -

 

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ -
 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -
 اخزجبساد االداء -
 اُجؾٞس -

 

 
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝرؾ٤َِ أُٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثٔبدح ثب٣ُٞٞع٤ب أألٗغبٕر-1ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبالداء اُؼ٢ِٔ ك٢ أُخزجش-2ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ أُٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثأٓشاع اُز٢ رظ٤ت أعٜضح عغْ األٗغبٕ-3ط

ثأ٣غبد اُؼالعبد أُزؼِوخ ثبألٓشاع اُز٢  خ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ر٤ٌٖٔ اُطِج -4ط

 رظ٤ت اعٜضح عغْ أألٗغبٕ أُخزِلخ

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ؽش٣وخ أُخزجش -
 ؽش٣وخ أُؾبًبح -
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -
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 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 اخزجبساد رؾش٣ش٣خ -7
 اخزجبساد شل٣ٞخ  -8
 اءاخزجبساد االد -9

 

 

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 إ ٣زؼشف ػ٠ِ اُغٜبص ا٢ٌِ٤ُٜ ٝاعضاءٙ-1د

 إ ٣زؼشف ػ٠ِ اُغٜبص اُؼؼ٢ِ ٝاعضاءٙ-2د

رظ٤ت عغْ إ ٣زٌٖٔ ٖٓ عٔغ ٓؼِٞٓبد اًضش ػٖ األٓشاع رظِت اُششا٤٣ٖ ٝاُغشؽبٕ اُز٢ -3د

 األٗغبٕ

    ر٤ٜئخ اُطبُت ُِغضء اُؼ٢ِٔ اُخبص ثِٔبدح ك٢ أُخزجش-4د



انصفحت   

115 
 

  

 ث٤٘خ أُوشس .25

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

إ ٣زؼشف اُطبُت  1 األٍٝ

 ػ٠ِ ػِْ ؽ٤بح أألٗغبٕ
 أُخزجش- ػِْ ؽ٤بح األٗغبٕ 

 ؾبػشحأُ-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبًبح-

اخزجبساد     

) رؾش٣ش٣خ  

 شل٣ٞخ

 االداء( 
إ ٣ج٤ٖ اُطبُت ٓٞهغ  1 اُضب٢ٗ

 أألٗغبٕ ك٢ اُطج٤ؼخ
ٓٞهغ األٗغبٕ ك٢ 

 اُطج٤ؼخ
 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُخزجش-

 أُ٘بهشخ-

اخزجبساد) 

رؾش٣ش٣خ 

 شل٣ٞخ 

 االداء(
إ ٣ؼشف اُطبُت  1 اُضبُش

 اعٜضح عغْ األٗغبٕ
ح عغْ األٗغبٕ اعٜض

ٝاعضاءٛب ٝػِٜٔب 

 ٝٝظبئلٜب

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

اخزجبساد 

)رؾش٣ش٣خ 

 شل٣ٞخ 

 األداء(
إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  1 اُشاثغ

 ٓؼشكخ اُغٜبص ا٢ٌِ٤ُٜ
 اُغٜبص ا٢ٌِ٤ُٜ 

 ا٤ٌَُٜ أُؾٞس١

 ا٤ٌَُٜ اُؼٔٞد١

 ا٤ٌَُٜ اُطشك٢

 أ٥ػالع

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 خأُ٘بهش-

 أُؾبػشح-

اخزجبساد 

)رؾش٣ش٣خ 

 شل٣ٞخ 

 األداء(

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  1 اُخبٓظ

رؼش٣ق اُغٜبص 

 اُٜؼ٢ٔ

اعضاء اُغٜبص 

اُٜؼ٢ٔ ٝاُـذد 

 أُِؾوخ ثبُغٜبص

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

اخزجبساد 

 )شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ

 االداء(
إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  1 اُغبدط

 ٓؼشكخ اُغٜبص اُؼؼ٢ِ
اٗٞاع اُؼؼالد ك٢ 

 أألٗغبٕ

 اُؼؼالد أُِغبء-

 اُؼؼالد ا٤ٌِ٤ُٜخ-

 اُؼؼالد اُوِج٤خ-

 

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

اخزجبساد 

)االداء 

اُشل٣ٞخ 

 رؾش٣ش٣خ(

إ ٣ج٤ٖ اُطبُت عٜبص  1 اُغبثغ

اُذٝسإ ٌٝٓٞٗبرٚ 

 ٝٝظبئلٚ

ٌٓٞٗبد عٜبص 

 اُذٝسإ

 أألٝسدح-

 اُششا٤٣ٖ-

 ٗبرٚاُذّ ٌٝٓٞ-

 اط٘بف اُذّ-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

 أُخزجش-

اخزجبساد 

 )األداء 

شل٣ٞخ 

 رؾش٣ش٣خ(

اخزجبساد   آزؾبٕ اُشٜش األٍٝ  1 اُضبٖٓ

)شل٣ٞخ 

رؾش٣ش٣خ 

 األداء(

اخزجبساد   أُؾبًبح اعضاء اُز٘لظإ ٣ؾذد اُطبُت اثشص  1 اُزبعغ
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ٌٓٞٗبد اُغٜبص 

 اُز٘لغ٢ ٝاعضاءٙ

 أألٗق-

 اُشئز٤ٖ-

 اُؾ٘غشح-

 جبد اُٜٞائ٤خاُوظ٤-

اُز٘لظ اُذاخ٢ِ -

 ٝاُخبسع٢

 أُ٘بهشخ

 أُخزجش

 أُؾبػشح

)شل٣ٞخ 

رؾش٣ش٣خ 

 األداء(

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  1 اُؼبشش

رؾذ٣ذ اهغبّ اُغٜبص 

 اُؼظج٢

 اُذٓبؽ -

 اُؾجَ اُش٢ًٞ-

 األػظبة اُوؾل٤خ-

 األػظبة اُش٤ًٞخ-

 أُؾبًبح

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبػشح

جبساد اخز

)شل٣ٞخ 

رؾش٣ش٣خ 

 األداء(

إ ٣ششػ اُطبُت  1 اؽذ ػشش

٤ًل٤خ ػَٔ اُغٜبص 

 اُؼظج٢

ػَٔ اُغٜبص اُؼظج٢ -

 اُزار٢)اُزِوبئ٢(

ػَٔ اُغٜبص اُؼظج٢ -

 اُغٔجضب١ٝ)اُٞد١(

ػَٔ اُغٜبص اُؼظج٢ -

اُجبساعٔجضب١ٝ)اُغبس_

 ٝد١(

 

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبًبح

 أُؾبػشح

اخزجبساد 

)األداء  

شل٣ٞخ 

 ؾش٣ش٣خ(ر

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  1 اص٠٘ ػشش

رؼذاد اعضاء اُغٜبص 

 اُج٢ُٞ

 رش٤ًت ا٤ٌُِخ

 اُ٘لشٕٝ-

 اُؾبُت-

 أُضبٗخ-

 أُؾبًبح

 أُ٘بهشخ

 أُخزجش

 أُؾبػشح

اخزجبساد 

)األداء 

رؾش٣ش٣خ 

 شل٣ٞخ(

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  1 صالصخ ػشش

ٓؼشكخ ػ٤ِٔخ ر٣ٌٖٞ 

 اُجٍٞ

 ر٣ٌٖٞ اُجٍٞ-

 اُزشش٤ؼ-
 حأُؾبًب

 أُ٘بهشخ

 أُخزجش

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
   )شل٣ٞخ
  األداء

 رؾش٣ش٣خ(

إ ٣زؼشف اُطبُت  1 اسثؼخ ػشش

ػ٠ِ األٓشاع 

اُؼؼ٣ٞخ اُز٢ رظ٤ت 

 األعٜضح أُخزِلخ

 رظِت اُششا٤٣ٖ-

 اُغشؽبٕ-

 األدٓبٕ ػ٠ِ اٌُؾٍٞ -

 اُزذخ٤ٖ-

 أُؾبًبح 

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )األداء

 رؾش٣ش٣خ
 ٣ٞخ(شل

اُخبٓظ 

 ػشش

 اخزجبساد  آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ  1
 )األداء
 شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ(

      

 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .26
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .12
 اُوشاءاد 

 كتب مادة علم بايولوجيا األنساف - ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1
 كتب مادة التشريح والفسلجة لألنساف-

 مصادر ، مواقع الكًتونية )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2
 
 
 
 

       اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب          

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
اجملالت العلمية اخلاصة بالتشريح لألنساف وغَتىا من البحوث ادلنشورة 

 والتقارير العلمية اخلاصة بلمجاالت الطبية

ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعزخذاّ أُٞاهغ األٌُزش٤ٗٝخ -

 أُغالد اُؼ٤ِٔخ -

 اُجؾٞس أُ٘شٞسح ٝأُؾبػشاد اُؼ٤ِٔخ -

 ائن ٝاعب٤ُت رذس٣غ٤خ ؽذ٣ضخٓٞاًجخ ًَ ٓب ٛٞ عذ٣ذ ك٢ ٤ًل٤خ ا٣ظبٍ أُبدح ُِٔزؼ٤ِٖٔ ٖٓ ؽش-
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 / الفصل الثالث  المرحلة الثانية
 وصف المقرر

وفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق ٌ

 ؛.المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج التعلم االستفادة القصوى من فرص

 

 ية كلية الًتبية األساس/ جامعة دياذل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم العلـو/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2107 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الثالث السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 يف هناية السنة الدراسية قادراً على  إف يكوف الطالب: أىداؼ ادلقرر 

 ( .خرب اف واخواهتا, اسم كاف واخواهتا, نائب الفاعل, الفاعل, اخلرب, ادلبتدأ) النحو  قواعد اللغة العربية يف تعلم .1

2.  دزلم الكرمي للرسوؿ الوداع حجة خطبة , (واخلصائص السمات) اإلسالـ صدر عصر يف االدبية احلياة) األدب  تعلم  , 

 , النقائض شعر ,األموي العصر يف األدبية احلياة  ,(ابيات 10 حفظ ف النقدي التعليق ، حياتو) : زىَت بن لكعب الربدة قصيدة 

 (ابيات 10 حفظ) جرير : أوؿ دنوذج

 (  أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : دنوذج ثاين 

 :يف االمالء كتابة االمالء تعلم -3

ألجبدي للحروؼ العربية الًتتيب اذلجائي والصوٌب وا . 

احلروؼ الشمسية والقمرية 

 كتابة التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

خرب اف , اسم كاف واخواهتا, نائب الفاعل, الفاعل, اخلرب, ادلبتدأ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  النحو  -1أ
 ( . . واخواهتا

خطبة ( , السمات واخلصائص)احلياة االدبية يف عصر صدر اإلسالـ ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف االدب -2أ
احلياة (,  ابيات 13دي ف حفظ حياتو ، التعليق النق: )قصيدة الربدة لكعب بن زىَت ,   حجة الوداع للرسوؿ الكرمي زلمد 

 (   أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : دنوذج ثاين (, ابيات 13حفظ )جرير : دنوذج أوؿ , شعر النقائض , األدبية يف العصر األموي

 ,واألجبدي للحروؼ العربية , الًتتيب اذلجائي والصوٌب ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف كتابة االمالء   -أ3

 (كتابة التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة, احلروؼ الشمسية والقمرية
 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .مهارات يف االدب – 1ب

 .مهارات تتعلق مبوضوعات النحو -2ب

 .مهارات تتعلق بكتابة االمالء  -3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  ةتوضيح وشرح ادلادة الدراسي -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2
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 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ومقاليو  ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .ادلربىنات مهارات تفسَت  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر



انصفحت   

111 
 

  

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 
 اخلرب , ادلبتدأ 2

 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو نائب الفاعل, الفاعل  2 2

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو اسم كاف وأخواهتا 2 3

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو اسم اف واخواهتا 2 4

5 

2 صدر عصر يف االدبية احلياة 

 السمات) اإلسالـ

  (واخلصائص

  خطبة حجة الوداع
ؿ الكرمي زلمد للرسو 
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

6 

2 بن لكعب الربدة قصيدة 

 التعليق ، حياتو) : زىَت

 10 حفظ ف النقدي

 ( ابيات

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل 2 7

8 

2 العصر يف األدبية احلياة 

  ياألمو 

 شعر النقائض 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

9 
2 حفظ) جرير : أوؿ دنوذج 

 (ابيات 10
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 

2 حفظ) الفرزدؽ : ثاين دنوذج 

 (أبيات 10
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

11 2 
والصوٌب اذلجائي الًتتيب 

 التقومي البنائي حملاضرةا االمالء
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 .  العربية للحروؼ واألجبدي
 

12 
2 والقمرية الشمسية احلروؼ 

 

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

13 
 ادلربوطة التاء كتابة 2

 والتاء ادلبسوطة

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

 التقومي البنائي عرض دنوذج االمالء مراجعة 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

  النحو الوافي ، عباس حسن. 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني. 

  مجلة المجمع العلمي العراقي. 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 المكتبة الشاملة. 

 موقع المجلس العلمي. 

  شبكة الفصيح. 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية – جامعة دياذل التعليمية ادلؤسسة 

 قسم العلـو/ مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  علم النفس الًتبوي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 2205 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الثالث السنة/ الفصل 

 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

  1/11/2117  الوصفتاريخ إعداد ىذا 

 أىداؼ ادلقرر 

فهم ظاىرٌب التعلم والتعليم والعوامل ادلؤثرة فيهما وتفسَت نواتج االحداث اليت تتخلل العالقة بُت التعلم والتعليم وبُت 
 .ادلعلم وادلتعلم

يف االحداث  زيادة قدرة ادلعلم لرؤية ما زندث عن بعد من تغَتات تعليمية لدى الطلبة والتخطيط لتلبية توقعاتو
 .التعليمية من تغَتات

 تنظيم وصياغة المعرفة واستخداميا وتطبيقيا في المواقف التعميمية.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

  :-جعل الطالب قادراً على اف   :األىداؼ ادلعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو علم النفس الًتبوي -1أ

 لًتبوي  يبُت أذنية علم النفس ا-2أ

 زندد اىداؼ علم النفس الًتبوي -3أ

 شنيز بُت األىداؼ النظرية والعملية لعلم النفس الًتبوي -4أ

 يوضح خصائص مهنة التعليم-5أ

 يبُت العالقة بُت علم النفس الًتبوي والعلـو االخرى -6أ

 زندد خصائص شخصية ادلعلم ادلرغوب فيها  -7أ

 يعدد وظائف علم النفس الًتبوي-8أ

 يعلل اذنية زلاور فاعلية العملية التعليمية  -9أ

 العوامل ادلؤثرة يف فاعلية العملية التعليمية يتعرؼ على  -13أ

 يعرؼ الدافعية-11أ

 يبُت العالقة بُت الدافعية والتعلم  -12أ

 زندد الوظائف التعليمية للدافعية -13أ

 يعرؼ مفهـو الذاكرة  -14أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة  -15أ

 يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتسلسلة  -16أ

 يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتوازية-17أ

 يبُت أذنية دراسة الذاكرة -18أ
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 يقارف بُت اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتسلسلة وادلتوازية -19أ

 يعدد أنواع الذاكرة -23أ

 .يوضح العالقة بُت الذاكرة والتعلم  -21أ

 رة اليت فسرت الذاكرةيبُت اىم النظريات ادلعاص -22أ

 يعرؼ النظرية ادلعرفية  -23أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب النظرية ادلعرفية   -24أ

 .يعرؼ النظرية السلوكية  -25أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب النظرية السلوكية  -26أ

 يعرؼ نظرية اجلشطالت -27أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب نظرية اجلشطالت  -28أ

 اقش آلية عمل الذاكرة ين -29أ

 يبُت اىم العوامل ادلؤثرة يف عملية التذكر -33أ

 زندد اىم السبل لتحسُت عملية التذكر -31أ

 يعرؼ مفهـو النسياف -32أ

 يعرؼ نظرية التداخل -33أ

 يبُت آلية عمل النسياف من خالؿ نظرية التداخل -34أ

 زندد اىم العوامل ادلؤثرة يف النسياف -35أ

 انتقاؿ اثر التدريب يعرؼ  -36أ

 يوضح أذنية دراسة انتقاؿ اثر التدريب -37أ

 يبُت ابعاد انتقاؿ اثر التدريب -38أ
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 يعدد أنواع انتقاؿ اثر التدريب -39أ

 يقارف بُت االنتقاؿ ادلوجب والسالب ألثر التدريب -43أ

 زندد النظريات احلديثة النتقاؿ اثر التدريب -41أ

 اؿ اثر التدريبيقارف بُت نظريات انتق -42أ

 يعرؼ التغذية ادلرتدة -43أ

 يبُت ابعاد التغذية ادلرتدة -44أ

 زندد أنواع التغذية ادلرتدة -45أ

 يعرؼ التعلم -46أ

 يبُت شروط التعلم اجليد -47أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب اللغة -48أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب ادلهارات احلركية -49أ

 التعلم وقوانينويبُت اىم نظريات  -53أ

 يوضح العالقة بُت االكتشاؼ والتعلم  -51أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 داخل الصف ادلدرسي( العملي)زندد آلية نقل ادلعرفة النظرية اذل اجلانب التطبيقي  – 1ب

 يطبق اسًتاتيجيات استثارة الدافعية داخل الصف ادلدرسي _ 2ب

 ادلناسبة للتقليل من اثر النسياف يطبق األساليب  – 3ب

 (التعلم)يصمم ادلواقف التعليمية اليت تيسر انتقاؿ اثر التدريب   - 4ب

 يطبق نظريات التعلم يف ادلواقف التعليمية   -5ب

 .يقًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت التعليمية بناًء على مبادئ علم النفس الًتبوي     -6ب
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  مطرائق التعليم والتعل     

 األسئلة التحفيزية – العصف الذىٍت – االستجواب – ادلناقشة – احملاضرة ادلعدلة

 

  طرائق التقييم     

 ،اختبارات مفاجئة  والواجبات ادلكلفُت هبا ومشاركتهم وتفاعلهم مع اقراهنم ومع استاذ ادلادة( التقارير)التقومي ادلستمر ألعماؿ الطلبة - 

Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي )مي التكويٍت من خالؿ االختبارات التحريرية التقو  -

 . التقومي  النهائي من خالؿ االختبار النهائي  -

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية-ج

 .يتعرؼ اثر العلم والعلماء يف تطور علم النفس الًتبوي  -1ج

 فس الًتبوييبدي االىتماـ الفاعل بدراسة مادة علم الن -2ج

 تنمية االجتاىات اإلرنابية حنو عملية التعلم  -3ج

 تعديل االجتاىات السلبية حنو عملية التعلم-4ج

  طرائق التعليم والتعلم    

 األسئلة ادلتشعبة – ادلناقشة – العصف الذىٍت

 

  طرائق التقييم   

التقارير وادللخصات واوراؽ العمل. 

ادلالحظة وادلتابعة. 

 مجاعية اثناء احملاضرةمناقشة. 
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  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 مهارة القدرة على حل ادلشكالت ادلختلفة بطرؽ علمية واستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت واقعية -1د

 يف دراسة مشكالت واقعية   يطبق مبادئ علم النفس الًتبوي -2د

 ينمي مهارات التعلم التعاوين     -3د

 مهارة الرسم البياين دلنحنيات التعلم ادلختلفة -4د

 

 بنية ادلقرر 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة 

يعرؼ مفهـو علم النفس  3 1
 الًتبوي

 أذنية علم النفس الًتبوي   يبُت

زندد اىداؼ علم النفس 
 الًتبوي

شنيز بُت األىداؼ النظرية 
 والعملية لعلم النفس الًتبوي

زندد آلية نقل ادلعرفة النظرية 
اذل اجلانب التطبيقي 

داخل الصف ( العملي)
 ادلدرسي

 

تعريف علم النفس الًتبوي 

اذنية علم النفس الًتبوي 

وياىداؼ علم النفس الًتب 

  عالقة علم النفس الًتبوي
 بالعلـو االخرى

احملاضرة ادلعدلة 
 ادلناقشة -

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

زندد خصائص شخصية  3 2
  ادلعلم ادلرغوب فيها

يعدد وظائف علم النفس 

 خصائص شخصية ادلعلم
اخلصائص )ادلرغوب فيها 

اخلصائص  –النفسية 
اخلصائص العقلية  –اجلسمية 

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف يومي )

 التقارير – ادلشاركة
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 الًتبوي

  

 

 

  (اخلصائص االجتماعية –

 -وظيفة علم النفس الًتبوي 

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يعلل اذنية زلاور فاعلية  3 3
  العملية التعليمية

 يتعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف
 فاعلية العملية التعليمية

تفسَت العملية التعليمية  

 العملية التعليمية وعلم النفس
زلاور فاعلية العملية )الًتبوي 
 ( التعليمية

  العوامل ادلؤثرة يف فاعلية
 العملية التعليمية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

 يعرؼ الدافعية 3 4

يبُت العالقة بُت الدافعية 
 والتعلم  

زندد الوظائف التعليمية 
 للدافعية

 

تعريف الدافعية  

  الوظائف التعليمية للدافعية
الوظيفة  –الوظيفة االستثارية )

 –الوظيفة الباعثة  –التوقعية 
 (الوظيفة العقابية او التهذيبية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

ادلستمر التقومي 
-اختبار مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يطبق اسًتاتيجيات استثارة  3 5
الدافعية داخل الصف 

  ادلدرسي

 

  اسًتاتيجيات استثارة دافعية
 التالميذ حنو التعلم

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

  يعرؼ مفهـو الذاكرة 3 6

 يبُت آلية عمل الذاكرة 

 يبُت أذنية دراسة الذاكرة

يقارف بُت اسًتاتيجية ادلعاجلة 

تعريف الذاكرة  

 اذنية دراسة الذاكرة 

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل
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 ادلتسلسلة وادلتوازية

7 3 

 

 الشهر األولامتحان 

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 

 يعدد أنواع الذاكرة 3 8

يوضح العالقة بُت الذاكرة 
 .والتعلم 

يبُت اىم النظريات ادلعاصرة 
 اليت فسرت الذاكرة 

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية ادلعرفية  

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية السلوكية

 

 يف  وجهات نظر معاصرة
تفسَت الذاكرة ودناذجها 

وجهة  –وجهة النظر ادلعرفية )
 وجهة نظر –النظر السلوكية 

 ( اجلشتالت

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

  يناقش آلية عمل الذاكرة 3 9

يبُت اىم العوامل ادلؤثرة يف 
 عملية التذكر

دد اىم السبل لتحسُت زن
 عملية التذكر

آليات عمل الذاكرة  

 العوامل ادلؤثرة يف عملية
 التذكر 

 سبل حتسُت عملية التذكر 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ مفهـو النسياف 3 11

النسياف من يبُت آلية عمل 
 خالؿ نظرية التداخل

زندد اىم العوامل ادلؤثرة يف 

اسباب النسياف 

  نظرية يف تفسَت النسياف
الكف )التداخل القبلي )

والتداخل البعدي ( الرجعي
 ( الكف التقدمي)

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – اجباتالو – 
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 النسياف

 

 ( التفاعل

  يعرؼ انتقاؿ إثر التدريب 3 11

يوضح أذنية دراسة انتقاؿ إثر 
 التدريب

 

التدريب إثر اذنية دراسة انتقاؿ  

 تعريف انتقاؿ إثر التدريب 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

)  التقومي ادلستمر

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 تقاؿ إثر التدريبيبُت ابعاد ان 3 12

يقارف بُت نظريات انتقاؿ اثر 
 التدريب

يصمم ادلواقف التعليمية اليت 
تيسر انتقاؿ اثر التدريب 

 (التعلم)

 

التدريب إثر ابعاد انتقاؿ  

 نظريات انتقاؿ إثر التدريب 

حل 
 – ادلشكالت

 ادلناقشة

) التقومي ادلستمر 

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ التغذية ادلرتدة 3 13

 يبُت ابعاد التغذية ادلرتدة

 زندد أنواع التغذية ادلرتدة

 

تعريف التغذية ادلرتدة  

ابعاد التغذية ادلرتدة 

 انواع التغذية ادلرتدة 

حل 
-ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 ميعرؼ التعل 3 14

 يبُت شروط التعلم اجليد

يوضح اثر التعلم يف اكتساب 
اللغة و اكتساب ادلهارات 

 احلركية

 

تعريف التعلم 

شروط التعلم اجليد 

 اللغة )التعلم واكتساب- 

 (ادلهارات احلركية 
 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التشعبية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل
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يبُت اىم نظريات التعلم  3 15
 وقوانينو

يوضح العالقة بُت 
 االكتشاؼ والتعلم

مهارة الرسم البياين دلنحنيات 
 التعلم ادلختلفة

نظريات التعلم وقوانينو 

االكتشاؼ والتعلم 

منحنيات التعلم 

 

حل 
-ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

التقويم التكويني   امتحان الشهر الثاني 3 16
امتحان )

 (تحريري

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

  علم النفس الًتبوي االزيرجاوي، اسس فاضل زلسن (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 لًتبويعماد عبد الرحيم الزغلوؿ، مبادئ علم النفس ا

 فؤاد ابو حطب، معجم عمم النفس والتربية

 2صاحل زلمد علي أبو جادو، علم النفس الًتبوي ط

 محمود عبد الحميم منسي، مدخل الى عمم النفس التربوي

 عزت جرادات، مدخل الى التربية

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة واالطاريح البحوث والرسائل ببعض يوصى

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

tory.uobabylon.edu.iq/elearninghttp://reposi

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياذل 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
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http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 راقيةموقع اجملالت االكادشنية الع

http://www.iasj.net/iasj 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

اثراء ادلقرر الدراسي باجلوانب التطبيقية اليت ختص مهنة التعليم  . 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

توقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم الم
والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرىنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 .البرنامج

 

 كلية التربية األساسية / جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية 

  قسم العلوم/مواد تربوية المركز/ القسم الجامعي 

  حة النفسية الص رمز المقرر/ اسم /Coll 2206 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

  الثانية / الثالث السنة/ الفصل 

  ساعة 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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  3/30/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  إن يكون الطالب في نهاية الفصل الدراسي قادراً على: أىداف المقرر : 

والجنس  والراحو مصادر اشباع احتياجاتو كالطعام والسرور من والبهجو استخالص اللذة
 . والعمل

 

 .لدى الفرد من امكانيات عقليو بهدف تمكينو من التخطيط بطريقو ابداعيو استغالل ما -2
 

 .والجماعيو  الشخصيو اقامو توازن منسجم بين المعايير .3

كل المرغوب يو الش عى يقوم بوظائفو كى تسعى الى تكيف الفرد داخل جماعو العمل-4
 واالمثل

خبرات  فى عالقات انسانيو ناضجو دون ان ينغمس فى تمكين الفرد من االنخراط .5
 .غير ناضجو طبيعو ذات

 تمكين الفرد من مواجهو بعض مواقف الفشل واالحباط والحرمان بدون قلق .6

 .الصحة النفسية بالنسبة للفرد  اىمية.وتوتر
 

 ليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التع 

  المعرفة والفهم -أ

 المعرفة والفهم -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للصحة النفسية وخصائصها واىميتها  -2أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألسس الصحة النفسية  -3أ

 ر الصحة النفسية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعناص -4أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  لإلمراض النفسية   -5أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في مجال تقويم  مادة الصحة النفسية   -6أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتطوير مادة الصحة النفسية   -7أ

 ن الحصول على المعرفة والفهم للكتاب المدرسيتمكين الطلبة م -8أ
 

  المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 يقارن بين المفهوم القديم والمفهوم الحديث  لمادة الصحة النفسية  - 3ب

 يبين اسس  مادة الصحة النفسية  - 2ب

 يحلل مادة  الصحة النفسية الى عناصرىا -3ب
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 .  يجمع معلومات عن  الصحة النفسية   -4ب

 .يفسر اسباب  االمراض النفسية  -5ب

 .يبين تطوير  مادة الصحة النفسية  -6ب

 .يكتب ورقة بحثية عن  مادة الصحة النفسية  -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

   ـ تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بالصحة النفسية1

 .ـ توضيح وشرح المادة الدراسية 2

 لطلبة بزيارة المكتبة واالطالع على مصادر الصحة النفسية  ـ مطالبة ا3

 ـ تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة  إضافية بالصحة النفسية 4

ـ استخدام طرائق اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى طريقة 5
 . المناقشة

 طرائق التقييم      

  ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة1

 .ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية 2

 .ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن  الصحة النفسية 3

 .ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  مهارات -ج

 .سية وتطويرىا ان يفسر ويحلل عناصر مادة الصحة النف -3ج

 يفرق بين الكتاب المنهجي الورقي والكتاب اآللكتروني  -2ج

 يقيم بعض عناصر مادة الصحة النفسية   -3ج

 يقارن بين بعض مفردات مادة الصحة النفسية    -4ج

 طرائق التقييم    

  ـ االمتحان التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكير والتحليل واالستنتاج

 راء مقارنات بين االمراض النفسية ـ طلب إج

 ـ كتابة بحوث عن بعض االمراض النفسية 

 .ـ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 
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 .( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 الت التربوية المعاصرةيستخدم المصادر والمراجع والمصطلحات والدال -3د

 تشكيل جماعات من الطلبة لدراسة عناصر مادة الصحة النفسية -2د

 بنية المقرر 

/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 المساق أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

التعرف على مفهوم  الصحة  2 3
النفسية  وخصائصها 

 وأىميتها

المناقشة  لنفسية الصحة ا
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على مظاىر الصحة  2 2+3
 النفسية 

المناقشة  مظاىر الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على مناىج الصحة  2 4
 النفسية 

المناقشة  مناىج الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

الصحة التعرف على اىمية  2 5
 النفسية 

المناقشة  اىمية الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

يفهم  تطور االىتمام  2 6
 بالصحة النفسية  

المناقشة  تطور الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  معايير  السلوك  يفهم معايير السلوك   2 7
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

لتعرف على  مفهوم ا 2 8
 التكيف 

المناقشة  التكيف النفسي  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  النفسي  التوافق التعرف على مفهوم التوافق  2 9
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

30+
33 

 التعرف على االمراض 2

 النفسية والعقلية 

 االمراض النفسية

 والعقلية 

المناقشة 
 واالستجواب

ويم التق
 البنائي

32+
33 

التعرف على مفهوم تقويم  2
الصحة النفسية وأىدافها 

 ومعاييرىا وطرقها وخطواتها

المناقشة  تقويم  الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي
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المناقشة  تطوير الصحة النفسية  الصحة النفسية  فهم تطوير 2 34
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

 لثانيامتحان الشهر ا -

 
 

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

حنان عبد الحميد العناني، ،دار الفكر، : الصحة النفسية - (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2
 2003 .عمان، األردن

الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ، عالء الدين كفافي،،  -2
     2003الرياض ،:دار النشر الدولي

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة واالطاريح البحوث والرسائل ببعض يوصى

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياذل 
a.edu.iqhttp://www.basicedu.uodiyal/ 

 موقع اجملالت االكادشنية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

اثراء ادلقرر الدراسي باجلوانب التطبيقية اليت ختص مهنة التعليم  . 

 

 

 

 

 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 وصف مقرر 
 علم الخلية/ م.م. عمار عدنان طعمة -مادة:

 وصف المقرر

 
 
 كلية التربية اآلساسية ادلؤسسة التعليمية .41

 قسم العلـو    القسم العلمي  / ادلركز .42

 2308/علم اخللية اسم / رمز ادلقرر .43

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة .44

 الثالث / الثانية الفصل / السنة .45

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

 1/10/2017 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .47

 أىداؼ ادلقرر .48

 (علم اخلليةاىداؼ ادلقرر)

 علم اخلليةتعريف -1

 واماكن تواجدىا االختالؼ بُت اخلالياانواع بياف -2

 عمل كل نوع من انواع اخلاليا اف يتعرفوا على -3

 

 

 

 

 
 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق 
 ؛الربنامج. االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .27

 األىداؼ ادلعرفية   -أ
 .ليةاخلاف يعرؼ علم -1أ

 اليت تتكوف منها اجساـ الكائنات احلية اخلاليااف يبُت انواع -2أ
 اخلاليااف يرسم سلتلف انواع  -3أ
 اف يشرح وظيفة كل عضية-4أ

 اف يتعرؼ على انواع العضيات تبع الوظيفة  ...اخل -5أ
 

 األىداؼ ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 
 اخلاليااف يقارف بُت انواع – 1ب
 ات العامة لكل نوع من انواع اخلاليايوضح بشكل مفصل الصف اف – 2ب
 و...اخل شنيز بُت اخلاليا النباتية واحليوانية اف– 3ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 لتقدمي ادلادة اذل الطلبة ًب استخداـ العديد من طرائق التدريس ومنها
 طريقة احملاضرة -
 طريقة االستجواب -
 طريقة احملاكاة -
 طريقة ادلناقشة -
 طريقة ادلخترب -
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االمتحاف التحريري -

 االمتحاف الشفوي -

 اختبارات االداء -

 البحوث -
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 ادلواضيع ادلتعلقة مبادة علم اخللية دتكُت الطلبة من التفكَت وحتليل-1ج
 مواضيع ادلتعلقة باالداء العملي يف ادلختربدتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل لل-2ج
 واضيع ادلتعلقة الية عمل كل عضيةدتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل ادل-3ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة ادلخترب -

 طريقة احملاكاة -

 طريقة ادلناقشة -

 

 
 

 طرائق التقييم    

 اختبارات حتريرية -10

 اختبارات شفوية  -11

 داءاختبارات اال -12

 
 
 

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 اف يتعرؼ على اخللية-1د
 اف يتعرؼ على انواع اخلاليا-2د
 معلومات اكثر عن انواع اخلاليا اف يتمكن من مجع-3د
 ادلخترب   هتيئة الطالب للجزء العملي اخلاص بلمادة يف -4د
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 بنية ادلقرر .28

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

نبذة تاريخية /  .1 2 األوؿ
عمم الخمية / 
عالقة عمم الخمية 

 بالعموم االخرى.

 ادلخترب- المجير وانواعو. -
 احملاضرة-
 ادلناقشة-
 احملاكاة-

 اختبارات     )
 حتريرية  شفوية

 االداء( 

مستويات التنظيم  .2 2 الثاين
في الكائنات 
الحية / نظرية 

 الخمية.

طريقة استعمال  -
 المجير.

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلخترب-
 ادلناقشة-

اختبارات) 
 حتريرية شفوية 

 االداء(

تركيب الخمية /  .3 2 الثالث
حجم الخاليا/ 
شكل الخاليا/ 
عدد الخاليا/ 

 انواع الخاليا.

مفيوم الخاليا  -
البدائية النواة 

 وحقيقية النواة.

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

خاليا بدائية  .4 2 الرابع
النواة/ بكتريا / 
طحالب / خاليا 
حقيقة النواة/ 

طميعيات/ 
 نباتات/ حيوانات.

مفيوم الخمية  -
بشكميا العام 
ا ومميزاتيا وعالقتي

 بالوراثة.

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

محتويات الخمية/  .5 2 اخلامس
الغشاء البالزمي/ 

الشبكة 
االندوبالزمية/ 
الماتيوكوندريا/ 

جياز كولجي/ 
 االجسام الحالة.

الخمية النباتية  -
ومميزاتيا 
 واىميتيا.

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ةادلناقش-
 احملاضرة-

 اختبارات )شفوية
 حتريرية
 االداء(

النواة / الجدار  .6 2 السادس
 الخموي.

الخمية النباتية  -
ومميزاتيا 
 واىميتيا.

