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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي          
 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 صاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . وي

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .1

 / كلية علوم البيئة صحة البيئيةقسم ال / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 البيئيواالمن  سالمةال

 قسم الصحة البيئية - بيئةالعلوم  في بكالوريوسال اسم الشهادة النهائية  .4

  :الدراسي  النظام .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ، تدريب صيفيمختبرات العمليةالسفرات العلمية، الالدورات التدريبية،  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/3/2022 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ه بصحة االنسانارتباطمن خالل  حي ومفهوم كعلم سالمة واالمن البيئيومفاهيم الومبادئ  أساسياتوصف  -ا

 قطاعات الحياهبمختلف  والضوابط التشغيلية والهندسية للسالمة واالمن المهني قياساتمعرفة تطبيق ال -ب

 اوخطواته الصديقة لالنسان والبيئة العملية الخضراء النظيفة ةالكيميائيفهم التجارب  -ج

 استدامة البيئةكاحدى طرق اء مبادئ الكيمياء الخضر هم الطلبة وزيادة وعيهم حول امكانية تطبيقف -د

 .بالمؤسسات المختلفة بالمجتمع البيئيالسالمة واالمن ومتطلبات تحقيق ونشر مفهوم  لتنمية المستدامةلل للوصو
 ،CBRNسالمة واالمن الكيميائي والبيولوجي واالشعاعي والنووي ية والعملية لللنظرا رفة األسسمع -ه

او نواتج جانبية غير تفاعله لتكوين الناتج بدون ملوثات في المختبر او الصناعة و الالزمة التفاعالتوخطوات 

  .او متطلبات المستلزمات الضرورية لتحقيقها الشخصية حمايةفضال عن ادوات ال مرغوب فيها
 دامخذات االست طرق الطوارئ والدفاع المدني وكيفية التعامل مع المواد الخطرة واالنسكابات للموادمعرفة  -و

المزدوج او اجارة المخاطر الكيميائية في المختبرات والمعامل التي تستخدم المواد الغير امنة او الخطرة او 

  .السامة بطبيعتها

ن الكيمياء الخضراء هي احدى الطرق الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة من خالل الحفاظ على الموارد ا -ز

الطبيعية لالجيال القادمة باتباع أساليب وطرق في تطبيق التقنيات الحديثة كما في المزج مع علم 

 ر واستخدام الطاقات المتجددة الخ.النانوتكنولوجي وإعادة التدوي
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
       ومتطلباتها الضروريةخصائصها ومبادئها يئي و سالمة واالمن البالتعريف ان يتمكن الطالب من  -1أ

 يم والتفاعل والتطبيقفي عمليات التصم سالمة واالمن البيئيصف المن وان يتمكن الطالب  -2أ

 سالمة واالمن الكيميائي والبيولوجيلة والعملية لظريالن فهم األسس ان يتمكن الطالب من -3أ
 ة كاالطيانصلب ةعامل مساعدمن  االمن بطبيعته تطبيق ظروف التفاعل الكيميائي ان يتمكن -4أ

 باعتباره مذيب معتدل بيئيا. يشترك فيها الماءوغيرها يفضل ان 
الصداقة لالنسان والبيئة ودراسته من وجهة نظر  ل الفيزيائي والكيميائيصف خطوات التفاعو -5أ

 وتحقيقه الشروط الواجب اتباعها لتحقيق جودة االيزو وتجنب حدوث التلوث من البداية الى النهاية.
 قابلية اعاده تنشيطه الستخدامه مرات عديدة وعدم استهالكه.تفسير وجود العامل المساعد وكيفية  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 وآلية تطبيقها جراء الخطوات االجرائية العملية والتدريب المهني التجريبيمعرفة ا – 1ب 

 واجراءات وفق الضوابط المختلفة التي تعتمد عليها السالمة واالمن البيئي ذ ميكانيكياتتنفي – 2ب 

 لتزام بالمتطلباتاالملي والرقابي ومعرفة درجة تدريب العواجراء ال تنفيذ التجارب العملية  - 3ب 

      التي تختص بالسالمة واالمن البيئي كتابة التقاريرومعرفة كيفية 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .ضوابطوفق ال وشرح ميكانيكية التفاعل تزويد الطلبة باالساسيات النظرية للمادة بطريقة المحاضرة -1
 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المختبرية  -2
  .لبيان اهمية التطبيق للضوابط العملية وباشراف اساتذتهم ورش التدريبباجراء  الطلب من الطلبة -3
لتحديد مستوى السالمة  زيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي والطلبة -4

 واالمان البيئي
 كتابة التقارير والدراسات للمواضيع المدروسة وتقديمها كنشاط للطالب -5

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية  -1
 امتحانات فصلية ونهائية -2
 لالصفيط الطالب الصفي وادرجات على نشا -3
 خرىدرجات للواجبات اال -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

الخضراء  االمنة بطبيعتها كيمياءسالمة واالمن البيئي وبين الربط العالقة بين التمكين الطالب من  -1ج         

 والقضاء او معالجة التلوث البيئي

 المختلفة وايها يمتلك تاثيرا معتدل بيئياتدريب الطلبة على كيفية التعامل مع المواد الكيميائية  -2ج

 وااللتزام بادوات السالمة واالمان تدريب الطلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبرية -3ج

  بوسائل وتقنيات خضراء مستدامة تكوينها والتخلص منها فهم الملوثات الكيميائية تمكين الطلبة من -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 بوورش العمل والتدري ايصال المواضيع النظرية للطلبة بطريقة المحاضرة المبنية على المناقشة -1
 والتدريب الميداني ئل العلمية عندما تكون ضرورية في ايصال المادة للطلبةاستخدام الوسا -2
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 طريقة التعليم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية -2
 التقارير والدراسات -3

 
 

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

 هارات تحليلية عامةم -1د

 مهارات تشخيص بيئية -2د

 ر التخصصيةمهارات كتابة التقاري -3د

  لوثات الكيميائية في المراحل االساسية: التصميم والتفاعل والتطبيقت التعامل مع الممهارا -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الشرح والتوضيح -1
 وابعاده ضمن محاور السالمة واالمان طريقة تحضير النموذج -2
 طريقة المحاضرة -3
 يقة التعليم الذاتيطر -4

 طرائق التقييم          

 االختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية -2
 الدراسات والتقارير -3

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2 2 واالمن البيئيسالمة ال --- الثةثال
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التي تخص المواضيع بشكل اوسع تشجيع الطلبة على كتابة الدراسات -1

 حقيق متطلبات السالمة واالمن الكيميائي والبيولوجيتتطبيق الضوابط و ةللطلب ةرجانب المهاتشجيع  -2

 تشجيع مبدا المنافسة من قبل الطلبة االذكياء -3

  والقضاء او معالجة التلوث البيئي لبة من خالل حل المشاكل العلميةخلق روح االبداع لدى الط -4

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

 %100قبول مركزي 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 1. Mike Lancaster ‘Green Chemistry: An Introductory Text’, RSC  Paperbacks, University of 

York, 2002.  

2. P. T. Anastas and J. C. Warner, ‘Green Chemistry: Theory and Practice’, Oxford University 

Press, Oxford 1998. 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (طور الشخصيوالت

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

واالمن سالمة ال  لثثاال 

 البيئي
  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .01

  هداف المعرفية األ -أ
       السالمة واالمن البيئيان يتمكن الطالب من تعريف  -1أ

 تفاعالت الكيميائية الصديقة لالنسان والبيئة من عدمهانوعية المن وصف  ان يتمكن الطالب -2أ

  والبيولوجية سس النظرية لكل انواع التفاعالت الكيميائيةواال وم وآليه التفاعلفهمكن الطالب مان يت -3أ
 والبيئية والكيميائية من الناحية الفيزيائية وميكانيكيتهيق ظروف التفاعل لطالب من تطبان يتمكن ا -4أ
 اد المختلفة بوجود العوامل المساعدة الصلبة القابلة لالستخدامتفاعل مع الموالوصف خطوات  -5أ
 تمييزهاوطرق  استثناءات التفاعالت الكيميائية الصديقة او غير الصديقة منهاتفسير القواعد وكيفية  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مع مراعاة اقتصاد الذرة والعامل البيئي حسب نوع وصنف كل منها قان كيفية تفاعل الموادات – 1ب 

 ها وامكانية معالجتهامشاكللصناعات النفطية ولق بامعرفة الخصائص فيما يتع – 2ب 

      البيئة االنسان و على ككل مع بعضها البعض وتاثيرها اشرة بين تفاعل الموادبمعرفة العالقة الم  - 3ب 

 مبدئ وقانون او عامل من عوامل الكفاءة البيئيةقييم والفروقات مابين كل اجراء الت   -4ب

 تعلم طرائق التعليم وال     

 ت النظرية للمادة النظريةتزويد الطلبة باالساسيا -1
 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المختبرية  -2
 الطلب من الطلبة باجراء التجارب العملية وباشراف اساتذتهم  -3
 لطلبةزيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي وا -4
 كتابة التقارير والدراسات للمواضيع المدروسة وتقديمها كنشاط للطالب -5

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية  -1
 امتحانات فصلية ونهائية -2
 درجات على نشاط الطالب خالل المحاضرات الدراسية -3
 درجات للواجبات البيتية -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الملوثات البيئيةالقضاء او معالجة و سالمة واالمانالن من ربط العالقة بي تمكين الطالب -0ج

 من خالل معرفة تاثيرها جيدا المواد الكيميائية وحفظدريب الطلبة على كيفية التعامل ت -2ج

 والتحليل والتعامل مع الفضالت تدريب الطلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبرية -3ج

 بروتوكوالت خاصةمن خالل  ا والتخلص منهاتكوينهفهم الملوثات البيئية و تمكين الطلبة من -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1
رسم خارطة السالمة واالمن البيئي في المنشاة او الموقع او  نموذجوالكشف عن طريقة تحضير  -2

 المختبر او البناية
 طريقة التعليم الذاتي -4. طريقة المحاضرة -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية -2
 الدراسات والتقارير -3
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

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

 عامة عن التصميم والتحليل والتفاعل والتطبيق واالنتاج الخ مهارات -0د

 صديق لالنسان والبيئة  /صبالتخص بيئيصحي مهارات تشخيص  -2د

 البناءة مهارات كتابة التقارير التخصصية -3د

 لبروتوكوالت واوراق السالمةوالقضاء او معالجتها وفق ا الكيميائية عامل مع الملوثاتمهارات الت -4د         

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

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

 ؛البرنامج.

 جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .0

   / كلية علوم البيئة صحة البيئيةقسم ال  / المركز علمي القسم ال .2

 واالمن البيئيسالمة ال اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 61 )الكلي(دراسية عدد الساعات ال .6

 0/3/2122 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 CBRNالسالمة واالمن الكيميائي والبيولوجي واالشعاعي والنووي تعريف التشخيص بتقنيات  -0
 بروتوكوالتهاو الخطرة والمحرمة المواد الكيميائيةطبيعة بمن السالمة واالمان وربطه وصف كل  -2
 مفاهيم واساسيات علم السالمة واالمن البيئيوصف مبادىء و -3
 محاور السالمة واالمن الكيميائي والبيولوجي واالشعاعي والنوويوصف االسس النظرية لكل  -4
 التفاعالت الكيميائيةوتفسير القواعد المتعلقة بسير تطبيق  -5
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 انواعها والغرض منهاومعرفة  متطلب من متطلبات الحماية الشخصيةتعريف االدلة الخاصة لكل  -6

 لبيئةالالنسان ووين المنتجات الصناعية باسلوب صديق كفاعالت المتعلقة بتوصف خطوات الت -7
 تمارين التدريب العملي والكشف عن الثغرات االمنية في المشاة والموقعتطبيق  -8
 الصديقة لالنسان والبيئة ختبربالم يةتنمية الجانب المهاري من خالل اجراء التجارب العمل -9

 

 بنية المقرر .00

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

سالمة واالمن التعريف  السالمة واالمانمي ومفه /اسبوع2 والثاني االول

 والفرق بينهما البيئي
 االمتحان المحاضرة

 ة الشفهيةواألسئل
تطبيق مبادئ امكانية  /اسبوع2 لث والرابعالثا

 السالمة واالمن الكيميائي 
ومتطلبات تحقيق مبادئ 

 السالمة واالمان
 االمتحان المحاضرة

 واألسئلة الشفهية
خامس ال

 والسادس
االيجابيات معرفة  /اسبوع2

 لتقييم السليم والسلبيات ل
وتصميم  الهندسيةلضوابط ا

 المختبر

 االمتحان المحاضرة

 األسئلة الشفهيةو
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 استخدام وسائل علمية حديثة -ا        

 القيام بسفرات علمية لمواقع بحثية وصناعية - ب
 استخدام مصادر علمية حديثة انكليزية وعربية - ت
 تغيير في المفردات العلمية بما يتناسب ومخرجات التعلم - ث
 استخدام طرق تقييم حديثة -ه 

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
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 الموجودة على االنترنيت يائي والبيولوجيسالمة واالمن الكيمال
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  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

  ناشطا في الحمايه والدفاع عن البيئه وخلق نظام بيئي صحياعداد الطالب ليكون فردا   -1

 مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغتها – 2

 مهارات عملية في التحري عن التلوث – 3

 مهارات فردية وخلق روح المبادرة       – 4

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -6

 طريقة عرض النموذج -7

 اضرة طريقة المح -8

 طريقة التعلم الذاتي -9

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير  -3

 االمتحان اليومي  -4

 الحضور اليومي -5

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 المالحظة واالدراك -1ج

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 ماالعداد والتقوي -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -6

 طرائق التقييم    
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 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 االمتحان اليومي  -4

 الحضور اليومي -5

 

 
 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  -12

 القيادة  مهارات -1

 تطوير اللغة كون المادة باللغة االنكليزية -2

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب -3

 تطوير قابلية ربط المواضيع واالستنتاجات -4

 القيام بحمالت توعويه لتعريف المجتمع بمخاطر الملوثات البيئيه على الجهاز المناعي -5

 
 

 

 

 بنية المقرر .11

 تالساعا األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة عامة عن  -1

 علم المناعه
 مناعه بيئيه  2

 شرح المحاضرات
عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

مكونات الجهاز  -2

) المناعي 
االعضاء الرئيسيه 

 للجهاز المناعي(

 ناعه بيئيهم  2

 شرح المحاضرات
عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

مكونات الجهاز  -3

) المناعي 
االعضاء الثانويه 

  للجهاز المناعي(

 مناعه بيئيه  2

 شرح المحاضرات
عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

خاليا الجهاز  -4

  المناعي
 يهمناعه بيئ  2

 شرح المحاضرات
عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

امتحان  شرح المحاضرات مناعه بيئيه  2 االستجابه المناعيه -5
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عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

امراض نقص  -6

 المناعه
2  

 شرح المحاضرات مناعه بيئيه
عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

تأثير التغاير  -7

المتطرف 

لدرجات الحراره 

على الجهاز 

 المناعي

2  

 مناعه بيئيه
 شرح المحاضرات

عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

تأثير العناصر  -8

الثقيله على الجهاز 

 المناعي
2  

 شرح المحاضرات مناعه بيئيه
عرض افالم 

 توضيحية
 ةالمناقش

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

تأثير الملوثات  -9

الجرثوميه على 

 الجهاز المناعي
2  

 شرح المحاضرات مناعه بيئيه
عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

تكيفات الجهاز -10

 المناعي للظروف البيئيه
2  

 شرح المحاضرات مناعه بيئيه
عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

تحان ام

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

تلوث الهواء وتأثيره  -11

 على الجهاز المناعي
2  

 شرح المحاضرات مناعه بيئيه
عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

تلوث المياه وتأثيره  -12

 على الجهاز المناعي
2  

 شرح المحاضرات مناعه بيئيه
عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

ان امتح

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

اساليب مقترحه للحد  -13

من التلوث البيئي 

 وعالجات مقترحه
2  

 شرح المحاضرات مناعه بيئيه
عرض افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

   مناعه بيئيه  2 1امتحان شهري  -14

   مناعه بيئيه  2 2امتحان شهري  -15
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 البنية التحتية  .12

 اليوجد الكتب المقررة المطلوبة -1

 (المصادر)المراجع الرئيسية -2

 

1-  Immune system and immunology (internet 

version) 2019 

http://www.helmberg.at/immunology.htm 

وم ( كلية العل2010علم المناعه ) ,بكر معروفابو  - - 2

 الهندسيه والتقنيه في ليبيا 

3- Internet webs  

 
 

الكتب والمراجع التي يوصى  -1

المجالت )بها

 ..(العلمية,التقارير,
 

المراجع االلكترونية,مواقع  -2

 انترنت
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13
 .و حياته اليوميةعمل دراسة ميدانية للتعرف على االنظمة البيئيةالمختلفة الموجودة في محيط الطالب          
 
 

  

http://www.helmberg.at/immunology.htm


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 

  

 اجلامعة   : القاسم اخلضراء
 الكلية/املعهد: كلية علوم البيئة

 ة يالبيئصحة الالقسم العلمي: 
 2021\10\1اتريخ ملئ امللف :  

 
 

   :                                                                         التوقيع :                                          التوقيع  
 اسم املعاون العلمي:                              خلف-أ.دعالء خضري هاشم آلاسم رئيس القسم: 

                                           التاريخ:                   التاريخ:   
                                           

           
 

 دقـق امللف من قبل 
 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

 اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
 التاريخ 

                                                      التوقيع                                                 
 مصادقة السيد العميد

 
 
 
 
 
 

 

 2022 -2021للعام 
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 
 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

 جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .1

 كلية علوم البيئة  المركز القسم الجامعي /  .2

 Cytologyخليه  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 تجارب مختبريه -صور ومخططات توضيحيه –بوربوينت  -افالم تعليمية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021\9\1 لوصف تاريخ إعداد ا .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 بالخاليا المختلفه وعضياتها المختلفه وتركيبها الكيميائي والوظائف الحيويه للخليهتعريف الطالب  -1

 بالفرق بين الخاليا الطبيعيه والخاليا السرطانيهتعريف الطالب  -2

 مرا  التي تسبب خل  في وظائف الخليهتوعية الطالب الى اال -3

 المحافظه على صحة الخاليا وحمايتها من المؤثرات الضارهكيفية ء الطالب فكره واسعه عن اعطا -4

 اعتماد اسلوب المشاركة العلمية لبناء شخصية الطالب -5

 تهيئه الطالب ليكون قادرا على اعداد النماذج المختبريه والفحص باستخدام المجهر االلكتروني  -6
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 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق   .10

 االهداف المعرفية -أ

  الخليه ومكونات  خليهالماهي  – 1أ

 ضد االضرار التي ممكن ان تؤثر على النظام الخلويدفاعات الجسم المختلفه  -2أ

  المرا به لمسبال المؤثرات البيئيه المحافظة على جسم االنسان واالبتعاد عن ك  -3أ

 خاليا السرطانيه وكيفية الوقايه منهامعرفة كيفية توالد ال -4أ

  توعية الفرد للملوثات الخطيره الضاره بجسم االنسان وكيفية تفادي اخطارها -5أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 

 مهارات علمية في تقب  المعلومة و اعادة صياغتها – 1ب 

 ال المجهرواستعم اجراء التجارب المختبريهمهارات عملية في  – 2ب 

 مهارات فردية و خلق روح المبادرة  – 3ب 

 اعداد الطالب ليكون فردا ناشطا في الحمايه والدفاع عن البيئه وخلق نظام بيئي صحي  - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح و التوضيح -1

 المختبريه عر  النماذجاعداد طريقة  -2

 طريقة المحاضرة -3

 طريقة التعلم الذاتي -4

 صفي باجراء محاضرات وسمنارات توعويه من قب  الطالبنشاط ال -5

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير -3

 االمتحانات اليوميه -4

 الحضور اليومي -5

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 المالحظة و االدراك -1

 التحلي  و التفسير -2

 االستنتاج و التقييم -3

 مد و التقوياالعدا -4

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح و التوضيح -1

 طريقة عر  النموذج -2

 هطريقة المحاضر -3

 يطريقة التعلم الذات -4
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 طرائق التقييم    

 

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير-3

 االمتحان اليومي  -4

 الحضور اليومي -5

 
 

 الشخصيالتخطيط للتطور   -12

 مهارات القيادة  -1

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قب  الطالب -2

 تطوير قابلية ربط المواضيع واالستنتاجات  -3

 على خاليا االنسان لقيام بحمالت توعويه لتعريف المجتمع بمخاطر الملوثات البيئيه ا -4

 هد()وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المع معايير القبول -13

 المعدل و االنسيابية المعدة من قب  الوزارة 

 اهم مصادر البرنامج -14

 صفحه  347 ⸲علم حياة الخليه ⸲ (2010) عباس حسين مغير الربيعي -1

2- Sharp, Lester W. (Lester Whyland), B. (1921). An introduction to cytology. 

New York [etc.] : McGraw-Hill book company, inc, 476pp. 

 

3- Albert, B.; Johnson, A.; Lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K. and Walter, P. (2008). 

Molecular biology of the cell (5
th

 edition), Garland Science, Taylor & Francis 

Group LLC New York, USA. 1268 pp. 

 

4- Wilson, G. B. & Morrison, John H. (1961). Cytology. New York, Reinhold 

collection, MBLWHOI; blc; Americana.328 pp. 

 

 

https://archive.org/details/MBLWHOI
https://archive.org/details/blc
https://archive.org/details/americana
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

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

 .الربط بينها وبين وصف البرنامج

 

 القاسم الخضراء جامعة المؤسسة التعليمية .1

 كلية علوم البيئة المركز/ القسم الجامعي  .2

 مناعه بيئيه رمز المقرر/ اسم  .3

 بكلوريوس  البرامج التي يدخ  فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي السنة/ الفص   .6

 ساعة عملي 60+ساعة نظري 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 1/9/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعريف الطالب بالخاليا المختلفه وعضياتها المختلفه وتركيبها الكيميائي والوظائف الحيويه للخليه -1

 تعريف الطالب بالفرق بين الخاليا الطبيعيه والخاليا السرطانيه -2

 توعية الطالب الى االمرا  التي تسبب خل  في وظائف الخليه -3

 يفية المحافظه على صحة الخاليا وحمايتها من المؤثرات الضارهاعطاء الطالب فكره واسعه عن ك -4

 اعتماد اسلوب المشاركة العلمية لبناء شخصية الطالب -5

 تهيئه الطالب ليكون قادرا على اعداد النماذج المختبريه والفحص باستخدام المجهر االلكتروني  -6

 خرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييمم .10

 االهداف المعرفية -أ
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         ماهي الخليه انواعها وتركيبها الداخلي  -1أ

 الفرق بين الخاليا بدائيه وحقيقية النواه  -2أ

 واحجامها المختلفه التعرف اشكال الخاليا -3أ

  اومميزاته عضيه من عضيات الخليهالتعرف على ك   -4أ

  صحة الخليهطرق الحفاظ على  -5أ

 انيه مميزاتها وكيفية السيطره علي انتشارهاالخاليا السرط -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

  اعداد الطالب ليكون فردا ناشطا في الحمايه والدفاع عن البيئه وخلق نظام بيئي صحي  -1

 مهارات علمية في تقب  المعلومة واعادة صياغتها – 2

 مهارات عملية في التحري عن التلوث – 3

 رات فردية وخلق روح المبادرة      مها – 4

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -6

 طريقة عر  النموذج -7

 طريقة المحاضرة  -8

 طريقة التعلم الذاتي -9

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير  -3

 االمتحان اليومي  -4

 الحضور اليومي -5

 والقيمية االهداف الوجدانية-ج

 المالحظة واالدراك -1ج

 التحلي  والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 ماالعداد والتقوي -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عر  النموذج -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -6

 طرائق التقييم    

 االختبارات العملية  -1

 ختبارات النظريةاال -2
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 التقارير والدراسات -3

 االمتحان اليومي  -4

 الحضور اليومي -5

 

 
 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  -12

 مهارات القيادة  -1

 تطوير اللغة كون المادة باللغة االنكليزية -2

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قب  الطالب -3

 تطوير قابلية ربط المواضيع واالستنتاجات -1

 الخليه وكيفية الوقايه منهاام بحمالت توعويه لتعريف المجتمع بمخاطر الملوثات البيئيه على القي -2

 
 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة عامة عن  -1

خليه ونبذه علم ال

 تاريخيه
 هعلم الخلي  2

 شرح المحاضرات
عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

الخليه الخواص  -2

المشتركه للخاليا 

, شك  وحجم 

الخاليا , الفرق 

بين الخاليا حقيقيه 

وبدائية النواه 

 ومثال لك  منهما

2  

 علم الخليه

 شرح المحاضرات
عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (فوياو ش

, كيمياء الخليه -3
المكونات 

, الالعضويه
االمالح 

وااليونات, 

المنظمات الحيويه 

والرقم 

 الهيدروجيني 

2  

 علم الخليه

 شرح المحاضرات
عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي
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المكونات  -4

العضويه للخليه , 

الكربوهيدرات , 

البروتينات , 

اللبيدات , 

  وويهاالحما  الن

2  

 علم الخليه

 شرح المحاضرات
عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

طرق دراسة  -5

 وفحص الخليه
2  

 شرح المحاضرات علم الخليه
عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

تركيب ووظيفة  -6

 الجدار الخلوي
2  

 شرح المحاضرات علم الخليه
م عر  افال

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

تركيب ووظيفة  -7

 الغشاء البالزمي
2  

 شرح المحاضرات علم الخليه
عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

النق  عبر االغشيه  -8

 الخلويه
2  

 شرح المحاضرات علم الخليه
عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

قي ور)مفاجئ

 (او شفوي

الشيكه  -9

االندوبالزميه , 

التركيب والوظيفه 

, والية بناء 

 البروتينات

2  

 علم الخليه
 شرح المحاضرات

عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

الماينوكوندريا , -10

 التركيب والوظيفه
2  

 شرح المحاضرات علم الخليه
عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

ان امتح

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

النواة واالحما   -11

النوويه , التركيب 

 والوظيفه
2  

 شرح المحاضرات علم الخليه
عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

جهاز كولجي ,  -12

 التركيب والوظيفه
2  

 شرح المحاضرات علم الخليه
عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي
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االنقسام الخلوي  -13

 والخاليا السرطانيه
2  

 شرح المحاضرات علم الخليه
عر  افالم 

 توضيحية
 المناقشة

امتحان 

ورقي )مفاجئ

 (او شفوي

   علم الخليه  2 1امتحان شهري  -14

   مناعه بيئيه  2 2امتحان شهري  -15
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 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

 القاسم الخضراءجامعة  املؤسسة التعليمية .1

  علوم البيئةكلية  القسم الجامعي / املركز  .2

 حشرات طبية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراس ي   .5

  برنامج االعتماد املعتمد   .6

  املؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ين الطلبة من معرفة موقع الحشرات في عالم الحيوان تمك -1

    من معرفة  التشريح الخارجي للحشرات   تمكين الطلب -2

 من معرفة العوامل التي تساعد الحشرات على االنتشار تمكين الطلبة   -3

  من معرفة األضرار التي تحدثها الحشرات فضال عن الفوائد التي تقدمها لإلنسانتمكين الطلبة    -4

تمكين الطلبة   من معرفة طرق والتكاثر والظروف التي تساعدها على التكاثر لغرض السيطرة عليها واإلقالل من  -5

 أعدادها  . 
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  االهداف املعرفية-أ

 جزاء الفم في الحشراتأ تمكين الطلبة من معرفة  -  

  ميكانيكية الطيران بة من معرفة تمكين الطل -

 أنواع طرق التكاثر ، مواعيد التكاثر ، الظروف التي تساعد على التكاثر  تمكين الطلبة من معرفة  -

 تمكين الطلبة من معرفة االهمية والوظيفية الجهزة الجسم املختلفة  -

 

 

  االهداف املهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 العلمي الحديث توعية الطالب حول البحث 

 تنمية القابلية الفكرية للطالب وتقوية شخصية الطالب وصقل مهاراته

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة العرض -1

 طريقة املناقشة -2

 طريقة اإللقاء -3

  البحوث والتقارير -4

 طرائق التقييم      

 عمل استبيان  -1

 األسئلة املتكررة للطلبة  -2

 املناقشات     - 3

 الوجدانية والقيميةاالهداف -ج

 

 حث الطالب حول تحضير الحلقات الدراسية الدورية . 1     

 توعية الطالب حول البحث العلمي الحديث.2     

 . إتباع طرق جديدة للدراسة3

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقة العرض- 1

 طريقة املناقشة - 2

 طريقة اإللقاء - 3

 البحوث والتقارير- 4   
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 طرائق التقييم    

 

 طريقة العرض .1

 طريقة املناقشة .2

 طريقة االلقاء .3

 .البحوث والتقارير 4

 
 

 

 الشخص يلتطور التخطيط ل  -12

 

 

 معايير القبول)وضع االنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية او املعهد( -13

 

 اهم مصادر البرنامج -14
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 موذج وصف املقرر ن

 وصف املقرر 

 

 القاسم الخضراءجامعة  املؤسسة التعليمية .1

 علوم البيئةكلية  القسم الجامعي / املركز .2

 حشرات طبية اسم / رمز املقرر  .3

 بكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور املتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 ساعة عملي 31نظري+ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف املقرر  .9

 رات على االنتشارالعوامل التي تساعد الحشتعليم الطالب  -1

 األضرار والفوائد التي تسببها الحشرات لإلنسانمعرفة  بأهمية اإلدراكزيادة  -2

 للطالب ميكانيكيات التكاثر في الحشرات لغرض معرفة الوقاية والعالج توضيح  -3

 اعتماد اسلوب املشاركة العلمية لبناء شخصية الطالب -4

 

 

 االهداف املعرفية -أ

 لتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم وا .11

 ألهم خصائص املقرر ومخرجات التعلم املتوقعة من الطالب يوفر وصف املقرر ه
ً
 مقتضيا

ً
ذا إيجازا

 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها 
ً
تحقيقها مبرهنا

 وبين وصف البرنامج.
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 أهمية الحشرات بالنسبة لإلنسان     -1أ

 العوامل التي تساعد الحشرات على االنتشار  -2أ

 ميكانيكيات التكاثر -3أ

 

 معرفة الزوائد التناسلية والالتناسلية للحشرات .  4أ

 االهداف املهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 

 علومة وععادة صياتههامهارات علمية في تقبل امل – 1ب 

والعوامل التي تساعدها على مهارات عملية في التحري عن موقع الحشرات بالنسبة للكائنات الحية  – 2ب 

 االنتشار 

      مهارات فردية وخلق روح املبادرة       – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  4

 طريقة عرض النموذج 5

 طريقة املحاضرة  6

 يقة التعلم الذاتيطر  7

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -3

 االختبارات النظرية -4

 التقارير  -5

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 املالحظة واالدراك -1ج

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 االعداد والتقويم -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة املحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي  - 4
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 طرائق التقييم    

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 

 
 

 

 التخطيط للتطور الشخص ي  -12

 مهارات القيادة  -1

 ة االنكليزيةتطوير اللغة كون املادة باللغ -2

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب -3

 تطوير قابلية ربط املواضيع واالستنتاجات -4      
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 بنية املقرر  .11

 األسبوع
الساعا

 ت
 مخرجات التعلم املطلوبة

اسم الوحدة / املساق 

 أو املوضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1-  4 

                             أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وانتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  

Origin and Distribution of the Insects 

 

 

موقع الحشرات فـي عـالم 

 Position ofالحيــوان 

Insects in Animal 

World                           

                                                          

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 ة  موضوعي

2-  

 Body wall andالجسم والهيكل الخارجي  - 4

Exoskeleton 

تركيب ومكونات جدار الجسم    -

IntegumentStructure 

 

 

 

التشـــــــــــــــــــــــريح الخـــــــــــــــــــــــارجي 

 Externalللحشـــرات : 

Morphology                 

                              

 

 

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

3-  

اتجاه الرأس و  - 4

الرأس بالنسبة إلى 

 Head الجسم 

Capsule 

األدراز واملناطق  -

 الرئيسية

- Principle 

Structures and 

areas 

Antenna       قرون االستشعار                   -  

 مناطق الجسم :

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

4-  
اإللقاء واملناقشة  م في الحشراتأجزاء الف مكونات الفم ، تحورات الفم في الحشرات  4

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

5-  

الحلقــــــــــــة الصــــــــــــدرية  - 4

 Alaryاملجنحـــــــة 

wing Thorax          

                                     

        

التركيـــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــام  -

للحلقــــــــــــة الصــــــــــــدرية 

 Generalاملجنحـــة 

Structure of 

Alary wing 

Thorax       

-  

 

             Thoraxالصدر : 

                                            

                                    

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

6-  

التمفصـــل القاعـــدي  - 4

 Basalلألرجـــــــــل 

Articulation of 

Legs                            

              

-  

 

                   Legsاألرجل : 

                                            

                               

 

 

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  
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7-  

نشــــــــــــــــــــــأة األجنحــــــــــــــــــــــة  - 4

 Origin ofوتراكيبها 

wings and 

Structure                 

                        

-  

   Mechanism of Flightميكانيكية الطيران 

                                                         

             wingsاألجنحة : 

                                            

               

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

8-  

زوائد البطن )  - 4

الزوائد 

        الالتناسلية (                              

Abdominal 

Appendage 

Non- reproductive Appendages) 

          Abdomenالبطن 

                                            