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات )االداء 
 الشفوية حتريرية(
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البالستيدات /  .7 2 السابع
 الفجوات.

الخمية الحيوانية  -
 ومميزاتيا واىميتيا

 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-
 ادلخترب-

 اختبارات )األداء 
 شفوية حتريرية(

المكونات  .8 2 الثامن
العضوية داخل 

الخمية/ 
البروتينات/ 

الكاربوىيدرات/ 
الدىون/ 

الحوامض 
 النووية.

الخمية الحيوانية  -
 ومميزاتيا واىميتيا

اختبارات )شفوية  
 حتريرية األداء(

 المكونات الال .9 2 التاسع
عضوية/ الماء/ 
االمالح/ االيونات/ 

  الغازات.

النواة/  .11
 الكروموسومات.

االنقسام الخموي  -
 لمكائنات الحية.

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات  
)شفوية حتريرية 

 األداء(

امتحان الشير  .11 2 العاشر
 االول

اطوار االنقسام  -
الخموي في 

 الخاليا.

 احملاكاة
 ادلخترب
 ادلناقشة

 حملاضرةا

اختبارات )شفوية 
 حتريرية األداء(

انقسام الخمية  .12 2 احد عشر
)االنقسام 

الخيطي/ االنقسام 
 االختزالي(.

صفات الكائنات  -
الحية المستخدمة 
لموراثة في 

 التجارب الوراثية.

 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاكاة
 احملاضرة

اختبارات )األداء  
 شفوية حتريرية(

مراحل تكوين  .13 2 اثٌت عشر
لحيامن ومراحل ا

 تكوين البيوض.

مكونات الخمية  -
وتمثيميا بشكميا 

 الحي.

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات )األداء 
 حتريرية شفوية(

نبذة تاريخية /  .14 2 ثالثة عشر
عمم الخمية / 
عالقة عمم الخمية 

 بالعموم االخرى.

مكونات الخمية  -
وتمثيميا بشكميا 

 الحي.

 احملاكاة
 شةادلناق

 ادلخترب
 احملاضرة

 اختبارات

   )شفوية
 حتريرية(  األداء
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 البنية التحتية  .13

 القراءات 

 علم اخلليةتب مادة ك- ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 اخللية واالنسجةكتب مادة -

 مصادر ، مواقع الكًتونية ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 
 
 
 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 ورة اجملهرية وغَتىا من البحوث ادلنش اجملالت العلمية اخلاصة باألحياء

 امتحاف الشهر الثاين 2 اربعة عشر
 
 
 

امتحان الشهر  -
 الثانً

 احملاكاة 
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

 )األداء اختبارات

 شفوية( حتريرية

 )األداء اختبارات  امتحاف شامل امتحاف شامل 2 اخلامس عشر
 شفوية

 حتريرية(

 ة تطوير ادلقرر الدراسي خط .29

 استخداـ ادلواقع األلكًتونية -
 اجملالت العلمية -
 البحوث ادلنشورة واحملاضرات العلمية -
 مواكبة كل ما ىو جديد يف كيفية ايصاؿ ادلادة للمتعلمُت من طرائق واساليب تدريسية حديثة-
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 …… ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ًَىرج وصف انًقرر

 االحُاء انًجهرَت / و. د. سُذش عادل َاجٍ-يادة :
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 وصف انًقرر

 

 

 ٤ًِخ اُزشث٤خ االعبع٤خ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .49

 اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .51

 2319االؽ٤بء أُغٜش٣خ / اعْ / سٓض أُوشس .51

 ُضا٢ٓا أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .52

 اُضبُش/ اُضب٤ٗخ اُلظَ / اُغ٘خ .53

 عبػخ 61 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .54

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .55

 االؽ٤بء أُغٜش٣خ  أٛذاف أُوشس .56

 عريف علم االحياء المجهرية متضمنا انواعوت -1

 بيان انواع االحياء المجهرية -7

 وكذلك الية التفاعل مع الجسم المضاد لحدوث الان يعرفوا المستضد والشروط الواجب توفرىا يو  -3

 يتعرفوا على االمراض الهامة والمنتشرة مثل االلتهاب والحساسية التي تسببها -4

 زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن الداخلية. -5

 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسٓخشعبد اُ .31
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  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف ػِْ االؽ٤بء أُغٜش٣خ -1أ

 إ ٣ج٤ٖ رش٤ًت  االعغبّ أُؼبدح-2أ

 إ ٣شعْ رش٤ًت اُغغْ أُؼبد -3أ
 إ ٣ششػ ٤ًل٤خ ؽذٝس االعزغبثخ االؽ٤بء أُغٜش٣خ-4أ
 إ ٣ؼشف االٓشاع اُز٢ رغججٜب . -5أ
 ؼغ االؽ٤بء أُغٜش٣خ .إ ٣زًش ٝظ٤لخ ث  -6أ

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 إ ٣وبسٕ ث٤ٖ االؽ٤بء أُغٜش٣خ, – 1ة

  إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ االؽ٤بء أُغٜش٣خ. – 2ة

 إ ٣زًش االٝاطش اُشاثطخ ث٤ٖ اُغغْ أُؼبد ٝأُغزؼذ. – 3ة

 إ ٣ؼشف االٓشاع  اُز٢ رغججٜب االؽ٤بء أُغٜش٣خ.    -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽش٣وخ أُؾبػشح -1
 ؽش٣وخ االعزغٞاة -2
 ؽش٣وخ أُؾبًبح -3
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ  -4
 ؽش٣وخ أُخزجش -5

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ -1
 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -2
 اخزجبساد االداء -3
 اُجؾٞس. -4

 
 ٜٓبساد اُزل٤ٌش -ط

 ِْ أُ٘بػخ.ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثؼ -1
 ُجؼغ اُزغبسة أُخزجش٣خ ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ ثبالداء اُؼ٢ِٔ  -2
 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبآشاع ٗوض أُ٘بػخ اُزار٢  -3
 ػ٤خر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبا٣غبد اُؼالط ُجؼغ االٓشاع أُ٘ب -4

. 

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ؽش٣وخ أُخزجش  -1
 ؽش٣وخ أُؾبًبح  -2
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -3
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    
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 ث٤٘خ أُوشس .31

 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ اعْ اُٞؽذح / أٝ أُٞػٞع ٓخشعبد اُزؼِْ أُطِٞثخ اُغبػبد األعجٞع

أواًل : مقدمة تاريخية عن  6 االٍٝ
ور عمم االحياء نشوء وتط
 المجيرية.

ارشادات وتعميمات  -
 مختبرية.

 أُخزجش -1
أُؾبػش -2

 ح
 أُ٘بهشخ -3
 أُؾبًبح -4

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

ثانيًا : تعريف لالحياء  6 اُضب٢ٗ
تسميتيا.:   المجيرية

 التصنيف العام.
 ثالثًا : البكتريا 

. ارشادات وتعميمات  -
 مختبرية.

- 
 أُخزجش -1
أُؾبػش -2

 ح
 أُ٘بهشخ -3

 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

 تعريف البكتريا. .1 6 اُضبُش

 اشكاليا. .2

 تشريح الخمية البكتيرية. .3

فسمجة البكتريا  .4
واحتياجاتيا لمنمو 

 والتكاثر.

 أطوار النمو البكتيري. .5

فوائدىا  –أىمية البكتريا  .6
واضرارىا لمكائنات 

 االخرى.

 

كيفية التعامل مع  -
 اء المجيرية.االحي

 أُخزجش -4
أُؾبػش -5

 ح
 أُ٘بهشخ -6

 أُؾبًبح

- 
اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

 رابعًا : الفطريات 6 اُشاثغ 
 تعريف الفطريات والخمائر. .1

تركيب جسم الفطر  .2
)التراكيب الخضرية 

 والتكاثرية(.

تصنيف الفطريات حسب  .3
 طرق معيشتيا.

أىمية الفطريات اقتصاديًا  .4
 وطبيًا.

 

يفية التعامل مع ك -
 االحياء المجيرية.

 أُخزجش -7
أُؾبػش -8

 ح
 أُ٘بهشخ -9

 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

كيفية التعامل مع  - امتحان الشير االول 6 اُخبٓظ 
 االحياء المجيرية.

11- ُ
 ٓخزجش

ا -11
ُٔؾبػش

 ح
ا -12

 ُٔ٘بهشخ

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء
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 أُؾبًبح

 خامسًا : الفيروسات 6 ا  اُغبدط
 صفات الفيروس. .1

 تركيب الفيروس. .2

 

   االشكال البكترية.

المجاميع الرئيسية  .1 6 اُغبثغ
 لمفيروسات.

اطوار تكاثر  .2
 الفيروسات.

 طرق زراعة الفيروسات

 أُخزجش -1 االشكال البكترية. -
أُؾبػ -2

 سح
 أُ٘بهشخ  -3
 أُؾبًبح -4

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ, االداء

ع الرئيسية المجامي .1 6 اُضبٖٓ
 لمفيروسات.

اطوار تكاثر  .2
 الفيروسات.

 طرق زراعة الفيروسات

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ   االشكال البكترية.

 ,شل٣ٞخ , االداء

 سادسًا : االبتدائيات 6 اُزبعغ
تعريفيا وصفاتيا  .1

 العامة.

أىم االبتدائيات  .2
المتطفمة عمى 

 االنسان.

 

 أُخزجش  - آزؾبٕ اُشٜش االٍٝ -
أُؾبػش -

 ح 
 

اد اخزجبس

رؾش٣ش٣خ,شل٣ٞخ , 

 االداء

 سادسًا : االبتدائيات 6 اُؼبشش
تعريفيا وصفاتيا  .1

 العامة.

أىم االبتدائيات  .2
المتطفمة عمى 

 االنسان.

 

 أُخزجش  - التعقيم والمعقمات.
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -
 أُؾبًبح -

اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُؾبد١ 

 ػشش
 سابعًا : الطحالب 6

تركيب أجساميا  .1
 صفاتيا العامة.و 

المجاميع الرئيسية 

 أُخزجش  - التعقيم والمعقمات. -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

 
اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء
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 لمطحالب.

اُضب٢ٗ 

 ػشش
 سابعًا : الطحالب 6

تركيب أجساميا  .1
 وصفاتيا العامة.

المجاميع الرئيسية 
 لمطحالب.

 أُخزجش  - االوساط الغذائية. -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُضبُش 

 ػشش
 سابعًا : الطحالب 6

تركيب أجساميا  .1
 وصفاتيا العامة.

المجاميع الرئيسية 
 لمطحالب.

 أُخزجش  - االوساط الغذائية.
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ , االداء

اُشاثغ 

 ػشش
 أُخزجش  - االوساط الغذائية. - اُضب٢ٗ آزؾبٕ اُشٜش 6

أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ , االداء

اُخبٓظ 

 ػشش
اخزجبساد رؾش٣ش٣خ   آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ آزؾبٕ شبَٓ 6

 ,شل٣ٞخ , االداء
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .32

 

 ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1

 
 م االحياء اجملهريةعل -

Microbiology 
ٓزطِجبد ىخبطخ ٝرشَٔ ػ٠ِ عج٤َ  -2

أُضبٍ ٝسػ اُؼَٔ ٝاُذٝس٣بد ٝاُجشٓغ٤بد 

 ٝأُٞاهغ االٌُزش٤ٗٝخ

 مصادر +مواقع الكًتونية -

اُخذٓبد االعزٔبػ٤خ ٝرشَٔ ػ٠ِ  -

عج٤َ أُضبٍ ٓؾبػشاد اُؼ٤ٞف 

ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُذساعبد 

 ا٤ُٔذا٤ٗخ

ثل حتديد فصائل الدـ والتحري عن االصابة دراسات ميدانية م -
 بلتيفوئيد

....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



انصفحت   

143 
 

  

 مادة / علم البيئة والتلوث / م.م. عمار عدنان
 وصف المقرر

 
 
 كلية التربية اآلساسية ادلؤسسة التعليمية .57

 قسم العلـو    القسم العلمي  / ادلركز .58

 2310علم البيئة والتلوث / اسم / رمز ادلقرر .59

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة .61

 ث/ الثانيةالثال الفصل / السنة .61

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .62

 1/10/2017 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .63

 أىداؼ ادلقرر .64

 (علم البيئة والتلوثاىداؼ ادلقرر)

 علم البيئة والتلوثتعريف -1

 االختالؼ بُت البيئات ادلختلفةانواع بياف -2

 اواجدىكاف تى كل نوع من انواع البيئات ادلختلفة وماف يتعرفوا عل-3

 

 

 

 

 
 

ق يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حق
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .33
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 األىداؼ ادلعرفية   -أ
 .البيئة والتلوثاف يعرؼ علم -1أ

 تتواجد يف كل بيئةاليت تتكوف  احليواناتاف يبُت انواع -2أ
 شنيز كل نوع من انواع البيئاتاف  -3أ
 وفائدة كل بيئةاف يشرح وظيفة -4أ

 

 اؼ ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر. األىد  -ب 
 البيئاتاف يقارف بُت انواع – 1ب
 بيئاتاف يوضح بشكل مفصل الصفات العامة لكل نوع من انواع ال – 2ب
 و...اخلالبيئة البسيطة وادلعقدةاف شنيز بُت – 3ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 تدريس ومنهالتقدمي ادلادة اذل الطلبة ًب استخداـ العديد من طرائق ال
 طريقة احملاضرة -
 طريقة االستجواب -
 طريقة احملاكاة -
 طريقة ادلناقشة -
 طريقة ادلخترب -
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االمتحاف التحريري -

 االمتحاف الشفوي -

 اختبارات االداء -

 البحوث -

 
 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 ادلتعلقة مبادة البيئة والتلوثادلواضيع  دتكُت الطلبة من التفكَت وحتليل-1ج
 دتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالداء العملي يف ادلخترب-2ج
 واضيع ادلتعلقة الية عمل كل بيئةدتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل ادل-3ج
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بالنسبة  تعلقة باألمراض اليت تسببها تلف االنسجةدتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة  بأرناد العالجات ادل -4ج
 للحيونات ادلوجودة يف البيئات ادلختلفة 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة ادلخترب -

 طريقة احملاكاة -

 طريقة ادلناقشة -

 

 
 

 طرائق التقييم    

 اختبارات حتريرية -13

 اختبارات شفوية  -14

 اختبارات االداء -15

 
 
 

 والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ادلهارات العامة -د 
 اف يتعرؼ على النسيج الظهاري -1د
 اف يتعرؼ على النسيج الغدي -2د
 اف يتمكن من مجع معلومات اكثر عن انواع غدد اجلسم-3د
 هتيئة الطالب للجزء العملي اخلاص بلمادة يف ادلخترب   -4د
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 ة ادلقرربني .34

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

تعريف عمم  .1 2 األوؿ
البيئة ومجاالتو 
وعالقتو بالعموم 

 االخرى.

أنواع  -1
أنسجة التربة : 

 –)الرممية 
 –المزيجية 

 الطينية((

 ادلخترب-
 احملاضرة-
 ادلناقشة-
 احملاكاة-

ارات     ) اختب
 حتريرية  شفوية

 االداء( 

اشكال ماء  -2 العالم االحيائي. .2 2 الثاين
التربة : )الماء 

الماء  –الشعري 
الماء  –المقيد 
 الجذري(

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلخترب-
 ادلناقشة-

اختبارات) 
 حتريرية شفوية 

 االداء(

تعريف التموث  .3 2 الثالث
البيئي والمادة 
المموثة وعالقة 

بيئة عمم ال
 بالتموث.

 السعة قياس -3
 لمتربة الحقمية

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

أنواع التموث  .4 2 الرابع
 البيئي :

جمع عينات 
من تربة 

 الغابات

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

وث التم  2 اخلامس
 –اليوائي 

المطر 
 –الحامضي 

ظاىرة 
البيوت 

 –الزجاجية 
تأثير 

التبدالت 
 –الحرارية 

جمع عينات 
من تربة 

 المراعي

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

 اختبارات )شفوية
 حتريرية
 االداء(
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 ثقب االوزن.

التموث المائي   2 السادس
انواع  –

تموث المياه 
 –ومصادره 

االثراء 
ي الغذائ

والفضالت 
 –الصناعية 
فضالت 
العمميات 
الزراعية 
التموث 

 –الحراري 
التموث 
 النفطي.

جمع عينات 
من تربة المياه 

 العذبة

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات )االداء 
 الشفوية حتريرية(

 –تموث التربة   2 السابع
التموث 

 –الغذائي 
التموث 

 –الحراري 
التموث 

 الضوضائي
التموث  –

 االشعاعي.

العوامل المؤثرة  -4
عمى نمو 

 الجماعة

 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-
 ادلخترب-

 اختبارات )األداء 
 شفوية حتريرية(

تشويو الريف  .5 2 الثامن
 –والحضر 
 –اعادة التدوير 

الجماعة 
والسموك 

 االجتماعي.

حساب معدل  - أ
المواليد 
 والوفيات

اختبارات )شفوية  
 ء(حتريرية األدا

الطاقة وعمم  .6 2 التاسع
الطاقة  –البيئة 
الطاقة  –النووية 

حساب   - ة
كثافة 

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

اختبارات  
)شفوية حتريرية 

 األداء(
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 احملاضرة الجماعة الشمسية.

تقسيمات عمم  .7 2 العاشر
 البيئة.

طرق دراسة  -5
 الكثافة السكانية

 احملاكاة
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

)شفوية اختبارات 
 حتريرية األداء(

مبادئ النظام  .8 2 احد عشر
 البيئي.

قياس عسرة  -6
 المياه

 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاكاة
 احملاضرة

اختبارات )األداء  
 شفوية حتريرية(

الدورات  .9 2 اثٌت عشر
البايوجيوكيميائية 

 –)كربون 
 –نتروجين 

 فسفور(.

طرق قياس  -7
 االنتاجية األولية

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات )األداء 
 حتريرية شفوية(

تدفق الطاقة  .11 2 ثالثة عشر
والتركيب 
 االغتذائي.

)طريقة الحصاد/ 
 –قياس O2قياس 

CO2 قياس-ph- 
قياس الكمورفيل 

 لمنبات(

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

 اختبارات

   )شفوية
 حتريرية(  األداء

 –مصدر الطاقة  .11 2 اربعة عشر
ل السالس

الغذائية 
والتركيب 
 االغتذائي.

قياس وزن الماء  -8
 داخل النبات

 احملاكاة 
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

 )األداء اختبارات

 شفوية( حتريرية

 )األداء اختبارات  امتحاف الشهر الثاين امتحاف شامل 2 اخلامس عشر
 شفوية

 حتريرية(
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 ًَىرج وصف انًقرر

 انفُروساث / و.و. أوش زايم عبذ انكرَى-يادة :

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .35

 أللكًتونية استخداـ ادلواقع ا-
 اجملالت العلمية -
 البحوث ادلنشورة واحملاضرات العلمية -
 مواكبة كل ما ىو جديد يف كيفية ايصاؿ ادلادة للمتعلمُت من طرائق واساليب تدريسية حديثة-
 

 

 البنية التحتية  .14

 القراءات 

 علم البيئة والتلوثكتب مادة - ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 مصادر ، مواقع الكًتونية ة )ادلصادر(  ػ ادلراجع الرئيسي2
 
 
 
 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 وغَتىا من البحوث ادلنشورة  لبيئة والتلوث اجملالت العلمية اخلاصة با

 …… ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
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  وصف انًقرر

 

 

 كهُت انخربُت اِساسُت أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .65

 هغْ اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .66

 2311اُل٤شٝعبد / اعْ / سٓض أُوشس .67

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .68

 اُضبُش/ اُضب٤ٗخ  اُلظَ / اُغ٘خ .69

 31 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .71

 
 1/11/2117 ق ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞط .71

 أٛذاف أُوشس .72

 اىداؼ ادلقرر)الفَتوسات(

 تعريف الفَتوسات-1

 بياف اذنية الفَتوسات وفوائدىا-2

 اف يتعرفوا على االضرار اليت تسببها الفَتوسات لالنساف والكائنات االخرى-3

 
 
 
 

 

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

ٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبد من الربط بالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .36
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  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف اُل٤شٝعبد-1أ

 إ ٣ج٤ٖ رشا٤ًت اُز٢ رزٌٕٞ ٜٓ٘ب اعغبّ اٌُبئ٘بد االثزذائ٤خ-2أ

 إ ٣شعْ رش٤ًت اٌُبئ٘بد االثزذائ٤خ -3أ
 إ ٣ششػ ٤ًل٤خ ؽذٝس اُزٌبصش ك٢ اُل٤شٝعبد-4أ
 إ ٣زؼشف ػ٠ِ اُل٤شٝعبد -5أ
 إ ٣زًش كبئذح اُل٤شٝعبد  -6أ

  وشس.ٔاُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 إ ٣وبسٕ ث٤ٖ اُل٤شٝعبد– 1ة

 إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ رش٤ًت اُلب٣شٝط – 2ة

 إ ٣ؼشف االٓشاع اُز٢ رغججٜب اُل٤شٝعبد– 3ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ُزوذ٣ْ أُبدح ا٠ُ اُطِجخ رْ اعزخذاّ اُؼذ٣ذ ٖٓ ؽشائن اُزذس٣ظ ٜٝٓ٘ب

 ؽش٣وخ أُؾبػشح -

 ؽش٣وخ االعزغٞاة -

 بًبحؽش٣وخ أُؾ -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -

 ؽش٣وخ أُخزجش -

 

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ -
 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -
 اخزجبساد االداء -
 اُجؾٞس -

 

 
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝرؾ٤َِ أُٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثٔبدح اُل٤شٝعبد-1ط

 َ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبالداء اُؼ٢ِٔ ك٢ أُخزجشر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤ِ-2ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ أُٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثأٓشاع اُز٢ رغججٜب اُل٤شٝعبد -3ط

ثأ٣غبد اُؼالعبد أُزؼِوخ ثبألٓشاع اُز٢  ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ  -4ط

 رغججٜب اُل٤شٝعبد.

  
 اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ؽشائن     

 ؽش٣وخ أُخزجش -
 ؽش٣وخ أُؾبًبح -
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -
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 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 اخزجبساد رؾش٣ش٣خ -16
 اخزجبساد شل٣ٞخ  -17
 اخزجبساد االداء -18

 

 

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 ُل٤شٝعبدإ ٣زؼشف ػ٠ِ ا-1د

 إ ٣زٌٖٔ ٖٓ عٔغ ٓؼِٞٓبد اًضش ػٖ اُل٤شٝعبد-2د

    ر٤ٜئخ اُطبُت ُِغضء اُؼ٢ِٔ اُخبص ثِٔبدح ك٢ أُخزجش-3د
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 ث٤٘خ أُوشس .37

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

تعريف الفيروسات  .1 2 األٍٝ
والمجاميع 

وسية الفير 
 الرئيسية.

 أُخزجش- 

 أُؾبػشح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبًبح-

 اخزجبساد

 )رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ

 االداء

الصفات العامة  .2 2 اُضب٢ٗ
 لمفيروس

 أُخزجش- 

 أُؾبًبح-

 أُخزجش-

 أُ٘بهشخ-

 اخزجبساد

 )رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ

 االداء(
تصنيف  .3 2 اُضبُش

الفيروسات حسب 
 تركيبيا

 أُخزجش- 

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

 اخزجبساد

 )رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ

 األداء(

بايولوجية تكاثر  .4 2 اُشاثغ
 تركيبيا

 أُخزجش- 

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

 اخزجبساد

 )رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ

 األداء(
طرق زراعة  .5 2 اُخبٓظ

 وتكثير الفيروسات

 أُخزجش- 

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

 اخزجبساد

 )شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ

 (االداء
تأثير العوامل  .6 2 اُغبدط

الفيزيائية 
والكيميائية عمى 

 الفيروسات

 أُخزجش- 

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

 اخزجبساد

 )االداء

 ,ُشل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ(

 أُؾبًبح-  امراضية الفيروس .7 2 اُغبثغ

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

 أُخزجش-

 اخزجبساد

 )األداء

 شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ(
ر امتحان الشي .8 2 اُضبٖٓ

 االول

 اخزجبساد  

 )شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ

 األداء(

امثمة الىم  .9 2 اُزبعغ
الفيروسات 

 أُؾبًبح 

 أُ٘بهشخ

 اخزجبساد
 )شل٣ٞخ
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الممرضة لالنسان 
: 

 أُخزجش

 أُؾبػشح
 رؾش٣ش٣خ

 األداء(

فيروس  - أ 2 اُؼبشش
 االنفمونزا

 أُؾبًبح 

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )شل٣ٞخ

 ,رؾش٣ش٣خ
 ,األداء(

فيروس   - ة 2 اؽذ ػشش
التياب 

 الكبد

 أُخزجش 

 أُ٘بهشخ

 أُؾبًبح

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )األداء
 شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ(

فيروسات النكاف  -ج 2 اص٠٘ ػشش
والحصبة والحصبة 

 االلمانية

 أُؾبًبح 

 أُ٘بهشخ

 أُخزجش

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )األداء

 رؾش٣ش٣خ
 شل٣ٞخ(

 ُٔؾبًبحا  فيروس الجدري  -د  2 صالصخ ػشش

 أُ٘بهشخ

 أُخزجش

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )شل٣ٞخ
 األداء

 رؾش٣ش٣خ(

 أُؾبًبح   آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ 2 اسثؼخ ػشش

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )األداء

 رؾش٣ش٣خ
 شل٣ٞخ(

اُخبٓظ 

 ػشش

 اخزجبساد   أٓزؾبٕ شبَٓ 2
 )األداء
 شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ(

  خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢ .38

 اعزخذاّ أُٞاهغ األٌُزش٤ٗٝخ -

 أُغالد اُؼ٤ِٔخ -

 اُجؾٞس أُ٘شٞسح ٝأُؾبػشاد اُؼ٤ِٔخ -

 ٓٞاًجخ ًَ ٓب ٛٞ عذ٣ذ ك٢ ٤ًل٤خ ا٣ظبٍ أُبدح ُِٔزؼ٤ِٖٔ ٖٓ ؽشائن ٝاعب٤ُت رذس٣غ٤خ ؽذ٣ضخ-
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .15
 اُوشاءاد 

 اتكتب مادة الفَتوس- ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1
 

 مصادر ، مواقع الكًتونية )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2
 
 
 
 
 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
 اجملهرية وغَتىا من البحوث ادلنشورة  اجملالت العلمية اخلاصة باألحياء

زش٤ٗذ ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗ

.... 
…… 
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 المرحلة الثانية / الفصل الرابع

 وصف المقرر

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

ن وصف المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌ التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

  

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم العلـو/ مواد ثقافية  ادلركز/   القسم العلمي 

  الًتبية الصحية والبيئية  رمز ادلقرر/ اسم /Univ2109 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/الرابع السنة/ الفصل 

 33 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/13/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

جعل الطالب قادر على اف           أىداؼ ادلقرر : 

 

 يعدداىم رلاالت الًتبية الصحية-2/             الصحة يعرؼ 1-

 يتعرؼ على مفهـو الصحة والًتبية الصحية  3-

 يعدد طرؽ واساليب الًتبية الصحية  4-

 لل سبب انتقاؿ ادلرضيع/    -6يعرؼ ادلرض           5-

 يذكر اعراض االمراض وسوء التغذية7-
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 شنيز بُت العادات الصحية وغَت الصحية  8-

 توضيح االسعافات االولية وطرقها الصحيحة عند احلاجة9-

 يعدد على العوامل ومسببات االمراض10-

 يوضح فائدة اللقاحات يف احلفاظ على حياة االنساف     11-

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة -1أ

 اف يدرؾ الطرؽ السليمة يف احلفاظ على بيئة خالية من االمراض -2أ

 اف يبُت كيفية الوقاية من االمراض -3أ

 اف زنلل اعراض ادلرض بالشكل الصحيح-4أ

 اف يعلل مسببات ادلرض -5أ

 شنيز العادات الصحية السلمية من اخلاطئةاف   -6أ

 يعدد طرؽ واساليب الًتبية الصحية-7أ

 زندد االمراض الناجتة عن سوء التغذية-8

 يستنتج العالقة بُت الغذاء والبناء اجلسمي وصحتو-9

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 يرسم سلطط يوضح العالقة بُت الصحة والغذاء – 1ب

 سم سلطط يوضح العالقة بُت الصحة واللقاحات واالصابة باالمراض ادلعديةير  – 2ب

 القدرة على احملافظة على البيئة سواء بشكل فردي او مجاعي-3

 القدرة على حتويل ادلعرفة ادلكتسبة اذل مهارات فعلية ضرورية اي الناتج ادللموس من االفعاؿ والسلوؾ وادلعرفة -4

 



انصفحت   

158 
 

  

  علمطرائق التعليم والت     

طريقة احملاضرة 

 طريقة االستجواب 

 طريقة ادلناقشة 

 حل ادلشكالت

 

 

 

  طرائق التقييم     

االمتحاف التحريري  

 االمتحاف الشفهي 

البحوث والتقارير العلمية 

 

 

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 يثمن دور الدوائر الصحية يف محاية ادلواطنُت من االصابة باالمراض -1ج

 يثمن دور العلماء واالطباء الكتشاؼ انواع كثَتة من اللقاحات النقاذ البشرية من االمراض الفتاكة-2ج

  

  طرائق التعليم والتعلم    

طريقة احملاضرة  

طريقة ادلناقشة 

طريقة االستجواب 

حل للمشكالت 

االستكشاؼ 
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  طرائق التقييم   

كريةاالمتحانات اليومية وبأسئلة تتطلب اجابات ف  

 اعداد التقارير العملية حوؿ مواضيع الصحة والبيئة 

 االسئلة الشفوية 

 

 

 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 مهارة يف التعامل مع ادلرض -1د

 مهارة وفهم اساليب وطرؽ الًتبية الصحية -2د

 ة الربط بُت اعراض ادلرض والوقاية منهامهار -3د

 فهم الطريقة ادلثالية يف اختيار الغذاء الصحي   -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

  2  اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة
 العامة وكيفية حتقيقها

حة العامة مفهـو الص
 ومكوناهتا وكيفية حتقيقها

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة 

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يفهم الطالب الًتبية الصحية
 والبيئية واىدافها

 يعدد ادلخاطر اليت يهدد الصحة-

مفهـو الًتبية الصحية 
 واىدافها

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

ارات اختب
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  رلاالت الصحةاف يعدد الطالب رلاالت الًتبية احملاضرة  

ادلخترب 

 اختبارات
 حتريرية
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 ادلناقشة   الصحية

 احملاكاة

 وشفوية االداء

  2  اف يذكر الطالب من  طرؽ
  واىداؼ الًتبية الصحية

طرؽ واساليب الًتبية 
  الصحية

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يوضح كيفية احلفاظ على
 الصحة ادلدرسية

  احملاضرة الصحة ادلدرسية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يبُت الطالب اىداؼ الًتبية
 الصحية

  احملاضرة اىداؼ الًتبية الصحية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف زنلل الطالب عناصر الغذاء
 وفوائدىا

 يبُت مفهـو الغذاء ادلتوازف-

  احملاضرة  عناصر الغذاء

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر االوؿ    اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 اف يفهم الطالب اذنية اللقاحات 

 لالطفاؿ

  احملاضرة عوامل ومسببات االمراض

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يعرؼ الطالب مدى خطورة
 االمراض االنتقالية

بياف طرؽ مكافحة االمراض -

  احملاضرة االمراض االنتقالية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء
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 احملاكاة ادلعدية

  2  اف يعدد الطالب اىم االمراض
  اليت تصيب االطفاؿ

االمراض اليت تصيب 
 االطفاؿ

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يتعرؼ الطالب اف التدخُت
والكحوؿ والدماف على 
 لضارةادلخدرات من العادات ا

  احملاضرة بعض العادات الضارة

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 ضرورة تعلم  الطاؿ اف يدرؾ
  االسعافات االولية

حتديد عناصر االسعافات -
 االولية

  احملاضرة االسعافات االولية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 ءوشفوية االدا

  2 الصيديلة اف يبُت الطالب ضرورة 

  ادلنزلية

  احملاضرة الصيدلية ادلنزلية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر الثاين    اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

 البنية التحتية  

 ال يوجد   ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 

 2312,ثامر ادلالح ,الًتبية الصحية   (  ادلصادر) الرئيسيةػ ادلراجع 2

 2339,الًتبية الصحية واالسعافات االولية  

 االنًتنت 



انصفحت   

162 
 

  

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 كتب الصحة العامة

 مقاالت عن صحة البيئة 

 تقارير علمية

http://kenanaonline.com/users/tamer20 .... مواقع االنًتنيت, ع االلكًتونيةب ػ ادلراج

com/posts/435357-11الصحية الًتبية مفهوم 

-/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1http://mu.edu.iq

-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85

-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86

%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B/ 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

بالًتبية الصحية مايتعلق ت الدراسية للعرض افالـ ومصورات عن االمراض وكلتوفَت وسائل عرض يف القاعا 

اضافة برامج احلمية بااساليب احلديثة للوقاية من مرض السمنة 

 اقامة عالقة مع دائرة صحة دياذل للغرض السماح لطلبتنا بزيارات ادليدانية والتعرؼ على الواقع الصحي بشكل عملي وكيفية
 قسم العلـو/ىياـ غائب حسُت . نا العزيز  ـ النهوض بو يف بلد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
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 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية/ جامعة دياذل ادلؤسسة التعليمية  

 قسم العلـو/ مواد ثقافية ادلركز/   القسم العلمي   

  الدشنقراطية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2111 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  الثانية/ الرابع السنة/ الفصل 

 ةساع 31 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 دتكُت الطلبة من معرفة ابرز تعاريف الدشنقراطية 

 دتكُت الطلبة من فهم اسباب كثرت تعاريف الدشنقراطية2-

 تعريف الطلبة بأىم ادلصادر3-

  دتكُت الطلبة من حتليل االحداث و مقارنتها من خالؿ قراءة علمية ذلا4

  لطلبة بفوائد الدشنقراطية وعيوهباتعريف ا5
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالطار الفكري لنشأت الدشنقراطية   --1أ

 يخ واتخاذىا بداية للعمل الديمقراطيتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم االحداث البارزة في تار -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم البرز الشخصيات الدشنقراطية اليت لعبت دور يف االحداث السياسية واالقتصادية   -3أ

 راطيتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم وتحليل وتفسير االحداث التاريخية وعالقتها بالعمل الديمق -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم  مصادر الدشنقراطية -5أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 معرفة انواع الدشنقراطيات واسباب قيامها – 1ب

 يقارف بُت الكتابات الدشنقراطية  يف البالد العربية والبلداف ادلتقدمة-2ج

 لعربية  ادلشهورة من خالؿ اتباع ادلنهج العلمييقيم بعض الشخصيات ا-3ج

 رنمع معلومات عن اىم احداث العمل الدشنقراطي لفًتة معينة ضمن منهج علمي رصُت-4ج   

-     

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2

 دولية االنًتنيتادلناقشة ومطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات ال-3

 

 

  طرائق التقييم     
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 بيتية تتعلق  مبادة الدراسية بأسئلة االختبارات اليومية1-

 تقدمي اوراؽ حبثية فيها خطة علمية زلكمة يف التاريخ العريب  للدالالت الدشنقراطية وحتديد درجات ذلا-2

 اجراء اختبارات  شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو-3

 

  وجدانية والقيميةاألىداؼ ال- ج

 اف يفسر وزنلل احداث تاريخ العرب العاـ ومدلوالتو الدشنقراطية-1ج

 يقارف بُت انواع الدشنقراطيات -2ج

 يقيم بعض النصوص وادلعلومات الدشنقراطية-3ج

 اف يعرؼ انواع احلكومات الدشنقراطية -4ج

  