اإللقاء واملناقشة                                         

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

9-  

آلـــــــــة وضـــــــــع البـــــــــي   - 4

Ovipositor              

                                     

                           

 Maleآلـــة الســـفاد  -

Genitalia                 

                                     

                            

 األعضاء املحدثة  للصوت -                 

Sound - Producing Organs                          

                         

الزوائــــــــــــــــــــد التناســــــــــــــــــــلية                                                           

reproductive 

Appendages 

 

 
اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

11-  

أنواع طرق التكاثر ، مواعيد التكاثر ،  4

 الظروف التي تساعد على التكاثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــاثر و  ــــــــاثر  التـك طـــــــــرق التـك

Insect Reproductive 

System                            

                        

 

 

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

11-  
منافع الحشرات إنتاج مواد تجارية ، تلقيح  4

 األزهار

اإللقاء واملناقشة   اإلنسان والحشرات ،

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

12-  
ات التي تؤثر على صحة اإلنسان الحشر  4

 والحيوان

اإللقاء واملناقشة  الحشرات الضارة :

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

13-  
األنواع الحشرية التي تؤدي إلى أضرار وتلف  4

 النباتات 

الحشرات الضارة 

 بالنباتات

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

14-  
واد أنواع الحشرات التي تؤدي إلى تلف امل 4

 املخزونة

الحشرات التي تؤثر على 

 املواد املخزونة

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية  

أسئلة اإللقاء واملناقشة الحشرات املفيدة ) نحل أنواع النحل ، سالالت النحل ، دورة الحياة ،  4  -15
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  املراجع الرئيسية)املصادر( -2

الكتب واملراجع التي يوص ى  - أ

 بها)املجالت العلمية،التقارير،..(
American Entomology   

اقع انترن - ب  Nature Science تاملراجع االلكترونية،مو

 

 خطة تطوير املقرر الدراس ي .13

 البحث في البحوث املنشورة في مجالت رصينة ألضافهها إلى املنهج الدراس ي وبشكل دوري ومنظم 

 

 

  

 موضوعية   والعرض Honey beeالعسل (  أنواع التكاثر ، جمع العسل
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 1الصفحة 

 
  

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

 جامعة القاسم الخضراء املؤسسة التعليمية .1

  علوم البيئةكلية  القسم الجامعي / املركز  .2

 تنوع حياتي  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراس ي   .5

  برنامج االعتماد املعتمد   .6

  املؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 نشأت الحياة على كوكب األرضعرفة تمكين الطلبة من م -1

 الحياة ، البدايات ، املسالكتمكين الطلب  من معرفة   -2

 التنوع والتباين في األحياءتمكين الطلبة  من معرفة  -3

 العالقات بين األنواعتمكين الطلبة   من معرفة  -4

 املحافظة على التنوع اإلحيائي وتطويرهتمكين الطلبة   -5

 

 

 لوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم املط  .11
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  االهداف املعرفية-أ

 املحافظة على التنوع اإلحيائي وتطويرهتمكين الطلبة من معرفة   كيفية  -

 تمكين الطلبة من القوى املؤثرة في التباين اإلحيائي -

 العوامل املحددة لنشاط الكائنات الحيةتمكين الطلبة من معرفة  - -

  دور اإلنسان السلبي وااليجابي في التنوع اإلحيائية من معرفة تمكين الطلب -

 

  االهداف املهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 توعية الطالب حول البحث العلمي الحديث  -

 تنمية القابلية الفكرية للطالب وتقوية شخصية الطالب وصقل مهاراته  -

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة العرض -1

 اقشةطريقة املن -2

 طريقة اإللقاء -3

  البحوث والتقارير -4

 طرائق التقييم      

 عمل استبيان  -1

 األسئلة املتكررة للطلبة  -2

 املناقشات     - 3

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 . حث الطالب حول تحضير الحلقات الدراسية الدورية

 .توعية الطالب حول البحث العلمي الحديث2     

 للدراسة. إتباع طرق جديدة 3

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العرض- 1

 طريقة املناقشة - 2

 طريقة اإللقاء - 3

 البحوث والتقارير- 4   
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 طرائق التقييم    

 

 طريقة العرض .1

 طريقة املناقشة .2

 طريقة االلقاء .3

 .البحوث والتقارير 4

 

 
 

 

 الشخص يلتطور التخطيط ل  -12

 

 

 ظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية او املعهد(معايير القبول)وضع االن -13

 

 اهم مصادر البرنامج -14
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 موذج وصف املقرر ن

 وصف املقرر 

 

 جامعة القاسم الخضراء املؤسسة التعليمية .1

 كلية علوم البيئة القسم الجامعي / املركز .2

 تنوع بايولوجي اسم / رمز املقرر  .3

 بكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور املتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 ساعة عملي 31ساعة نظري+ 31 ت الدراسية )الكلي(عدد الساعا .7

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف املقرر  .9

  الحياة ، البدايات ، املسالكمن معرفة    تعليم الطالب  -1

 التنوع والتباين في األحياء  بأهمية اإلدراكزيادة  -2

 املحافظة على التنوع اإلحيائي وتطويرهكيفية  توضيح  -3

 شاركة العلمية لبناء شخصية الطالباعتماد اسلوب امل -4

 

 

 االهداف املعرفية -أ

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 ألهم خصائص املقرر ومخرجات التعلم املتوقعة من الطالب 
ً
 مقتضيا

ً
يوفر وصف املقرر هذا إيجازا

 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا
ً
ملتاحة. والبد من الربط بينها تحقيقها مبرهنا

 وبين وصف البرنامج.
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        البيولوجيلتنوع اماهو  -1أ

 اختفاء أو اختزال األنواع   -2أ

 العالقات بين االنواع -3أ

  ماهو دور االنسان في املحافظة على التنوع البايولوجي  -4أ

  

 االهداف املهاراتية الخاصة بالبرنامج – ب

 مهارات علمية في تقبل املعلومة واعادة صياغتها – 1ب 

 األنواع في الطبيعة  وأهميته في املحافظة على التنوع اإلحيائيمهارات عملية في التحري عن  – 2ب 

 مهارات فردية وخلق روح املبادرة       – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 لشرح والتوضيح ا -5

 طريقة عرض النموذج -6

 طريقة املحاضرة  -7

 طريقة التعلم الذاتي -8

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -3

 االختبارات النظرية -4

 التقارير  -5

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 املالحظة واالدراك -1ج

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 االعداد والتقويم -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة املحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -6
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 طرائق التقييم    

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 

 
 

 

 خص يالتخطيط للتطور الش  -12

 مهارات القيادة  -1

  لألنواعواستخدام املصطلحات العلمية تطوير اللغة  -2

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب -3

 تطوير قابلية ربط املواضيع واالستنتاجات -4      
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 بنية املقرر  .11

 مخرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / املساق 

 أو املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-  4 

 تمكــين الطلبــة مــن معرفــة 

عمـــــر األرض ، بـــــدء الحيـــــاة 

فــــــــــــــــــــــــــــي كوكــــــــــــــــــــــــــــب األرض ، 

مقومــــــــــات ةهــــــــــور الحيــــــــــاة 

 األولى من مواد غير حية . 

نشأت الحياة على 

 كوكب األرض

واملناقشة  اإللقاء

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

2-  
الوجود واملصير ، الزمن  4

 لحياةواألرض وأصل ا

الحياة ، البدايات 

 ، املسالك

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

3-  

الخلية وحدة التركيب  4

والوةيفة والتكاثر . 

هو املادة  DNAحامض الـ 

 الوراثية في األحياء

 وحدة الحياة  

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

4-  

مفهوم النوع ، تصنيف  4

األنواع ، املجاميع 

التصنيفية الكبرى 

Major Categonies 

 Minorوالصغرى 

Categonies 

التنوع والتباين في 

األحياء : 

Speciation and 

Variation in 

Organisms 

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

5-  

االنقراض الواسع لألنواع  4

، آليات االنعزال التكاثري 

الحواجز الطبيعية ، عدم 

افق الوراث ي التو

Incompatibility 

اختفاء أو اختزال 

 األنواع

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

6-  
4 Levels of Variations 

of Biological Systems 

مستويات التباين 

 اإلحيائي

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

7-  

الكائنات املنتجة  4

Producers  واملستهلكة

Consumiers   واملحللة

Decomposers 

 العالقات التغدوية

العالقات بين 

 األنواع

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

8-  
املياه أم اليابسة ، املياه  4

 العذبة أم املالحة
 نشوء الحياة

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

9-  
أ . االنتخاب   ب .      4

التكيف    ج . املحميات 

املحافظة على 

التنوع اإلحيائي 

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية
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ة د. الطبيعية واملصمم

محطات اإلكثار ه . بنك 

البدور واملكتبة الوراثية 

Genelibrary  .و

 التشريعات

 وتطويره

11-  
األنواع ، القوانين و  4

 مسارات التطور 
 التطور 

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

11-  

للداخل ب . أ . الهجرة     4

الهجرة للخارج   ج . 

الطفرات  د . الهجينة 

واالنتخاب   ه . الكوارث 

الطبيعية واألوبئة  و . 

 املوت الجماعي

القوى املؤثرة في 

 التباين اإلحيائي

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

12-  

4 

 املبادىء والقوانين

العوامل املحددة 

لنشاط الكائنات 

 الحية

ملناقشة اإللقاء وا

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

13-  

التدجين ، استنباط  4

أنواع جديدة بالتهجين 

واالنتخاب ، استحداث 

الطفرات ، الهندسة 

الوراثية والتقانات 

 اإلحيائية

دور اإلنسان 

السلبي وااليجابي 

 في التنوع اإلحيائي

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

14-  

الكائنات بدائية النواة   4

Prokaryotes    و

Monera   وحقيقية

 Eukaryotesالنواة 

،  Protistaالطليعيات 

 Plantaeالنبات 

 Fungiالفطريات 

 تصنيف األحياء

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية

15-  

4 
تمكين الطالب من معرفة 

األنواع والشعب 

الحيوانية املختلفة 

إضافة إلى أنواع النباتات 

املهجنة واملستنبطة 

 
ً
 وراثيا

نماذج من 

الحيوانات 

والنباتات املهجنة 

في العراق . 

ستراتيجية ، 

صناعية ، طبية 

 ............ الخ

اإللقاء واملناقشة 

 والعرض

أسئلة 

 موضوعية
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 البنية التحتية  .12

  الكتب املقررة املطلوبة -1

 املراجع الرئيسية)املصادر( -2
لغرض كتابة التقارير كتب و بحوث علمية في مجال التنوع الطبيعي 

 املطلوبة

الكتب واملراجع التي يوص ى  - أ

 بها)املجالت العلمية،التقارير،..(

1- Biodiversity. E. Q. Wilson(Ed.). 1988. National Academy 

Press. Washington. 

2- Encyclopedia of Biodiversity. Simon Levin(Ed.). 2013. 

Elsevier Science Publishing. Academic Press. San Diego. 

USA. 

3- Biological Diversity: origin, evolution and conservation. 

Sharma, A. K.; Ray, D. and Ghosh, S. N.2017. Viva Books 

Publication. India. 

 

اقع انترنت - ب  املراجع االلكترونية،مو
 US-EPA األمريكيةموقع وكالة حماية البيئة  -

 WHOة العاملية موقع منظمة الصح

 

 خطة تطوير املقرر الدراس ي .13

 

 البحث في البحوث املنشورة في مجالت رصينة ألضافتها إلى املنهج الدراس ي وبشكل دوري ومنظم 

 

  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

 
  

 القاسم اخلضراء:   اجلامعة 
 علوم البيئةكلية  :/املعهدةالكلي

 البيئةالصحة القسم العلمي: 
  1/9/2021:  اتريخ ملء امللف

 
 

                                             :التوقيع                                                                              :التوقيع  
 اسم املعاون العلمي:                                   أ.د.عالء هاشم ال خلف اسم رئيس القسم:

                                               التاريخ:                  التاريخ:
                                           
           

 
 دقـق امللف من قبل 

 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 

 التاريخ 
                                                                                                       التوقيع

 مصادقة السيد العميد
 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

 ضراءالقاسم الخجامعة  المؤسسة التعليمية .1

  علوم البيئةكلية  القسم الجامعي / المركز  .2

 المعالجة الحيوية اسم البرنامج األكاديمي  .3

  سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 ال يوجد   المعتمد   برنامج االعتماد .6

 افالم تعليمية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 رنامج األكاديميأهداف الب .9

  المعالجة الحيويةماهي تعليم الطالب  1

 طرق المعالجةزيادة االدراك باهمية معرفة  2

 بعوامل البيئة  المعالجة الحيويةعالقة توضيح  3

 العلمية لبناء شخصية الطالباعتماد اسلوب المشاركة  4

   لمعالجات الحيويةامع له القدرة على كيفية التعامل تطوير ادراك الطالب بالموضوع ليكون  5

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11
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  االهداف المعرفية-أ

          .المعالجة الحيويةماذا نعني  -1أ

 .  طرق المعالجة الحيويةمعرفة الطالب ماهي استراتيجيات لتطوير  -2أ

 .المعالجات الحيويةمعرفة الطالب ماهي برامج  3أ

 .بالمعالجة الحيوية بالنباتعرفة الطالب ماذا نعني م-4أ

 المعالجة الحيوية بالكائنات الدقيقة والنبات معا.معرفة الطالب ماذا نعني  -5أ

 .المعالجة الحيويةمعرفة الطالب اهمية  -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغتها – 1ب 

 المعالجة الحيويةالتحري مهارات عملية في  – 2ب 

       مهارات فردية وخلق روح المبادرة – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 والتجارب العمليةطريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -1

 ات النظريةاالختبار -2

 التقارير  -3

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 المالحظة واالدراك -1ج

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 االعداد والتقويم -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -4
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 طرائق التقييم    

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 

 
 

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 مهارات القيادة  -1

 اللغة كون المادة باللغة االنكليزيةتطوير  -2

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب -3

 ية ربط المواضيع واالستنتاجاتتطوير قابل -4      

 معايير القبول)وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد( -13

 المعدل واالنسيابية المعدة من قبل الوزارة

 اهم مصادر البرنامج -14

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 علوم البيئةكلية  القسم الجامعي / المركز .2

 يويةالمعالجة الح اسم / رمز المقرر .3

 بكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 ساعة عملي 30نظري+ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعليم الطالب ماهي المعالجة الحيوية  .1

 الجةزيادة االدراك باهمية معرفة طرق المع .2

 توضيح عالقة المعالجة الحيوية بعوامل البيئة  .3

 اعتماد اسلوب المشاركة العلمية لبناء شخصية الطالب .4

 تطوير ادراك الطالب بالموضوع ليكون له القدرة على كيفية التعامل مع المعالجات الحيوية   .5

 

 االهداف المعرفية-أ

        ماذا نعني المعالجة الحيوية.   -1أ

 معرفة الطالب ماهي استراتيجيات لتطوير طرق المعالجة الحيوية  . -2أ

 معرفة الطالب ماهي برامج المعالجات الحيوية. 3أ

 معرفة الطالب ماذا نعني بالمعالجة الحيوية بالنبات.-4أ

 معرفة الطالب ماذا نعني المعالجة الحيوية بالكائنات الدقيقة والنبات معا. -5أ

ً ألهم خصائص المقرر ومخرج ات التعلم المتوقعة من يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

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

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



  
 5الصفحة 

 
  

 ة المعالجة الحيوية.معرفة الطالب اهمي -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغتها – 1ب 

 مهارات عملية في التحري عن المعالجة الحيوية – 2ب 

       مهارات فردية وخلق روح المبادرة – 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -5

 عرض النموذجطريقة  -6

 طريقة المحاضرة  -7

 طريقة التعلم الذاتي -8

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -5

 االختبارات النظرية -6

 التقارير  -7

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 المالحظة واالدراك -1ج

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 االعداد والتقويم -4ج     

 

 لتعليم والتعلم طرائق ا    

 

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -8

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 

 
 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 مهارات القيادة  -1

 الطالب في المختبرمهارات تطوير  -2

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب -3

 تطوير قابلية ربط المواضيع واالستنتاجات -4      

 



  
 7الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 معالجة الحيويةال  2 المعالجة الحيوية -1

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

 المعالجة الحيوية  2 طرق المعالجة -2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

 المعالجة الحيوية  2 انواع المعالجات -3

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 قشةالمنا

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

التقانات  -4

المستخدمة في 

التخلص من 

 الملوثات

 المعالجة الحيوية  2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

دور االحياء  -5

المجهرية 

بالمعالجة 

 الحيوية

 المعالجة الحيوية  2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 قشةالمنا

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

اهمية الكائنات  -6

الدقيقة في 

معالجة مياه 

 الصرف الصحي

 المعالجة الحيوية  2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

االستقالب  -7

 الميكروبي
 المعالجة الحيوية  2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

 امتحان

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

الكائنات الدقيقة  -8

االكثر اهمية في 

المعالجة 

 البيولوجية

 المعالجة الحيوية  2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

تقنيات استخدام  -9

النباتات في ازالة 

 الملوثات
2 

 

 

 
 المعالجة الحيوية

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 ةتوضيحي

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

محددات  -10

 المعالجة النباتية
 المعالجة الحيوية  2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

معالجة تلوث  -11

المياه والبيئة 
 المعالجة الحيوية  2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

امتحان 

مفاجئ)ورقي 
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 البنية التحتية  .11

 اليوجد الكتب المقررة المطلوبة -1

  -1 المراجع الرئيسية)المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى  - أ

بها)المجالت 

 العلمية،التقارير،..(
 

المراجع االلكترونية،مواقع  - ب

 انترنت

 US-EPAموقع وكالة محاية البيئة االمريكية

 WHOموقع منظمة الصحة العاملية

 

 ة تطوير المقرر الدراسيخط .12
 

 باالعتماد على المصادر الحديثة المحلية واالجنبية لتطوير المقرر الدراسي
  

البحرية من 

 المشتقات النفطية
 ةتوضيحي

 المناقشة
 او شفوي(

طرق معالجة  -12

 التلوث بالنفط
 المعالجة الحيوية  2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

المعالجة  -13

البيولوجية لمياه 

 الصرف الصحي
 المعالجة الحيوية  2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

 امتحان

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

طرق المعالجة  -14

البيولوجية للمياه 

   الملوثة
 المعالجة الحيوية  2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

مفاجئ)ورقي 

 او شفوي(

مراحل معالجة  -15

مياه الصرف 

 الصحي
 المعالجة الحيوية  2

 شرح المحاضرة

عرض افالم 

 توضيحية

 المناقشة

امتحان 

قي مفاجئ)ور

 او شفوي(



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 الصحة البيئيةقسم :    القسم العلمي    
 2022 / 5 /  ء امللف :  اتريخ مل   
    

       
 

 
 :التوقيع                                            :                                 التوقيع              

 :املعاون العلمي سما                         خلف-أ.د. عالء خضري هاشم آل :رئيس القسم سما   
 :التاريخ                                                                             :لتاريخا              

                                                                     
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 ء اجلامعي:واألداضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
        ادقة السيد العميد مص                                                                                                      

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 

  



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي          
 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 من الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ض

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .1

 / كلية علوم البيئةالصحة البيئيةقسم  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تطبيقات نانوية 

 علوم بيئة في بكالوريوسال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ات /أخرى سنوي /مقرر

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ، تدريب صيفيمختبرات العمليةالسفرات العلمية، الالدورات التدريبية،  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  نانو تكنلوجي وتطبيقاته النانويةومفاهيم الومبادئ  أساسياتوصف  -ا

 االساليب والسبل الفعالة لالستفادة من التطبيقات النانوية في الصحة البيئيةمعرفة  -ب

 ومعرفة اليات وسبل تخليق واستىخدام النانو  العمليةفيزيائية الفهم التجارب  -ج

 محاسن و مخاطر النانو  هم الطلبة وزيادة وعيهم حول ف -د

 قات النانوية في مجال الصحة البيئيةللتطبي النظرية والعملية  رفة األسسمع -ه

 النانو مهم في التطبيقات الحياتية  ولكنه  ال يخلو من المخاطر معرفة ان  -و

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  - أ
 النانو تكنلوجي تعريفان يتمكن الطالب من  -1أ

 النانو الحياتي  صفن ومان يتمكن الطالب  -2أ

 .للنانو تكنلوجي الحياتي  العمليةظرية والن فهم األسس ان يتمكن الطالب من -3أ
 .ما تعلمه في حياته العملية ان يتمكن من تطبيق  -4أ
 .ومراحل تطور علم النانو صف خطواتو -5أ
 .الفرضيات والنظريات المتعلقة بهذا العلم   تفسير كيفية  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .  معرفة احتساب القوانين الرياضية وآلية تطبيقها – 1ب 

 تجارب عملية لقياس االبعاد النانويةذ تنفي – 2ب 

 .العلمية  ومناقشتها     ومعرفة كيفية كتابة التقارير تنفيذ التجارب العملية  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .االساسيات النظرية للمادة بطريقة المحاضرةتزويد الطلبة ب -1
 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المختبرية  -2
 الطلب من الطلبة باجراء التجارب العملية وباشراف اساتذتهم  -3
 زيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي والطلبة -4
 التقارير والدراسات للمواضيع المدروسة وتقديمها كنشاط للطالبكتابة  -5

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية  -1
 امتحانات فصلية ونهائية -2
 ط الطالب الصفي والالصفيدرجات على نشا -3
 خرىدرجات للواجبات اال -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .التطبيقات النانوية و تاثيرها على البيئية وصحة االمسان قة بين ربط العالتمكين الطالب من  -1ج         

 .مخاطر النانو وكيفية الوقاية منها تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع  -2ج

 .تدريب الطلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبرية -3ج

 .االنشطة والتطبيقات النانوية   فهم  تمكين الطلبة من -4ج   
 رائق التعليم والتعلم ط    

  ايصال المواضيع النظرية للطلبة بطريقة المحاضرة المبنية على المناقشة -1
 استخدام الوسائل العلمية عندما تكون ضرورية في ايصال المادة للطلبة -2
 طريقة التعليم الذاتي -3
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية -2
 التقارير والدراسات -3
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 .مهارات تحليلية عامة -1د

 .مهارات تشخيص بيئية -2د

 .ر التخصصيةمهارات كتابة التقاري -3د

 .المواد النانوية وخطورتها واالستفادة منهات التعامل مع مهارا -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 .الشرح والتوضيح -1
 طريقة التعلم بالمجموعات -2
 .طريقة المحاضرة -3
 .طريقة التعليم الذاتي -4