  طرائق التعليم والتعلم    

حل ادلشكالت  

 العصف الدىٍت 

اكاةاحمل 
 

  طرائق التقييم   

امتحاف حتريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج 

طلب اجراء مقارنات بُت بعض ادلمارسات الدشنقراطية يف الدوؿ العربية والدوؿ ادلتقدمة 

كتابة حبوث عن بعض ادلمارسات الدشنقراطية 

 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  ادلهارات العامة والتأىيلية -د 

 دتكُت الطالب من كتابة ورقة حبثية عن احد الشخصيات العربية ادلعروفة مبمارستها للدشنقراطية  -1د

 دتكُت الطالب من تلخيص مرجع او مصدر عن الدشنقراطية  بنسبة عشر حجمة-2د

 لومات تطوير قدرة الطالب يف حتليل ادلع -3د
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 دتكُت الطالب من استخداـ اخلطة العلمية  لدراسة االحداث  الدشنقراطية -4د

  

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 مفهوم الديمقراطية1- الديمقراطية 2  االوؿ

 تعريف الديمقراطية-2

 ت الديمقراطيةمصطلحا-3

 

االلقاء  

 ادلناقشة 

  امتحانات يومية

 الديمقراطية في االسالم1- الديمقراطية 2 الثاين

 مزايا الدشنقراطية

ادلناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة عن 
 ادلوضوع

المكونات الرئيسية للديمقراطية  الديمقراطية   2 الثالث
 الفاعلة

  ادلشاركة الصفية المناقشة واالستجواب

 الدشنقراطية ادلباشرة 1- الديمقراطية 2 الرابع

  مزايا الدشنقراطية
 ادلباشرة وعيوهبا

 امتحانات يومية األلقاء ادلناقشة

  الدشنقراطية النيابية واساليبها الديمقراطية 2 اخلامس

  

كتابة ورقة عن  حل ادلشكالت
 ادلوضوع

  ا متحان الشهر االول ا متحان الشهر االول 2 السادس

 

 

 ا متحان الشهر االول متحان الشهر االول ا

      2 السابع

 الديمقراطية

  

 الدشنقراطية شبو ادلباشرة-

 

ادلناقشة    
 واالستجواب

 امتحانات يومية
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اساليب الديمقراطية   2 الثامن
 شبة المباشرة

 

 االستفتاء الشعيب1-

 االعًتاض الشعيب-2

ادلناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة عن   
 وضوعادل

اساليب الدشنقراطية شبة  2 التاسع
 ادلباشرة

 

 االقًتاع الشعيب3-

 اقالة الناخبُت-4

 احلل الشعيب-5

 مشاركة صفية  مناقشة

  انواع احلكومات 2 العاشر

 

 احلكومة االستبدادية1-

 احلكومة القانونية -2

كتابة ورقة عن  حل ادلشكالت
 ادلوضوع

 كومة ادللكيةاحل3- انواع احلكومات 2 احلادي عشر

 احلكومة اجلمهورية-4

 امتحاف يومي   وادلناقشة  االلقاء

التمييز بُت احلكومة ادللكية   2 الثاين عشر
 واحلكومة اجلمهورية

كيفية تورل راس الدولة 1-
 واحلكم

 مسؤولية راس الدولة-2

كتابة ورقة عن    وادلناقشة  االلقاء
 ادلوضوع

 كومة ادلطلقةاحل انواع احلكومات  2 الثالث عشر

   احلكومة ادلقيدة 

 ادلناقشة

 واالستجواب

 امتحاف يومي

 احلكومة الفردية6- انواع احلكومات 2 الرابع عشر

حكومة -7
 ( االوليجارشية)االقلية

كتابة ورقة عن  ادلناقشة وااللقاء
 ادلوضوع
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امتحاف الشهر  امتحاف الشهر الثاين امتحاف الشهر الثاين 2 اخلامس عشر
 الثاين

متحاف الشهر ا
 الثاين

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  

  النصوص االساسية1-  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 الكتب ادلقررة-2

 اخرى-3

العلمانية، الليبرالية، الديمقراطية، الدولة المدنية في ميزان :مؤلفين مجموعة1-  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  اإلسالم

 ة الديمقراطية محمد شاكر الشريف: حقيق-7 

 كتب اخرى-3

 جعفر شيخ -الديمقراطية المفاىيم واإلشكاالت  :ناجي علوش- 1 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية                   )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا
  اسم ال حقيقة لو الديمقراطية:إدريس

 حافظ صالح واخرون: الديمقراطية والحرية  -7

 يد الريمي: من مفاسد الديمقراطية عبدالمج-3
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 يوكبيديا .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 الموسوعة العربية العالمية 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدولية   1-

 قياـ بدورات تطويرية للطلبة وتدريسيُت -2

 لقياـ بالسفرات العلميةا -3
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 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياذل  جامعة لمؤسسة التعليميةا  

 قسم العلـو/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 االرشاد الًتبوي اسم / رمز المقرر  /Coll 2207 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الثانية/الرابع الفصل / السنة 

 )ساعة31 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

 1/11/2117 د ىذا الوصف تاريخ إعدا 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 فهم واستيعاب فلسفة وأىداؼ االرشاد الًتبوي 

 معرفة اإلطار النظري لإلرشاد  

 جعل الطالب ملم بأخالقيات العمل االرشادي  

 معرفة ادوار ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي ادلدرسي  

التعرؼ على العالقة ادلهنية االرشادية 

  التعرؼ على اذنية ادلعلومات االساسية للعملية االرشادية 

 معرفة الطالب طرؽ وانواع االرشاد  

 ادلرشد يف ادلدارس االبتدائية يواجهها التعرؼ على بعض ادلشكالت اليت  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 
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   معرفيةاألىداف ال -أ

 يعرف مفهوم االرشاد التربوي . -1أ

 يفسر الطالب العالقة المهنية االرشادية . -7أ

 .أسس العامة لإلرشاد النفسييُبين لطالب  -3أ

 يوضح الطالب نظريات االرشاد التربوي . -4أ

 يعدد الطالب طرق وانواع االرشاد . -5أ

 لمرشد في المدارس االبتدائية .يعطى للطالب أمثلة عن المشكالت التي يواجهها ا  -6أ

  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 يقارف بُت االرشاد ادلباشر واالرشاد الغَت مباشر - 1ب

 .زنلل اسباب بعض ادلشاكل الًتبوي ومواجهتها - 2ب

 يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات اإلرشاد الًتبوي -3ب

 .عن الظواىر وادلشكالت الًتبوية  رنمع معلومات  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة باإلرشاد الًتبوي1

 ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل تدريسي مادة اإلرشاد الًتبوي2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر اإلرشاد 3

 .سُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية باإلرشاد والتوجيو ػ حت4

5 ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اذل طريقة ادلناقشة. 
 

 طرائق التقييم      
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  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلشكالت اإلرشادية  وطرؽ معاجلتها3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 يدرك اىمية النظريات االرشادية -1ج

 ت التي تتوجب حلول سريعة يعطي اىمية للمشكال -7ج

 يمارس االنشطة االرشادية   -3ج

 يقيم االنشطة االرشادية . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

.  استعمال طريقة العروض التقديمية 
. رسم المخططات التوضيحية 
. طريقة العصف الذىني 

 

 طرائق التقييم    

  التفكَت والتحليل واالستنتاج ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت نظريات اإلرشاد

 ػ كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

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

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -1د   
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 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د

 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع ت التعلم المطلوبةمخرجا الساعات األسبوع

1 2 

التعرؼ على مفهـو واىداؼ 
 وبرامج اإلرشاد والتوجيو

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب مفهـو االرشاد وانواعو واىدافو

 التقومي البنائي واالستجوابادلناقشة  االسس العامة لإلرشاد النفسي فهم االسس العامة لإلرشاد 2 2

3 2 

التعرؼ على اخالقيات العمل 
 االرشادي

 اخالقيات العمل االرشادي
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

4 2 

التعرؼ على ادلدرس ادلرشد 
 وادلرشد النفسي ادلدرسي

ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

5 2 

التعرؼ على احلاجة اذل مرشد 
, نفسي مدرسي يف مدارسنا

والكفايات ادلهنية للمرشد 
واالدوار العامة للمرشد , الًتبوي
 الًتبوي

ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

6 2 

التعرؼ على عالقة ادلرشد 
 , وعالقة ادلرشد باإلدارة, بالطالب

 القة ادلهنية االرشاديةالع
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب العالقة ادلهنية االرشاديةفهم عالقة ادلرشد بادلؤسسات  2 7
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اذنية , واالفراد خرج ادلدرسة
 ادلعلومات ومصادرىا

 مقالية باراتاخت  اختبارات امتحاف الشهر االوؿ امتحاف الشهر االوؿ 2 8

9 2 

التعرؼ على مسات ادلعلومات 
 وشروطها

ادلعلومات االساسية للعملية 
 االرشادية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

11 2 

, التعرؼ على ادلقابلة وانواعها

 احلالة وفهم دراسة

طرؽ اكتشاؼ معادل شخصية 
 الفرد

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

11 2 

ذات والسمات والعوامل فهم ال
 واالصطفاء

 بعض نظريات االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

12 2 

فهم االرشاد غَت ادلباشر واالرشاد 
 اخلياري

 طرؽ وانواع االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

13 2 

التعرؼ على االرشاد اجلماعي 
 والفردي

 طرؽ وانواع االرشاد
 التقومي البنائي واالستجواب ادلناقشة

14 2 

التعرؼ على اخنفاض التحصيل 
التعرؼ , والكذب, االكادشني

والغَتة , على مشكلة الغش 
 العدواف

 يواجهها بعض ادلشكالت اليت

 ادلرشد يف ادلدارس االبتدائية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية اختبارات اختبارات امتحاف الشهر الثاين امتحاف الشهر الثاين 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 2013حمد

 2009نبيل محمد الفحل . برامج االرشاد النفسي تأليف د
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 2005د عبد السالم زىران التوجيو واالرشاد النفسي حام

  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف
 3102حمد

 

 محاضرات المرشدين التربويين ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 طة تطوير ادلقرر الدراسيخ  

, الفئات االكثر اذنية يف عملية االرشاد, اف يشمل ادلقرر الدراسي مراحل تطور االرشاد ، اخالقيات التعامل بُت ادلرشد وادلسًتشد 

  االرشاد وقت االزمات
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 وصف المقرر

تعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ال

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية  –جامعة دياذل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم العلـو/ مواد تربوية ادلركز/ القسم العلمي 

  اإلحصاء الًتبوي ادلقرررمز / اسم /Coll 2208 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الرابع السنة/ الفصل 

  45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 التعريف مببادئ اإلحصاء الًتبوي

 .اء يف تقدـ العلـو اإلنسانيةالطلبة ببعض ادلصطلحات اإلحصائية ودور اإلحص تعريف

 .تزويد الطلبة مبهارات تطبيق قوانُت اإلحصاء الًتبوي 

 .تزويد الطلبة مبهارات التعرؼ على األسلوب اإلحصائي ادلناسب دلعاجلة البيانات اإلحصائية وتفسَت النتائج

 وبيانياً  جدولياً  تزويد الطلبة مبهارات معاجلة البيانات اخلاـ

 .بة القدرة على عمليات التفكَت ادلنطقي والقدرة على االستنتاجات ذات ادلعٌتيكتسب الطل
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

  :-جعل الطالب قادراً على اف:   األىداؼ ادلعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو اإلحصاء الًتبوي -1أ

 يوضح العالقة بُت القياس واالحصاء -2أ

 رلتمع البحث وعينتويعرؼ مفهـو  -3أ

 شنيز بُت رلتمع البحث وعينة البحث -4أ

 زندد طرؽ اختيار العينات البحثية-5أ

 يقارف بُت العينات االحتمالية والعينات غَت االحتمالية -6أ

 يبُت أسباب اختيار العينات  -7أ

 شنيز بُت البيانات الكمية والبيانات النوعية-8أ

 دة البيانية والدائرة البيانية يعرض البيانات من خالؿ االعم -9أ

 يقارف بُت اإلحصاء الوصفي واالحصاء االستدالرل-13أ

 يعرؼ مقاييس النزعة ادلركزية -11أ

 شنيز بُت الوسط احلسايب والوسيط وادلنواؿ -12أ

 يعرؼ مقاييس التشتت -13أ

 شنيز بُت مقاييس التشتت  -14أ

 يبُت أنواع مقاييس التشتت -15أ

 مقاييس التشتت  يوضح أذنية -16أ

 يعرؼ مقاييس االرتباط-17أ

 يبُت أنواع مقاييس االرتباط -18أ
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 يقارف بُت معامل ارتباط بَتسوف ومعامل ارتباط سبَتماف -19أ

 يبُت أذنية اإلحصاء االستدالرل -23أ

 .يوضح العالقة بُت الفرضيات ومستوى الداللة  -21أ

 يعرؼ الفرضية الصفرية -22أ

 (البحثية)البديلة  يعرؼ الفرضية -23أ

 شنيز بُت الفرضية الصفرية والفرضية البديلة   -24أ

 .يوضح العالقة بُت الدرجة ادلعيارية والدرجة االصلية  -25أ

 زندد خطوات اختبار الفرضيات -26أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 جراء ادلعاجلات اإلحصائية ذلازندد الطرؽ اإلحصائية ادلالئمة لنوعية احباث سلتلفة وإ – 1ب

 يطبق مقاييس النزعة ادلركزية ومقاييس التشتت لتحليل نتائج االختبار _ 2ب

 زندد العالقة بُت متغَتين باستخداـ معامل ارتباط بَتسوف – 3ب

 زندد العالقة بُت متغَتين باستخداـ معامل ارتباط سبَتماف  - 4ب

 الدراسة   يصيغ الفرضيات مبا يتالءـ مع مشكلة -5ب

 .صياغة ادلشكالت على شكل دناذج رياضية  شنكن التفاعل معها إحصائياً    -6ب

 يقًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت وفق النتائج اإلحصائية  -7ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 األسئلة التحفيزية –العصف الذىٍت  –االستجواب  –ادلناقشة  –احملاضرة ادلعدلة 

 

  ق التقييمطرائ     

 والواجبات ادلكلفُت هبا ومشاركتهم وتفاعلهم مع اقراهنم ومع استاذ ادلادة  ،اختبارات مفاجئة( التقارير)التقومي ادلستمر ألعماؿ الطلبة - 
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Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي )التقومي التكويٍت من خالؿ االختبارات التحريرية  -

 . نهائي من خالؿ االختبار النهائيالتقومي  ال  -

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية-ج

 .يتعرؼ اثر العلم والعلماء يف تطور اإلحصاء الًتبوي  -1ج

 يبدي االىتماـ الفاعل بدراسة مادة اإلحصاء الًتبوي -2ج

 يؤدي الواجبات اليت يكلف هبا بدقة علمية  -3ج

 قاعة الدرس يشارؾ يف حل ادلعادالت اإلحصائية داخل-4ج

 يستخدـ مهارات التفكَت اإلبداعي للوصوؿ اذل حل ادلشكالت-5ج

  طرائق التعليم والتعلم    

 األسئلة ادلتشعبة –ادلناقشة  –العصف الذىٍت 

 

  طرائق التقييم   

التقارير وادللخصات واوراؽ العمل. 

ادلالحظة وادلتابعة. 

مناقشة مجاعية اثناء احملاضرة. 

 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) رات العامة والتأىيلية ادلنقولة ادلها -د 

 مهارة القدرة على حل ادلشكالت ادلختلفة بطرؽ علمية واستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت واقعية -1د

 مهارة استخداـ التفكَت االحصائي  -2د

 واالستدالرل يف دراسة مشكالت واقعية  يطبق مبادئ اإلحصاء الوصفي  -3د
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 ينمي مهارات التعلم الذاٌب    -4د

 مهارة استخداـ الرسـو البيانية -5د

 

 بنية ادلقرر 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة 

يعرؼ مفهـو اإلحصاء  3 1
يبُت أذنية  –الًتبوي 

يوضح العالقة  -اإلحصاء 
 بُت القياس واالحصاء

 ،اإلحصاء 

 تعريف اإلحصاء 

أذنية علم اإلحصاء 

  القياس واالحصاء 

 -احملاضرة ادلعدلة 

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

  زندد أنواع القياس 3 2

يعرؼ مفهـو رلتمع البحث 
 وعينتو

تمع البحث وعينة شنيز بُت رل
 البحث

زندد طرؽ اختيار العينات 
 البحثية

 

أنواع القياس  

 اجملتمع 

  العينة 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف يومي )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يقارف بُت العينات االحتمالية  3 3
 والعينات غَت االحتمالية

 يار العينات يبُت أسباب اخت

 -يوضح الرموز اإلحصائية 

أنواع العينات 

 الرموز اإلحصائية 

  البيانات الكمية 

احملاضرة  –ادلناقشة 
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل
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شنيز بُت البيانات الكمية  3 4
 والبيانات النوعية

شنثل البيانات من خالؿ 
 انية االعمدة البي

البيانات النوعية  

  االعمدة البيانية 

احملاضرة  –ادلناقشة 
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
-اختبار مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

شنثل البيانات من خالؿ  3 5
ادلدرج التكراري وادلضلع 

 التكراري

ادلدرج التكراري  

 ادلضلع التكراري 

العصف  –ادلناقشة 
 ذىٍتال

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

شنثل البيانات من خالؿ  3 6
ادلنحٍت التكراري والدائرة 

 البيانية

ادلنحٍت التكراري 

 الدائرة البيانية 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

7 3 

 

 ن الشهر األولامتحا

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 

يقارف بُت اإلحصاء الوصفي  3 8
 واالحصاء االستدالرل

يستوعب مفهـو مقاييس 
 النزعة ادلركزية 

يطبق مقاييس النزعة ادلركزية 
ومقاييس التشتت لتحليل 

 نتائج االختبار

ادلقاييس االحصائية 

الوسط احلسايب 

 الوسط ادلرجح 

 –ىٍت العصف الذ
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل
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شنيز بُت الوسط احلسايب  3 9
  والوسيط وادلنواؿ

 

الوسيط 

 ادلنواؿ 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 يعرؼ مقاييس التشتت 3 11

 يبُت أنواع مقاييس التشتت

 يستخرج قيمة ادلدى للبيانات 

مقاييس التشتت 

 ادلدى 

 – العصف الذىٍت

 األسئلة التحفيزية

 التقومي ادلستمر

 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يستخرج قيمة التباين  3 11
 تواالحنراؼ ادلعياري للبيانا

التباين 

 االحنراؼ ادلعياري 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

زنلل العالقة بُت متغَتين  3 12
باستخداـ معامل ارتباط 

 بَتسوف ومعامل ارتباط

 سبَتماف

معامل ارتباط بَتسوف 

 معامل ارتباط سبَتماف 

 – حل ادلشكالت
 ادلناقشة

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يصيغ فرضيات الدراسة  3 13
  وزندد مستوى الداللة

الفرضيات 

 مستوى الداللة 

-حل ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 ادلعيارية زندد الدرجة 3 14

سنترب الفرضيات للوصوؿ اذل 
االستنتاجات ادلناسبة واقًتاح 

الدرجة ادلعيارية 

اختبار الفرضيات 
 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التشعبية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
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احللوؿ للمشكالت وفق 
 النتائج اإلحصائية

 –الواجبات  –
 ( التفاعل

 ن الشهر الثانيامتحا 3 15

 

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 مراجعة المادة 3 16

 

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

عبد اجلبار توفيق البياٌب و زكريا زكي اثناسيوس ، اإلحصاء الوصفي  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 .واالستدالرل

 سى ، اإلحصاء الًتبويعبد اهلل فالح و وعايش مو 

 عماف الزغلوؿ ، اإلحصاء الًتبوي

 عبد الرمحن عدس ، مبادئ علم اإلحصاء يف الًتبية وعلم النفس

) اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة واالطاريح يوصى ببعض البحوث والرسائل

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

ة الًتبية األساسية جامعة دياذل موقع كلي
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادشنية العراقية

j.net/iasjhttp://www.ias 

 :ادلراجع االلكًتونية 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj


انصفحت   

184 
 

  

 زلمد مهدي القصاص ، مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي

 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

ادخاؿ الربامج االلكًتونية ضمن مفردات مادة اإلحصاء الًتبوي مثل برنامج(SPSS  )  او برنامج(Microsoft  

office excel) ات إحصائية واسعة ختص ادلقرر الدراسيكوف الربنارلُت يتضمناف معاجل . 
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 انالفقرَاث / و.و. أوش زايم عبذ انكرَى-يادة :

  وصف انًقرر

 

 

 كهُت انخربُت اِساسُت أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .73

 هغْ اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .74

 2314اُالكوش٣بد / اعْ / سٓض أُوشس .75

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .76

 اُشاثغ / اُضب٤ٗخ  اُلظَ / اُغ٘خ .77

 61 )ا٢ٌُِ(ذساع٤خ ػذد اُغبػبد اُ .78

 
 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .79

 أٛذاف أُوشس .81

 اىداؼ ادلقرر)الالفقريات(

 تعريف الالفقريات-1

 بياف اذنية الالفقريات وفوائدىا-2

 اف يتعرفوا على االضرار اليت تسببها الالفقريات لالنساف والكائنات االخرى-3

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْٝؽشائن اُزؼ٤ِ ٔوشسبد آُخشع .39
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  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف اُالكوش٣بد-1أ

 إ ٣ج٤ٖ رشا٤ًت اُز٢ رزٌٕٞ ٜٓ٘ب اعغبّ اٌُبئ٘بد االثزذائ٤خ-2أ

 إ ٣شعْ رش٤ًت اٌُبئ٘بد االثزذائ٤خ -3أ
 إ ٣ششػ ٤ًل٤خ ؽذٝس اُزٌبصش ك٢ أُغب٤ٓبد-4أ
 إ ٣زؼشف ػ٠ِ شؼجخ اُالعؼبد -5أ
 ؼجخ اُ٘ٞاػْإ ٣زًش كبئذح ش  -6أ

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 إ ٣وبسٕ ث٤ٖ اُطشاص االع٢ٌٗٞ ٝاُغب٢ٌٗٞ٣ ٝا٢ًٗٞٞ٤ُِ ُشؼجخ أُغب٤ٓبد– 1ة

 إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ ط٘ق اٌُأع٤بد – 2ة

 إ ٣زًش اُزشاثؾ ث٤ٖ ط٘ق اٌُِغ٤بد ٝعذاع٤خ االشؼخ – 3ة

 خ٤ط٤خإ ٣ؼشف االٓشاع اُز٢ رغججٜب اُذ٣ذإ اُ -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ُزوذ٣ْ أُبدح ا٠ُ اُطِجخ رْ اعزخذاّ اُؼذ٣ذ ٖٓ ؽشائن اُزذس٣ظ ٜٝٓ٘ب

 ؽش٣وخ أُؾبػشح -

 ؽش٣وخ االعزغٞاة -

 ؽش٣وخ أُؾبًبح -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -

 ؽش٣وخ أُخزجش -

 

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ -
 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -
 الداءاخزجبساد ا -
 اُجؾٞس -

 

 
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝرؾ٤َِ أُٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثٔبدح اُالكوش٣بد-1ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبالداء اُؼ٢ِٔ ك٢ أُخزجش-2ط

 اُز٢ رغججٜب اُذ٣ذإ اُخ٤ط٤خ  ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ أُٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثأٓشاع-3ط

ثأ٣غبد اُؼالعبد أُزؼِوخ ثبألٓشاع اُز٢  ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ  -4ط

 رغججٜب اُالكوش٣بد

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ؽش٣وخ أُخزجش -
 ؽش٣وخ أُؾبًبح -
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -
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 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 خاخزجبساد رؾش٣ش٣ -19
 اخزجبساد شل٣ٞخ  -21
 اخزجبساد االداء -21

 

 

 
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 إ ٣زؼشف ػ٠ِ ط٘ق اُشش٣ط٤بد-1د

 إ ٣زؼشف ػ٠ِ شؼجخ االعل٘غ٤بد-2د

 إ ٣زٌٖٔ ٖٓ عٔغ ٓؼِٞٓبد اًضش ػٖ اٌُبئ٘بد اُالكوش٣خ-3د

    ر٤ٜئخ اُطبُت ُِغضء اُؼ٢ِٔ اُخبص ثِٔبدح ك٢ أُخزجش-4د
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 ث٤٘خ أُوشس .41

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

إ ٣زؼشف اُطبُت  6 األٍٝ

ػ٠ِ ا٤ٔٛخ اُالكوش٣بد 

 ٝكٞائذٛب ٝاػشاسٛب

ا٤ٔٛخ اُالكوش٣بد 

 سٛبٝكٞائذٛب ٝاػشا

Important of 
invertebrates & 

Benefits 

 أُخزجش-

 أُؾبػشح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبًبح-

 اخزجبساد

 )رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ

 االداء

إ ٣ج٤ٖ اُطبُت  6 اُضب٢ٗ

طلبد شؼجخ 

 االثزذائ٤بد

 شؼجخ األثزذائ٤بد

PROTOZOA 
 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُخزجش-

 أُ٘بهشخ-

 اخزجبساد

 )رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ

 االداء(
إ ٣ؼشف اُطبُت  6 اُضبُش

ط٘ق اُغٞؽ٤بد 

 ٝط٘ق اُِؾ٤ٔبد

 ط٘ق اُغٞؽ٤بد

Flagellata 
 ط٘ق اُِؾ٤ٔبد

Sarcodina 

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

 اخزجبساد

 )رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ

 األداء(
إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  6 اُشاثغ

اُزلش٣ن ث٤ٖ ط٘ق 

 اُغجٞس٣بد ٝاُٜذث٤بد

 ط٘ق اُغجٞس٣بد

Sporpzoa 
 اُٜذث٤بد
Cillia 

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

 اخزجبساد

 )رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ

 األداء(
إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  6 اُخبٓظ

رؼش٣ق شؼجخ 

 االعل٘غ٤بد 

االعل٘غ٤بد 

 )أُغب٤ٓبد(

Porifera 

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

 اخزجبساد

 )شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ

 االداء(
٣لشم اُطبُت ث٤ٖ إ  6 اُغبدط

ط٘ق عذاع٢ ا٥شؼخ 

ٝط٘ق 

 اُذ٣ٔٞعجٞٗغ٤ب

 عذاع٢ األشؼخ-1

Hexactinellida 

Demospongia 

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

 اخزجبساد

 )االداء

 ,ُشل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ(
  6 اُغبثغ

إ ٣ج٤ٖ اُطبُت اْٛ 

طلبد شؼجخ 

 اُالعؼبد

 شؼجخ اُالعؼبد

Cnidaria 
 أُؾبًبح-

 شخأُ٘به-

 أُؾبػشح-

 أُخزجش-

 اخزجبساد

 )األداء

 شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ(
 اخزجبساد  آزؾبٕ اُشٜش األٍٝ  6 اُضبٖٓ

 )شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ

 األداء(

إ ٣ؾذد اُطبُت اثشص  6 اُزبعغ

 طلبد ط٘ق أُبئ٤بد

 ط٘ق أُبئ٤بد

Hydrozoa 
 أُؾبًبح

 أُ٘بهشخ

 أُخزجش

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ
 األداء(

 اخزجبساد أُؾبًبحشؼجخ اُذ٣ذإ إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  6 ُؼبششا
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .16
 اُوشاءاد 

 كتب مادة الالفقريات- ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1
 كتب مادة األحياء اجملهرية-

رؾذ٣ذ طلبد شؼجخ 

 اُذ٣ذإ أُغطؾخ

 أُغطؾخ

Platyhelminthe
s 

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبػشح

 )شل٣ٞخ
 ,رؾش٣ش٣خ

 ,األداء(

إ ٣ؾذد اُطبُت  6 اؽذ ػشش

٤ٔٓضاد ط٘ق 

 أُؼٌشاد

 ط٘ق أُؼٌشاد

TURBELLARIA 
 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 ؾبًبحأُ

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )األداء
 شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ(

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  6 اص٠٘ ػشش

ششػ طلبد ط٘ق 

 أُخشٓبد

 ط٘ق أُخشٓبد

TREMATODA 
 أُؾبًبح

 أُ٘بهشخ

 أُخزجش

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )األداء

 رؾش٣ش٣خ
 شل٣ٞخ(

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  6 صالصخ ػشش

ٓؼشكخ اكشاد شؼجخ 

 اُذ٣ذإ اُخ٤ط٤خ

 ؼجخ اُذ٣ذإ اُخ٤ط٤خش

NEMATODA 
 أُؾبًبح

 أُ٘بهشخ

 أُخزجش

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )شل٣ٞخ
 األداء

 رؾش٣ش٣خ(

إ ٣زؼشف اُطبُت  6 اسثؼخ ػشش

 ػ٠ِ ط٘ق اُضٛش٣بد

 ط٘ق اُضٛش٣بد

ANTHOZOA 
 أُؾبًبح 

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )األداء

 رؾش٣ش٣خ
 شل٣ٞخ(

اُخبٓظ 

 ػشش

 اخزجبساد  شٜش اُضب٢ٗآزؾبٕ اُ  6
 )األداء
 شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ(

      

 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .41

 اعزخذاّ أُٞاهغ األٌُزش٤ٗٝخ -

 أُغالد اُؼ٤ِٔخ -

 اُجؾٞس أُ٘شٞسح ٝأُؾبػشاد اُؼ٤ِٔخ -

 ٓٞاًجخ ًَ ٓب ٛٞ عذ٣ذ ك٢ ٤ًل٤خ ا٣ظبٍ أُبدح ُِٔزؼ٤ِٖٔ ٖٓ ؽشائن ٝاعب٤ُت رذس٣غ٤خ ؽذ٣ضخ-
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 مصادر ، مواقع الكًتونية )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2
 
 
 
 
 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
 اجملهرية وغَتىا من البحوث ادلنشورة  الت العلمية اخلاصة باألحياءاجمل

ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر
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 مادة / علم االنسجة / م.م. عمار عدنان
 وصف المقرر

 
 

 كلية التربية اآلساسية ادلؤسسة التعليمية .81

 قسم العلـو    القسم العلمي  / ادلركز .82

 2313/ االنسجة اسم / رمز ادلقرر .83

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة .84

 الرابع / الثانية الفصل / السنة .85

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .86

 1/10/2017 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .87

 أىداؼ ادلقرر .88

 (االنسجةاىداؼ ادلقرر)

 النسيجتعريف -1

 انواع االنسجة واماكن تواجدىابياف -2

 النسجة بالنسبة دلكاف تواجدهعمل كل نوع من انواع ااف يتعرفوا على -3

 

 

 

 

 
 

التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .42
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 األىداؼ ادلعرفية   -أ
 اف يعرؼ علم االنسجة  النسيج.-1أ

 اف يبُت انواع االنسجة اليت تتكوف منها اجساـ الكائنات احلية-2أ
 اف يرسم سلتلف انواع االنسجة -3أ
 نسيجاف يشرح وظيفة كل -4أ

 اف يتعرؼ على انواع االنسجة تبع الوظيفة محاية، افراز ....اخل -5أ

 اف يذكر انواع النسيج الغدي  -6أ

 

 األىداؼ ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 
 اف يقارف بُت انواع النسج الظهارية– 1ب
 اف يوضح بشكل مفصل الصفات العامة لكل نوع من انواع النسج – 2ب
  النسج البسيطو وادلركبو و...اخلاف شنيز بُت– 3ب
 اف يعرؼ النسج الضامة -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 لتقدمي ادلادة اذل الطلبة ًب استخداـ العديد من طرائق التدريس ومنها
 طريقة احملاضرة -
 طريقة االستجواب -
 طريقة احملاكاة -
 طريقة ادلناقشة -
 طريقة ادلخترب -
 
 
 

 تقييم طرائق ال     

 االمتحاف التحريري -

 االمتحاف الشفوي -

 اختبارات االداء -

 البحوث -
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 دتكُت الطلبة من التفكَت وحتليل ادلواضيع ادلتعلقة مبادة االنسجة-1ج
 دتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالداء العملي يف ادلخترب-2ج
 طلبة من التفكَت والتحليل ادلواضيع ادلتعلقة الية عمل كل نسيجدتكُت ال-3ج
 دتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة  بأرناد العالجات ادلتعلقة باألمراض اليت تسببها تلف االنسجة -4ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة ادلخترب -

 طريقة احملاكاة -

 طريقة ادلناقشة -

 

 
 

 طرائق التقييم    

 اختبارات حتريرية -22

 اختبارات شفوية  -23

 اختبارات االداء -24

 
 
 

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 اف يتعرؼ على النسيج الظهاري -1د
 اف يتعرؼ على النسيج الغدي -2د
 ات اكثر عن انواع غدد اجلسماف يتمكن من مجع معلوم-3د
 هتيئة الطالب للجزء العملي اخلاص بلمادة يف ادلخترب   -4د
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 بنية ادلقرر .43

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

اف يتعرؼ الطالب على  2 األوؿ
اصل وتعريف واقساـ علم 

 االنسجة

 ادلخترب- جعلم النس
 احملاضرة-
 ادلناقشة-
 احملاكاة-

اختبارات     ) 
 حتريرية  شفوية

 االداء( 

اف يبُت للطالب اخللية  2 الثاين
 واالنسجة االولية

 ادلخترب- علم النسج
 احملاكاة-
 ادلخترب-
 ادلناقشة-

اختبارات) 
 حتريرية شفوية 

 االداء(

اف يعرؼ الطالب على  2 الثالث
 وتصنيفهااالنسجة الطالئية 

 ادلخترب- تصنيف االنسجة
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

اف يتمكن الطالب من  2 الرابع
معرفة وظائف االنسجة 

 الطالئية

 ادلخترب- وظائف االنسجة الظهارية
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

معرؼ الطالب ب االنسجة  2 اخلامس
 الرابطة 

 ادلخترب- النسيج الرابط 
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

 اختبارات )شفوية
 حتريرية
 االداء(

اف يتمكن الطالب من  2 السادس
 معرفة 

 تصنيف االنسجة الرابطة

 ادلخترب- تصنيف االنسجة الرابطة
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات )االداء 
 لشفوية حتريرية(ا

 الرابط اذليكليالنسيج  2 السابع
 الغضروؼ 

 

 انواع النسج الرابطة 
انواع غضاريف النسج 

 الرابطة

 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-
 ادلخترب-

 اختبارات )األداء 
 شفوية حتريرية(
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 العظم 2 الثامن
 امتحاف شهر االوؿ

اختبارات )شفوية   امتحاف الشهر األوؿ
 ألداء(حتريرية ا

الدـ و اللمف النسيج  الدـ 2 التاسع
 ادلكوف للدـ

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات  
)شفوية حتريرية 

 األداء(

اف يتمكن الطالب من  2 العاشر
 معرفة

 اللمف

الدـ و اللمف النسيج 
 ادلكوف للدـ

 احملاكاة
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

اختبارات )شفوية 
 داء(حتريرية األ

الدـ و اللمف النسيج  النسيج ادلكوف للدـ 2 احد عشر
 ادلكوف للدـ

 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاكاة
 احملاضرة

اختبارات )األداء  
 شفوية حتريرية(

النسج العصيب وانواع  النسيج العصيب  2 اثٌت عشر
 خالياه

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات )األداء 
 حتريرية شفوية(

اخلاليا ادلكونة للنسيج  2 ثالثة عشر
 العصيب

تصنيف خاليا النسيج 
 العصيب

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

 اختبارات

   )شفوية
 حتريرية(  األداء

 احملاكاة   امتحاف الشهر الثاين 2 اربعة عشر
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

 )األداء اختبارات

 شفوية( حتريرية

 )األداء اختبارات  امتحاف الشهر الثاين امتحاف شامل 2 اخلامس عشر
 شفوية

 حتريرية(
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 البنية التحتية  .17

 القراءات 

 علم النسجكتب مادة - ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 اخللية واالنسجةكتب مادة -

 مصادر ، مواقع الكًتونية ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 
 
 
 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 قارير ،....  (اجملالت العلمية ، الت

 اجملهرية وغَتىا من البحوث ادلنشورة  اجملالت العلمية اخلاصة باألحياء

 …… ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 

 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .44

 استخداـ ادلواقع األلكًتونية -
 اجملالت العلمية -
 البحوث ادلنشورة واحملاضرات العلمية -
 ليب تدريسية حديثةمواكبة كل ما ىو جديد يف كيفية ايصاؿ ادلادة للمتعلمُت من طرائق واسا-
 
 
 



انصفحت   

197 
 

  

 نموذج وصف المقرر
 مادة / علم الكيمياء العضوية / م.م. مثنى سعيد علي

 وصف المقرر

 
 

 كلية التربية اآلساسية ادلؤسسة التعليمية .89

 قسم العلـو    القسم العلمي  / ادلركز .91

 2315/ علم الكيمياء العضوية دلقرراسم / رمز ا .91

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة .92

 الرابع/ الثانية الفصل / السنة .93

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .94

 1/10/2017 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .95

 أىداؼ ادلقرر .96

 (الكيمياء العضويةاىداؼ ادلقرر)

 الكيمياء العضويةتعريف -1

 وادوخصائص ادلانواع بياف -2

 ادلواد الكيمياوية ادلوجودة فيب ادلختربعمل كل نوع من انواع اف يتعرفوا على -3

 

 

 

 

 
 

خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .45
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 األىداؼ ادلعرفية   -أ
 الكيمياء العضوية .اف يعرؼ -1أ

 ادلواد الكيمياويةاف يبُت انواع -2أ
 وات الكيمياويةاالداف يرسم سلتلف انواع  -3أ
 ادلواد الكيمياويةاف يشرح وظيفة -4أ

 ....اخلادلواد الكيمياويةاف يتعرؼ على انواع  -5أ

 

 األىداؼ ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 
 ادلواد الكيمياويةاف يقارف بُت انواع – 1ب
 ادلواد الكيمياويةاف يوضح بشكل مفصل الصفات العامة لكل نوع من انواع  – 2ب
 و...اخل ادلواد الكيمياويةاف شنيز بُت – 3ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 لتقدمي ادلادة اذل الطلبة ًب استخداـ العديد من طرائق التدريس ومنها
 طريقة احملاضرة -
 طريقة االستجواب -
 طريقة احملاكاة -
 طريقة ادلناقشة -
 طريقة ادلخترب -
 
 
 

 طرائق التقييم      

 التحريرياالمتحاف  -

 االمتحاف الشفوي -

 اختبارات االداء -

 البحوث -

 
 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 الكيمياء العضويةدتكُت الطلبة من التفكَت وحتليل ادلواضيع ادلتعلقة مبادة -1ج
 دتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالداء العملي يف ادلخترب-2ج
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 مادةالتفكَت والتحليل ادلواضيع ادلتعلقة الية عمل كل دتكُت الطلبة من -3ج
ادلواد الكيمياوية بالنسبة دتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة  بأرناد العالجات ادلتعلقة باألمراض اليت تسببها  -4ج

 لالنساف
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة ادلخترب -

 طريقة احملاكاة -

 ناقشةطريقة ادل -

 

 
 

 طرائق التقييم    

 اختبارات حتريرية -25

 اختبارات شفوية  -26

 اختبارات االداء -27

 
 
 

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 العضوية علم الكيمياءاف يتعرؼ على -1د
 لعضويةا اف يتعرؼ على ادلواد الكيمياوية-2د
 معلومات اكثر عن انواع ادلواد الكيمياوية اف يتمكن من مجع-3د
 هتيئة الطالب للجزء العملي اخلاص بلمادة يف ادلخترب   -4د
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 بنية ادلقرر .46

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

الكيمياء  - 6 األوؿ
 العضوية :

تعيين الثوابت  -
الفيزيائية في 

المركبات 
 العضوية :

 ادلخترب-
 احملاضرة-
 ادلناقشة-
 احملاكاة-

اختبارات     ) 
 حتريرية  شفوية

 االداء( 

تعريفيا،  -1 6 الثاين
اىمية 

المركبات 
 العضوية.