 طرائق التقييم          

 .االختبارات النظرية -1
 .االختبارات العملية -2
 االختبارات المفاجئة -3
 .الدراسات والتقارير -4

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رر أو المساقرمز المق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2 2 تطبيقات نانوية  الرابعة

     

     

     

     

     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التي تخص المواضيع بشكل اوسع تشجيع الطلبة على كتابة الدراسات -1

 تشجيع الجانب المهاري للطلبة من خالل كيفية استخدام االجهزة العلمية -2

 تشجيع مبدا المنافسة من قبل الطلبة االذكياء -3

 خلق روح االبداع لدى الطلبة من خالل حل المشاكل العلمية -4
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 %100قبول مركزي 

 
 المعلومات عن البرنامج أهم مصادر .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهارات األهداف ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .01

  هداف المعرفية األ -أ
 .......... ان يتمكن الطالب من تعريف  -1أ

 ............... من وصف  ن الطالبان يتمك -2أ

 ............وم وآليه فهان يتمكن الطالب م -3أ
 ............. يق لطالب من تطبان يتمكن ا -4أ
 ............وصف خطوات -5أ
 ............تفسير كيفية  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ................قان كيفيةات – 1ب 

 ................معرفة الخصائص فيما يتعلق – 2ب 

   ................   اشرة بين بمعرفة العالقة الم  - 3ب 

 ...............قييم والفروقات مابين كل اجراء الت   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ..............ت النظرية للمادة النظريةتزويد الطلبة باالساسيا -1
 ......اضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المختبرية تطبيق المو -2
 ..........الطلب من الطلبة باجراء التجارب العملية وباشراف اساتذتهم  -3
 ............زيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي والطلبة -4
 ..........ضيع المدروسة وتقديمها كنشاط للطالبكتابة التقارير والدراسات للموا -5
 طرائق التقييم      

 او حضورية او بشكل مدمج ....... اونالينامتحانات يومية وشهرية  -1
 او حضورية........ الكترونية امتحانات فصلية ونهائية -2
 درجات على نشاط الطالب خالل المحاضرات الدراسية -3
 درجات للواجبات البيتية -4
 داف الوجدانية والقيمية األه -ج

 ................تمكين الطالب من  -0ج

 .............تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع  -2ج

 تدريب الطلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبرية -3ج

 .............فهم  تمكين الطلبة من -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 ...............الشرح والتوضيح -1
 ...............النموذجوالكشف عن طريقة تحضير  -2
 طريقة التعليم الذاتي -4. طريقة المحاضرة -3
 طرائق التقييم    

 .............االختبارات النظرية -1
 .............االختبارات العملية -2
 ...............الدراسات والتقارير -3



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

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

 ........عامة عن مهارات -0د

 ...........يصمهارات تشخ -2د

 .........مهارات كتابة التقارير التخصصية -3د

 ...........مهارات التعامل مع  -4د         

مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  

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

 ؛البرنامج.

 جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .0

   كلية علوم البيئة / ةالبيئقسم   / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  منصة كوكل كالس فورم- /تعليم مدمج// تعليم الكتروني اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 (ساعة 61كمثال ) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2120 /9 /  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

0-  
2-  
3-  
4-  
5-  



  
 8الصفحة 

 
  

 
 

6-  

7-  
8-  
9-  

 ة المقرربني .00

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 والثاني االول

واألسئلة 

 الشفهية
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 لث والرابعالثا

واألسئلة 

 الشفهية
خامس ال

 والسادس
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2

واألسئلة 

 الشفهية
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 سابع والثامنال

واألسئلة 

 الشفهية
تاسع ال

 والعاشر
ن االمتحا المحاضرة   /اسبوع2

واألسئلة 

  الشفهية
حادي عشر ال

 والثانية عشر
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2

واألسئلة 

  الشفهية
ثالث عشر ال

 والرابع عشر
  تحريري جميع المواد المدروسة حان فصليامت /اسبوع2

   

 

 

   

 

 
 

 البنية التحتية  .02

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 0



  
 9الصفحة 

 
  

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

 تتضمن خطة التطوير

 استخدام وسائل علمية حديثة -ا        

 القيام بسفرات علمية لمواقع بحثية وصناعية - ب
 استخدام مصادر علمية حديثة انكليزية وعربية - ت
 تغيير في المفردات العلمية بما يتناسب ومخرجات التعلم - ث
 حديثة استخدام طرق تقييم -ه 

 

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

 

نترني  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع اال

.... 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
 كلية علوم البيئة:  / املعهدةالكلي   
 ةيالبيئالصحة قسم :    القسم العلمي    
 2021 / 9 /  ء امللف :  اتريخ مل   
    

       
 

 
 :التوقيع                                            :                                 التوقيع              

 :املعاون العلمي سما                         خلف-أ.د. عالء خضري هاشم آل :رئيس القسم سما   
 :التاريخ                                                                             :لتاريخا              

                                                                     
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 ء اجلامعي:واألداضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
        ادقة السيد العميد مص                                                                                                      

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 
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 وصف البرنامج األكاديمي          
 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 من الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ض

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .1

 / كلية علوم البيئةةيالبيئالصحة قسم  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 سالمة اغذية

 الصحة البيئيةعلوم  في بكالوريوسال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 /مقررات /أخرى سنوي 

 فصلي

 / المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ، تدريب صيفيمختبرات العمليةالسفرات العلمية، الالدورات التدريبية،  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  سالمة الغذاءومفاهيم ومبادئ  أساسياتوصف  -ا

 بطريقة واضحة وشاملة ف الطعام تصنيمعرفة  -ب

 واألغذية الغير صحية األغذية الصحيةزيادة االدراك باهمية معرفة  -ج

 نتيجة األغذية الملوثة االمراض التي يتعرض لها الجسم هم الطلبة وزيادة وعيهم حول ف -د

 ملتفادي االمراض التي ممكن ان يتعرض لها الجس النظرية والعملية  رفة األسسمع -ه

 عنصر مغذي له دوره المهم داخل الجسمكل معرفة ان  -و

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  - أ
 مصطلح سالمة اغذية تعريفان يتمكن الطالب من  -1أ

 جسم االنسان بصورة واضحةاهم المواد التي يحتاجها  صفمن وان يتمكن الطالب  -2أ

في جسم  العناصر المغذيةلكيفية عمل كل  العمليةظرية والن فهم األسس ان يتمكن الطالب من -3أ

 االنسان
 المعلومات التي يتعلمها في حياته اليومية ان يتمكن من تطبيق  -4أ
 ومسارات العناصر المغذية داخل خاليا الجسم صف خطواتو -5أ
 وجود اهرام خاصة باالغذية تفسيركيفية  -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغتها – 1ب 

 األغذية المختلفةمهارات عملية في التحري عن  – 2ب 

       مهارات فردية وخلق روح المبادرة – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .يقة المحاضرةتزويد الطلبة باالساسيات النظرية للمادة بطر -1
 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المختبرية  -2
 الطلب من الطلبة باجراء التجارب العملية وباشراف اساتذتهم  -3
 زيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي والطلبة -4
 المدروسة وتقديمها كنشاط للطالبكتابة التقارير والدراسات للمواضيع  -5

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية  -1
 امتحانات فصلية ونهائية -2
 ط الطالب الصفي والالصفيدرجات على نشا -3
 خرىدرجات للواجبات اال -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 واألغذية التي يتناولهانسان االمراض التي تصيب االربط العالقة بين تمكين الطالب من  -1ج         

 .المالحظة واالدراك تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع  -2ج

 وبدقة عالية تدريب الطلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبرية -3ج

 دورهم في الحفاظ على الصحة العامةفهم  تمكين الطلبة من -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 بطريقة تفاعلية الكترونيا النظرية للطلبة بطريقة المحاضرة المبنية على المناقشةايصال المواضيع  -1
 استخدام الوسائل العلمية عندما تكون ضرورية في ايصال المادة للطلبة -2
 طريقة التعليم الذاتي -3
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية -2
 التقارير والدراسات -3
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و لعامةالمهارات ا-د 

 مهارات تحليلية عامة -1د

 مهارات تشخيص بيئية -2د

 ر التخصصيةمهارات كتابة التقاري -3د

 االفرادت التعامل مع مهارا -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 .الشرح والتوضيح -1
 .تحضير النموذجطريقة  -2
 .طريقة المحاضرة -3
 .طريقة التعليم الذاتي -4

 طرائق التقييم          

 .االختبارات النظرية -1
 .االختبارات العملية -2
 االسبوعية.الدراسات والتقارير -3

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2 2 سالمة اغذية سالمة اغذية الثانية

     

     

     

     

     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التي تخص المواضيع بشكل اوسع تشجيع الطلبة على كتابة الدراسات -1

 تشجيع الجانب المهاري للطلبة من خالل كيفية استخدام االجهزة العلمية -2

 تشجيع مبدا المنافسة من قبل الطلبة االذكياء -3

 خلق روح االبداع لدى الطلبة من خالل حل المشاكل العلمية -4
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 %100قبول مركزي 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية العامة  اراتالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .01

  هداف المعرفية األ -أ
 الغذاء وانواعه ان يتمكن الطالب من تعريف  -1أ

 الجسماألغذية المتنوعة وفوائدها من وصف  ان يتمكن الطالب -2أ

 داخل الجسم عنصر مغذي  عمل كلوم وآليه فهلطالب مان يتمكن ا -3أ
 الدراسة النظرية خالل حياته اليوميه يق لطالب من تطبان يتمكن ا -4أ
 العناصر المغذية والمكمالت الغذائيةعمل  وصف خطوات -5أ
 حصول االمراض المختلفةتفسير كيفية  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ايصال المحتوى  العملي للمادة كيفية قانات – 1ب 

 بغذاء االنسان  معرفة الخصائص فيما يتعلق – 2ب 

  أهمية واضرار األغذية المتنوعة   اشرة بين بمعرفة العالقة الم  - 3ب 

 غذاء واخر قييم والفروقات مابيناجراء الت   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ة للمادة النظريةت النظريتزويد الطلبة باالساسيا -1
 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المختبرية  -2
 الطلب من الطلبة باجراء التجارب العملية وباشراف اساتذتهم  -3
 زيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي والطلبة -4
 يع المدروسة وتقديمها كنشاط للطالبكتابة التقارير والدراسات للمواض -5

 طرائق التقييم      

 او حضورية او بشكل مدمج اونالينامتحانات يومية وشهرية  -1
 او حضورية. الكترونية امتحانات فصلية ونهائية -2
 درجات على نشاط الطالب خالل المحاضرات الدراسية -3
 درجات للواجبات البيتية -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 معرفة كيفية الحفاظ على صحته قدر االمكانتمكين الطالب من  -0ج

 االمراض التي ممكن ان تصيب الجسمتدريب الطلبة على كيفية التعامل مع  -2ج

 تدريب الطلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبرية -3ج

 .المكمالت الغذائية ودورها في الحفاظ على الصحة العامةفهم  تمكين الطلبة من -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .الشرح والتوضيح -1
 .النموذجوالكشف عن طريقة تحضير  -2
 .طريقة المحاضرة -3
 طريقة التعليم الذاتي -4 

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1
 .االختبارات العملية -2
 .الدراسات والتقارير -3
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 عامة  مهارات -0د

 األغذية الصحيةمهارات  -2د

 في علم االغذية مهارات كتابة التقارير التخصصية -3د

 االمراض التي تصيب جسم االنسانمهارات التعامل مع  -4د         

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

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

 ؛البرنامج.

 جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .0

   / كلية علوم البيئة ةالبيئقسم   / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  منصة كوكل كالس فورم- /تعليم مدمج// تعليم الكتروني اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 (ساعة 61كمثال ) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2120 /9 /  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

0-  
2-  
3-  
4-  
5-  
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6-  

7-  
8-  
9-  

 ية المقرربن .00

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 والثاني االول

واألسئلة 

 الشفهية
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 لث والرابعالثا

واألسئلة 

 الشفهية
خامس ال

 والسادس
 االمتحان ةالمحاضر   /اسبوع2

واألسئلة 

 الشفهية
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 سابع والثامنال

واألسئلة 

 الشفهية
تاسع ال

 والعاشر
ن االمتحا المحاضرة   /اسبوع2

واألسئلة 

  الشفهية
حادي عشر ال

 والثانية عشر
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2

واألسئلة 

  الشفهية
ثالث عشر ال

 والرابع عشر
  تحريري جميع المواد المدروسة تحان فصليام /اسبوع2

   

 

 

   

 

 
 

 البنية التحتية  .02

 سالمة اغذية ـ الكتب المقررة المطلوبة 0
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

 تتضمن خطة التطوير

 استخدام وسائل علمية حديثة -ا        

 القيام بسفرات علمية لمواقع بحثية وصناعية - ب
 استخدام مصادر علمية حديثة انكليزية وعربية - ت
 جات التعلمتغيير في المفردات العلمية بما يتناسب ومخر - ث
 استخدام طرق تقييم حديثة -ه 

 

 Food safety handbook )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

 

ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت  ب

.... 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
 كلية علوم البيئة:  / املعهدةالكلي   
 ةيالبيئالصحة قسم :    القسم العلمي    
 2021 / 9 /  ء امللف :  اتريخ مل   
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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي          
 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  لمؤسسة التعليميةا .1

 / كلية علوم البيئةةيالبيئالصحة قسم  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نوعية مياه 

 الصحة البيئيةعلوم  في بكالوريوسال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 / المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ، تدريب صيفيمختبرات العمليةالسفرات العلمية، الالدورات التدريبية،  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ومفاهيم الدورة المائية ودورها في النظام البيئي ومبادئ أساسياتوصف  -ا

 تركيب جزيئة الماء واهمية كونه مركب قطبيمعرفة  -ب

 مصادر المياه النقيةهمية معرفة زيادة االدراك بأ -ج

 بسبب المياه الملوثة االمراض التي يتعرض لها الجسمهم الطلبة وزيادة وعيهم حول ف -د

 لتحسين نوعية المياه النظرية والعملية  رفة األسسمع -ه

 في مياه الشرب. مية للملوثاتمعرفة المحددات العال -و

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
 المياهعلم  تعريفان يتمكن الطالب من  -1أ

 االشكال التي يتواجد عليها الماء صفمن وان يتمكن الطالب  -2أ

 توفير مياه نقيةلكيفية  يةالعملظرية والن فهم األسس ان يتمكن الطالب من -3أ
 المعلومات التي يتعلمها في حياته اليومية ان يتمكن من تطبيق  -4أ
 المياهومسارات  صف خطواتو -5أ
 تقنيات تنقية المياه.عمل  تفسيركيفية  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغتها – 1ب 

 طرق معالجة المياهمهارات عملية في التحري عن  – 2ب 

       مهارات فردية وخلق روح المبادرة – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .تزويد الطلبة باالساسيات النظرية للمادة بطريقة المحاضرة -1
 ة تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المختبري -2
 الطلب من الطلبة باجراء التجارب العملية وباشراف اساتذتهم  -3
 زيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي والطلبة -4
 كتابة التقارير والدراسات للمواضيع المدروسة وتقديمها كنشاط للطالب -5

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية  -1
 ئيةامتحانات فصلية ونها -2
 ط الطالب الصفي والالصفيدرجات على نشا -3
 خرىدرجات للواجبات اال -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .بسبب الماء الملوثاالمراض التي تصيب االنسان ربط العالقة بين تمكين الطالب من  -1ج         

 .المالحظة واالدراك تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع  -2ج

 . طلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبريةتدريب ال -3ج

 دورهم في الحفاظ على الصحة العامةفهم  تمكين الطلبة من -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 بطريقة تفاعلية الكترونيا ايصال المواضيع النظرية للطلبة بطريقة المحاضرة المبنية على المناقشة -1
 ون ضرورية في ايصال المادة للطلبةاستخدام الوسائل العلمية عندما تك -2
 طريقة التعليم الذاتي -3
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية -2
 التقارير والدراسات -3

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 مهارات تحليلية عامة -1د

 مهارات تشخيص بيئية -2د

 ر التخصصيةمهارات كتابة التقاري -3د

 االفرادت التعامل مع مهارا -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 .الشرح والتوضيح -1
 .طريقة تحضير النموذج -2
 .طريقة المحاضرة -3
 .طريقة التعليم الذاتي -4

 طرائق التقييم          

 .االختبارات النظرية -1
 .العملية االختبارات -2
 االسبوعية.الدراسات والتقارير -3

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2 2 نوعية مياه نوعية مياه نيةالثا

     

     

     

     

     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التي تخص المواضيع بشكل اوسع تشجيع الطلبة على كتابة الدراسات -1

 تشجيع الجانب المهاري للطلبة من خالل كيفية استخدام االجهزة العلمية -2

 تشجيع مبدا المنافسة من قبل الطلبة االذكياء -3

 خلق روح االبداع لدى الطلبة من خالل حل المشاكل العلمية -4



  
 4الصفحة 

 
  

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

 %100قبول مركزي 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر / المستوى السنة

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .01

  هداف المعرفية األ -أ
 المياهعلم  ان يتمكن الطالب من تعريف  -1أ

 اهم العمليات التي تعمل على تنقية المياهمن وصف  ان يتمكن الطالب -2أ

 عمل الملوثات الكيميائية والبايولوجية والفيزيائيةوم وآليه فهان يتمكن الطالب م -3أ
 ة خالل حياته اليوميهالدراسة النظري يق لطالب من تطبان يتمكن ا -4أ
 المرشحات وغيرها من الطرق لمعالجة المياهعمل  وصف خطوات -5أ
 حصول االمراض المختلفةتفسير كيفية  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ايصال المحتوى  العملي للمادة قان كيفيةات – 1ب 

 ر الملوثات عليهوتأثيبجسم  االنسان  معرفة الخصائص فيما يتعلق – 2ب 

  نوعية المياه وصحة االنسان اشرة بينبمعرفة العالقة الم  - 3ب 

 ملوث واخرقييم والفروقات مابين اجراء الت   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ت النظرية للمادة النظريةتزويد الطلبة باالساسيا -1
 تطبيق ورش العمل المختبرية  تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل -2
 الطلب من الطلبة باجراء التجارب العملية وباشراف اساتذتهم  -3
 زيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي والطلبة -4
 كتابة التقارير والدراسات للمواضيع المدروسة وتقديمها كنشاط للطالب -5

 طرائق التقييم      

 او حضورية او بشكل مدمج اونالينهرية امتحانات يومية وش -1
 او حضورية. الكترونية امتحانات فصلية ونهائية -2
 درجات على نشاط الطالب خالل المحاضرات الدراسية -3
 درجات للواجبات البيتية -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 معرفة كيفية الحفاظ على صحته قدر االمكانتمكين الطالب من  -0ج

 االمراض التي ممكن ان تصيب الجسمة على كيفية التعامل مع تدريب الطلب -2ج

 تدريب الطلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبرية -3ج

 المياه علم فهم  تمكين الطلبة من -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .الشرح والتوضيح -1
 .النموذجوالكشف عن طريقة تحضير  -2
 .طريقة المحاضرة -3
 ذاتيطريقة التعليم ال -4 

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1
 .االختبارات العملية -2
 .الدراسات والتقارير -3
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

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

 عامة  مهارات -0د

 ئةنوعية المياه الجيدة عن المياه الردي يصمهارات تشخ -2د

 المياه ومعالجة الملوثاتعلم  مهارات كتابة التقارير التخصصية -3د

 بسبب المياهالملوثة  االمراض التي تصيب جسم االنسانمهارات التعامل مع  -4د         

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

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

 ؛البرنامج.

 جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .0

   / كلية علوم البيئة ةالبيئقسم   / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  منصة كوكل كالس فورم- /تعليم مدمج// تعليم الكتروني اسبوعي ر المتاحةأشكال الحضو .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 (ساعة 61كمثال ) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2120 /9 /  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

0-  
2-  
3-  
4-  
5-  
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6-  

7-  
8-  
9-  

 بنية المقرر .00

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
م الوحدة / أو اس

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 والثاني االول

واألسئلة 

 الشفهية
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 لث والرابعالثا

واألسئلة 

 الشفهية
خامس ال

 والسادس
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2

واألسئلة 

 الشفهية
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 سابع والثامنال

واألسئلة 

 الشفهية
تاسع ال

 والعاشر
ن االمتحا المحاضرة   /اسبوع2

واألسئلة 

  الشفهية
حادي عشر ال

 والثانية عشر
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2

واألسئلة 

  الشفهية
ثالث عشر ال

 والرابع عشر
  تحريري جميع المواد المدروسة امتحان فصلي /اسبوع2

   

 

 

   

 

 
 

 البنية التحتية  .02

 علم بايولوجية انسان ـ الكتب المقررة المطلوبة 0
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

 تتضمن خطة التطوير

 استخدام وسائل علمية حديثة -ا        

 القيام بسفرات علمية لمواقع بحثية وصناعية - ب
 استخدام مصادر علمية حديثة انكليزية وعربية - ت
 لمتغيير في المفردات العلمية بما يتناسب ومخرجات التع - ث
 استخدام طرق تقييم حديثة -ه 

 

 Water Quality book )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Water quality and treatment hand book 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

 

جع االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المرا

.... 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
 كلية علوم البيئة:  / املعهدةالكلي   
 ةيالبيئالصحة قسم :    القسم العلمي    
 2021 / 9 /  ء امللف :  اتريخ مل   
    

       
 

 
 :التوقيع                                            :                                 التوقيع              

 :املعاون العلمي سما                         خلف-أ.د. عالء خضري هاشم آل :رئيس القسم سما   
 :التاريخ                                                                             :لتاريخا              

                                                                     
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 ء اجلامعي:واألداضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
        ادقة السيد العميد مص                                                                                                      

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 

  



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي          
 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 من الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ض

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .1

 / كلية علوم البيئةةيالبيئالصحة قسم  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بايولوجية انسان 

 الصحة البيئيةعلوم  في بكالوريوسال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 / المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ، تدريب صيفيمختبرات العمليةالسفرات العلمية، الالدورات التدريبية،  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 علم البايولوجي ومفاهيم ومبادئ  أساسياتوصف  -ا