قياس  -1
درجات 

االنصيار 
لممركبات 
الصمبة 

)معمومة 
 ومجيولة(.

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلخترب-
 قشةادلنا-

اختبارات) 
 حتريرية شفوية 

 االداء(

وجود  -2 6 الثالث
الكاربون في 

المركبات 
 العضوية.

قياس  -2
درجات 
الغميان 

لممركبات 
السائمة 

)معمومة 
 مجيولة(.

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

االستدالل  -3 6 الرابع
عمى 

الكاربون في 
المركبات 

 وية.العض

تحضير  -
المركبات 
العضوية 

)وحسب ما 
يعطى في 

 النظري( :

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

الميزات  -4 6 اخلامس
العامة 

لممركبات 
 العضوية.

تحضير احد  -1
االلكانات 

ودراسة 
خصائصيا 
 وتشخيصيا.

 ادلخترب-
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

 تبارات )شفويةاخ
 حتريرية
 االداء(

اختبارات )االداء  ادلخترب-تحضير احد  -2االواصر  -5 6 السادس
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بين ذرات 
الكاربون في 

المركبات 
 العضوية.

االلكينات 
ودراسة 

خصائصيا 
 وتشخيصيا.

 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

 الشفوية حتريرية(

تسمية  -6 6 السابع
المركبات 
 العضوية.

الكشف عن  -3
االصرة 

لمزدوجة ا
والثالثية في 

المركبات 
 العضوية.

 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-
 ادلخترب-

 اختبارات )األداء 
 شفوية حتريرية(

الييدروكاربونات  - 6 الثامن
االليفاتية 

 )االلكانات( :

تحضير  -4
الكحوالت 

ودراسة 
خصائصيا 
 وتشخيصيا.

اختبارات )شفوية  
 حتريرية األداء(

الخواص  -1 6 التاسع
 –زيائية الفي

المصادر 
 –الصناعية 

 التسمية.

تحضير  -5
 االيثرات.

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات  
)شفوية حتريرية 

 األداء(

تحضيرىا،  -2 6 العاشر
 تفاعالتيا.

تحضير  -6
 االسترات.

 احملاكاة
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

اختبارات )شفوية 
 حتريرية األداء(

االلكانات  -3 6 احد عشر
لحمقية، ا

التسمية، 
الصفات 
 الفيزياوية.

تحضير  -7
االمينات 

 واالميدات.

 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاكاة
 احملاضرة

اختبارات )األداء  
 شفوية حتريرية(

 احملاكاة  االلكينات : - 6 اثٌت عشر
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات )األداء 
 حتريرية شفوية(
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 ًَىرج وصف انًقرر

الخواص  6 ثالثة عشر
 –الفيزياوية 

 –لتسمية ا
 –تحضيرىا 
 الكشف عنيا.

تعيين الثوابت  -
الفيزيائية في 

المركبات 
 العضوية :

 احملاكاة
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

 اختبارات

   )شفوية
 حتريرية(  األداء

الييدروكاربونات  - 6 اربعة عشر
 االروماتية :

قياس  -3
درجات 

االنصيار 
لممركبات 
الصمبة 

)معمومة 
 ومجيولة(.

 احملاكاة 
 ختربادل

 ادلناقشة
 احملاضرة

 )األداء اختبارات

 شفوية( حتريرية

 )األداء اختبارات  امتحاف الشهر الثاين امتحاف شامل 6 اخلامس عشر
 شفوية

 حتريرية(

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .47

 استخداـ ادلواقع األلكًتونية -
 اجملالت العلمية -
 البحوث ادلنشورة واحملاضرات العلمية -
 بة كل ما ىو جديد يف كيفية ايصاؿ ادلادة للمتعلمُت من طرائق واساليب تدريسية حديثةمواك-
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 عهى االجُت / و. د. سُذش عادل َاجٍ -يادة :

 وصف انًقرر

 

 

 ٤ًِخ اُزشث٤خ االعبع٤خ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .97

 اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .98

 2316ػِْ االع٘خ / اعْ / سٓض أُوشس .99

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .111

 اُشاثغ/ اُضب٤ٗخ / اُغ٘خ اُلظَ .111

 عبػخ 31 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .112

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .113

 ػِْ االع٘خ أٛذاف أُوشس .114

 عريف علم االجنة متضمنا انواعوت -6

 بيان انواع االجنة -7

 
 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسٓخشعبد اُ .48
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  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 شف ػِْ االع٘خإ ٣ؼ -1أ

 إ ٣ج٤ٖ رش٤ًت  االع٘خ-2أ

 إ ٣شعْ رش٤ًت االع٘خ -3أ
 

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 إ ٣وبسٕ ث٤ٖ االع٘خ, – 1ة

  إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ ػِْ االع٘خ. – 2ة

 

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽش٣وخ أُؾبػشح -6
 ؽش٣وخ االعزغٞاة -7
 ؽش٣وخ أُؾبًبح -8
 بهشخ ؽش٣وخ أُ٘ -9

 ؽش٣وخ أُخزجش -11
 

 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ -5
 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -6
 اخزجبساد االداء -7
 اُجؾٞس. -8

 
 ٜٓبساد اُزل٤ٌش -ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثؼِْ أُ٘بػخ. -5
 أُخزجش٣خ ُجؼغ اُزغبسة ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ ثبالداء اُؼ٢ِٔ  -6
 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبآشاع ٗوض أُ٘بػخ اُزار٢  -7
 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبا٣غبد اُؼالط ُجؼغ االٓشاع أُ٘بػ٤خ -8

. 

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ؽش٣وخ أُخزجش  -4
 ؽش٣وخ أُؾبًبح  -5
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -6
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    
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 ث٤٘خ أُوشس .49

 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ اعْ اُٞؽذح / أٝ أُٞػٞع ٓخشعبد اُزؼِْ أُطِٞثخ اُغبػبد األعجٞع

التشكل عند  - 2 االٍٝ
االنسان واالراء 

 االولى عنو.

 أُخزجش -5  -
أُؾبػش -6

 ح
 أُ٘بهشخ -7
 أُؾبًبح -8

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

المظاىر الرئيسة  - 2 ُضب٢ٗا
 لمتشكل.

-  - 
ا -13

 ُٔخزجش
ا -14

ُٔؾبػش

 ح
ا -15

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

التفمج )التعسيم(.  - 2 اُضبُش
 نماذج عن التفمج.

ا -16  -
 ُٔخزجش

ا -17
ُٔؾبػش

 ح
ا -18

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

- 
اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

ا -19  - التفمج الشعاعي. - 2 اُشاثغ 
 ُٔخزجش

ا -21
ُٔؾبػش

 ح
ا -21

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

ُ -22  - التفمج الحمزوني. - 2 اُخبٓظ 
 ٓخزجش

ا -23
ُٔؾبػش

 ح
ا -24

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء
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    آزؾبٕ اُشٜش االٍٝ 2 ا  اُغبدط
التفمج في  - 2 اُغبثغ

 الضفادع.

 أُخزجش -5  -
أُؾبػ -6

 حس
 أُ٘بهشخ  -7
 أُؾبًبح -8

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ, االداء

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ    تكون البالستوال. - 2 اُضبٖٓ

 ,شل٣ٞخ , االداء
 أُخزجش  -  - تكون الكاستروال. - 2 اُزبعغ

أُؾبػش -

 ح 
 

اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ,شل٣ٞخ , 

 االداء

تكون الطبقات  - 2 اُؼبشش
 االصمية الثالث.

 أُخزجش  - 
أُؾبػ -

 سح
 ٘بهشخ أُ -
 أُؾبًبح -

اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُؾبد١ 

 ػشش
تكون االنسجة  - 2

واالعضاء 
 واالجيزة.

 أُخزجش  -  -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

 
اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُضب٢ٗ 

 ػشش
العوامل المؤثرة  - 2

 في التشكيل.

 أُخزجش  -  -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اد اخزجبس-

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُضبُش 

 ػشش
العوامل  2

 الميكانيكية.
 أُخزجش  - 

أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ , االداء

اُشاثغ 

 ػشش
العوامل  2

 الكيميائية.

 أُخزجش  -  
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ , االداء

اُخبٓظ 

 ػشش
اخزجبساد رؾش٣ش٣خ    ؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗآز 2

 ,شل٣ٞخ , االداء
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .51

 

 ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1

 
 علم االجنة -

 
ٓزطِجبد ىخبطخ ٝرشَٔ ػ٠ِ عج٤َ  -2

أُضبٍ ٝسػ اُؼَٔ ٝاُذٝس٣بد ٝاُجشٓغ٤بد 

 ٝأُٞاهغ االٌُزش٤ٗٝخ

 مصادر +مواقع الكًتونية -

َٔ ػ٠ِ اُخذٓبد االعزٔبػ٤خ ٝرش -

عج٤َ أُضبٍ ٓؾبػشاد اُؼ٤ٞف 

ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُذساعبد 

 ا٤ُٔذا٤ٗخ

 دراسات ميدانية عن علم االجنة -

....  
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 المرحلة الثالثة / الفصل الخامس 

 وصف المقرر
يقها مبرىناً عما إذا كان يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحق

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛ التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 
 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية 

 قسم العلوممواد ثقافية /  القسم العلمي  / المركز 

 العربية العامة اسم / رمز المقرر /Univ3112 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الخامس/ الثالثة الفصل / السنة 

 )ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي 

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تزويد الطلبة بمجموعة من القواعد النحوية. -1

 ية المهارات الكتابية لدى الطلبة ورسم الحروف رسماً صحيحاً.تنم -2

 اكساب الطلبة القدرة على تقويم أنفسهم ذاتياَ وذلك بتدريبهم على اكتشاف أخطائهم والعمل على تصويبها. -3

 واعد النحوية.تمكين الطلبة من معرفة مهارات الفهم واالفهام والتعبير عن تأثرىم بالمواقف المختلفة باستعمال الق -4

 تمكين الطلبة من معرفة خصائص ومميزات االدب اإلسالمي واالموي واغراضهما. -5

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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   األىداف المعرفية -أ
 المعرفة والفهم -1أ
 تمكين الطلبة من معرفة القواعد النحوية وحسن تطبيقها.  -7أ
 النتباه واالصغاء والمتابعة. تعويد الطلبة على ا -3أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باستعمال عالمات الترقيم. -4أ
 .  تمكين الطلبة من الكتابة السريعة لضروراتها وحسن استعمال القواعد النحوية.5أ 

 الموي..  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في موضوعات االدب اإلسالمي و ا6أ  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 
 مهارات في تطبيق وحل التمرينات المتعلقة بالموضوع. – 1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  .توضيح وشرح المادة الدراسية -1
 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -7
 طريقة التعلم الذاتي. -3

 طرائق التقييم      

  .ارات يومية بأسئلة محددةـ اختب1
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية.7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز تقارير عن المادة الدراسية.3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية.4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج
 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية. -1ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

  .توضيح وشرح المادة الدراسية -1
 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -7
 طريقة التعلم الذاتي. -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات اليومية والشهرية -1
 الواجبات البيتية واعداد التقارير الخاصة بالموضوعات. -7

 .( المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات العامة والتأىيلية -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات. -1د
 مهارات في جمع المعلومات حول الموضوعات وتحليلها. -7د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن كل الموضوع. -3د
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 بنية المقرر

 الساعات األسبوع
 

اسم الوحدة / أو  المطلوبةمخرجات التعلم 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 7-النحو 1

مفهوم المنصوبات بصورة  تعلم
عامة واسم ان واخواتها بصورة 

 خاصة

 اسم ان واخواتها 
الشرح والتوضيح باستعمال 

 المناقشة واالستجواب
 التقويم البنائي

7 

مفهوم المنصوبات بصورة  تعلم 7-النحو
كان واخواتها بصورة   عامة وخبر

 خاصة

الشرح والتوضيح باستعمال  خبر كان واخواتها 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

3 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد 

الشرح والتوضيح باستعمال  المفعول بو 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

4 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول المطلق 
 والمفعول فيو 

الشرح والتوضيح باستعمال 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

5 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول ألجلو والمفعول 
 معو 

توضيح باستعمال الشرح وال
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

 امتحان الشهر االول 7-النحو 6

7 

معرفة االدب اإلسالمي واالموي  7-االدب
 منزلتو وأبرز اغراضو

دراسة االدب اإلسالمي 
وابرز -واالموي منزلتو

 اغراضو

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

8 
ليل وحفظ خطبة الرسول الكريم تح 7-االدب

 )ص( في حجة الوداع 

خطبة الرسول الكريم 
 )ص( في حجة الوداع

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

9 
معرفة حياة الشاعر كعب بن زىير  7-االدب

 ابيات(  10) مع حفظ

كعب بن زىير من قصيدة 
 )البردة( 

المحاضرة مصحوبة 
 المناقشةباالستجواب و 

 التقويم البنائي

11 

معرفة حياة الشاعر الفرزدق  7-االدب
 11وتحليل  قصيدتو مع حفظ)

 ابيات(  

المحاضرة مصحوبة  من نقائض الفرزدق 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

11 
تعليم ومعرفة قواعد كتابة الهمزة  7-االمالء

 المتوسطة والمتطرفة 

قواعد كتابة الهمزة 
 توسطة والمتطرفة الم

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح عالمات الترقيم تعليم ومعرفة قواعد الترقيم 7-االمالء 17

13 
تعليم ومعرفة كتابة التاء المربوطة  7-االمالء

 والمبسوطة

التاء المربوطة والتاء 
 المبسوطة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التدريب على كتابة معرفة كيفية كتابة التنوين مع 7-االمالء 14



انصفحت   

212 
 

  

 مواضع التنوين التدريب عليها

 امتحان الشهر الثاني 7-االمالء 15

 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 محمد محي الدين عبد الحميد -على الفية ابن مالكشرح ابن عقيل  -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 أبو ىشام نعوم جرجيس زرازير -االمالء الفريد -7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

-االستفادة من المصادر التي تتعلق بموضوعات العربية العامة )نحو
 امالء(-ادب

مراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ ال
.... 

 االستفادة من مواقع االنترنت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .1

 االلتزام بالقطاعية  
 
 
 
 

 مدرس المادة           
 م. أيمن عبد العزيز كاظم    
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 وصف المقرر
ادلتاحة. والبد من  التعلم قرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادل

 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياذل  ادلؤسسة التعليمية 

   علـوقسم ال / تربوية مواد ادلركز/ القسم العلمي 

  مناىج حبث رمز ادلقرر/ اسم /Coll 3209 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل 

  ساعة 45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
1/13/2117 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 م والبحث العلميالعل  تعلم .1

 :مشكلة البحث وفرضياتو   تعلم  .2

 أفراد الدراسة  تعلم -3
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 .أدوات مجع البيانات  تعلم -4

 .إعداد تقرير البحث  تعلم -5

 .ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم -6

 تلخيص رسالة ماجستَت أو دكتوراه من قبل الطلبة  تعلم -7

 
 

 

 التعلم والتقييمسلرجات ادلقرر وطرائق التعليم و 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

 مراحل التوصل إذل ادلعرفة  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم   -1أ
 ماىية العلم ، أىداؼ العلم ، خصائص البحث . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  -2أ

 رفة والفهم يف  مراجعة األدبيات ادلتصلة مبشكلة البحث.دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلع  -أ3

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ادلكتبات والبحث العلمي.  -4أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف البحث الًتبوي وخطواتو. – 1ب

 مصادر احلصوؿ على ادلشكلة. مهارات تتعلق  -2ب

 أدوات مجع البيانات. مهارات تتعلق   -3ب
 مهارات يف اعداد تقرير البحث -4ب

 .مهارات يف تلخيص رسالة ماجستَت أو دكتوراه من قبل الطلبة -5ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .دلادة وتطبيقاهتا احلياتية اف يدرؾ اذنية دراسة ا -1ج

 يدرؾ اذنية االعتبارات األخالقية يف البحث الًتبوي -2ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) امة والتأىيلية ادلنقولة ادلهارات الع -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  فاىيم اخلاصة عن ادلوضوعمهارات إعداد ادل 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 .مراحل التوصل إذل ادلعرفة تعلم 3

تعلم ماىية العلم ، أىداؼ العلم 
 ، خصائص البحث .

 تعلم البحث الًتبوي وخطواتو.

رات األخالقية يف تعلم االعتبا
 البحث الًتبوي.

 العلم والبحث العلمي 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح

2 

 :تصنيف البحوث تعلم 3

 البحث الوصفي.

 البحث التجرييب.

 البحث التارسني

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح العلم والبحث العلمي 

3 

مصادر احلصوؿ على   تعلم 3
 .ادلشكلة

 شكلة.قواعد صياغة ادل

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح مشكلة البحث وفرضياتو:
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4 

 .متغَتات البحث  تعلم 3

 فرضيات البحث.

مراجعة األدبيات 
ادلتصلة مبشكلة 

 .البحث

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح مشكلة البحث وفرضياتو:

5 

 االستبياف.  تعلم اجراء 3

 ادلقابلة

 تقومي البنائيال عرض دنوذج أفراد الدراسة 

6 
 ادلالحظة.  تعلم 3

 

 التقومي البنائي احملاضرة أفراد الدراسة 

 امتحاف الشهر االوؿ اختبارات موضوعية ومقالية 3 7

 التقومي البنائي احملاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث. تعلم 3 8

 لتقومي البنائيا احملاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث. تعلم 3 9

 التقومي البنائي احملاضرة ادلكتبات والبحث العلمي ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم 3 13

 التقومي البنائي احملاضرة ادلكتبات والبحث العلمي ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم 3 11

12 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي احملاضرة

13 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي احملاضرة

14 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 قبل الطلبة. دكتوراه من

 التقومي البنائي عرض دنوذج

 ومقالية   امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية 3 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

مقدمة في منهج البحث ,ـ2008يونس كرو، العزاوي،رحيم  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 لنشر،عماف،األردف.للطباعة وا ،دار دجلة1ط,العلمي

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 ـ1990حسُت،   الرمحن،أنور وعبد داود، عزيز حنا, 

، وزارة التعليم العارل والبحث العلمي، مناىج البحث الًتبوي
 دار احلكمة للطباعة والنشر، جامعة بغداد، العراؽ.
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 اي موقع يتعلق بالبحوث التربوية  ....مواقع االنًتنيت , ػ ادلراجع االلكًتونية ب

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 وصف المقرر

تعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ال

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

 ؛البرنامج.

 

 جامعة دياذل ادلؤسسة التعليمية 

 قسم العلـو/ مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  تقنيات تربوية رمز ادلقرر/ اسم  /Coll 3210 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل  

 (31) (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 اف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتية أىداؼ ادلقرر 

 تكون لدٌه مهارات استخدامها فً المشكالت الحٌاتٌةان ٌكون الطالب ملما بالمعلومات االتٌة وان ت: اهداف المقرر9 – 

 اهمٌة الوسائل والتقنٌات التربوٌة ،مفهومها وفوائدها
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 تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة

 دور نظرٌة االتصال فً تطور مفهوم التقنٌات

 الذاعة المدرسٌة، مختبرات تشمل الوسائل والتقنٌات السمعٌة)التسجٌالت الصوتٌة، ا -بعض الوسائل والتقنٌات التربوٌة
 اللغة، الرادٌو(

 )،التقنٌات البصرٌة )اللوحات، السبورات، المصورات ،الخرائط، الكرة االرضٌة، المخططات، الشرائح ،الشفافٌات 

 رة التقنٌات السمعٌة البصرٌة )االفالم بأنواعها، التلفزٌون التربوي، الفٌدٌو، السٌنما التعلٌمً؟،االتصال عن بعد، الدائ
 التلفزٌونٌة المغلقة

 االقمار الصناعٌة واالنترنٌت.

 تصمٌم التعلٌم  – مهارات تقنٌة فً التعلم والتدرٌب- 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

  :المعرفة والفهم -أ
 ٌرة النبوٌة/ان ٌدرك الطالب معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والس-1

 اف يعرؼ الطالب اذنية التقنيا ت الًتبوية وفوائدىا -2

 ان ٌعرف الطالب كٌف ٌستخدم التقنٌات التربوٌة كوٌسلة مساعدة فً التعلٌم -3

 اف يعرؼ الطالب تطور التقنيات الًتبوية -4

 ٌة(ان ٌمٌز الطالب بٌن التقنٌات التربوٌة من حٌث اصنافها)سمعٌة، بصرٌة، سمعٌة بصر -5

 ان ٌعرف الطالب نظرٌة االتصال ودورها فً عملٌة التعلم  -6

 ان ٌعرف الطالب استخدام االنترنٌت فً المساعدة على الحصول على المعلومات . -7

 ان ٌعرف الطالب كٌفٌة عمل االقمار الصناعٌة فً نقل المعرفة -8

 ً مجاله العملًان ٌعرف الطالب كٌفٌة استعمل التقنٌات التربوٌة عند تطبٌقه ف -9

 الخاصة بالموضوع المهاراتية األهداف  -ب 

 ان تتكون لدى الطلبة مهارات استخدام التقنٌات التربوٌة بجمٌع انواعها ومستوٌاتها فً المجاالت االتٌة/: 
 معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والسٌرة النبوٌة/  -1 
 ب اهمٌة التقنٌا ت التربوٌة وفوائدهاٌعرف الطال   -2

 يعرؼ الطالب كيف يستخدـ التقنيات الًتبوية كويسلة مساعدة يف التعليم  -3

 (مسعية، بصرية، مسعية بصرية)شنيز الطالب بُت التقنيات الًتبوية من حيث اصنافها   -4

 يعرؼ الطالب نظرية االتصاؿ ودورىا يف عملية التعلم    -5

 .الب استخداـ االنًتنيت يف ادلساعدة على احلصوؿ على ادلعلومات اف يعرؼ الط -6

 اف يعرؼ الطالب كيفية عمل االقمار الصناعية يف نقل ادلعرفة -7
  

 طرائق التعليم والتعلم      *

 ل          مباشر معززٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتعرٌف بالتقنٌات التربوٌة، حٌث تتم تعلٌم التقنٌات التربوٌة بشك   1-
 .لمرحلة التعلٌم االساس ا عن كٌفٌة استخدامها فً تدرٌس باالمثلة

 تهٌئة المحاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد فً المقرر الدراسً عن طرٌق االستعانة بمصادر المعلومات         سابقة الذكر.-2  
 ابالغ الطلبة بموضوع المحاضرة الالحقة للتهٌئة.-3  
 دم الطلبة اوراق تخص موضوعا او اكثر من مواضٌع قٌد الدرس.ٌق-4  
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 طرائق التقييم      *

 تأتً ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقر الدراسً التً تحصل اثناء الفصل الدراسً ونهاٌته.؟ 
 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة    -ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     *

لوب التعلٌم المباشر للتقنٌات التربوٌة حٌث تتم تعلٌم المهارات الخاصة بالتقنٌات التربوٌة من خالل استعمالها ٌستخدم عادة اس
وتشغٌلها ومعرفة خصائصها وسماتها وكٌفٌة العرض من خاللها واستخدامها لنقل المعرفة الى التالمٌذ بصورة مشوقة 

 . وتضامنٌة مع المقرر الدراسٌة
 
 

 ييم طرائق التق   *

 اثناء ونهاٌة الفصل الدراسً التٌتحصل ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقرر الدراسً تاتً 
 

 
 

  .(المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 لة التعلٌم االساستوظٌف التقنٌات التربوٌة فً تعلٌم المعرفة لدى تالمٌذ مرح-1

 استخدام التقنٌات التربوٌة فً اعطاء امثلة من خاللها ٌتم تعلم مهارات تناولها المقرر الدراسً-2

 تقٌٌم مدى اكتساب التالمٌذ فً التعلٌم االساس لمهارات تعلم االجهزة الحدٌثة  -3

 ب  وكٌفٌة تناولها بصورة مشوقة للتالمٌذ.بناء اختبارات م خالل استخدام التقنٌات التربوٌة خاصة بموضوع الحاسبو -4

 

 بنٌة المقرر 

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

تعرٌف الوسائل والتقنٌات  2 1
التربوٌة. وجودها والتعرٌف 

 بها بالقران والسنة المطهرة

 التعلٌمٌة،اول تعرٌف الوسائل
 وسٌلة تعلٌمٌة فً القران

المناقشة 
 واالستجواب

 تقوٌم بنائً

اهمٌة الوسائل والتقنٌات  2 2
 التربوٌة

استمال الوسائل التقنٌة فً  اهٌة
 التعلٌم

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب كٌف تطورت الوسائل التعلٌمٌة تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة 2 3

دور نظرٌة االتصال  فً  2 4
 مفهوم التقنٌات التربوٌة

نظرٌة االتصال ودورها فً 
 عملٌة التعلم

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

بعض الوسائل والتقنٌات  2 5
 التربوٌة

تصنٌف الوسائل والتقنٌات 
 التربوٌة

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً --------- اسئلة من المادة المقررة امتحان شهري 2 6

 باالذن الوسائل التً تسمع الوسائل والتقنٌات السمعٌة 2 7
 استخدام حاسة السمع

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

الوسائل التً ٌتم العرض لترى  الوسائل والتقنٌات البصرٌة 2 8
بالعٌن أي استخدام حاسة 

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب
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 البصر

السمعٌة  الوسائل والتقنٌات 2 9
 البصرٌة

 الوسائل التً تكون سمعٌة
وبصرٌة أي استخدام حاستً 

 السمع والبصر

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

الصناعٌة  باالقمار تعرٌف االقمار الصناعٌة وعملها 2 11
 وكٌفٌة عملها

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

وشبكة  بالنترنٌت التعرف االنترنٌت 2 11
ة وكٌفٌة المعلومات الدولٌ

الدخول له والبحث واٌصال 
 المعلومات

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب كٌفٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً تصمٌم التعلٌم 2 12

البٌئة المحلٌة وتصمٌم التقنٌات  2 13
 التربوٌة

كٌفٌة تصمٌم التقنٌات التربوٌة 
 من البٌئة المحلٌة

 تقوٌم بنائً ابمناقشة واستجو

عرض االجهزة امام  بعض اجهزة العرض 2 14
 الطلبةوتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

عرض االجهزة امام الطلبة  بعض اجهزة العرض 2 15
 وتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

 البنٌة التحتٌة 

االعتماد  ٌوجد كتاب منهجً معتمد وقرر للتدرٌس لكن ٌتم ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
العلمٌة  للدمادة على مصادر  متنوعة تغطً الجانب النظري

 المقررة

ماجستير طرائق تدريس ومدرس  الكريطي رياض كاظم عزوز ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  2
بكلية التربية  –التقنيات التربوية في قسم التربية الخاصة 

التربوية جامعة بابل كتاب حمل عنوان )التقنيات  –االساسية 
رؤية منهجية معاصرة ( صدر عن مكتبة العالمة الحلي للنشر 
والتوزيع في بابل بطبعته االولى ودار صفاء للطباعة والنشر 

 عمان –والتوزيع في المملكة االردنية الهاشمية 
 

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 
 ،....  ( ) المجالت العلمٌة ، التقارٌر

العلمٌة التً تتناول جزء او اكثر  واالبحوث ب والدورٌاتالكت
 من المادة الدراسٌة

ب ـ المراجع االلكترونٌة، مواقع االنترنٌت 
.... 

جمٌع المراجع التً تخص التقنٌات التربوٌة ولها عالقة 
 بموضوع المادة المقررة

 
  ًخطة تطوٌر المقرر الدراس 
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 ٗٔٞرط ٝطق أُوشس

 َباث / أ.و.د. سعُذ حًُذفسهجت 

 وصف انًقرر

 

 

 عبٓؼخ د٣ب٤ًِ/٠ُخ اُزشث٤خ االعبع٤خ ٤ٔخأُؤعغخ اُزؼ٤ِ .115

 هغْ اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .116

  3317ػِْ اُلغِغخ اُ٘جبر٤خ / اعْ / سٓض أُوشس .117

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .118

 اُخبٓظ / اُضبُضخ اُلظَ / اُغ٘خ .119

 61 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .111

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .111

  أُوشس أٛذاف .112

  -عؼَ اُطِجخ هبدس٣ٖ ػ٠ِ إٔ:
 ٣زؼشف ػ٠ِ ػِْ اُلغِغخ اُ٘جبر٤خ , أ٤ٔٛخ ػِْ اُلغِغخ 

 اْٛ كشٝع ػِْ اُلغِغخ اُ٘جبر٤خ 
 ٝػالهخ ػِْ اُلغِغخ اُ٘جبر٤خ ثبُؼِّٞ االخشٟ 

 ٓذخَ ا٠ُ ػِْ اُلغِغخ اُزطج٤و٤خ 
 اُخ٤ِخ ٝ االٗغغخ ٝاٗٞاػٜب ٝٓ٘شأٛب

 ٝاُـبصاد  االٗزشبس ك٢ اُغٞائَ

 ػالهخ اُغٜذ األصٓٞص١ ثبُؼـؾ االٗزشبس١ 

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

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

 ؛البرنامج.
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 اُجِضٓخ ٝأٗٞاػٜب ٝؽشم اُشلبء ٜٓ٘ب 

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .51

  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف اُطبُت ٓب ٛٞ ػِْ اُلغِغخ ٝٓب ٛٞ ػِْ اُلغِغخ اُ٘جبر٤خ -1أ

 اُلغِغخ اُ٘جبر٤خ  إ ٣ذسى اُطبُت ا٤ٔٛخ دساعخ ػِْ-2أ

 إ ٣ؼشف اُطبُت أُٞاػ٤غ اُشئ٤غ٤خ ك٢ ػِْ اُلغِغخ اُ٘جبر٤خ  -3أ

 ٣ؼشف اُخ٤ِخ ٌٝٓٞٗبرٜب ٝاالٗغغخ ٝاٗٞاػٜب -4أ
 ٣زؼشف اُطبُت ػ٠ِ ػ٤ِٔخ اُزش٤ًت اُؼٞئ٢ ٝاُز٘لظ ك٢ اُ٘جبربد  -5أ

 ُِ٘جبد٣زؼشف اُطبُت ػ٠ِ اُج٤ئبد أُخزِلخ ٝربص٤شارٜب ػ٠ِ اُشٌَ اُظبٛش١   -6أ

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 ٣شعْ اُطبُت اُخ٤ِخ ٌٝٓٞٗبرٜب– 1ة

 ٣وّٞ ثئعشاء اُزغبسة ػٖ اُ٘لبر٣خ ٝاالٗزشبس  – 2ة

 ٣وّٞ ػٖ ؽش٣ن اُزغشثخ ثبُزؼشف ػ٠ِ ػ٤ِٔخ اُزش٤ًت اُؼٞئ٢ ٝاُز٘لظ  – 3ة

 ٣ؾؼش اُطبُت أُؾب٤َُ اُـش٣ٝخ ٝاُؾو٤و٤خ ٝاُؼبُوخ     -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽش٣وخ أُؾبػشح

 ؽش٣وخ االعزغٞاة 

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ ٝؽَ أُشٌالد

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٗبد اُغش٣ؼخ 

 األٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١    

 اُجؾٞس ٝاُزوبس٣ش اُؼ٤ِٔخ

 

 
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ب ك٢ اُزؼشف ػ٠ِ اُؾوبئن اُؼ٤ِٔخ٣ضٖٔ اُطبُت ا٤ٔٛخ اُلغِغخ اُ٘جبر٤خ ٝدٝسٛ -1ط

 ٣ضٖٔ اُطبُت دٝس اُؼِٔبء ٝأُخزظ٤ٖ ك٢ ٓغبٍ ػِْ اُلغِغخ ٝكشٝػٜب أُخزِلخ -2ط

 دٝس اُ٘جبربد ك٢ اعزخشاط اٌُض٤ش ٖٓ اُؼوبساد اُظ٤ذال٤ٗخ -3ط

 ٣ضٖٔ اُطبُت دٝس اُزو٤٘بد اُؾذ٣ضخ ٝاُٜشٓٞٗبد اُ٘جبر٤خ ك٢ ص٣بدح االٗزبط اُ٘جبر٢  -4ط

  
 شائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ؽ    

 ؽش٣وخ أُؾبػشح

 ؽش٣وخ االعزغٞاة 

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ ٝؽَ أُشٌالد

 االعزٌشبف ٝعٔغ اُؼ٤٘بد ٝأُٔبسعخ اُؼ٤ِٔخ ك٢ أُخزجش

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    
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 االٓزؾبٗبد اُغش٣ؼخ ٝاالعئِخ اُز٤ًخ

  اػذاد اُزوبس٣ش اُؼ٤ِٔخ ؽٞ أُٞاػ٤غ أُخزِلخ ٖٓ اُلغِغخ اُ٘جبر٤خ

 االٓزؾبٗبد اُزؾش٣ش٣خ
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 ٜٓبسح اُزؼبَٓ ٓغ اُ٘جبربد ٤ًٝلخ أُؾبهظخ ػ٤ِٜب -1د

 ؽشم صساػخ اُ٘جبربد ٝاًضبس أُل٤ذح ٜٓ٘ب -2د

 ط اٌُض٤ش ٖٓ االٓشاع٤ًل٤خ االعزلبدح ٖٓ اُ٘جبربد ك٢ ػال -3د

 كْٜ اُطش٣وخ أُضب٤ُخ ك٢ ص٣بدح ؿِخ اُ٘جبربد ٝاالًزلبء اُـزائ٢ -4د

 كْٜ اُطشم اُظؾ٤ؾخ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ االعٜضح اُؼ٤ِٔخ أص٘بء اعشاء اُزغبسة  -5د
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 ث٤٘خ أُوشس .52

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

إ ٣ؼشف اُطبُت  6 1

ٓلّٜٞ ػِْ اُلغِغخ 

 اُ٘جبر٤خ ٝاُخ٤ِخ اُ٘جبر٤خ 

اُلغِغخ اُ٘جبر٤خ 

 ٝاُخ٤ِخ اُ٘جبر٤خ 
 أُؾبػشح

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبًبح

اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ 

عش٣ؼخ 

ٝاخزجبساد 

 شل٣ٞخ االداء
٣ؼشف اُطبُت  6 2 

األٗغغخ اُ٘جبر٤خ 

 ٝٓ٘شأٛب ٝأٗٞاػٜب 

ر٤خ األٗغغخ اُ٘جب

 ٝأٗٞاػٜب ٝٓ٘شأٛب 
------- ------- 

٣ؼشف اُطبُت  6 3

 االٗزشبس ٝأٗٞاػٚ 
االٗزشبس ك٢ اُغؤاٍ 

 ٝاُـبصاد , األصٓٞص٣خ 
------- -------- 

٣ؼشف اُطبُت ػٖ  6 4

اُجِضٓخ ٝأٗٞاػٜب 

 ٝؽشم اُشلبء ٜٓ٘ب 

اُجِضٓخ ٝاُشلبء ٖٓ 

 اُجِضٓخ 
-------- ------- 

٣لْٜ اُطبُت  6 5

ظبص ثٞاعطخ االٓز

 اُغزٝس ٝطؼٞد أُبء 

آزظبص ٝطؼٞد 

 أُبء 
------- ------- 

إ ٣زؼشف اُطبُت  6 6

ػ٠ِ آزظبص أُٞاد 

 أُزاثخ 

آزظبص أُٞاد 

 أُزاثخ 
------ -------- 

 

7 

 

 

 

٣لْٜ اُطبُت اُ٘زؼ  6

ٝكوذإ أُبء ) االدٓبع 

 ٝاالدٓبء (

 -------- --------- اُ٘زؼ ٝكوذإ أُبء

 

 

 

 

8 

 

 

آزؾبٕ شٜش اٍٝ  6

 ٗظش١ ٝػ٢ِٔ

اخزجبساد  ------ -----

رؾش٣ش٣خ 

 ٝشل٣ٞخ االداء

 

9 

 

 

 

إ ٣لْٜ اُطبُت  6

اُزش٤ًت اُؼٞئ٢ 

ٝرلبػالد اُؼٞء 

 ٝاُظالّ 

اُزش٤ًت اُؼٞئ٢ 

 ٝخضٕ اُطبهخ 

أُؾبػش 

أُخزجش 

أُ٘بهشخ 

 ٝأُؾبًبد

اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ 

 ٝشل٣ٞخ االداء

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

6 

إ ٣لْٜ اُطبُت اُز٘لظ 

 اُٜٞائ٢ ٝاُالٛٞائ٢ 

اُز٘لظ ٝرؾش٣ش اُطبهخ 

  ATPٝاٗطالم اُـ 

------ ------- 
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .53
 

 عظيم سيد زلمد علم الفسلجة النباتية / د. عبدال ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1
 علم الفسلجة النباتية / د. حترير رمضاف 

 علم الفسلجة النباتية / د. عبدالعظيم سيد زلمد  )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2
 علم الفسلجة النباتية / د. حترير رمضاف 

 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
Advance plant physiology / Auther Devlen  
  علم الفسلجة النباتية / د. حسُت علي السعدي و د. عبداهلل ادلوسوي 

 

 

11 

 

6 

٣ؼشف اُطبُت ٗٔٞ 

اُ٘ٞاح ٝاُؼٞآَ 

أُؤصشح ػ٤ِٚ 

 ٝٓ٘ظٔبد اُ٘ٔٞ 

ٗٔٞ اُ٘جبد ٝٓ٘ظٔبد 

 اُ٘ٔٞ 

----- ----- 

إ ٣ؼشف اُطبُت  6 12

 اُٜشٓٞٗبد اُ٘جبر٤خ  

د اُ٘جبر٤خ اُٜشٓٞٗب

 ٝاٗٞاػٜب 

-------- ------ 

إ ٣ؼشف اُطبُت  6 13

صساػخ األٗغغخ 

ٝاُخال٣ب اُ٘جبر٤خ 

ٝاألٝعبؽ اُضسػ٤خ 

 ٝؽشم اُزٌبصش 

صساػخ االٗغغخ 

 ٝأٝعبؽ اُزٌبصش 

----- ----- 

إ ٣ؼشف اُطبُت  6 14

اُغٌٕٞ ٝإٌُٔٞ ك٢ 

 اُ٘جبد 

 ------- ------- اُغٌٕٞ ٝإٌُٔٞ 

ْ اُج٤ئخ ٝػالهزٚ ػِ 6 15

ثبُزشٌَ اُ٘جبر٢ رؾَٔ 

اُغلبف ٝاالٗغٔبد 

 ٝأُِٞؽخ

اُغلبف ٝاالٗغٔبد 

 ٝأُِٞؽخ 

------- ----- 

آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ  6 16

 ٗظش١ ٝػ٢ِٔ

اخزجبساد   

رؾش٣ش٣خ 

 ٝشل٣ٞخ االداء
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ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
Cactusnetwork.org 

Fao.org 

 
 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .54

   

ع اكالّ ٝٓظٞسارؼٖ اُ٘جبربد ٝاُخال٣ب ٝاالٗغغخ ٝاالػؼبء رٞك٤ش ٝعبئَ ػشع ك٢ اُوبػبد اُذساع٤خ ُؼش-1

 اُ٘جبر٤خ

 اػبكخ ٓلشداد ثبُٔوشس اُذساع٢ رشَٔ اُٞهٞد اُؾ١ٞ٤ ٝاُطبهخ أُزغذد ٝػالهخ اُزِٞس ثبُـطبء اُ٘جبر٢-2

د اهبٓخ ص٣بساد ٤ٓذا٤ٗخ ُِٔشبرَ ٝاُـبثبد اُوش٣جخ ُِزؼشف ػ٠ِ ا٤ٔٛزٜب ك٢ ر٘و٤خ اُغٞ ٝاُزخِض ٖٓ ِٓٞصب-3

 اُج٤ئخ

 اُو٤بّ ث٘شبؽبد ػ٤ِٔخ ع٣ٞ٘خ اُـب٣خ ٜٓ٘ب ؿشط سٝػ أُؾبكظخ ػ٠ِ اُج٤ئخ ٤ًٝل٤خ د٣ٔٔٞرٜب ُِظبُؼ اُؼبّ-4
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 ٗٔٞرط ٝطق أُوشس  

 عهى انطفُهُاث / أوش زايم عبذ انكرَى  -يادة :

 وصف انًقرر

 

 

 كهُت انخربُت اِساسُت أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .113

 هغْ اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .114

 3318اُطل٤ِ٤بد / اعْ / سٓض أُوشس .115

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .116

 اُخبٓظ / اُضبُضخ اُلظَ / اُغ٘خ .117

 61 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .118

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .119

 أٛذاف أُوشس .121

 اىداؼ ادلقرر)الطفيليات(

 تعريف علم الطفيليات-1

 ية األخرىبياف كيفية التعامل مع الطفيليات واالحياء اجملهر -2

 اف يتعرفوا على االضرار اليت تسببها الطفيليات  لالنساف والكائنات االخرى-3

 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .55

  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف اُطل٤ِ٤بد ٝاُؼالهخ ث٤ٖ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ األخشٟ-1أ

 عغبّ اُطل٤ِ٤بدإ ٣ج٤ٖ رشا٤ًت اُز٢ رزٌٕٞ ٜٓ٘ب ا-2أ

 إ ٣شعْ رش٤ًت عغْ اُذ٣ذإ اُطل٤ِ٤خ -3أ
 إ ٣ششػ ٤ًل٤خ ؽذٝس اُزٌبصش ك٢ اُطل٤ِ٤بد-4أ
 إ ٣زؼشف ػ٠ِ اٗٞاع اُز٤ٌلبد اُز٢ رؾظَ ك٢ اُطل٤ِ٤بد -5أ
 إ ٣زًش اػشاس اُطل٤ِ٤بد  -6أ

 
  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 اُطل٤ِ٤خإ ٣وبسٕ ث٤ٖ ٓغب٤ٓغ اُذ٣ذإ – 1ة

 إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ اُظلبد اُؼبٓخ ُِطل٤ِ٤بد – 2ة

 إ ٣زًش اُزشاثؾ ث٤ٖ أُشاؽَ األعبع٤خ ُذٝسح ؽ٤بح اُطل٢ِ٤ – 3ة

 إ ٣ؼشف االٓشاع اُز٢ رغججٜب اُطل٤ِ٤بد ثأٗٞاػٜب -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ظ ٜٝٓ٘بُزوذ٣ْ أُبدح ا٠ُ اُطِجخ رْ اعزخذاّ اُؼذ٣ذ ٖٓ ؽشائن اُزذس٣

 ؽش٣وخ أُؾبػشح -

 ؽش٣وخ االعزغٞاة -

 ؽش٣وخ أُؾبًبح -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -

 ؽش٣وخ أُخزجش -

 

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ -
 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -
 اخزجبساد االداء -
 اُجؾٞس -

 

 
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ؼِوخ ثٔبدح اُطل٤ِ٤بدر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝرؾ٤َِ أُٞاػ٤غ أُز-1ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبالداء اُؼ٢ِٔ ك٢ أُخزجش-2ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ أُٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثأٓشاع اُز٢ رغججٜب اُطل٤ِ٤بد-3ط

أُزؼِوخ ثبألٓشاع اُز٢ ثأ٣غبد اُؼالعبد  ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ  -4ط

 رغججٜب اُطل٤ِ٤بد

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     
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 ؽش٣وخ أُخزجش -
 ؽش٣وخ أُؾبًبح -
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -

 

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 اخزجبساد رؾش٣ش٣خ -28
 اخزجبساد شل٣ٞخ  -29
 اخزجبساد االداء -31

 

 

 
 خ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِواُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 إ ٣زؼشف ػ٠ِ اُطل٤ِ٤بد اُذ٣ٞٓخ-1د

 إ ٣زؼشف ػ٠ِ اُذ٣ذإ اُخ٤ط٤خ-2د

 إ ٣زٌٖٔ ٖٓ عٔغ ٓؼِٞٓبد اًضش ػٖ آشاػ٤خ اُطل٤ِ٤بد-3د

    ر٤ٜئخ اُطبُت ُِغضء اُؼ٢ِٔ اُخبص ثِٔبدح ك٢ أُخزجش-4د
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 ث٤٘خ أُوشس .56

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

إ ٣زؼشف اُطبُت  4 األٍٝ

ػ٠ِ ٓظبدس اُؼذٟٝ 

 ثبُطل٤ِ٤بد

ٓظبدس اُؼذٟٝ 

ثبُطل٤ِ٤بد)ػٖ ؽش٣ن 

اُغِذ ٝأُش٤ٔخ 

 ٝاُغٜبص اُٜؼ٢ٔ(

 أُخزجش-

 أُؾبػشح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبًبح-

اخزجبساد     

) رؾش٣ش٣خ  

 شل٣ٞخ

 االداء( 
إ ٣ج٤ٖ اُطبُت  4 اُضب٢ٗ

األؽٞاس أُؼذ٣خ 

 ُِطل٤ِ٤بد

األؽٞاس أُؼذ٣خ 

 ُِطل٤ِ٤بد )األخٔبط(
 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُخزجش-

 أُ٘بهشخ-

اخزجبساد) 

رؾش٣ش٣خ 

 شل٣ٞخ 

 االداء(
إ ٣ؼشف اُطبُت  4 اُضبُش

اُزظ٤٘ق اُؼبّ 

 ُِطل٤ِ٤بد

رظ٤٘ق اُطل٤ِ٤بد 

)االٝا٢ُ أُزطلِخ ػ٠ِ 

خ اُذّ ٝاألٗغغ

 ٝاألٝا٢ُ أُؼ٣ٞخ(

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

اخزجبساد 

)رؾش٣ش٣خ 

 شل٣ٞخ 

 األداء(
إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  4 اُشاثغ

ٓؼشكخ األٝا٢ُ 

 اُطل٤ِ٤خ

اُشٌَ اُؼبّ ٝاُج٤٘خ 

ٝاالٓشاع اُز٢ 

رغججٜب ٝاُزشخ٤ض 

 ٝاُٞثبئ٤خ

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

اخزجبساد 

٣ش٣خ )رؾش

 شل٣ٞخ 

 األداء(
إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  4 اُخبٓظ

رؼش٣ق اُؾ٤ٞاٗبد 

 األٝا٢ُ أُؼ٣ٞخ

أُزؾٞالد 

أُؼ٣ٞخ,أُزؾُٞخ 

اُؾبُخ ُِ٘غ٤ظ, 

 أُزؾُٞخ اُو٤ُٗٞٞخ

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

اخزجبساد 

 )شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ

 االداء(
إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  4 اُغبدط

 ٓؼشكخ اُغٞؽ٤بد

 أُؼ٣ٞخ

اُغ٤بسد٣ب أُِج٤ِخ, 

أُشؼشح 

اُجشش٣خ,أُشؼشح 

اُالطوخ,أُشؼشح 

 أُٜج٤ِخ

 أُخزجش-

 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 أُؾبػشح-

اخزجبساد 

)االداء 

اُشل٣ٞخ 

 رؾش٣ش٣خ(

إ ٣ج٤ٖ اُطبُت ط٘ق  4 اُغبثغ

 اُٜذث٤بد أُؼ٣ٞخ
اُٜذث٤بد أُؼ٣ٞخ 

 ٝاُجٞؿ٤بد أُؼ٣ٞخ
 أُؾبًبح-

 أُ٘بهشخ-

 ؾبػشحأُ-

 أُخزجش-

اخزجبساد 

 )األداء 

شل٣ٞخ 

 رؾش٣ش٣خ(
اخزجبساد   آزؾبٕ اُشٜش األٍٝ  4 اُضبٖٓ

)شل٣ٞخ 

رؾش٣ش٣خ 

 األداء(

إ ٣ؾذد اُطبُت اثشص  4 اُزبعغ

طلبد اُؾ٤ٞاٗبد 

األٝا٢ُ أُزطلِخ ػ٠ِ 

 اُذّ ٝاالٗغغخ

اُغٞؽ٤بد اُذ٣ٞٓخ 

 ,اُِشٔب٤ٗب,أُضوج٤بد
 أُؾبًبح

 أُ٘بهشخ

 أُخزجش

 ُٔؾبػشحا

اخزجبساد  

)شل٣ٞخ 

رؾش٣ش٣خ 

 األداء(

اخزجبساد  أُؾبًبحطلبد اُطل٤ِ٤بد إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  4 اُؼبشش
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رؾذ٣ذ طلبد 

 اُجٞؿ٤بد اُذ٣ٞٓخ
 أُخزجش أُزظٞسح/اُجٞؿ٤خ 

 أُ٘بهشخ

 أُؾبػشح

)شل٣ٞخ 

رؾش٣ش٣خ 

 األداء(

إ ٣ؾذد اُطبُت  4 اؽذ ػشش

اُذ٣ذإ   ٤ٔٓضاد

 اُطل٤ِ٤خ

اُذ٣ذإ ٤ٔٓضاد 

 اُؾِو٤بد/اُطل٤ِ٤خ 

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبًبح

 أُؾبػشح

اخزجبساد 

)األداء  

شل٣ٞخ 

 رؾش٣ش٣خ(

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  4 اص٠٘ ػشش

ششػ اٗٞاع اُذ٣ذإ 

 أُٔغٞدح

اُذ٣ذإ أُٔغٞدح 

أُؼ٣ٞخ ٝاُذ٣ذإ 

أُٔغٞدح اُذ٣ٞٓخ 

 ٝاُ٘غ٤غ٤خ

 أُؾبًبح

 أُ٘بهشخ

 أُخزجش

 أُؾبػشح

د اخزجبسا

)األداء 

رؾش٣ش٣خ 

 شل٣ٞخ(

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  4 صالصخ ػشش

رؼذاد اٗٞاع اُذ٣ذإ 

 أُ٘جغطخ

اُشش٣ط٤بد 

 ٝأُضوٞثبد

 

 أُؾبًبح

 أُ٘بهشخ

 أُخزجش

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
   )شل٣ٞخ
  األداء

 رؾش٣ش٣خ(

إ ٣زؼشف اُطبُت  4 اسثؼخ ػشش

 ػ٠ِ اٗٞاع أُضوٞثبد

 أُضوٞثبد أُؼ٣ٞخ

 ُذ٣ٞٓخأُضوٞثبد ا

 أُضوٞثبد اُشئ٣ٞخ

 أُؾبًبح 

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبػشح

 اخزجبساد
 )األداء

 رؾش٣ش٣خ
 شل٣ٞخ(

اُخبٓظ 

 ػشش

 اخزجبساد  آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ  4
 )األداء
 شل٣ٞخ

 رؾش٣ش٣خ(

      

 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .57

 اعزخذاّ أُٞاهغ األٌُزش٤ٗٝخ -

 أُغالد اُؼ٤ِٔخ -

 أُ٘شٞسح ٝأُؾبػشاد اُؼ٤ِٔخ اُجؾٞس -

 ٓٞاًجخ ًَ ٓب ٛٞ عذ٣ذ ك٢ ٤ًل٤خ ا٣ظبٍ أُبدح ُِٔزؼ٤ِٖٔ ٖٓ ؽشائن ٝاعب٤ُت رذس٣غ٤خ ؽذ٣ضخ-
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .18
 اُوشاءاد 

 كتب مادة علم الطفيليات- ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1
 كتب مادة األحياء اجملهرية-

 مصادر ، مواقع الكًتونية )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2
 
 
 
 
 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
 اجملهرية وغَتىا من البحوث ادلنشورة  اجملالت العلمية اخلاصة باألحياء

ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
…… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف المقررنموذج 
 مادة / علم الكيمياء الحياتية/ م.م. مثنى سعيد علي
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 وصف المقرر

 
 

 كلية التربية اآلساسية ادلؤسسة التعليمية .121

 قسم العلـو    القسم العلمي  / ادلركز .122

 3319/ علم الكيمياء احلياتية اسم / رمز ادلقرر .123

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة .124

 اخلامس / الثالثة الفصل / السنة .125

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .126

 1/10/2017 الوصف  تاريخ إعداد ىذا .127

 أىداؼ ادلقرر .128

 (الكيمياء العامةاىداؼ ادلقرر)

 الكيمياء العامةتعريف -1

 وخصائص ادلوادانواع بياف -2

 ادلواد الكيمياوية ادلوجودة فيب ادلختربعمل كل نوع من انواع اف يتعرفوا على -3

 

 

 

 

 
 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق 
 ؛بُت وصف الربنامج.االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها و 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .58
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 األىداؼ ادلعرفية   -أ
 الكيمياء احلياتية.اف يعرؼ -1أ

 ادلواد الكيمياويةاف يبُت انواع -2أ
 االدوات الكيمياويةاف يرسم سلتلف انواع  -3أ
 ادلواد الكيمياويةاف يشرح وظيفة -4أ

 ....اخلادلواد الكيمياويةاف يتعرؼ على انواع  -5أ

 

 األىداؼ ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 
 ادلواد الكيمياويةاف يقارف بُت انواع – 1ب
 ادلواد الكيمياويةاف يوضح بشكل مفصل الصفات العامة لكل نوع من انواع  – 2ب
 و...اخل ادلواد الكيمياويةاف شنيز بُت – 3ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 لتقدمي ادلادة اذل الطلبة ًب استخداـ العديد من طرائق التدريس ومنها
 احملاضرة طريقة -
 طريقة االستجواب -
 طريقة احملاكاة -
 طريقة ادلناقشة -
 طريقة ادلخترب -
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االمتحاف التحريري -

 االمتحاف الشفوي -

 اختبارات االداء -

 البحوث -

 
 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 مياءالكيدتكُت الطلبة من التفكَت وحتليل ادلواضيع ادلتعلقة مبادة -1ج
 دتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة باالداء العملي يف ادلخترب-2ج
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 مادةدتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل ادلواضيع ادلتعلقة الية عمل كل -3ج
ادلواد الكيمياوية النسبة ا دتكُت الطلبة من التفكَت والتحليل للمواضيع ادلتعلقة  بأرناد العالجات ادلتعلقة باألمراض اليت تسببه -4ج

 لالنساف
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة ادلخترب -

 طريقة احملاكاة -

 طريقة ادلناقشة -

 

 
 

 طرائق التقييم    

 اختبارات حتريرية -31

 اختبارات شفوية  -32

 اختبارات االداء -33

 
 
 

 بلية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقا -د 
  علم الكيمياءاف يتعرؼ على -1د
  اف يتعرؼ على ادلواد الكيمياوية-2د
 معلومات اكثر عن انواع ادلواد الكيمياوية اف يتمكن من مجع-3د
 هتيئة الطالب للجزء العملي اخلاص بلمادة يف ادلخترب   -4د
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 بنية ادلقرر .59

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع ادلطلوبةسلرجات التعلم  الساعات األسبوع

 ادلخترب-  - الكيمياء الحياتية : - 2 األوؿ
 احملاضرة-
 ادلناقشة-
 احملاكاة-

اختبارات     ) 
 حتريرية  شفوية

 االداء( 

مقدمة عن  -1 2 الثاين
اىمية الكيمياء 

الحياتية 
وعالقتيا 
بالعموم 
 االخرى.

 ادلخترب-  -
 احملاكاة-
 ادلخترب-
 ادلناقشة-

اختبارات) 
 حتريرية شفوية 

 االداء(

الجزيئات  -2 2 الثالث
الحياتية 

االساسية التي 
تبني الكائن 

 الحي.

 ادلخترب-  -
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

اجزاء الخمية  -3 2 الرابع
والعمميات 

الحياتية التي 
 تتم فييا.

 ادلخترب-  -
 اكاةاحمل-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات 
 )حتريرية شفوية 

 األداء(

 الكربوىيدرات : - 2 اخلامس
 ادلخترب- 

 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

 اختبارات )شفوية
 حتريرية
 االداء(

تعريف ووجود  -1 2 السادس
 الكربوىيدرات.

 ادلخترب-  -
 احملاكاة-
 ادلناقشة-
 احملاضرة-

اختبارات )االداء 
 ة حتريرية(الشفوي

 اختبارات )األداء  احملاكاة-  -تصنيف  -2 2 السابع
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 ادلناقشة- الكربوىيدرات.
 احملاضرة-
 ادلخترب-

 شفوية حتريرية(

اىمية  -3 2 الثامن
 الكربوىيدرات.

اختبارات )شفوية    -
 حتريرية األداء(

 احملاكاة  - البروتينات : - 2 التاسع
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

اختبارات  
ريرية )شفوية حت

 األداء(

وظائف  -1 2 العاشر
 البروتينات.

 احملاكاة  -
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

اختبارات )شفوية 
 حتريرية األداء(

االحماض  -2 2 احد عشر
االمينية، 
 البيتيدات.

 ادلخترب  -
 ادلناقشة
 احملاكاة
 احملاضرة

اختبارات )األداء  
 شفوية حتريرية(

 احملاكاة  - الدىون : - 2 اثٌت عشر
 شةادلناق

 ادلخترب
 احملاضرة

اختبارات )األداء 
 حتريرية شفوية(

وظائف  -1 2 ثالثة عشر
 الدىون.

 احملاكاة  -
 ادلناقشة
 ادلخترب

 احملاضرة

 اختبارات

   )شفوية
 حتريرية(  األداء

تصنيف  -2 2 اربعة عشر
الدىون 

 واىميتيا.

 احملاكاة   -
 ادلخترب
 ادلناقشة
 احملاضرة

 )األداء اختبارات

 شفوية( حتريرية

االحماض النووية  - 2 اخلامس عشر
: 

 )األداء اختبارات  
 شفوية

 حتريرية(
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 البنية التحتية  .19

 القراءات 

 علم الكيمياء احلياتيةكتب مادة - ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 علم الكيميا العامة  ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 مصادر ، مواقع الكًتونية

 
 
 
 

)   اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا               
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 وغَتىا من البحوث ادلنشورة  بالكيمياءاجملالت العلمية اخلاصة 

 …… ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 

    امتحاف الشهر الثاين  

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  .60

 استخداـ ادلواقع األلكًتونية -
 اجملالت العلمية -
 البحوث ادلنشورة واحملاضرات العلمية -
 علمُت من طرائق واساليب تدريسية حديثةمواكبة كل ما ىو جديد يف كيفية ايصاؿ ادلادة للمت-
 
 
 



انصفحت   

241 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سٔٞرط ٝطق أُوشٗ  

 مادة : الطحالب والفطريات / م. تمارا عامر طو

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

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 ٤ًِخ اُزشث٤خ االعبع٤خ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .129

 هغْ اُؼِّٞ    / أُشًض ٢ِٔ ؼاُوغْ اُ .131

 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ اعْ / سٓض أُوشس .131

 3321اُطؾبُت ٝاُلطش٣بد / أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .132

 اُخبٓظ / اُضبُضخ اُلظَ / اُغ٘خ .133

 61 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .134

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .135

 )ؽؾبُت ٝكطش٣بد( أٛذاف أُوشس .136

 -جعل الطلبة قادرين على :

 الصفات العامة للفطريات، فروع علم الفطريات ،نظريات نشأة الطريات، انتشار الفطريات، -تعريف علم الفطريات، معرفة: -ا

 معرفة اشكاؿ الفطريات، اف يتعرؼ الطالب على متطلبات النمو وطرؽ تغذية الفطريات ،بياف طرؽ التكاثر للفطريات،

 يات،دراسة انواع تعود لكل قسم من اقساـ تصنيف الفطريات مثل فطر سبايروجلينيا،فطر عفن اخلبز،فطرعش الغرابتصنيف الفطر 

 تعريف الطحالب، معرفة الصفات العامة للطحالب،معرفة كيفية تكاثر الطحالب -ب

 تصنيف الطحالب

،طحلب دراسة دناذج طحلبية كمثاؿ لكل صنف من اصناؼ الطحالب ،كطحلب اليوغلينا
 الكالميدوموناس،الدايتومات،الفولفكس..اخل.دراسة عالقة االنساف والطحالب

 
 
 

 ؛البرنامج.

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .61
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  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف ػِْ اُلطش٣بد -1أ

 إ ٣ذسط ٓذٟ اٗزشبس اُلطش٣بد ك٢ اُطج٤ؼخ-2أ

 شٌبٍ اُلطش٣بد ,ٝك٢ ؽشم رـز٣زٜب,ٝرظ٤٘لٜب ٝرٌبصشٛبإ ٣ؼشف ٓذٟ االخزالكبد ك٢ اؽغبّ ٝا -3أ
 إ ٣ؼشف اُطؾبُت-4أ
 ٣ج٤ٖ اُظلبد اُؼبٓخ ُِطؾبُت -5أ
 إ ٣زًش ؽشم اُزٌبصش ,٣ٝغزط٤غ رظ٤٘ق اُطؾبُت . ٝٓؼشكخ االٗٞاع أُٜٔخ اهزظبد٣ب  -6أ

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 ت اُشبئؼخإ ٤ٔ٣ض اشٌبٍ اُلطش٣بد ٝاُطؾبُ- 1ة

 إ ٣زٌٖٔ ٖٓ ٓؼشكخ ٓزطِجبد اُ٘ٔٞ ُزـز٣خ اٌُبئٖ اُلطش١ ؽز٠ ٣طجوٜب ػ٘ذ صساػخ اُلطش٣بد  - 2ة

 إ ٣شعْ ؽشف اُزٌبصش ُِطؾبُت ٣ٝٞػؼ اُلشم ث٤ٖ االٗٞاع اُزظ٤٘ل٤خ أُذسٝعخ - 3ة

  اعزخذاّ االكالّ اُزٞػ٤ؾ٤خ  ألٗٞاع اُطؾبُت أُذسٝعخ   -4ة

 زؼِْ ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُ     

 ؽش٣وخ أُؾبظشح  -

 ؽشهخ االعزغٞاة -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -

 ؽش٣وخ أُخزجش -
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ ا٢ٓٞ٤ُ ٝاُشٜش١

 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ

 اُجؾٞس

 

 
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ٝػِْ اُطؾبُتر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثؼِْ اُلطش٣بد  -1ط

 ثبالداء ااُؼ٢ِٔ  ُجؼغ اُزغبسة أُخزجش٣خ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ ر٤ٌٖٔ اُطبُت  -2ط

 ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔغججبد أُشػ٤خ اُ٘برغخ ٖٓ االطبثخ ثبُلطش٣بد ٌُِبئٖ اُؾ٢-3ط

 هزظبد٣ب.ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ثبٗٞاع اُطؾبُت أُل٤ذح ا  -4ط

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ؽش٣وخ أُخزجش

 ؽش٣وخ أُؾبًبح

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    
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 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 ٓوشس اُذساعخ ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اُوبء ثؾش اٝ ٓؾبػشح ٖٓ ػٖٔ -1د

 ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اداء اُزغبسة أُخزجش٣خ ٖٓ صساػخ اٌُبئٖ ٝػَٔ اُلؾٞص اُزشخ٤ظ٤خ-2د

 ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اداسح ؽِوخ ٗوبش٤خ ٓغ صٓالئخ  -3د

    -4د

 ث٤٘خ أُوشس .62

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ٤٤ْؽش٣وخ اُزو ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

٣زؼشف اُطبُت ػ٠ِ  3 االٍٝ

 ػِْ اُلطش٣بد
ػِْ اُلطش٣بد , 

 اٗزشبسٛب,اشٌبُٜب
أُؾبظشح,أُ

 خزجش,أُ٘بهشخ
االخزجبساد 

اُزؾش٣ش٣خ 

ٝاُشل٣ٞخ 

 ٝاالداء
٣زؼشف ػ٠ِ ؽشم  3 اُضب٢ٗ

 اُزـز٣خ ٓزطِجبد اُ٘ٔٞ
 ٓؾبظشح اُزـز٣خ ك٢ اُلطش٣بد

 ٓخزجش,ٓ٘بهشخ
اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ,شلٞ

 ٣خ,ٓخزجش٣خ
٣ذسط رظ٤٘ق  3 اُضبُش

 اُلطش٣بد
ٓؾبظشح,ٓخز رظ٤٘ق اُلطش٣بد

 ثش
رؾش٣ش٣خ.ٓخ

 رجش٣خ
٣زؼشف  ػ٠ِ ػِْ  3 اُشاثغ 

اُطؾبُت,ٝػ٠ِ 

 اُظلبد اُؼبٓخ

اُطؾبُت,اُظلبد 

 اُؼبٓخ,االٗزشبس
 ٓؾبظشح

 ٓخزجش

 ٓ٘بهشخ

اخزجبساد 

شل٣ٞخ 

 ٝرؾش٣ش٣خ
٣ؼشف ػ٠ِ رٌبصش  3 اُخبٓظ

 اُطؾبُت
ؽشم رٌبصشك٢ 

 اُطؾبُت
 ؾبظشحٓ

 ٓخزجش

 اعزغٞاة

اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ,ٓخزج

 س٣خ
 ٓؾبظشح  روغ٤ْ اُطؾبُت  ٣ظ٘ق اُطؾبُت 3 اُغبدط

 ٓخزجش
 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ
ؽؾِت  ٣ذسط آضِخ ُِطؾبُت 3 اُغبثغ

٣ٞؿ٤ِ٘ب,اٌُال٤ٓذٝٓٞٗب

 ط,عجب٣ٞع٤شا

 ٓؾبظشح

 ٓخزجش
 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 ٓخزجش٣خ
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .63

 ----------- أُوشسح أُطِٞثخ ـ اٌُزت 1

 مصادر )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2
 كتب عربية واجنبية،رلالت علمية،انًتنت

 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
 

ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
 

 

 ٔوشس اُذساع٢ خطخ رط٣ٞش اُ .64

   

 رٞك٤ش اٌُزت ٝأُغالد اُؼ٤ِٔخ 

 رٞك٤ش ٌٓزجخ رزؼٖٔ اُشعبئَ ٝاالؽبس٣ؼ اُخبطخ ثبُٔوشس

رؼ٤ٖٔ ًزت رغ٤َٜ ٜٓٔٚ..ٖٓ هجَ اُؼٔبدح ُؼَٔ ص٣بساد ٤ٓذا٤ٗخ ُِٔؤعغبد ٝأُغزشل٤بد اُز٢ رذػْ ٓلشداد 

 ٓوشس اُذساعخ
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 الَخاج انُباحٍ / و. ضُاء عبذ انسخار ا -مادة :

 وصف انًقرر

 كلية التربية االساسية  مؤسسة التعليميةال

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

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

 ؛البرنامج.
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 القسم العلوم    / المركز علمي القسم ال
 3371االنتاج النباتي / اسم / رمز المقرر

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرامج التي يدخل فيها
 الزامي أشكال الحضور المتاحة

 الخامس / الثالثة الفصل / السنة

 61 )الكلي(اسية عدد الساعات الدر 

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 
 أىداف المقرر

 جعل الطلبة قادرين على : 
 تعريف االنتاج النباتي متضمنا انواعو. -1

 اىمية االنتاج النباتي. -7

 ان يعرفوا انواع االنتاج النباتي. -3

 االطالع على المشاىد العلمية للتكاثر النباتي. -4

 

 

 
 
 

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد اُخشعٓ .11

  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 رؼش٣ق االٗزبط اُ٘جبر٢ إ ٣ج٤ٖ اٗٞاػٚ. -1أ

 ٓؾبػشاد ػ٤ِٔخ رٞػؼ اُزٌبصش اُخؼش١. -2أ

 ششػ ٓؾبط٤َ اُغٌش٣خ ٝاُؾجٞة ٝؿ٤شٛب. -3أ
 ٣ؼشف اُطبُت ٓذٟ ػالهخ االٗزبط اُ٘جبر٢ ثبُذخَ اُو٢ٓٞ . -4أ
 شف ٝ ثظٞسح رٞػ٤ؾ٤خ ػالهخ االٗزبط اُ٘جبر٢ ثبُؼِّٞ االخشٟ.إ ٣ؼ  -5أ
 رٞػ٤ؼ ا٤ُخ ػَٔ اُجؾٞس اُزطج٤و٤خ ُِ٘جبد .  -6أ
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  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 إ ٣شبٛذ ػ٠ِ اُطج٤ؼخ اٗٞاع أُشبرَ. – 1ة

 إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ ا٤ٔٛخ االٗزبط اُ٘جبر٢. – 2ة

 بط اُ٘جبر٢ ثبالٓشاع اُ٘جبر٤خ.إ ٣زًش ػالهخ االٗز – 3ة

 إ ٣ؼشف ٓذٟ ا٤ٔٛخ االٗزبط اُ٘جبر٢ ُِذخَ اُو٢ٓٞ.    -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ُزوذ٣ْ أُبدح ا٠ُ اُطِجخ رْ اعزخذاّ اُؼذ٣ذ ٖٓ ؽشائن اُزذس٣ظ ٝ ٜٓ٘ب

 ؽش٣وخ أُؾبػشح  -

 ؽش٣وخ االعزغٞاة -

 ؽش٣وخ أُؾبًبح -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -

 ٣وخ أُخزجشؽش -

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١  -

 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -

 اخزجبس االداء  -

 اُجؾٞس -
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثؼِْ االٗزبط اُ٘جبر٢. -1ط

 ثبالداء اُؼ٢ِٔ ُجؼغ اُزغبسة أُخزجش١. غر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤  -2ط

 ثأ٤ٔٛخ االٗزبط اُ٘جبر٢ . ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ -3ط

 ثأ٣غبد اُزغبسة اُظؾ٤خ ُض٣بدح االٗزبط ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ   -4ط

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 

 
 ائن اُزو٤٤ْ ؽش   

 ؽش٣وخ أُخزجش. -

 ؽش٣وخ أُؾبًبح. -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ. -
 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث٤٘خ أُوشس .11

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
ٝ اعْ اُٞؽذح / أ

 أُٞػٞع
 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

إ ٣ؼشف اُطبُت  6 االٍٝ

 ا٤ٔٛخ االٗزبط اُ٘جبر٢ 
 أُخزجش - ا٤ٔٛخ االٗزبط 

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 ٓؾبط٤َ ؽجٞة  6 اُضب٢ٗ

 
 ؽ٘طخ, شؼ٤ش

 
 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 زجبساد اخ

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 أُخزجش - رسح , سص ٓؾبط٤َ ؽجٞة 6 اُضبُش

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
هظت عٌش, ث٘غش  ٓؾبط٤َ عٌش٣خ 6 اُشاثغ

 عٌش١
 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 أُخزجش - رجؾ, شب١ ٓؾبط٤َ ٓ٘جٜخ 6 خبٓظاُ

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 أُخزجش - هطٖ, عٔغْ ٓؾبط٤َ ص٣ز٤خ  6 اُغبدط

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 ُٔخزجشا - ػجبد اُشٔظ, ػظلش ٓؾبط٤َ ص٣ز٤خ 6 اُغبثغ

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 أُخزجش -  االٓزؾبٕ االٍٝ  

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 أُخزجش - هطٖ , عٞد ٓؾبط٤َ ا٤ُبف 6 اُضبٖٓ

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 ش٣خرؾش٣

 شل٣ٞخ 

 االداء
 أُخزجش - أُشبرَ أُشبرَ 6 اُزبعغ

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .12

 النصوص االساسية  ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1
 الكتب ادلقرر

 اخرى

 مصادر + موقع الكًتوين )أُظبدس(  ُٔشاعغ اُشئ٤غ٤خ ـ ا2

 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
 مصادر علمية ختص االنتاج النباٌب

 االداء أُؾبًبح -
 أُخزجش - أُشبرَ أُشبرَ 6 اُؼبشش

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
اُؾبد١ 

 ػشش
ٝ ا٤ٔٛخ اُـبثبد  اُـبثبد 6

 اٗٞاػٜب

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
اُزخط٤ؾ اُٜ٘ذع٢  اُـبثبد 6 اُضب٢ٗ ػشش

 ُِـبثبد

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
 أُخزجش - اشغبس اُلبًٜخ اُجغز٘خ 6 اُضبُش ػشش

 ٔؾبػشحاُ -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
ششٝؽ ػَٔ ثغبر٤ٖ  اُجغز٘خ 6 اُشاثغ ػشش

 اُلبًٜخ

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
اُخبٓظ 

 ػشش
اُزخط٤ؾ اُٜ٘ذع٢  اُجغز٘خ 6

 ُِجغزبٕ

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 هشخأُ٘ب -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
    آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ  

اُغبدط 

 ػشش
 أُخزجش -  ٓشاعؼخ 6

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
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ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
 

 
 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .13

 اُغبثوخ          أُؼذٍأُزطِجبد 

 47اهَ ػذد ٖٓ اُطالة      

   76اًجش ػذد ٖٓ اُطالة      
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 ٗٔٞرط ٝطق أُوشس

 عهى انخصُُف / أ.و.د. سعُذ حًُذ

 وصف انًقرر
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 عبٓؼخ د٣ب٤ًِ/٠ُخ اُزشث٤خ االعبع٤خ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .137

 هغْ اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .138

  3322ػِْ اُزظ٤٘ق / اعْ / سٓض أُوشس .139

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .141

 اُخبٓظ / اُضبُضخ اُلظَ / اُغ٘خ .141

 31 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .142

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .143

  أٛذاف أُوشس .144

  -جعل الطلبة قادرين على أف:

 يتعرؼ على علم التصنيف ، وأذنية 

 لتصنيف اىم فروع علم ا

 مدخل اذل علم التصنيف

 
 
 
 

صائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خ

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

 ؛البرنامج.

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .65
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  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف اُطبُت ٓب ٛٞ ػِْ اُزظ٤٘ق -1أ

 إ ٣ذسى اُطبُت ا٤ٔٛخ دساعخ ػِْ اُزظ٤٘ق-2أ

 إ ٣ؼشف اُطبُت أُٞاػ٤غ اُشئ٤غ٤خ ك٢ ػِْ اُزظ٤٘ق  -3أ

 

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خُٜٔبسارااألٛذاف   -ة 

 ٣ظ٘ق اُطبُت اٌُبئ٘بد– 1ة

 ٣وّٞ ثئعشاء اُزغبسة ػٖ اُ٘لبر٣خ ٝاالٗزشبس  – 2ة

 ٣وّٞ ػٖ ؽش٣ن اُزغشثخ ثبُزؼشف ػ٠ِ ػ٤ِٔخ اُزش٤ًت اُؼٞئ٢ ٝاُز٘لظ  – 3ة

 ٣ؾؼش اُطبُت أُؾب٤َُ اُـش٣ٝخ ٝاُؾو٤و٤خ ٝاُؼبُوخ     -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ٣وخ أُؾبػشحؽش

 ؽش٣وخ االعزغٞاة 

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ ٝؽَ أُشٌالد

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٗبد اُغش٣ؼخ 

 األٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١    

 اُجؾٞس ٝاُزوبس٣ش اُؼ٤ِٔخ

 

 
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 خ٣ضٖٔ اُطبُت ا٤ٔٛخ اُلغِغخ اُ٘جبر٤خ ٝدٝسٛب ك٢ اُزؼشف ػ٠ِ اُؾوبئن اُؼ٤ِٔ -1ط

 ٣ضٖٔ اُطبُت دٝس اُؼِٔبء ٝأُخزظ٤ٖ ك٢ ٓغبٍ ػِْ اُلغِغخ ٝكشٝػٜب أُخزِلخ -2ط

 دٝس اُ٘جبربد ك٢ اعزخشاط اٌُض٤ش ٖٓ اُؼوبساد اُظ٤ذال٤ٗخ -3ط

 ٣ضٖٔ اُطبُت دٝس اُزو٤٘بد اُؾذ٣ضخ ٝاُٜشٓٞٗبد اُ٘جبر٤خ ك٢ ص٣بدح االٗزبط اُ٘جبر٢  -4ط

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ُٔؾبػشحؽش٣وخ ا

 ؽش٣وخ االعزغٞاة 

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ ٝؽَ أُشٌالد

 االعزٌشبف ٝعٔغ اُؼ٤٘بد ٝأُٔبسعخ اُؼ٤ِٔخ ك٢ أُخزجش

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد اُغش٣ؼخ ٝاالعئِخ اُز٤ًخ

 اػذاد اُزوبس٣ش اُؼ٤ِٔخ ؽٞ أُٞاػ٤غ أُخزِلخ ٖٓ اُزظ٤٘ق 

 االٓزؾبٗبد اُزؾش٣ش٣خ
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 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ ؼبٓخ ٝاُ أُٜبساد -د 

 ٜٓبسح اُزؼبَٓ ٓغ اُ٘جبربد ٤ًٝلخ أُؾبهظخ ػ٤ِٜب -1د

 ؽشم صساػخ اُ٘جبربد ٝاًضبس أُل٤ذح ٜٓ٘ب -2د

 ٤ًل٤خ االعزلبدح ٖٓ اُ٘جبربد ك٢ ػالط اٌُض٤ش ٖٓ االٓشاع -3د

 ٔضب٤ُخ ك٢ ص٣بدح ؿِخ اُ٘جبربد ٝاالًزلبء اُـزائ٢كْٜ اُطش٣وخ اُ -4د

 كْٜ اُطشم اُظؾ٤ؾخ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ االعٜضح اُؼ٤ِٔخ أص٘بء اعشاء اُزغبسة  -5د
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 ث٤٘خ أُوشس .66

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

تعريف عمم التصنيف،  2 1
وعالقتو بالعموم  اىميتو
 االخرى

 أُؾبػشح 

 أُخزجش

 أُ٘بهشخ

 أُؾبًبح

اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ 

عش٣ؼخ 

ٝاخزجبساد 

 شل٣ٞخ االداء
 ------- -------  تاريخ عمم التصنيف 2 2 

مجاالت عمم التصنيف  2 3
)التشخيص، التسمية، 

 التقسيم او التصنيف(

 ------- -------- 

أنظمة عمم التصنيف  2 4
تصنيف )ال

االصطناعي، 
التصنيف الطبيعي، 

 التصنيف التطوري(

 -------- ------- 

 ------- -------  التسمية العممية 2 5

 -------- ------  مفيوم النوع 2 6
 

7 

 

 

 

 -------- ---------  المراتب التصنيفية 2

 

 

 

 

8 

 

 

تقسيم االحياء الى  2
خمس مراتب عميا كل 
منيا بمستوى عالم 

 كاالتي :

اخزجبساد  ------ 

رؾش٣ش٣خ 

 ٝشل٣ٞخ االداء

 

9 

 

 

 

عالم البدائيات او  -1 2
المونيرا 

Monera  مثالو
 البكتريا.

أُؾبػش  

أُخزجش 

أُ٘بهشخ 

 ٝأُؾبًبد

اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ 

 ٝشل٣ٞخ االداء
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .67
 

 علم التصنيف  ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1

  )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2

 

 

11 

 

 

 

 

 

عالم الطميعيات  -2 2
Protista   مثالو

االميبا 
 والبرامسيوم

 ------ ------- 

 

11 

عالم النبات :  -3 2
يمكن تقسيم 
النباتات وفقًا 

 لدرجة الرقي :

 ----- ----- 

المممكة الباتية  2 12
: 

 -------- ------ 

تحت مممكة  - أ 2 13
النبات 
 البدائية

 ----- ----- 

قسم  2 14
الفايروسات 

 والريكتسيا

 ------- ------- 

 ----- -------  قسم البكتريا 2 15

قسم الطحالب   16
الخضراء 

 المزرقة

اخزجبساد   

رؾش٣ش٣خ 

 ٝشل٣ٞخ االداء
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 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
 

ُٔشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ ة ـ ا

.... 
 

 

 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .68

   

رٞك٤ش ٝعبئَ ػشع ك٢ اُوبػبد اُذساع٤خ ُؼشع اكالّ ٝٓظٞسارؼٖ اُ٘جبربد ٝاُخال٣ب ٝاالٗغغخ ٝاالػؼبء -1

 اُ٘جبر٤خ

 س ثبُـطبء اُ٘جبر٢اػبكخ ٓلشداد ثبُٔوشس اُذساع٢ رشَٔ اُٞهٞد اُؾ١ٞ٤ ٝاُطبهخ أُزغذد ٝػالهخ اُزِٞ-2

اهبٓخ ص٣بساد ٤ٓذا٤ٗخ ُِٔشبرَ ٝاُـبثبد اُوش٣جخ ُِزؼشف ػ٠ِ ا٤ٔٛزٜب ك٢ ر٘و٤خ اُغٞ ٝاُزخِض ٖٓ ِٓٞصبد -3

 اُج٤ئخ

 اُو٤بّ ث٘شبؽبد ػ٤ِٔخ ع٣ٞ٘خ اُـب٣خ ٜٓ٘ب ؿشط سٝػ أُؾبكظخ ػ٠ِ اُج٤ئخ ٤ًٝل٤خ د٣ٔٔٞرٜب ُِظبُؼ اُؼبّ-4
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 / الفصل السادس  المرحلة الثالثة

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 ة الًتبية االساسيةكلي ادلؤسسة التعليمية 

 قسم العلـو/ مواد تربوية ادلركز/   القسم العلمي    

  القياس والتقومي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 3211 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ السادس السنة/ الفصل 

 ساعو 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 قررأىداؼ ادل 

 ٌهذف هذا المقزر الى مساعذج الطلثح فً تحقٍك االتً:

 
 ادراك المعنى العلمً لمفهىمً القٍاس والتقىٌم والفزق تٍنهما. -1
 التعزف على اهمٍح التقىٌم والتعزف على اهم مجاالته وخطىاته وانىاعه. -2
 اكساب الطلثح المهارج فً اعذاد انىاع االختثاراخ المختلفح.-3

 ساب الطلثح المهارج التطثٍقٍح ألساسٍاخ االحصاء فً القٍاس والتقىٌم التزتىياك -4
 تعزٌف الطلثح تأدواخ التقىٌم واستخذامها تما ٌناسة جىانة المتعلم المختلفح -5
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .ادلعرفة والفهم  دلفهـو القياس والتقوميدتكُت الطلبة من احلصوؿ على  -1أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات الشخصية  -2أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات الشفوية والتحريرية  -3أ

 .الختبارات ادلوضوعية وادلقاليةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو ا -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  لكيفية اعداد االختبارات  -5أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  لكيفية اعداد اخلارطة االختبارية   -6أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .بُت مفاىيم القياس والتقوميمهارات خاصة يف التمييز  – 1ب

 .مهارات يف كيفية اعداد جدوؿ ادلواصفات او اخلارطة االختبارية – 2ب

 .مهارات يف اختيار االختبار ادلناسب لقياس مدى حتقيق االىداؼ ادلوضوعة – 3ب

 .مهارات يف اعداد رلموعو من االىداؼ السلوكية    -4ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 ب وادلناقشة االستجوا

 .مطالبة الطلبة باعداد دناذج من اختبارات  موضوعية ومقالية

 
 

  طرائق التقييم     

اختبارات يومية وشهرية وفصلية.  

تنفيذ درس مصغر اماـ الطلبة. 

اختبارات عملية يف عمل دناذج الختبارات موضوعية ومقالية. 

 
 
 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 .اه الطلبة حنو استخداـ ادلستحدثات والتطورات يف طرائق التدريستنمية اجت -1ج

 .التواصل مع تطورات العلـو الًتبوية والنفسية -2ج

 .تنمية اجتاه الطلبة حنو مهنة التعليم -3ج

   -4ج
  

  طرائق التعليم والتعلم    

 العصف الذىٍت

 طريقة حل ادلشكالت



انصفحت   

261 
 

  

 التعليم ادلربمج

 
 

  طرائق التقييم   

 االختبارات اليومية والشهرية

 (.التطبيق)االختبارات العملية 
 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 .مهارة استخداـ ادلصادر احلديثة -1د

 .مهارة االفادة من اخر ادلستجدات على الساحة الًتبوية -2د

 مهارة اداء درس عملي اماـ الطلبة -3د

 .  مهارة اعداد اختبار وفق االسس العلمية -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

القدرة على تعريف  وفهم  ساعات 3 االوؿ
 والعالقو التقومي والقياس

 بينهما

 -ويم مفهومو انواعو مجاالتوالتق

القياس مفهومو خصائصو والعالقة - 
 بينو وبين التقويم

طريقة احملاضرة 
 واالستجواب

  االختبار اليومي

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثاين
 خطوات بناء االختبارات  وفهم

اعداد المعلم ويشمل  التحصيليةمن
 تحديد اىمية االىداف السلوكية

 ختبارات والمقاييسانواع اال  

  التربويةوالنفسية

 خطوات بناء االختبارات

اعداد المعلم ويشمل  التحصيليةمن
 تحديد اىمية االىداف السلوكية

 

ادلشاركة الصفية  التعلم التعاوين
 اليومية

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثالث
اسس تحديد فقرات    وفهم

 االختبارات/توزيع فقرات

وء اوزان االىداف ض االختبارفي
 والمحتوى الدراسي

اسس تحديد فقرات 
 االختبارفي االختبارات/توزيع فقرات

ضوء اوزان االىداف والمحتوى 
 .الدراسي

االىداف السلوكية تعريفها خصائصها 
 مستوياتو

االلقاء  
االستجواب 

 ادلناقشة

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

معرفة  دتكُت الطلبة من ساعات 3  الرابع
انواع فقرات االختبار   وفهم

 خصائصها اسس صياغتها  

انواع فقرات االختبار خصائصها اسس 
 صياغتو

ادلشاركة الصفية  ادلناقشة اجلماعية
يف حتضَت 

 احملاضرة

  دتكُت الطلبة من معرفة وفهم ساعات 3 اخلامس
 االختباروانواعها صياغة فقرات 

 اسس ترتيب الفقرات

 االختباروانواعها صياغة فقرات

 اسس ترتيب الفقرات

 مبادئ تطبيق االختبار

ادلشاركة الصفية  احملاضرة
يف حتضَت 

 احملاضرة
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 تبارمبادئ تطبيق االخ

   امتحــان شهـــري  ساعات 3 السادس

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 السابع
الصدق تعريفو انواعو    وفهم

الثبات      استخراج اليات الصدق
 صائصوتعريفو خ

الصدق تعريفو انواعو استخراج اليات 
 الثبات تعريفو خصائصو     الصدق

ادلشاركة الصفية  وادلاقشة االلقاء
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثامن
 االختبارات الشفوية   وفهم

االلقاء  االختبارات الشفوية
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 ةاحملاضر 

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 التاسع
اختبارات الذكاء تعريفها    وفهم
 انواعها

االلقاء  اختبارات الذكاء تعريفها انواعها
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
 حتضَت احملاضرة يف

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 العاشر
مقاييس الشخصية    وفهم

 والميول

اللقاء ا مقاييس الشخصية والميول
واالستجواب 

 وادلناقشة

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 احلادي عشر
الال  ادوات القياس   وفهم

 اختبارية

االلقاء  الال اختبارية ادوات القياس
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

   امتحان شهري  ساعات 3 الثاين عشر

 بنية التحتيةال  

 -  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

         عبد الواحد حميد الكبيسي ا.د (المدرسية)اسس بناء وتحليل اسئلتها االحصيلية االختبارات (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 ىادي مشعان ربيع ا.د

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير ,اجملالت العلمية 

 والتزتىي,رمزٌح التقىٌم والقٍاس النفسً

  الغزٌة

مثادئ القٍاس والتقىٌم التزتىي للطالة الجامعً 

 اتى لثذج العزتً,سثع والمعلم

 عدد من ادلواقع الًتبوية .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

   
 .الكلية باحدث ادلصادر وادلراجع يف العلـو الًتبوية والنفسية وطرائق التدريس  العمل على تزويد

 .اضافة اذل تزويد القاعات الدراسية بادلستحداث التكنولوجية 
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 .جتهيز القاعات الدراسية من حيث احلجم واالثاث  لتنفيذ طرائق التدريس احلديثة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نًقررًَىرج وصف ا

 

 وصف انًقرر

يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد حقق 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.
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 االعبع٤خ٤ًِخ اُزشث٤خ  أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .145

 هغْ اُؼِّٞٓٞاد رشث٣ٞخ/  اُوغْ اُؼ٢ِٔ  / أُشًض .146

 ؽشائن رذس٣ظ ػبٓخ اعْ / سٓض أُوشس .147

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .148

 اُغبدط/ صبُضخ اُلظَ / اُغ٘خ .149

 عبػخ 31 ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ )ا٢ٌُِ( .151

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .151

 أٛذاف أُوشس .152

 مبفهـو طرائق التدريس.معرفة الطلبة 1    

 .معرفة الطلبة باذنية طرائق التدريس2

 .التعرؼ على اىم الطرائق الشائعة االستخداـ3

 .التعرؼ على اىم االجتاىات وادلستحدثات يف طرائق التدريس4

 .التعرؼ على طرائق التدريس من اجل التمكن واالبداع5

 .معرفة الطلبة بتنويع التدريس واسًتاتيجياتو6

 

 

 

 ٓخشعبد أُوشس ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ .69

 األٛذاف أُؼشك٤خ   -أ

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُلْٜ ُٔلّٜٞ ؽشائن اُزذس٣ظ-1أ

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُلْٜ ُٔلّٜٞ اعزشار٤غ٤بد اُزذس٣ظ -2أ

 اُلْٜ ُٔلّٜٞ اعب٤ُت اُزذس٣ظر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝ  -3أ

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُلْٜ ُٔلّٜٞ ؽشائن اُزذس٣ظ اُشبئؼخ االعزخذاّ -4أ

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُلْٜ ُٔلّٜٞ ر٣ٞ٘غ اُزذس٣ظ  -5أ

ك٢ ؽشائن  ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُلْٜ ُٔلّٜٞ االرغبٛبد ٝأُغزؾذصبد  -6أ
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 اُزذس٣ظ 

 األٛذاف أُٜبسار٤خ اُخبطخ ثبُٔوشس.   -ة 

 ٜٓبساد خبطخ ك٢ اُز٤٤ٔض ث٤ٖ اُطشائن– 1ة

 ٜٓبساد خبطخ ك٢ رؾ٤َِ ٝرلغ٤ش ًَ ؽش٣وخ ٖٓ ؽ٤ش اال٣غبث٤بد ٝاُغِج٤بد – 2ة

 ٜٓبساد ك٢ ٤ًل٤خ اخز٤بس اُطش٣وخ االكؼَ ُِزذس٣ظ – 3ة

 ٖ ؽش٣وخ ك٢ اُذسط اُٞاؽذ   ٜٓبساد خبطخ ك٢ ٤ًل٤خ دٓظ اًضش ٓ -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 .االُوبء أُؾبػشح1

 .االعزغٞاة ٝأُ٘بهشخ2

 .ٓطبُجخ اُطِجخ ثٌزبثخ خطخ دسط ٤ٓٞ٣خ3

 .ٓطبُجخ اُطِجخ ثأػذاد دسط ٓظـش ٝروذ4ٚٔ٣

 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 

 .اخزجبساد ٤ٓٞ٣خ ٝشٜش٣خ ٝكظ٤ِخ ثبعئِخ ٓٞػٞػ٤خ ٝٓوب٤ُخ1

 الخزجبساد اُؼ٤ِٔخ ك٢ ًزبثخ خطخ دسط ٤ٓٞ٣خ .ا2

 .ر٘ل٤ز دسط ٓظـش ُِطبُت آبّ صٓالء3ٙ

 

 

 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ر٤ٔ٘خ  سٝػ اُزطٞس اُزغذ٣ذ-1ط

 ٓزبثؼخ اخش أُغزؾذصبد ٝاُزطٞساد ك٢ ؽشائن اُزذس٣ظ -2ط

 ٓٞاًجخ اعزخذاّ اُزو٤٘خ ك٢ اُزؼ٤ِْ-3ط

 ؼِّٞ اُزشث٣ٞخ اُ٘لغ٤خ اُؼب٤ُٔخاُزٞاطَ ٓغ رطٞساد اُ  -4ط

  

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 اُؼظق اُز٢٘ٛ

 ؽش٣وخ ؽَ أُشٌالد

 اُزؼ٤ِْ أُجشٓظ

 

 ؽشائن اُزو٤٤ْ    
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 االٓزؾبٗبد  اُزؾش٣ش٣خ 

 االخزجبساد اُؼ٤ِٔخ)اُزطج٤ن(

 

 

 ٤خ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.أُٜبساد اُؼبٓخ ٝاُزأ٤ِ٤ٛخ أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبثِ -د 

 ٣غزخذّ أُظبدس اُؾذ٣ضخ ٝأُزطٞسح-1د

 االكبدح ٖٓ اُزو٤٘خ  ك٢ اُزؼِْ ٝاُزؼ٤ِْ-2د

 -3د

    -4د
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 ث٤٘خ أُوشس .71

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ

اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع

 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 االٍٝ

كْٜ ؽج٤ؼخ ٓؼشكخ ٝ

ؽشائن اُزذس٣ظ 

ٝٓ٘بٛغٜب ٝاُؾبعخ 

 ا٤ُٜب

ؽشائن اُزذس٣ظ 

ؽج٤ؼزٜب ٝٓ٘بٛغٜب 

 ٝاُؾبعخ ا٤ُٜب

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح 

 

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُضب٢ٗ

ٓؼشكخ ٝكْٜ اُؼ٘بطش 

 االعبع٤خ ك٢ اُزذس٣ظ

اُؼ٘بطش االعبع٤خ ك٢ 

 رذس٣ظ أُ٘بٛظ

 الُوبء ا

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُضبُش

ٓؼشكخ ٝكْٜ  اُطش٣وخ 

اُزذس٣غ٤خ أُ٘بعجخ 

ٝاُؼٞآَ أُؤصشح ك٢ 

اخز٤بسٛب ٝاُزو٣ْٞ 

 ٝأُزبثؼخ

اُطش٣وخ اُزذس٣غ٤خ 

أُ٘بعجخ ٝاُؼٞآَ 

أُؤصشح ك٢ اخز٤بسٛب 

 ٝاُزو٣ْٞ ٝأُزبثؼخ

  االُوبء

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُشاثغ

ٓؼشكخ ٝكْٜ ٓلّٜٞ 

 ؽش٣وخ االُوبء ٝ

طٞسٛب ٝٓضا٣بٛب 

 ٝػ٤ٞثٜب

 ؽش٣وخ االُوبء

طٞس اُطشهخ االُوبئ٤خ 

ٝٓضا٣بٛب ٝػ٤ٞثٜب 

 ٝاعجبة رلؼ٤ِٜب

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

 رؾؼ٤ش

 أُؾبػشح

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُخبٓظ

ٓؼشكخ ٝكْٜ ٓلّٜٞ  

 أُ٘بهشخ اُغٔبػ٤خ

 أُ٘بهشخ اُغٔبػ٤خ

 ٓضا٣بٛب ٝػ٤ٞثٜب

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُغبدط

ٓؼشكخ ٝكْٜ ٓلّٜٞ 

ؽش٣ن االعزوشاء 

 ٝاُو٤بط

ؽش٣وخ االعزوشاء 

ط خطٞارٜب ٝاُو٤ب

 ٝأُضا٣ب ٝاُؼ٤ٞة

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُغبثغ

ٓؼشكخ ٝكْٜ ٓلّٜٞ 

 االعزغٞاة اُؾ٢

ؽش٣وخ  االعزغٞاة 

اُؾ٢ ٝاٗٞاع االعئِخ 

 اُظل٤خ

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح 

زؾبٗبد آ

 ٤ٓٞ٣خ
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ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُضبٖٓ

ٓؼشكخ ٝكْٜ ٓلّٜٞ 

رؼ٤ِْ اُلش٣ن ٝٓلّٜٞ 

 اُزؼ٤ِْ أُجشٓظ

رؼ٤ِْ اُلش٣ن ٝاُزؼ٤ِْ 

 أُجشٓظ

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُزبعغ

ٓؼشكخ ٝكْٜ  اُزؼ٤ِْ 

أُظـش ٝاُزؼ٤ِْ 

 ثبُٔشاعِخ

اُزؼ٤ِْ أُظـش 

 ٝاُزؼ٤ِْ ثبُٔشاعِخ

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

 ٝرطجن ػ٢ِٔ

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُؼبشش

ٓؼشكخ ٝكْٜ  اُزخط٤ؾ 

 ُِزذس٣ظ

 االُوبء  اُزخط٤ؾ ُِزذس٣ظ

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

 ٝرطجن ػ٢ِٔ

١ اُؾبد

 ػشش

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2

ٓؼشكخ ٝكْٜ  ٓلّٜٞ 

ر٣ٞ٘غ اُزذس٣ظ 

ٝاالعظ اُ٘لغ٤خ 

ٝاُزشث٣ٞخ ُز٣ٞ٘غ 

 اُزذس٣ظ

ٓلّٜٞ ر٣ٞ٘غ اُزذس٣ظ 

ٝاالعظ اُ٘لغ٤خ 

ٝاُزشث٣ٞخ ُز٣ٞ٘غ 

 اُزذس٣ظ

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُضب٢ٗ ػشش

 ْٜٓؼشكخ ٝك

ٜٓبساد ٜٓٔخ ُزطج٤ن 

اعزشار٤غ٤خ ر٣ٞ٘غ 

 اُزذس٣ظ

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

ٝآزؾبٗبد 

 ٤ٓٞ٣خ

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُضبُش ػشش

ٓؼشكخ ٝكْٜ  ٜٓبساد 

ٜٓٔخ ُزطج٤ن 

اعزشار٤غ٤خ ر٣ٞ٘غ 

 اُزذس٣ظ

ؽش٣وخ اُزؼِْ ٖٓ اعَ 

 اُزٌٖٔ

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

آزؾبٗبد 

 ٤ٓٞ٣خ

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُشاثغ ػشش

ٓؼشكخ ٝكْٜ  ؽش٣وخ 

 ُؼت اُذٝس

 االُوبء  ؽش٣وخ ُؼت اُذٝس

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

 ٝرطجن ػ٢ِٔ

أُشبسًخ  االُوبء ؽش٣وخ اُؼظق ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2اُخبٓظ 
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ .71

 

 احدث ادلؤلفات يف طرائق واسًتاتيجيات التدريس ومبا يغطي ادلفردات ادلقررة ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1

 داود ماىر  زلمد ورليد مهدي زلمد: اساسيات يف طرائق التدريس العامةد. ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ )أُظبدس(  2
 شاكر االمُت:  طرائق التدريس العامة للمواد االجتماعية

 احليلة: طرائق التدريس واسًتاتيجياتو

اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                 

 ) أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,....  (

 

الٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ ة ـ أُشاعغ ا

.... 

 

 

 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .72

 رض٣ٝذ ا٤ٌُِخ ثبؽذس أُظبدس ك٢ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝؽشائن اُزذس٣ظ  

 رٞك٤ش ٓذسعخ ُزذس٣ت اُطبُت)أُؼِْ( رؾذ اششاف االعزبر أُششف

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ٓؼشكخ ٝكْٜ  ؽش٣وخ  ػشش

 ؼظق اُز٢٘ٛاُ

 االعزغٞاة اُز٢٘ٛ

 أُ٘بهشخ

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

 ٝرطجن ػ٢ِٔ
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 فسلجة حيوان / م.م. محمد عبد االمير -مادة :

 

 

 ٤ًِخ اُزشث٤خ االعبع٤خ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .153

 هغْ اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .154

 3323كغِغخ ػِْ اُؾ٤ٞإ / اعْ / سٓض أُوشس .155

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .156

 اُغبدط/ اُضبُضخ اُلظَ / اُغ٘خ .157

 61 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .158

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .159

 )ؽؾبُت ٝكطش٣بد( أٛذاف أُوشس .161

 -جعل الطلبة قادرين على :

 ية العامة، والتعرؼ على االجهزة ادلختربية واذنيتها والطرؽ السليمة الستخدامها والتعامل مع العينوفهم االشادات ادلخترب 

 اداء التجارب ادلختربية ومنها تنخيع الضفدع  وتشريح الضفدع

 اداء جتربة هتيئة العصب الوركي والعضلة السمانية

 دع(اداء جتربة  اخلطفة العضلية )ظاىرة الضم واجلمع يف الضف

 اداء جتربة قياس سرعة ايصاؿ االيعاز العصيب

 اداء جتربة  تأثَت االيونات والعقاقَت على التقلص البسيط
 حساب كريات الدـ احلمراء والبيضاء

 ESRتقدير نسبة  اذليموغلوبُت.

 اداء فحص فصائل الدـ
 

ا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذ

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

 ؛البرنامج.
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 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .73

   ٛذاف أُؼشك٤خاأل -أ
 إ ٣زؼشف اُطِجخ ػ٠ِ االسشبداد أُخزجش٣خ اُؼبٓخ ٝؽشم اُزؼبَٓ ٓغ االعٜضح -1أ

 إ ٣زٌٖٔ ٖٓ  ر٘خ٤غ اُؼلذع ٝرشش٣ؾخ-2أ

 إ ٣وّٞ ثزغشثخ رأص٤ش اُؾشاسح ػ٠ِ اُ٘لؼخ اُؼؼ٤ِخ ثؼذ رؼ٤ئخ اُؼظت اُٞس٢ً ٝاُؼؼِخ اُغٔب٤ٗخ -3أ
 إ ٣وّٞ ثزغشثخ ه٤بط عشػخ ا٣ظبٍ اال٣ؼبص اُؼظج٢-4أ
 إ ٣زٌٖٔ ٖٓ رشش٣ؼ اُؼلذع ٝر٤ٜئخ اُوِت ُؼَٔ رغشثخ رأص٤ش اال٣ٞٗبد ٝاُؼوبه٤ش ػ٠ِ اُزوِض -5أ
  ESR إ ٣وّٞ ثزغبسة اؽزغبة ًش٣بد اُذّ أُخزِلخ ٝا٤ُٜٔٞؿِٞث٤ٖ  ٝرؾذ٣ذ كظبئَ اُذّ ٝروذ٣ش  -6أ

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 اّ االعٜضح أُخزجش٣خ ٝأُؾبكظخ ػ٤ِٜبر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزؼشف ٝاعزخذ- 1ة

 رؼش٣ق اُطِجخ ث٤ٌل٤خ اُزؼبَٓ ٓغ اٌُبئ٘بد أُخزجش٣خ - 2ة

 رؼش٣ق اُطِجخ ٤ًل٤خ اعزخذاّ االدٝاد أُخزجش٣خ ثبُظٞسح اُظؾ٤ؾخ ٤ًٝل٤خ أُؾبكظخ ػ٤ِٜب - 3ة

 ٌُزش٤ٗٝخدػْ اُطِجخ ثبالكالّ اُزٞػ٤ؾ٤خ ُِزغبسة أُخزجش٣خ ٓغ اعزخذاّ اُغجٞسح اال   -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽش٣وخ أُؾبظشح  -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -

 ؽش٣وخ أُخزجش -
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ ا٢ٓٞ٤ُ ٝاُشٜش١

 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ

 اُزوبس٣ش

 

 
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 وخ ثبالسشبداد أُخزجش٣خ اُؼبٓخر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِ -1ط

 زغبسة أُخزجش٣خ  اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُطِجخٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِر٤ٌٖٔ اُطبُت  -2ط

 ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ كْٜ كغِغخ اٌُبئٖ اُؾ٢ ٝسثطٜب ثبالٓشاع ٝاُؾبُخ اُظؾ٤خ-3ط

 ط٘ؼٜب ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ رؼظ٤ْ هذسح اُخبُن ػ٠ِ ك٢ خِن اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ٝاالثذاع ك٢  -4ط

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ؽش٣وخ أُخزجش

 ؽش٣وخ أُؾبًبح

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد اُشٜش٣خ ٝا٤ٓٞ٤ُخ اُزؾش٣ش٣خ ٝاُشل٣ٞخ

 رو٤٤ْ االداء 
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 س اُشخظ٢ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞاُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ أُؾبكظخ ػ٠ِ ٓؾز٣ٞبد أُخزجش ٖٓ ادٝاد ٝاعٜضح -1د

 ر٤ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ اداء اُزغبسة أُخزجش٣خ  ٝػَٔ اُلؾٞص اُزشخ٤ظ٤خ-2د

  -3د

    -4د

 ث٤٘خ أُوشس .74

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 اُزو٤٤ْؽش٣وخ  ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

٣زؼشف اُطبُت ػ٠ِ  2 االٍٝ

االسشبداد أُخزجش٣خ 

اُؼبٓخ ٝؽشم اُزؼبَٓ 

 ٓغ االعٜضح

رؼِٔبد ٝاسشبداد 

 ٓخزجش٣خ
أُؾبظشح,أُ

 ٗبهشخ
االخزجبساد 

اُزؾش٣ش٣خ 

 ٝاُشل٣ٞخ 

٣زؼِْ ٤ًل٤خ ر٤ٜئخ  2 اُضب٢ٗ

اُؼظت اُٞس٢ً 

 ٝاُؼؼِخ اُغٔب٤ٗخ

رشش٣ؼ  \ر٘خ٤غ اُؼلذع

 اُؼلذع
 

 ٓخزجش,ٓ٘بهشخ
اخزجبساد 

 ٓخزجش٣خ

,ٓخزجش,ٓ٘به اُخطلخ اُؼؼ٤ِخ ظبٛشح اُؼْ ٝاُغٔغ 2 اُضبُش

 شخ
ٓخزجش٣خ,روبس

 ٣ش
ه٤بط عشػخ ا٣ظبٍ  2 اُشاثغ 

 اال٣ؼبص اُؼظج٢
اُؼالهخ ث٤ٖ هٞح اُؾبكض 

 ٝٓوذاس االعزغبثخ
 

 ٓخزجش

 ٓ٘بهشخ

اخزجبساد 

 شل٣ٞخ ,اداء

رأص٤ش اال٣ٞٗبد  2 اُخبٓظ

ٝاُؼوبه٤ش ػ٠ِ اُزوِض 

 غ٤ؾاُج

رشش٣ؼ اُؼلذع ٝر٤ٜئخ 

 اُوِت
 

 ٓخزجش

 

اخزجبساد 

,شل٣ٞخ,روبس٣

 س
ؽغبة ًش٣بد اُذّ  روذ٣ش ا٤ُٜٔٞؿِٞث٤ٖ 2 اُغبدط

 اُؾٔشاء ٝاُج٤ؼبء
 

 ٓخزجش
 روبس٣ش

 ٓؾبظشح ESR روذ٣ش رؾذ٣ذ كظبئَ اُذّ 2 اُغبثغ

 ٓخزجش
 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 ٓخزت

 س٣خ
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .75

 ----------- ثخ ـ اٌُزت أُوشسح أُط1ِٞ

 مصادر )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2
 كتب عربية واجنبية،رلالت علمية،انًتنت

 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
 

ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
 

 

 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .76

   

 رٞك٤ش اٌُزت ٝأُغالد اُؼ٤ِٔخ 

 رٞك٤ش ٌٓزجخ رزؼٖٔ اُشعبئَ ٝاالؽبس٣ؼ اُخبطخ ثبُٔوشس

رؼ٤ٖٔ ًزت رغ٤َٜ ٜٓٔٚ..ٖٓ هجَ اُؼٔبدح ُؼَٔ ص٣بساد ٤ٓذا٤ٗخ ُِٔؤعغبد ٝأُغزشل٤بد اُز٢ رذػْ ٓلشداد 

 ٓوشس اُذساعخ
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 ًَىرج وصف انًقرر

 انًُاعت / و. د. سُذش عادل َاجٍ -:يادة 

 وصف انًقرر

 

 

 ٤ًِخ اُزشث٤خ االعبع٤خ عغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخأُؤ .161

 اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .162

 3324أُ٘بػخ /  اعْ / سٓض أُوشس .163

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .164

 اُغبدط / اُضبُضخ اُلظَ / اُغ٘خ .165

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

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

 ؛البرنامج.
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 عبػخ 61 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .166

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .167

 ُٔ٘بػخػِْ ا  أٛذاف أُوشس .168

 عريف علم المناعة متضمنا انواعوت -8

 بيان مكونات الجهاز المناعي -9

ان يعرفوا المستضد والشروط الواجب توفرىا يو وكذلك الية التفاعل مع الجسم المضاد لحدوث االستجابة  -11
 المناعية

 ورفض االعضاء يتعرفوا على االمراض المناعية الهامة والمنتشرة مثل االلتهاب والحساسية والعوز المناعي -11

زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن  -17
 الداخلية.

 
 
 

 

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسٓخشعبد اُ .77

  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف ػِْ أُ٘بػخ -1أ

 ّ أُؼبدحإ ٣ج٤ٖ رش٤ًت  االعغب-2أ

 إ ٣شعْ رش٤ًت اُغغْ أُؼبد -3أ
 إ ٣ششػ ٤ًل٤خ ؽذٝس االعزغبثخ أُ٘بػ٤خ-4أ
 إ ٣ؼشف ٓشع ؽَ اُذّ. -5أ
 إ ٣زًش ٝظ٤لخ اُؼوذح أُِلب٣ٝخ.  -6أ

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 إ ٣وبسٕ ث٤ٖ اُخال٣ب اُجبئ٤خ ٝاُزبئ٤خ, – 1ة

  ٤ت اُؼوذح أُِلب٣ٝخ.إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ رشً – 2ة

 إ ٣زًش االٝاطش اُشاثطخ ث٤ٖ اُغغْ أُؼبد ٝأُغزؼذ. – 3ة

 إ ٣ؼشف ٓشع ٗوض أُ٘بػخ اُزار٢.    -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽش٣وخ أُؾبػشح -11
 ؽش٣وخ االعزغٞاة -12
 ؽش٣وخ أُؾبًبح -13
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ  -14
 ؽش٣وخ أُخزجش -15
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 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 ُزؾش٣ش١االٓزؾبٕ ا -9
 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -11
 اخزجبساد االداء -11
 اُجؾٞس. -12

 
 ٜٓبساد اُزل٤ٌش -ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثؼِْ أُ٘بػخ. -9
 ُجؼغ اُزغبسة أُخزجش٣خ ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ ثبالداء اُؼ٢ِٔ  -11
 أُزؼِوخ ثبآشاع ٗوض أُ٘بػخ اُزار٢ ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ  -11
 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبا٣غبد اُؼالط ُجؼغ االٓشاع أُ٘بػ٤خ -12

. 

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ؽش٣وخ أُخزجش  -7
 ؽش٣وخ أُؾبًبح  -8
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -9
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 

 
 

 



انصفحت   

276 
 

  

 ث٤٘خ أُوشس .78

 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ اعْ اُٞؽذح / أٝ أُٞػٞع ٓخشعبد اُزؼِْ أُطِٞثخ ػبداُغب األعجٞع

إ ٣زؼشف اُطبُت ػ٠ِ  6 االٍٝ

 ػِْ أُ٘بػخ ٝاٗٞاػٚ
 رؼش٣ق ػِْ أُ٘بػخ -1
 اٗٞاع أُ٘بػخ -2

 أُخزجش -9
ا -11

ُٔؾبػش

 ح
ا -11

 ُٔ٘بهشخ
ا -12

 ُٔؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

ت طلبد إ ٣ج٤ٖ اُطبُ 6 اُضب٢ٗ

أُغزؼذ ٝرش٤ًت 

 االػؼبء أُ٘بػ٤خ

 االٗزغ٤٘بد -1

 اُغٜبص أُ٘بػ٢-2

 االػؼبء أُ٘بػ٤خ -3

- 
ا -25

 ُٔخزجش
ا -26

ُٔؾبػش

 ح
ا -27

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

إ ٤ٔ٣ضاُطبُت اُخال٣ب  6 اُضبُش

اُجبئ٤خ ػٖ اُخال٣ب 

 االخشٟ

 اُخال٣ب اُزبئ٤خ -
 اُخال٣ب اُجبئ٤خ -
 ب اخشٟخال٣ -

ا -28
 ُٔخزجش

ا -29
ُٔؾبػش

 ح
ا -31

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

- 
اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  6 اُشاثغ 

رٞػ٤ؼ رش٤ًت االعغبّ 

 أُؼبدح

ا -31 االعغبّ أُؼبدح -
 ُٔخزجش

ا -32
ُٔؾبػش

 ح
ا -33

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

ٖٓ إ ٣زٌٖٔ اُطبُت  6 اُخبٓظ 

رٞػ٤ؼ رش٤ًت االعغبّ 

 أُؼبدح

- Igm 
- Iga 

34- ُ
 ٓخزجش

ا -35
ُٔؾبػش

 ح
ا -36

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء
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 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح
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   آزؾبٕ اُشٜش االٍٝ  2 ا  اُغبدط
إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  6 اُغبثغ

رٞػ٤ؼ رش٤ًت االعغبّ 

 أُ٘بػ٤خ

 أُخزجش -9 االعزغبثخ أُ٘بػ٤خ  -
ا -11

ُٔؾبػش

 ح
ا -11

 ُٔ٘بهشخ 
ا -12

 بًبحُٔؾ

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ, االداء

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ   آزؾبٕ اُشٜش االٍٝ  6 اُضبٖٓ

 ,شل٣ٞخ , االداء
إ ٣ؾذد اُطبُت اثشص  6 اُزبعغ

 طلبد 
االعزغبثخ أُ٘بػ٤خ  -

 اُخ٣ِٞخ
 أُخزجش  -
أُؾبػش -

 ح 
 

اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ,شل٣ٞخ , 

 االداء

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  6 اُؼبشش

طش رؾذ٣ذ اُؼ٘ب

أُشزشًخ ك٢ االعزغبثخ 

 أُ٘بػ٤خ اُخِط٤خ

 

االعزغبثخ أُ٘بػ٤خ  -

 اُخِط٤خ
 أُخزجش  -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -
 أُؾبًبح -

اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُؾبد١ 

 ػشش
إ ٣ؾذد اُطبُت  6

اُظلبد اُؼبٓخ 

 ُالُزٜبة

ثؼغ االٓشاع  -

أُ٘بػ٤خ اُٜبٓخ 

 )االُزٜبة(

 أُخزجش  -
أُؾبػ -

 سح
 شخ أُ٘به -

 أُؾبًبح

 
اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُضب٢ٗ 

 ػشش
إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  6

ششػ ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ رلبػَ 

 اُؾغبع٤خ

 أُخزجش  - اُؾغبع٤خ -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُضبُش 

 ػشش
إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  6

 رؼش٣ق اُؼٞص أُ٘بػ٢
 أُخزجش  - ٘بػ٢اُؼٞص أُ    

أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ , االداء

اُشاثغ 

 ػشش
إ ٣زٌٖٔ اُطبُت  6

ٓ٘ؾذ٣ذ اعجب ة سكغ 

 االػؼبء

 أُخزجش  - سكغ االػؼبء -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ , االداء

اُخبٓظ 

 ػشش
د رؾش٣ش٣خ اخزجبسا  آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ  6

 ,شل٣ٞخ , االداء
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .79

 

 ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1

 
 علم ادلناعة -

- Immunology 
- Medical microbiology 

ٓزطِجبد ىخبطخ ٝرشَٔ ػ٠ِ عج٤َ  -2

أُضبٍ ٝسػ اُؼَٔ ٝاُذٝس٣بد ٝاُجشٓغ٤بد 

 ٝأُٞاهغ االٌُزش٤ٗٝخ

 مصادر +مواقع الكًتونية -

ٝرشَٔ ػ٠ِ اُخذٓبد االعزٔبػ٤خ  -

عج٤َ أُضبٍ ٓؾبػشاد اُؼ٤ٞف 

ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُذساعبد 

 ا٤ُٔذا٤ٗخ

دراسات ميدانية مثل حتديد فصائل الدـ والتحري عن االصابة  -
 بلتيفوئيد
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 ًَىرج وصف انًقرر

 عهى انحشراث  / و. و. خهىد عذَاٌ -يادة :

 وصف انًقرر

 

 

 ٤ًِخ اُزشث٤خ االعبع٤خ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .169

 اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .171

 3325ػِْ اُؾششاد  /  اعْ / سٓض أُوشس .171

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .172

 اُغبدط / اُضبُضخ اُلظَ / اُغ٘خ .173

 عبػخ 61 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .174

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .175

 ػِْ اُؾششاد  أٛذاف أُوشس .176

 عريف علم الحشرات متضمنا انواعوت -13

 ابيان مكونات جسمه -14

 ان يعرفوا أنواع اللوامس واالجنحة واالرجل -15

 يتعرفوا على االمراض التي تنقلها  -16

17-  
 
 
 

 

ذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر ه

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

 ؛البرنامج.
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 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسٓخشعبد اُ .81

  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف ػِْ اُؾششاد -1أ

 إ ٣ج٤ٖ رش٤ًت  اُؾششح-2أ

 إ ٣شعْ رش٤ًت عغْ اُؾششح -3أ
 

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خبسارأُٜاألٛذاف   -ة 

 إ ٣وبسٕ ث٤ٖ اسعَ اُؾششاد , – 1ة

  إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ رؼشم اع٘ؾخ اُؾششاد. – 2ة

 

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽش٣وخ أُؾبػشح -16
 ؽش٣وخ االعزغٞاة -17
 ؽش٣وخ أُؾبًبح -18
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ  -19
 ؽش٣وخ أُخزجش -21

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ -13
 ٕ اُشل١ٞاالٓزؾب -14
 اخزجبساد االداء -15
 اُجؾٞس. -16

 
 ٜٓبساد اُزل٤ٌش -ط

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثؼِْ اُؾششاد. -13
 ُجؼغ اُزغبسة أُخزجش٣خ ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ ثبالداء اُؼ٢ِٔ  -14
 ع ر٘وِٜب اُؾششاد ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبآشا -15
. 

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ؽش٣وخ أُخزجش  -11
 ؽش٣وخ أُؾبًبح  -11
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -12
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    
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 ث٤٘خ أُوشس .81

 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ اعْ اُٞؽذح / أٝ أُٞػٞع ٓخشعبد اُزؼِْ أُطِٞثخ اُغبػبد األعجٞع

نظريات نشوء  - 6 االٍٝ
 .الحشرات

المظير الخارجي :  -1
الرأس، انواع 
الموامس، العين 

 المركبة والبسيطة.

ا -13
 ُٔخزجش

ا -14
ُٔؾبػش

 ح
ا -15

 ُٔ٘بهشخ
ا -16

 ُٔؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

العوامل التي  - 6 اُضب٢ٗ
ساعدت عمى 

 انتشار الحشرات.

المظير الخارجي :  -
انواع اجزاء الفم، 
اتجاه اعضاء الفم 
مع الرأس بالنسبة 
لممحور الطولي 
 لمجسم في الحشرات.

- 
ا -37

 ُٔخزجش
ا -38

ُٔؾبػش

 ح
ا -39

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

 Theجدار الجسم   - 6 اُضبُش

integument . 

المظير الخارجي :  -
االجنحة، التعرق في 
الجناح، انواع 

 تحورات الجناح.

ا -41
 ُٔخزجش

ا -41
ُٔؾبػش

 ح
ا -42

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

- 
رؾش٣ش٣خ  اخزجبساد

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

الرأس وزوائده   - 6 اُشاثغ 
The head and 

its 

Appendages. 

المظير الخارجي :  -
البطن، الطرف 
الخمفي لمذكر واالنثى 
في الصرصر 
االمريكي، الة وضع 
البيض في رتب، 
غشائية االجنحة، 
الفروق الشرجية في 
الحشرات، الفتحات 

ا -43
 ُٔخزجش

ا -44
ُٔؾبػش

 ح
ا -45

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء
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 التنفسية.

االغتذاء    - 6 اُخبٓظ 
Feeding. 

التحول في الحشرات  -
: انواع البيوض، 
انواع اليرقات في 
الحشرات، انواع 

 التحول.

46- ُ
 ٓخزجش

ا -47
ُٔؾبػش

 ح
ا -48

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء
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    آزؾبٕ 2 ا  اُغبدط
الصدر والحركة   - 6 اُغبثغ

The thorax 
and 

movement. 

المظير الخارجي :  -
البطن، الطرف الخمفي 
لمذكر واالنثى في 
الصرصر االمريكي، 
الة وضع البيض في 
رتب، غشائية 
االجنحة، الفروق 
الشرجية في الحشرات، 

 الفتحات التنفسية.

ا -13
 ُٔخزجش

ا -14
ُٔؾبػش

 ح
ا -15

 ُٔ٘بهشخ 
ا -16

 ُٔؾبًبح

خ اخزجبساد رؾش٣ش٣

 ,شل٣ٞخ, االداء

الصدر  6 اُضبٖٓ
 واالرجل.

التحول في الحشرات :  -
انواع البيوض، انواع 
اليرقات في الحشرات، 

 انواع التحول.

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ  

 ,شل٣ٞخ , االداء

تصنيف الحشرات  - .التحرك 6 اُزبعغ
)استخدام مفاتيح لعزل 

 رتب الحشرات(.

 أُخزجش  -
أُؾبػش -

 ح 
 

اخزجبساد 

٣ٞخ , رؾش٣ش٣خ,شل

 االداء

 أُخزجش  -  االجنحة. 6 اُؼبشش
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -
 أُؾبًبح -

اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُؾبد١ 

 ػشش
 Theالبطن   - 6

Abdomen. 

 أُخزجش  - 
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

 
اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُضب٢ٗ 

 ػشش
الجياز  6

 التناسمي.
:  المظير الخارجي -

البطن، الطرف الخمفي 
لمذكر واالنثى في 
الصرصر االمريكي، 
الة وضع البيض في 
رتب، غشائية 
االجنحة، الفروق 

 أُخزجش  -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء
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الشرجية في الحشرات، 
 الفتحات التنفسية.

اُضبُش 

 ػشش
التحول في الحشرات :  - وضع البيض. 6

انواع البيوض، انواع 
اليرقات في الحشرات، 

 انواع التحول.

 أُخزجش  -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ , االداء

اُشاثغ 

 ػشش
التحول   6

Metamorphosis 

تصنيف الحشرات  -
)استخدام مفاتيح لعزل 

 رتب الحشرات(.

 أُخزجش  -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

ؾش٣ش٣خ اخزجبساد ر

 ,شل٣ٞخ , االداء

اُخبٓظ 

 ػشش
الصدر والحركة   - 6

The thorax 
and 

movement. 

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ   آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ

 ,شل٣ٞخ , االداء
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .82

 

 ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1

 
 علم احلشرات -

 
ٓزطِجبد ىخبطخ ٝرشَٔ ػ٠ِ عج٤َ  -2

ُٔضبٍ ٝسػ اُؼَٔ ٝاُذٝس٣بد ٝاُجشٓغ٤بد ا

 ٝأُٞاهغ االٌُزش٤ٗٝخ

 مصادر +مواقع الكًتونية -

اُخذٓبد االعزٔبػ٤خ ٝرشَٔ ػ٠ِ  -

عج٤َ أُضبٍ ٓؾبػشاد اُؼ٤ٞف 

ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُذساعبد 

 ا٤ُٔذا٤ٗخ

-  

....  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االَخاج انحُىاٍَ / و. ضُاء عبذ انسخار  -مادة :

 صف انًقررو
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 كلية التربية االساسية  المؤسسة التعليمية

 القسم العلوم    / المركز علمي القسم ال
 3376االنتاج الحيواني / اسم / رمز المقرر

 الزامي أشكال الحضور المتاحة

 السادس / الثالثة الفصل / السنة

 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية 

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 
 أىداف المقرر

 جعل الطلبة قادرين على : 
 متضمنا انواعو. يف االنتاج الحيوانيتعر  -1

 اىمية االنتاج الحيواني. -7

 ان يعرفوا انواع االنتاج الحيواني. -3

 االطالع والمشاىد الجهزة التكاثر الحيوانية -4

 

 

 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسبد آُخشع .11
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  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 ٕ ٣ج٤ٖ اٗٞاػٚ.رؼش٣ق االٗزبط اُؾ٤ٞا٢ٗ ا -1أ

 ٓؾبػشاد ػ٤ِٔخ رٞػؼ اُزٌبصش اُؾ٤ٞا٢ٗ. -2أ

 ششػ االػؼبء اُزٌبصش٣خ  ٝؿ٤شٛب. -3أ
 ٣ؼشف اُطبُت ٓذٟ ػالهخ االٗزبط اُؾ٤ٞا٢ٗ ثبُذخَ اُو٢ٓٞ . -4أ
 5أ

 

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 إ ٣شبٛذ ػ٠ِ اُطج٤ؼخ اٗٞاع أُضاسع اُؾ٤ٞا٤ٗخ. – 1ة

 ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ ا٤ٔٛخ االٗزبط اُؾ٤ٞا٤ٗخ.إ ٣ – 2ة

 إ ٣زًش ػالهخ االٗزبط اُؾ٤ٞا٢ٗ ثبالٓشاع اُؾ٤ٞا٤ٗخ. – 3ة

 إ ٣ؼشف ٓذٟ ا٤ٔٛخ االٗزبط اُؾ٤ٞا٢ٗ  ُِذخَ اُو٢ٓٞ.    -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ُزوذ٣ْ أُبدح ا٠ُ اُطِجخ رْ اعزخذاّ اُؼذ٣ذ ٖٓ ؽشائن اُزذس٣ظ ٝ ٜٓ٘ب

 أُؾبػشح  ؽش٣وخ -

 ؽش٣وخ االعزغٞاة -

 ؽش٣وخ أُؾبًبح -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -

 ؽش٣وخ أُخزجش -

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١  -

 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -

 اخزجبس االداء  -

 اُجؾٞس -
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ؼِْ االٗزبط اُؾ٤ٞا٢ٗ.ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ث -1ط

 ثبالداء اُؼ٢ِٔ ُجؼغ اُزغبسة أُخزجش١. ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ  -2ط

 ثأ٤ٔٛخ االٗزبط اُؾ٤ٞا٢ٗ . ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ -3ط

 ُزغبسة اُظؾ٤خ ُض٣بدح االٗزبطثأ٣غبد ا ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝ اُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ   -4ط

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 ؽش٣وخ أُخزجش. -

 ؽش٣وخ أُؾبًبح. -

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ. -
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 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث٤٘خ أُوشس .11

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

مقدمة عن الثروة  .1 6 االٍٝ
الحيوانية في 
العراق والوطن 
العربي والعالم 

االىمية 
االقتصادية لمثورة 

الحيوانية 
وعالقتيا بالتعامل 

الزراعي 
واالمكانيات 

ة المستعمم
لمتوسيع في 
 االنتاج الحيواني.

دراسة التعرف  -
عمى مختمف 

الحيوانات 
ومالحظة 
الصفات 
 المظيرية.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

موقع االنتاج  .2 6 اُضب٢ٗ
الحيواني في 
الزراعة الحديثة 

مجالو  –
 وأمكانياتو.

رسم وشرح  -1
الجياز 

سمي التنا
الذكري 

واالنثوي 
)االبقار 

 والدواجن(.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

رسم ودراسة  -2 االغنام والماعز .3 6 اُضبُش
البيضة 

ونمو الجنين 
 فييا.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

تقسيم االغنام،  6 اثغاُش
سالالت 
االغنام 

اجراء  -3
التفقيس 

الصناعي 

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 ءاالدا
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العراقية توزيع 
االغنام 

الجغرافي، 
تأسيس قطيع 
االغنام، أنتاج 

الماعز، 
االىمية 

االقتصادية، 
سالالت 
الماعز، 
الماعز 
 العراقي.

 لمبيض.

االبقار  .4 6 اُخبٓظ
 والجاموس.

عرض افالم  -4
وساليدات 

عن 
الحيوانات 
 المختمفة.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

االىمية  6 اُغبدط
االقتصادية، 

تقسيم الماشية 
انواع 

الجاموس، 
المميزات 

العامة 
لمجاموس، 

تأسيس قطيع 
 الماشية.

حقول  زيارة -
حيوانية )ابقار، 

 دواجن، اغنام(

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

تشريح دجاجة  - االسماك. .5 6 اُغبثغ
ودراسة االجزاء 

 الداخمية.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
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 اىمية تربية  
االسماك، 

أنواع المزارع 
السمكية، 

خواص المياه 
الصالحة 

لتربية 
االسماك، 

ادارة 
االحواض 

تغذية 
االسماك، 

صيد وحفظ 
 االسماك.

التعرف عمى  -
انواع االسماك 
مع الرسوم 

التوضيحية 
واالفالم 

والساليدات 
المتوفرة ليذا 

 الغرض.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 ؾش٣ش٣خر

 شل٣ٞخ 

 االداء

زيارة احدى  - الدواجن. .6 6 اُضبٖٓ
المستوصفات 

البيطرية لمتعرف 
عمى الوقائية 

والعالج 
 لمحيوانات.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

أىمية الدواجن  6 اُزبعغ
االقتصادية، 

أنواع 
الدواجن، 

العناية 
بالدواجن، 

الت سال
 الدواجن.

االطالع عمى  -
التمقيح 

االصطناعي 
 لالبقار.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

مشاىدة طرق  - الخيول. .7 6 اُؼبشش
الحمب 

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 
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الميكانيكي 
واليدوي وحفظ 

الحميب 
 وتصنيعو.

 االداء أُؾبًبح -

اُؾبد١ 

 ػشش
أىميتيا  6

ورعايتيا، 
أنواع الخيول 

 القياسية.

دراسة التعرف  -
عمى مختمف 

الحيوانات 
ومالحظة 
الصفات 
 المظيرية.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

الرعاية الصحية  .8 6 اُضب٢ٗ ػشش
 لمحيوانات.

رح رسم وش -5
الجياز 

التناسمي 
الذكري 

واالنثوي 
)االبقار 

 والدواجن(.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

االمراض  6 اُضبُش ػشش
المعدية 

وتأثيرىا عمى 
االنتاج 

 الحيواني.

رسم ودراسة  -6
البيضة 

ونمو الجنين 
 فييا.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 شخأُ٘به -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

  6 اُشاثغ ػشش
 

اجراء  -7
التفقيس 

الصناعي 
 لمبيض.

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء

اُخبٓظ 

 ػشش
6  

عرض افالم  -8
وساليدات 

عن 
الحيوانات 

 أُخزجش -

 أُؾبػشح -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .12

 النصوص االساسية  ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1
 الكتب ادلقرر

 اخرى

 مصادر + موقع الكًتوين )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2

 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( ُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... أُغالد ا) 
 مصادر علمية ختص االنتاج احليواين

ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
 

 
 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .13

 المختمفة.

مقدمة عن الثروة  .9  
الحيوانية في 
العراق والوطن 
العربي والعالم 

االىمية 
االقتصادية لمثورة 

الحيوانية 
وعالقتيا بالتعامل 

الزراعي 
واالمكانيات 
المستعممة 

لمتوسيع في 
 االنتاج الحيواني.

   

اُغبدط 

 ػشش
 أُخزجش -  ٓشاعؼخ 6

 ؾبػشحأُ -

 أُ٘بهشخ -

 أُؾبًبح -

 اخزجبساد 

 رؾش٣ش٣خ

 شل٣ٞخ 

 االداء
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 االُزضاّ ثبُوطبػ٤خ

 

 

 

 

 

 المرحلة الرابعة / الفصل السابع 
 
 
 

 وصف المقرر
ادلتاحة. والبد من  التعلم دلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ا

 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياذل  ادلؤسسة التعليمية 

   لعلـوقسم ا/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية رمز ادلقرر/ اسم/ Univ4115 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الرابعة/ السابع السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
1/13/2117 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 ادلمنوع من الصرؼ, العطف, التوكيد, البدؿ,الصفة : (التوابع )النحو  واعد اللغة العربية يفق تعلم .1

 2.  ادلدارس الشعرية مع دنوذج من شاعر وحياتو , النهضة االدبية يف االدب العريب احلديث: (االدب العريب احلديث )األدب  تعلم
 النثر يف االدب العريب احلديث , لكل مدرسة

 
 

 

 ات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييمسلرج
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

 النحو) التوابع( :الصفة ،البدؿ، التوكيد، العطف، ادلمنوع من الصرؼ.  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم   -1أ
دب العريب احلديث( :النهضة االدبية يف االدب العريب احلديث، األدب) اال دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  -2أ

 ادلدارس الشعرية مع دنوذج من شاعر وحياتو لكل مدرسة، النثر يف االدب العريب احلديث .

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف االدب. – 1ب
 .مهارات تتعلق مبوضوعات النحو -2ب

 بالنثر العريب احلديثمهارات تتعلق   -3ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 يف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسيةػ تكل3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ معٌت الروحي للشعر والنثر -2ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 ضيحالشرح والتو  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2



انصفحت   

298 
 

  

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 . مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 التقييمطريقة  طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم النعت 2 1

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم البدؿ 2 2

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو الفظي وادلعنوي – تعلم التوكيد 2 3

 التقومي البنائي يحالشرح والتوض التوابع/ النحو تعلم العطف 2 4

5 

 -تعلم عطف البياف 2

 عطف النسق

 التقومي البنائي احملاضرة التوابع/ النحو

 التقومي البنائي احملاضرة التوابع/ النحو ادلمنوع من الصرؼ 2 6

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل 2 7

8 

2  النهضة األدبية يف
 احلديثاألدب العريب 

 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث /االدب

9 

مدرسة : ادلدارس الشعرية  2
مجاعة  -ادلهجر-اإلحياء
 الديواف 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

13 

2 مدرسة   ادلدارس الشعرية
 مدرسة الشعر احلر -أبولو

 
 

 التقومي البنائي اضرةاحمل األدب العريب احلديث/ االدب

11 

2   دناذج من حياة شاعر واحد
لكل مدرسة وعشرة أبيات 

 من شعره 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

12 
دناذج من حياة شاعر واحد لكل  2

  مدرسة وعشرة أبيات من شعره

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب
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13 
العريب احلديث :  لنثر يف األدبا 2

 القصة والرواية 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

14 
النثر يف األدب العريب احلديث  2

 ادلسرحية–ادلقالة –:

 التقومي البنائي عرض دنوذج األدب العريب احلديث/ االدب

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15

 

 نية التحتية الب

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

 . النحو الوافي ، عباس حسن 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

الدروس العربية مصطفى الغالييني . جامع 

 . مجلة المجمع العلمي العراقي 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

. المكتبة الشاملة 

. موقع المجلس العلمي 

 . شبكة الفصيح 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 المقررنموذج وصف 

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية /دياذل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 قسم العلـو/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 مناىج والكتب ادلدرسية اسم / رمز المقرر  /Coll 4214 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الرابعة/ السابع  الفصل / السنة 

 )ساعة31 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعريف ادلناىج  

 يعدد خصائص ادلناىج 

 يبُت اذنية ادلناىج 

 يشرح عن اسس بناء ادلناىج 
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زنلل عناصر ادلنهج ادلدرسي 

 يقارف بُت انواع ادلناىج الدراسية 

 يقـو ادلناىج الدراسية 

 ج الدراسية ودناذجويبُت اسباب تطوير ادلناى 

 يعرؼ الكتاب ادلدرسي من حيث مفهومو  

 يعدد بنقاط اذنية الكتاب ادلدرسي 

 يقـو الكتاب ادلدرسي 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

   األىداف المعرفية -أ
 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للمناىج وخصائصها واذنيتها  -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألسس بناء ادلناىج -3أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لعناصر ادلنهج ادلدرسي -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألنواع ادلناىج الدراسية  -5أ

 ومي ادلناىج الدراسيةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف رلاؿ تق  -6أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتطوير ادلناىج ودناذجو واسبابو  -7أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للكتاب ادلدرسي -8أ
  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 
 جيقارف بُت ادلفهـو القدمي وادلفهـو احلديث للمناى - 1ب

 .يبُت اسس بناء ادلناىج - 2ب

 زنلل ادلنهج ادلدرسي اذل عناصره -3ب

 . رنمع معلومات عن انواع ادلناىج ادلدرسية   -4ب

 .يفسر اسباب تقومي ادلناىج ادلدرسية -5ب

 .يبُت تطوير ادلناىج الدراسية ودناذجو -6ب

 .يكتب ورقة حبثية عن الكتاب ادلدرسي -7ب

 لم طرائق التعليم والتع     

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة بادلناىج1

 .ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية 2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر ادلناىج ادلدرسية 3

 درسيةػ حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية بادلناىج ادل4

 .ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اذل طريقة ادلناقشة 5

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1
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 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير3

 .تبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو ػ اخ4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج
 يدرك اىمية نظريات المناىج -1ج
 يعطي اىمية للكتاب المدرسي  -7ج
 يربط انشطة المناىج بالبيئة   -3ج
 يقيم االنشطة . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 
.  استعمال طريقة العروض التقديمية 
طات التوضيحية .رسم المخط 
. طريقة العصف الذىني 

 

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت ادلناىج يف العراؽ ويف الدوؿ ادلتقدمة

 ػ كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت اليت ختص ادلناىج

 .ة بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية ػ امتحانات يومي

  .(المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -1د   

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 من امكانات .مهارات استغالل ما متاح  -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
   

 

 بنية المقرر 

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

1 2 
التعرؼ على مفهـو ادلناىج 

 وخصائصها وأذنيتها
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب ادلناىج
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2 2 
التعرؼ على االساس 

 (الفكري)الفلسفي
 اسس ادلناىج

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

3 2 
التعرؼ على االساس 

 (االجتماعي)الثقايف

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب اسس ادلناىج

4 2 
التعرؼ على االساس 

 (ئيالنما)النفسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب اسس ادلناىج

5 2 
حتليل , يفهم االىداؼ الًتبوية 

 احملتوى
 عناصر ادلنهج ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية االوؿ اسئلة اختبار الشهر 2 6

 التقومي البنائي ة واالستجوابادلناقش انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على منهج ادلواد الدراسية 2 7

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على منهج النشاط 2 8

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على ادلنهج احملوري 2 9

11 2 
التعرؼ على مفهـو تقومي ادلنهج 

 ه وطرقو وخطواتوواىدافو ومعايَت 
 تقومي ادلناىج الدراسية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب تطوير ادلناىج الدراسية فهم تطوير ادلنهج ودوافعو 2 11

12 2 
فهم مبادئ تطوير ادلنهج ودناذج 

 اساسية لتطويره
 تطوير ادلناىج الدراسية

 التقومي البنائي وابادلناقشة واالستج

13 2 
التعرؼ على مفهـو الكتاب 

 ادلدرسي واذنيتو
 الكتاب ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

14 2 
التعرؼ على الكتاب ادلنهجي 

 واآللكًتوين الورقي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب الكتاب ادلدرسي

 اختبار الشهر الثاين اسئلة مقارل 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 7119المنهج وتحليل الكتاب، عواد جاسم محمد التميمي،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 3980,عواد جاسم محمد التميمي, الكتاب المدرسي

 
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( ريرالمجالت العلمية ، التقا

 2009,عواد جاسم محمد التميمي, المنهج وتحليل الكتاب

 3980,عواد جاسم محمد التميمي, الكتاب المدرسي
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 محاضرات نوعية واالستضافة على المواقع االلكترونية  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

حاجة ادلؤسسات الًتبوية اذل تطوير , اذنية تطوير ادلناىج, سي مراحل تطور ادلناىج ، نظريات ادلناىج احلديثةاف يشمل ادلقرر الدرا 
 دناذج من ادلناىج لبعض الدوؿ ادلتقدمة, ادلناىج

 
 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

عة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم العلـو/ مواد تربوية  ادلركز/   القسم العلمي 

  ادارة تربوية رمز ادلقرر/ اسم /Coll 4215 

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  السنة الرابعة /السابع الفصل السنة/ الفصل 

 31 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 2117/ 11 /1  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 اف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتية :أىداؼ ادلقرر 
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 ادلدرسية .االدارة وتطورىا ،االدارة الًتبوية، االدارة   مفهـو .1

 التعرؼ على اىم نظريات االدارة  . .2

 التعرؼ على اىم وظائف االدارة. .3

 مفهـو القيادة ،تطورىا واىم نظرياهتا. .4

 التعرؼ على االشراؼ الًتبوي واساليب االشراؼ الًتبوي.  .5

 التقومي يف االشراؼ الًتبوي )تقومي ادلدير ،تقومي ادلعلم ،تقومي التالميذ(.6- 

 
 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 مفهـو االدارة ،االدارة الًتبوية ،االدارة ادلدرسية.  اف يعرؼ الطالب  -1أ
 اىم نظريات االدارة ووظائفها وادناطها. اف يعرؼ الطالب  -2أ
 بوية، اىم نظرياهتا.الطالب  مفهـو القيادة ،القيادة الًت  اف يعرؼ  -3أ
 االشراؼ الًتبوي ،تطوره، اىم اساليب االشراؼ الًتبوي.  اف يعرؼ الطالب -4أ
 (.التالميذ, ادلعلم ,ادلدير )اف يعرؼ الطالب التقومي الًتبوي واذنيتو  -5أ

 

 اف تتكوف لدى الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .االدارة الًتبوية – 1ب

 .القيادة الًتبوية– 2ب

 .االشراؼ الًتبوي  – 3ب

 .التقومي الًتبوي -4ب
 

  والتعلم  طرائق التعليم     

الرسائل   ,الدوريات, الكتب ذات العالقة ) يف بداية الفصل رنري ابالغ الطلبة مبفردات ادلقرر الدراسي ومصادر ادلعلومات 
 :وكاالٌب, واساليب التقومي اليت سيجري اتباعها , لى اسابيع الفصل الدراسيوتوزع ادلفردات ع( اجلامعية

 .  هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة مبصادر ادلعلومات سابقة الذكر. 1

 .ابالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة. 2

 . قدمي اوراؽ ختص موضوعا او اكثر من ادلوضوعات قيد الدراسةالطلب من الطلبة ت .3
 

  طرائق التقييم     

اجراء امتحانُت فصليُت االوؿ بعد انقضاء االسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد االسبوع احلادي عشر من الفصل  .1
من التحصيل % 43حيث درجة التقومي ذلا ( االستكشاؼ, يقالتطب, التذكر ) الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية 

  .الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية
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من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع االسئلة مشولية زلتوى ادلقرر % 63امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو . 2
 (.االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) لية الدراسي وادلستويات العق

 

  اف يكوف الطالب قادرا على:األىداؼ الوجدانية والقيمية - ج

 .تعريف اىم مهارات القائد الًتبوي الناجح -1ج

 .تعريف اىم مهارات ادلدير الناجح-2ج

 .تعريف نوع القيادة واالدارة الًتبوية الناجح-3ج

 .شراؼ الًتبويدتييز افضل وسائل التقومي يف اال -4ج

 
  

 

  طرائق التعليم والتعلم    

يستخدـ عادة اسلوب التعليم ادلباشر حيث تتم تعليم ادلهارات بشكل مباشر وصريح معززة باألمثلة عن االدارة دلراحل التعليم 
  االساس

 
 

  طرائق التقييم   

 .ية الفصل الدراسيتأٌب ضمنا مع عمليات التقييم بادلقرر الدراسي اليت حتصل اثناء وهنا

 
 
 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 .توضيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم اىم مهارات االدارة لدى الطلبة-1د

 .اختيار امثلة او دناذج لإلدارة وعرض سلبياهتا وارنابياهتا-2د

 .يم مدى اكتساب الطلبة دلهارات التقوميتقي-3د

 .بناء اختبارات خاصة للتعرؼ على اىم ادلهارات اليت اكتسبها الطلبة من خالؿ ادلقرر الدراسي  -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

االدارة االدارة ، مفهـو 2 1
مع  الًتبوية ،االدارة ادلدرسية

 االمثلة

االدارة، االدارة  مفهـو
مع  الًتبوية ،االدارة ادلدرسية

 االمثلة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  نظريات االدارة الًتبوية الًتبوية نظريات االدارة  2
 واالستجواب

 تقومي بنائي



انصفحت   

317 
 

  

ادلناقشة  االدارة الًتبويةوظائف  وظائف االدارة الًتبوية  3
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  ادناط االدارة الًتبوية ادناط االدارة الًتبوية  4
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  القيادة مفهومها، تطورىا القيادة مفهومها، تطورىا    5
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 ئيتقويم بنا - اختبار شهري اختبار شهري  6
 
 

ادلناقشة  اىم نظريات القيادة اىم نظريات القيادة   7
 واالستجواب

 تقومي بنائي

بعض دناذج السلوؾ   8
 القيادي ،مفهومها ،انواعها

بعض دناذج السلوؾ 
 القيادي ،مفهومها ،انواعها

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

اقشة ادلن االشراؼ الًتبوي وتطوره االشراؼ الًتبوي وتطوره  9
 واالستجواب

 تقومي بنائي

انواع االشراؼ الًتبوي   11
 واساليب االشراؼ الًتبوي 

انواع االشراؼ الًتبوي 
 واساليب االشراؼ الًتبوي

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقويم بنائي - اختبار شهري اختبار شهري  11
 
 

ادلناقشة  ًتبويالتقومي يف االشراؼ ال التقومي يف االشراؼ الًتبوي  12
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  تقومي ادلدير وادلعلم والتالميذ تقومي ادلدير وادلعلم والتالميذ  13
 واالستجواب

 تقومي بنائي

    مراجعو هنائية  14

ادلناقشة  االختبار النهائي االختبار النهائي  15
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 البنية التحتية  

 ال توجد ادلقررة ادلطلوبة  ػ الكتب1

   االدارة الًتبوية مفهومها ،نظرياهتا، وسائلها ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 د. صالح عبد احلميد مصطفى     د . جناة عبد اهلل النابو
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اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 ،....  ( اجملالت العلمية ، التقارير

 من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر االستفادة

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 .يتم تطوير ادلقرر حسب ما زندث من تغيَت وتطور يف اجملتمع  .1

 .لبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلييتم تطوير ادلقرر وفقا للمتط. 2
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 انًصىل وانهقاحاث / و.و. حًارا عاير طه

 وصف انًقرر

 

 

 عبٓؼخ د٣ب٤ًِ/٠ُخ اُزشث٤خ االعبع٤خ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .177

 هغْ اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .178

  4327أُظٍٞ ٝاُِوبؽبد / اعْ / سٓض أُوشس .179

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .181

 ُشاثؼخاُغبثغ / ا اُلظَ / اُغ٘خ .181

 31 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .182

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .183

  أٛذاف أُوشس .184

  -جعل الطلبة قادرين على أف:

 يتعرؼ على ادلصوؿ واللقاحات ، وأذنية 

 اىم فروع ادلصوؿ واللقاحات 

 مدخل اذل ادلصوؿ واللقاحات

 
 
 
 

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

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم وى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القص

 ؛البرنامج.

 ٝاُزو٤٤ْ ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٔوشسبد آُخشع .83
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  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف اُطبُت ٓب ٢ٛ أُظٍٞ ٝاُِوبؽبد -1أ

 إ ٣ذسى اُطبُت ا٤ٔٛخ دساعخ أُظٍٞ ٝاُِوبؽبد-2أ

 إ ٣ؼشف اُطبُت أُٞاػ٤غ اُشئ٤غ٤خ ك٢ أُظٍٞ ٝاُِوبؽبد  -3أ

 

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 ٣ظ٘ق اُطبُت اٌُبئ٘بد– 1ة

 ّ ثئعشاء اُزغبسة ػٖ ثؼغ االٓظبٍ ٣وٞ – 2ة

 ٣وّٞ ػٖ ؽش٣ن اُزغشثخ ثبُزؼشف ػ٠ِ ا٤ٔٛخ اُِوبؽبد  – 3ة

 
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽش٣وخ أُؾبػشح

 ؽش٣وخ االعزغٞاة 

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ ٝؽَ أُشٌالد

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٗبد اُغش٣ؼخ 

 األٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١    

 س٣ش اُؼ٤ِٔخاُجؾٞس ٝاُزوب

 

 
 األٛذاف اُٞعذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 ٣ضٖٔ اُطبُت ا٤ٔٛخ أُظٍٞ ٝاُِوبؽبد . -1ط

 ٣ضٖٔ اُطبُت دٝس اُؼِٔبء ٝأُخزظظ٤ٖ ك٢ ٓغبٍ أُظٍٞ ٝاُِوبؽبد -2ط

 دٝس اُ٘جبربد ك٢ اعزخشاط اٌُض٤ش ٖٓ اُؼوبساد اُظ٤ذال٤ٗخ -3ط

 
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ؽش٣وخ أُؾبػشح

 ٣وخ االعزغٞاة ؽش

 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ ٝؽَ أُشٌالد

 االعزٌشبف ٝعٔغ اُؼ٤٘بد ٝأُٔبسعخ اُؼ٤ِٔخ ك٢ أُخزجش

 

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد اُغش٣ؼخ ٝاالعئِخ اُز٤ًخ

 اػذاد اُزوبس٣ش اُؼ٤ِٔخ ؽٞ أُٞاػ٤غ أُخزِلخ ٖٓ اُزظ٤٘ق 

 االٓزؾبٗبد اُزؾش٣ش٣خ
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 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.٤ِ٤ٛخ اُزأاُؼبٓخ ٝ أُٜبساد -د 

 ٜٓبسح اُزؼبَٓ ٓغ اُ٘جبربد ٤ًٝلخ أُؾبهظخ ػ٤ِٜب -1د

 ؽشم صساػخ اُ٘جبربد ٝاًضبس أُل٤ذح ٜٓ٘ب -2د

 ٤ًل٤خ االعزلبدح ٖٓ اُ٘جبربد ك٢ ػالط اٌُض٤ش ٖٓ االٓشاع -3د

 ص٣بدح ؿِخ اُ٘جبربد ٝاالًزلبء اُـزائ٢كْٜ اُطش٣وخ أُضب٤ُخ ك٢  -4د

 كْٜ اُطشم اُظؾ٤ؾخ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ االعٜضح اُؼ٤ِٔخ أص٘بء اعشاء اُزغبسة  -5د
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 ث٤٘خ أُوشس .84

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

 أُؾبػشح  المصل المضاد.-1 2 1

 أُخزجش

 ُٔ٘بهشخا

 أُؾبًبح

اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ 

عش٣ؼخ 

ٝاخزجبساد 

 شل٣ٞخ االداء
كيفية تحضير  .1 2 2 

 المصل المضاد.

 ------- ------- 

الكموبيولينات  .2 2 3
 المناعية

 ------- -------- 

كيفية اعطاء  - أ 2 4
االميونوكموب

 يولين.

 -------- ------- 

التفاعالت   - ة 2 5
التي تحصل 
عند اعطاء 

بيولينات الكمو 
 المناعية

 ------- ------- 

 -------- ------  المتمم .3 2 6
 

7 

 

 

 

أىم االختبارات  .4 2
 المصمية

 --------- -------- 

 

 

 

 

8 

 

 

التالزن  - أ 2
 الدموي.

اخزجبساد  ------ 

رؾش٣ش٣خ 

 ٝشل٣ٞخ االداء

 

9 

 

 

 

اختبار   - ة 2
االنتشاري 

 في الجالتين.

أُؾبػش  

أُخزجش 

أُ٘بهشخ 

 ٔؾبًبدٝاُ

اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ 

 ٝشل٣ٞخ االداء
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .85
 

 ادلصوؿ واللقاحات  ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1

  )أُظبدس(  ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ 2

 

 

11 

 

 

 

 

 

 ------- ------  التعميم بالخمائر.  -ج 2

 

11 

 ----- -----  التعميم باالشعاع. 2

 ------ --------  ثانيًا : المقاحات 2 12

 ----- -----  انواع المقاحات. .1 2 13

االستجابة  .2 2 14
 المناعية.

 ------- ------- 

 ----- -------  التمنيع. .3 2 15

اخزجبساد      16

رؾش٣ش٣خ 

 ٝشل٣ٞخ االداء
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 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 (  أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,....) 
 

ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
 

 

 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .86

   

 رٞك٤ش ٝعبئَ ػشع ك٢ اُوبػبد اُذساع٤خ ُؼشع اكالّ ٝٓظٞساد ػٖ أُظٍٞ ٝاُِوبؽبد-1
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 ٗٔٞرط ٝطق أُوشس  

 عهى انىراثت . و.د. سُذش عادل َاجٍ -يادة :

 نًقرروصف ا

 

 

 ٤ًِخ اُزشث٤خ االعبع٤خ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .185

 اُؼِّٞ    / أُشًض ؼ٢ِٔ وغْ اُاُ .186

 4328اُٞساصخ /  اعْ / سٓض أُوشس .187

 اُضا٢ٓ أشٌبٍ اُؾؼٞس أُزبؽخ .188

 اُغبثغ / اُشاثؼخ اُلظَ / اُغ٘خ .189

 عبػخ 61 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .191

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .191

 ػِْ اُٞساصخ  أٛذاف أُوشس .192

 عريف علم الوراثةت -18

 ء المجهرية المستخدمة في علم الوراثةبيان  االحيا -19

 ان يعرفوا قوانين الوراثة -71

 يتعرفوا على االمراض الوراثية -71

 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسٓخشعبد اُ .87

  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 إ ٣ؼشف ػِْ اُٞساصخ -1أ

 إ ٣ج٤ٖ رش٤ًت أُبدح اُٞساص٤خ-2أ

 dnaإ ٣شعْ اُؾبٓغ ا١ُٝٞ٘  -3أ
 إ ٣ششػ ٤ًل٤خ ؽذٝس اُطلشاد-4أ

 إ ٣ؼشف  اُٞساصخ ٝاُغ٘ظ. -5أ
 إ ٣زًش رطج٤وبد ك٢ اُٞساصخ  -6أ

  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 إ ٣وبسٕ ث٤ٖ اُؾٞآغ ا٣ُٝٞ٘خ – 1ة

  إ ٣ٞػؼ ثشٌَ ٓلظَ رش٤ًت اأُبدح اُٞساص٤خ – 2ة

 إ ٣زًش رطج٤وبد ك٢ ػِْ ُٞساصخ. – 3ة

 إ ٣ؼشف صساػخ االٗغغخ.    -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 ؽش٣وخ أُؾبػشح -21
 ؽش٣وخ االعزغٞاة -22
 ؽش٣وخ أُؾبًبح -23
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ  -24
 ؽش٣وخ أُخزجش -25

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 االٓزؾبٕ اُزؾش٣ش١ -17
 االٓزؾبٕ اُشل١ٞ -18
 اخزجبساد االداء -19
 اُجؾٞس. -21

 
 ٜٓبساد اُزل٤ٌش -ط

 ٤ش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثؼِْ اُٞساصخ.ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزلٌ -16
 ُجؼغ اُزغبسة أُخزجش٣خ ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ ثبالداء اُؼ٢ِٔ  -17
 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبآشاع  اُٞساص٤خ -18
 الط ُجؼغ االٓشاع اُٞساص٤خر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُزل٤ٌش ٝاُزؾ٤َِ ُِٔٞاػ٤غ أُزؼِوخ ثبا٣غبد اُؼ -19

. 

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 ؽش٣وخ أُخزجش  -13
 ؽش٣وخ أُؾبًبح  -14
 ؽش٣وخ أُ٘بهشخ -15
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    
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 ث٤٘خ أُوشس .88

 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ اعْ اُٞؽذح / أٝ أُٞػٞع ٓخشعبد اُزؼِْ أُطِٞثخ اُغبػبد األعجٞع

طبُت ػ٠ِ إ ٣زؼشف اُ 6 االٍٝ

 ػِْ اُٞساصخ
رؼش٣ق ػِْ اُٞساصخ ٝٗظشح 

 ربس٣خ٤خ ٓٞعضح
ا -17

 ُٔخزجش
ا -18

ُٔؾبػش

 ح
ا -19

 ُٔ٘بهشخ
ا -21

 ُٔؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

إ ٣ج٤ٖ اُطبُت طلبد  6 اُضب٢ٗ

االؽ٤بء  أُغزخذٓخ ك٢ 

 اُٞساصخ

االؽ٤بء أُغزخذٓخ ك٢  -

 اُٞساصخ
- 

ا -49
 ُٔخزجش

ا -51
ُٔؾبػش

 ح
ا -51

 ُٔ٘بهشخ
 ًبحأُؾب

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

إ ٤ٔ٣ضاُطبُت هٞا٤ٖٗ  6 اُضبُش

 االؽزٔبالد ك٢ اُٞساصخ
االؽزٔبالد ك٢  -

 اُٞساصخ
ا -52

 ُٔخزجش
ا -53

ُٔؾبػش

 ح
ا -54

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

- 
اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

إ ٣زٌٖٔ اُطبُت ٖٓ  6 اُشاثغ 

رٞػ٤ؼ رش٤ًت أُبدح 

 اُٞساص٤خ

ا -55 غ ا٣ُٝٞ٘خاُؾٞآ -
 ُٔخزجش

ا -56
ُٔؾبػش

 ح
ا -57

 ُٔ٘بهشخ
 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء

 اٗؼذاّ اُغ٤بدح- اُظلبد اُالٓ٘ذ٤ُخ 6 اُخبٓظ 

اُغ٤بدح ؿ٤ش  -

 اُزبٓخ

 اُغ٤٘بد اُوبرِخ -

58- ُ
 ٓخزجش

ا -59
ُٔؾبػش

 ح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

,شل٣ٞخ ,رغبسة 

 االداء



انصفحت   

319 
 

  

 

ا -61
 ُٔ٘بهشخ

 أُؾبًبح
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   زؾبٕ اُشٜش االٍٝآ  2 ا  اُغبدط
اُطلشاد  - اُطلشح 6 اُغبثغ

 اٌُشٓٞع٤ٓٞخ
 اُطلشاد اُغ٤٘٤خ -

ا -17
 ُٔخزجش

ا -18
ُٔؾبػش

 ح
ا -19

 ُٔ٘بهشخ 
ا -21

 ُٔؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ, االداء

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ   آزؾبٕ اُشٜش االٍٝ  6 اُضبٖٓ

 ,شل٣ٞخ , االداء
اُزؾذ٣ذ اُٞساص٢  - اُٞساصخ ٝاُغ٘ظ 6 اُزبعغ

 ُِغ٘ظ
د أُزبصشح اُظلب -

 ثِغ٘ظ

 أُخزجش  -
أُؾبػش -

 ح 
 

اخزجبساد 

رؾش٣ش٣خ,شل٣ٞخ , 

 االداء

 رطج٤وبد اُٞساصخ 6 اُؼبشش

 
اُٞساصخ ٝرؾغ٤ٖ  -

 االٗزبط اُؾ٤ٞا٢ٗ
 أُخزجش  -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -
 أُؾبًبح -

اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُؾبد١ 

 ػشش
رٞاسس ثؼغ  - اُٞساصخ ك٢ االٗغبٕ 6

 اُظلبد اُغغ٤ٔخ
 أُخزجش  -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

 
اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُضب٢ٗ 

 ػشش
ُٕٞ اُجششح ,ٝرٞاسس  6

 ٓغب٤ٓغ اُذّ
ٝساصخ ثؼغ  -

اُؾبالد  أُشػ٤خ 

 ٝاُلغ٤ُٞٞع٤خ

 أُخزجش  -
أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد -

رؾش٣ش٣خ ,شل٣ٞخ , 

 االداء

اُضبُش 

 ػشش
بالد ٝساصخ ثؼغ اُؾ 6

 أُشػ٤خ
 أُخزجش  - ٓشع اُغٌش١    

أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ , االداء

اُشاثغ 

 ػشش
 أُخزجش  - اُٜ٘ذعخ اُٞساص٤خ  - صسع االٗغغخ 6

أُؾبػ -

 سح
 أُ٘بهشخ  -

 أُؾبًبح

اخزجبساد رؾش٣ش٣خ 

 ,شل٣ٞخ , االداء

اُخبٓظ 

 ػشش
رؾش٣ش٣خ  اخزجبساد  آزؾبٕ اُشٜش اُضب٢ٗ  6

 ,شل٣ٞخ , االداء
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .89

 

 ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1

 
 علم الوراثة -

- genetics 
 

ٓزطِجبد ىخبطخ ٝرشَٔ ػ٠ِ عج٤َ  -2

أُضبٍ ٝسػ اُؼَٔ ٝاُذٝس٣بد ٝاُجشٓغ٤بد 

 ٝأُٞاهغ االٌُزش٤ٗٝخ

 مصادر +مواقع الكًتونية -

اُخذٓبد االعزٔبػ٤خ ٝرشَٔ ػ٠ِ  -

ضبٍ ٓؾبػشاد اُؼ٤ٞف عج٤َ أُ

ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُذساعبد 

 ا٤ُٔذا٤ٗخ

 بعض االمراض الوراثية دراسات ميدانية مثل حتديد  -

....  

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًىرج وصف انًقررَ
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 أ.و.د. عهٍ يطٍُ عهٍ

 وصف انًقرر

 

 

 ٤ًِخ اُزشث٤خ االعبع٤خ أُؤعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .193

 ؼِّٞاُ    / أُشًض ؼ٢ِٔ اُوغْ اُ .194

 4212/  اُؼِّٞ ؽشائن رذس٣ظ اعْ / سٓض أُوشس .195

 اُضا٢ٓ اُؾؼٞس أُزبؽخ أشٌبٍ .196

 اُغبثغ / اُشاثؼخ اُلظَ / اُغ٘خ .197

 عبػخ45 )ا٢ٌُِ(ػذد اُغبػبد اُذساع٤خ  .198

 1/11/2117 ربس٣خ إػذاد ٛزا اُٞطق  .199

 أٛذاف أُوشس .211

 .معرفة الطلبة مبفهـو طرائق التدريس1    

 .معرفة الطلبة باذنية طرائق التدريس2

 تخداـ.التعرؼ على اىم الطرائق الشائعة االس3

 .التعرؼ على اىم االجتاىات وادلستحدثات يف طرائق التدريس4

 .التعرؼ على طرائق التدريس من اجل التمكن واالبداع5

 .معرفة الطلبة بتنويع التدريس واسًتاتيجياتو6

 
 

 

عة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔوشسٓخشعبد اُ .91
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  ٛذاف أُؼشك٤خ األ -أ
 ُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُلْٜ ُٔلّٜٞ ؽشائن اُزذس٣ظر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ ا-1أ

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُلْٜ ُٔلّٜٞ اعزشار٤غ٤بد اُزذس٣ظ -2أ

 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُلْٜ ُٔلّٜٞ اعب٤ُت اُزذس٣ظ  -3أ
 ُشبئؼخ االعزخذاّر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُلْٜ ُٔلّٜٞ ؽشائن اُزذس٣ظ ا -4أ
 ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُلْٜ ُٔلّٜٞ ر٣ٞ٘غ اُزذس٣ظ  -5أ
االرغبٛبد ٝأُغزؾذصبد ك٢ ؽشائن  ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝاُلْٜ ُٔلّٜٞ  -6أ

  اُزذس٣ظ
  ٔوشس.اُخبطخ ثبُ ٤خأُٜبساراألٛذاف   -ة 

 ائنٜٓبساد خبطخ ك٢ اُز٤٤ٔض ث٤ٖ اُطش– 1ة

 ٜٓبساد خبطخ ك٢ رؾ٤َِ ٝرلغ٤ش ًَ ؽش٣وخ ٖٓ ؽ٤ش اال٣غبث٤بد ٝاُغِج٤بد – 2ة

 ٜٓبساد ك٢ ٤ًل٤خ اخز٤بس اُطش٣وخ االكؼَ ُِزذس٣ظ – 3ة

    ٜٓبساد خبطخ ك٢ ٤ًل٤خ دٓظ اًضش ٖٓ ؽش٣وخ ك٢ اُذسط اُٞاؽذ -4ة

 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 .االُوبء أُؾبػشح1
 شخ.االعزغٞاة ٝأُ٘به2

 .ٓطبُجخ اُطِجخ ثٌزبثخ خطخ دسط ٤ٓٞ٣خ3

 .ٓطبُجخ اُطِجخ ثأػذاد دسط ٓظـش ٝروذ4ٚٔ٣
 ؽشائن اُزو٤٤ْ      

 

 .اخزجبساد ٤ٓٞ٣خ ٝشٜش٣خ ٝكظ٤ِخ ثبعئِخ ٓٞػٞػ٤خ ٝٓوب٤ُخ1

 .االخزجبساد اُؼ٤ِٔخ ك٢ ًزبثخ خطخ دسط ٤ٓٞ٣خ 2

 .ر٘ل٤ز دسط ٓظـش ُِطبُت آبّ صٓالء3ٙ

 

 
 ذا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ األٛذاف اُٞع -ط

 ر٤ٔ٘خ  سٝػ اُزطٞس اُزغذ٣ذ-1ط

 ٓزبثؼخ اخش أُغزؾذصبد ٝاُزطٞساد ك٢ ؽشائن اُزذس٣ظ -2ط

 ٓٞاًجخ اعزخذاّ اُزو٤٘خ ك٢ اُزؼ٤ِْ-3ط

 اُزٞاطَ ٓغ رطٞساد اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ اُ٘لغ٤خ اُؼب٤ُٔخ  -4ط

  
 ؽشائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 اُؼظق اُز٢٘ٛ

 ؽش٣وخ ؽَ أُشٌالد

 ؼ٤ِْ أُجشٓظاُز

 
 ؽشائن اُزو٤٤ْ    

 االٓزؾبٗبد  اُزؾش٣ش٣خ 

 االخزجبساد اُؼ٤ِٔخ)اُزطج٤ن(
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 أُ٘وُٞخ ) أُٜبساد األخشٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞس اُشخظ٢ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبساد اُؼبٓخ ٝ -د 

 ٣غزخذّ أُظبدس اُؾذ٣ضخ ٝأُزطٞسح-1د

 ْ ٝاُزؼ٤ِْاالكبدح ٖٓ اُزو٤٘خ  ك٢ اُزؼِ-2د

 -3د

    -4د



انصفحت   

325 
 

  

 ث٤٘خ أُوشس .91

ٓخشعبد اُزؼِْ  اُغبػبد األعجٞع

 أُطِٞثخ
اعْ اُٞؽذح / أٝ 

 أُٞػٞع
 ؽش٣وخ اُزو٤٤ْ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 االٍٝ

ٓؼشكخ ٝكْٜ ؽج٤ؼخ 

ؽشائن اُزذس٣ظ 

ٝٓ٘بٛغٜب ٝاُؾبعخ 

 ا٤ُٜب

ؽشائن اُزذس٣ظ 

ؽج٤ؼزٜب ٝٓ٘بٛغٜب 

 ٝاُؾبعخ ا٤ُٜب

 وبء االُ

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح 

 
ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُضب٢ٗ

ٓؼشكخ ٝكْٜ اُؼ٘بطش 

 االعبع٤خ ك٢ اُزذس٣ظ

اُؼ٘بطش االعبع٤خ ك٢ 

 رذس٣ظ أُ٘بٛظ
 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح
ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُضبُش

ْ  اُطش٣وخ ٓؼشكخ ٝكٜ

اُزذس٣غ٤خ أُ٘بعجخ 

ٝاُؼٞآَ أُؤصشح ك٢ 

اخز٤بسٛب ٝاُزو٣ْٞ 

 ٝأُزبثؼخ

اُطش٣وخ اُزذس٣غ٤خ 

أُ٘بعجخ ٝاُؼٞآَ 

أُؤصشح ك٢ اخز٤بسٛب 

 ٝاُزو٣ْٞ ٝأُزبثؼخ

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُشاثغ

ّ ٓؼشكخ ٝكْٜ ٓلٜٞ

 ؽش٣وخ االُوبء ٝ

طٞسٛب ٝٓضا٣بٛب 

 ٝػ٤ٞثٜب

 ؽش٣وخ االُوبء

طٞس اُطشهخ االُوبئ٤خ 

ٝٓضا٣بٛب ٝػ٤ٞثٜب 

 ٝاعجبة رلؼ٤ِٜب

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُخبٓظ

ٓؼشكخ ٝكْٜ ٓلّٜٞ  

 أُ٘بهشخ اُغٔبػ٤خ

 أُ٘بهشخ اُغٔبػ٤خ

 ب ٝػ٤ٞثٜبٓضا٣بٛ
 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح
ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُغبدط

ٓؼشكخ ٝكْٜ ٓلّٜٞ 

ؽش٣ن االعزوشاء 

 ٝاُو٤بط

ؽش٣وخ االعزوشاء 

ٝاُو٤بط خطٞارٜب 

 ٝأُضا٣ب ٝاُؼ٤ٞة

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح
ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُغبثغ

ٓؼشكخ ٝكْٜ ٓلّٜٞ 

 االعزغٞاة اُؾ٢

ؽش٣وخ  االعزغٞاة 

اُؾ٢ ٝاٗٞاع االعئِخ 

 اُظل٤خ

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح 

آزؾبٗبد 

 ٤ٓٞ٣خ
ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُضبٖٓ

ٓؼشكخ ٝكْٜ ٓلّٜٞ 

رؼ٤ِْ اُلش٣ن ٝٓلّٜٞ 

 اُزؼ٤ِْ أُجشٓظ

ْ اُلش٣ن ٝاُزؼ٤ِْ رؼ٤ِ

 أُجشٓظ
 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح
أُشبسًخ  االُوبء اُزؼ٤ِْ أُظـش ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُزبعغ
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ .92

 

 احدث ادلؤلفات يف طرائق واسًتاتيجيات التدريس ومبا يغطي ادلفردات ادلقررة ـ اٌُزت أُوشسح أُطِٞثخ 1

ٓؼشكخ ٝكْٜ  اُزؼ٤ِْ 

أُظـش ٝاُزؼ٤ِْ 

 ثبُٔشاعِخ

 االعزغٞاة ٝاُزؼ٤ِْ ثبُٔشاعِخ

 أُ٘بهشخ
اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

 ٝرطجن ػ٢ِٔ
ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُؼبشش

ٓؼشكخ ٝكْٜ  اُزخط٤ؾ 

 ُِزذس٣ظ

 االُوبء  اُزخط٤ؾ ُِزذس٣ظ

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

 ٝرطجن ػ٢ِٔ
اُؾبد١ 

 ػشش

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2

ٓؼشكخ ٝكْٜ  ٓلّٜٞ 

ر٣ٞ٘غ اُزذس٣ظ 

ٝاالعظ اُ٘لغ٤خ 

ٝاُزشث٣ٞخ ُز٣ٞ٘غ 

 اُزذس٣ظ

ٓلّٜٞ ر٣ٞ٘غ اُزذس٣ظ 

ٝاالعظ اُ٘لغ٤خ 

ٝاُزشث٣ٞخ ُز٣ٞ٘غ 

 اُزذس٣ظ

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُضب٢ٗ ػشش

 ٓؼشكخ ٝكْٜ

ٜٓبساد ٜٓٔخ ُزطج٤ن 

اعزشار٤غ٤خ ر٣ٞ٘غ 

 اُزذس٣ظ

 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

ؼ٤ش رؾ

 أُؾبػشح

ٝآزؾبٗبد 

 ٤ٓٞ٣خ
ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُضبُش ػشش

ٓؼشكخ ٝكْٜ  ٜٓبساد 

ٜٓٔخ ُزطج٤ن 

اعزشار٤غ٤خ ر٣ٞ٘غ 

 اُزذس٣ظ

ؽش٣وخ اُزؼِْ ٖٓ اعَ 

 اُزٌٖٔ
 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

آزؾبٗبد 

 ٤ٓٞ٣خ
ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2 اُشاثغ ػشش

كْٜ  ؽش٣وخ ٓؼشكخ ٝ

 ُؼت اُذٝس

 االُوبء  ؽش٣وخ ُؼت اُذٝس

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

 ٝرطجن ػ٢ِٔ
اُخبٓظ 

 ػشش

ر٤ٌٖٔ اُطِجخ ٖٓ  2

ٓؼشكخ ٝكْٜ  ؽش٣وخ 

 اُؼظق اُز٢٘ٛ

ؽش٣وخ اُؼظق 

 اُز٢٘ٛ
 االُوبء 

 االعزغٞاة

 أُ٘بهشخ

أُشبسًخ 

اُظل٤خ ك٢ 

رؾؼ٤ش 

 أُؾبػشح

 ن ػ٢ِٔٝرطج
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 د.داود ماىر  زلمد ورليد مهدي زلمد: اساسيات يف طرائق التدريس العامة ـ أُشاعغ اُشئ٤غ٤خ )أُظبدس(  2
 امة للمواد االجتماعيةشاكر االمُت:  طرائق التدريس الع

 احليلة: طرائق التدريس واسًتاتيجياتو

 اـ اٌُزت ٝأُشاعغ اُز٢ ٣ٞط٠ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبس٣ش ,.... ) 
 

ة ـ أُشاعغ االٌُزش٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ 

.... 
 

 
 خطخ رط٣ٞش أُوشس اُذساع٢  .93

 ُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝؽشائن اُزذس٣ظرض٣ٝذ ا٤ٌُِخ ثبؽذس أُظبدس ك٢ ا  

 رٞك٤ش ٓذسعخ ُزذس٣ت اُطبُت)أُؼِْ( رؾذ اششاف االعزبر أُششف

 

 

 

 

 

 