 أجزاء جسم االنسان بطريقة واضحة وشاملةفة معر -ب

 زيادة االدراك باهمية معرفة أجهزة الجسم وكيفية عملها -ج

 االمراض التي يتعرض لها الجسم هم الطلبة وزيادة وعيهم حول ف -د

 لتفادي االمراض التي ممكن ان يتعرض لها الجسم النظرية والعملية  رفة األسسمع -ه

 ة في جسم االنسان تقوم بدور مهم في حياتهكل خليمعرفة ان  -و

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  - أ
 علم البايولوجي تعريفان يتمكن الطالب من  -1أ

 أجزاء جسم االنسان بصورة واضحة صفمن وان يتمكن الطالب  -2أ

 لكيفية عمل كل خلية ونسيج في جسم االنسان العمليةظرية والن فهم األسس ان يتمكن الطالب من -3أ
 المعلومات التي يتعلمها في حياته اليومية ان يتمكن من تطبيق  -4أ
 ومسارات العناصر المغذية داخل خاليا الجسم صف خطواتو -5أ
 .عمل االنسجة في جسم االنسان بشكل متكامل تفسيركيفية  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغتها – 1ب 

 مهارات عملية في التحري عن أجزاء الجسم – 2ب 

       مهارات فردية وخلق روح المبادرة – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .تزويد الطلبة باالساسيات النظرية للمادة بطريقة المحاضرة -1
 المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المختبرية تطبيق المواضيع  -2
 الطلب من الطلبة باجراء التجارب العملية وباشراف اساتذتهم  -3
 زيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي والطلبة -4
 بكتابة التقارير والدراسات للمواضيع المدروسة وتقديمها كنشاط للطال -5

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية  -1
 امتحانات فصلية ونهائية -2
 ط الطالب الصفي والالصفيدرجات على نشا -3
 خرىدرجات للواجبات اال -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 االمراض التي تصيب االنسان والبيئة المحيطة به.ربط العالقة بين تمكين الطالب من  -1ج         

 .المالحظة واالدراك تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع  -2ج

 وبدقة عالية تدريب الطلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبرية -3ج

 دورهم في الحفاظ على الصحة العامةفهم  تمكين الطلبة من -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 بطريقة تفاعلية الكترونيا لمبنية على المناقشةايصال المواضيع النظرية للطلبة بطريقة المحاضرة ا -1
 استخدام الوسائل العلمية عندما تكون ضرورية في ايصال المادة للطلبة -2
 طريقة التعليم الذاتي -3
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية -2
 التقارير والدراسات -3
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  رات)المهاالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات تحليلية عامة -1د

 مهارات تشخيص بيئية -2د

 ر التخصصيةمهارات كتابة التقاري -3د

 االفرادت التعامل مع مهارا -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 .الشرح والتوضيح -1
 .طريقة تحضير النموذج -2
 .طريقة المحاضرة -3
 .ريقة التعليم الذاتيط -4

 طرائق التقييم          

 .االختبارات النظرية -1
 .االختبارات العملية -2
 االسبوعية.الدراسات والتقارير -3

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2 2 بايولوجية انسان ولوجية انسانباي الثالثة

     

     

     

     

     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التي تخص المواضيع بشكل اوسع تشجيع الطلبة على كتابة الدراسات -1

 تشجيع الجانب المهاري للطلبة من خالل كيفية استخدام االجهزة العلمية -2

 مبدا المنافسة من قبل الطلبة االذكياءتشجيع  -3

 خلق روح االبداع لدى الطلبة من خالل حل المشاكل العلمية -4



  
 4الصفحة 

 
  

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

 %100قبول مركزي 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 ربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في الم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ة ارات العامالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .01

  هداف المعرفية األ -أ
 علم بايولوجية انسان ان يتمكن الطالب من تعريف  -1أ

 ة وأجهزة الجسمجالخاليا واالنس من وصف  ان يتمكن الطالب -2أ

 عمل كل جهاز داخل الجسموم وآليه فهالب مان يتمكن الط -3أ
 الدراسة النظرية خالل حياته اليوميه يق لطالب من تطبان يتمكن ا -4أ
 عمل أجهزة الجسم وصف خطوات -5أ
 حصول االمراض المختلفةتفسير كيفية  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مادةايصال المحتوى  العملي لل قان كيفيةات – 1ب 

 بجسم  االنسان وكيفية عمله معرفة الخصائص فيما يتعلق – 2ب 

  خاليا وانسجة الجسم اشرة بينبمعرفة العالقة الم  - 3ب 

 خلية واخرىقييم والفروقات مابين كل اجراء الت   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ت النظرية للمادة النظريةتزويد الطلبة باالساسيا -1
 ع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المختبرية تطبيق المواضي -2
 الطلب من الطلبة باجراء التجارب العملية وباشراف اساتذتهم  -3
 زيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي والطلبة -4
 البكتابة التقارير والدراسات للمواضيع المدروسة وتقديمها كنشاط للط -5

 طرائق التقييم      

 او حضورية او بشكل مدمج اونالينامتحانات يومية وشهرية  -1
 او حضورية. الكترونية امتحانات فصلية ونهائية -2
 درجات على نشاط الطالب خالل المحاضرات الدراسية -3
 درجات للواجبات البيتية -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الحفاظ على صحته قدر االمكانمعرفة كيفية تمكين الطالب من  -0ج

 االمراض التي ممكن ان تصيب الجسمتدريب الطلبة على كيفية التعامل مع  -2ج

 تدريب الطلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبرية -3ج

 علم بيولوجية انسانفهم  تمكين الطلبة من -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .الشرح والتوضيح -1
 .النموذجف عن والكشطريقة تحضير  -2
 .طريقة المحاضرة -3
 طريقة التعليم الذاتي -4 

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1
 .االختبارات العملية -2
 .الدراسات والتقارير -3
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

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

 عامة  مهارات -0د

 تركيب جسم االنسان يصمهارات تشخ -2د

 علم بيولوجية انسان مهارات كتابة التقارير التخصصية -3د

 االمراض التي تصيب جسم االنسانمهارات التعامل مع  -4د         

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

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

 ؛البرنامج.

 جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .0

   / كلية علوم البيئة ةالبيئقسم   / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  منصة كوكل كالس فورم- /تعليم مدمج// تعليم الكتروني اسبوعي ور المتاحةأشكال الحض .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 (ساعة 61كمثال ) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2120 /9 /  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

0-  
2-  
3-  
4-  
5-  
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6-  

7-  
8-  
9-  

 بنية المقرر .00

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
سم الوحدة / أو ا

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 والثاني االول

واألسئلة 

 الشفهية
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 لث والرابعالثا

واألسئلة 

 الشفهية
خامس ال

 والسادس
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2

واألسئلة 

 الشفهية
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2 سابع والثامنال

واألسئلة 

 الشفهية
تاسع ال

 والعاشر
ن االمتحا المحاضرة   /اسبوع2

واألسئلة 

  الشفهية
حادي عشر ال

 والثانية عشر
 االمتحان المحاضرة   /اسبوع2

واألسئلة 

  الشفهية
ثالث عشر ال

 والرابع عشر
  تحريري جميع المواد المدروسة امتحان فصلي /اسبوع2

   

 

 

   

 

 
 

 البنية التحتية  .02

 علم بايولوجية انسان ـ الكتب المقررة المطلوبة 0
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

 تتضمن خطة التطوير

 استخدام وسائل علمية حديثة -ا        

 القيام بسفرات علمية لمواقع بحثية وصناعية - ب
 استخدام مصادر علمية حديثة انكليزية وعربية - ت
 تغيير في المفردات العلمية بما يتناسب ومخرجات التعلم - ث
 م طرق تقييم حديثةاستخدا -ه 

 

 Human biology book )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Human biology hand book 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

 

ة، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكتروني

.... 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
 كلية علوم البيئة:  / املعهدةالكلي   
 ةالبيئصحة قسم :    القسم العلمي    
 2021 / 9 /  مللف :  اتريخ ملء ا   
    

       
 

 
 :التوقيع                                            :                                 التوقيع              

 :املعاون العلمي سما                         خلف-أ.د. عالء خضري هاشم آل :رئيس القسم سما   
 :التاريخ                                                                             :لتاريخا              

                                                                     
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 جلامعي:واألداء اضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
        ة السيد العميد مصادق                                                                                                      

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 
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 وصف البرنامج األكاديمي          
 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .1

 / كلية علوم البيئةةالبيئصحة قسم  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  

 دكتوراه طرائق تدريس عامة  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   امج االعتمادبرن .6

 \   المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2022 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 لغة العربية .ومفاهيم الومبادئ  أساسياتوصف  -ا

 اصول الكالم .معرفة  -ب

 فهم مضامين القراءة . -ج

 المقررة الموضوعات النحوية هم الطلبة وزيادة وعيهم حول ف -د

 لمادة االدب العربي .النظرية والعملية  رفة األسسمع -ه

 اللغة العربية السليمة هي من مقومات ثقافة الفرد .معرفة ان  -و

 

 
 

 : المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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 : جعل الطالب قادرا على ان : االهداف المعرفية  - أ
 االسم . يعرف  -1أ

 الفعل في النحو العربي  . صفي   -2أ

 لالعراب . العمليةظرية والن فهم األسسي -3أ
 القواعد النحوية المقررة . يعطي امثلة عن -4أ
 يحلل القصائد واالشعار .  -5أ
 يبد رأيه في غرض كل قصيدة شعرية .   -6أ

 : جعل الطالب قادرا على ان : برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 يقرا النصوص االدبية بتمعن وادراك . – 1ب 

 يكتب بطريقة صحيحة مقاالت وانشاءات ادبية هادفة . – 2ب 

 يلقي القصائد الشعرية بشكل سليم وصحيح وبتمكن . – 3ب 

 :طرائق التعليم والتعلم      

 .تزويد الطلبة باالساسيات النظرية للمادة بطريقة المحاضرة -1
 خالل عمل تقارير اسبوعية  سة نظريا على المستوى العملي منتطبيق المواضيع المدرو -2
 استخدام طريقة المناقشة لشد اذهان الطلبة . -3
 المدروسة وتقديمها كنشاط للطالب كتابة ملخصات  للموضوعات -4

 :طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية  -1
 امتحانات فصلية ونهائية -2
 ط الطالب الصفي .درجات على نشا -3
 . خرىت للواجبات االدرجا -4
 الوجدانية والقيمية : جعل الطالب قادرا على ان :  األهداف -ج

 انواع المعارف في النحو .العالقة بين  يبين -1ج         

 يتذوق االدب العربي في النثر والشعر .   -2ج

 يتعاطف مع الحياة الشخصية لكل شاعر واديب .  -3ج

 االدبية المتنوعة .  تشاعر ويقدر النتاجايشعر بشخصية الكاتب او ال -4ج   
 :طرائق التعليم والتعلم     

 .......الكترونيا ايصال المواضيع النظرية للطلبة بطريقة المحاضرة المبنية على المناقشة -1
 . استخدام الوسائل العلمية عندما تكون ضرورية في ايصال المادة للطلبة -2
 . طريقة التعليم الذاتي -3
 : تقييم طرائق ال   

 االختبارات النظرية -1
 االختبارات الشفوية  -2
 لملخصات . التقارير وا -3
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تشمل االدب والنصوص المختلفة . مهارات تحليلية عامة -1د

 مهارات تشخيص قواعد الكتابة واالمالء بشكل مضبوط وصحيح . -2د

 مهارات كتابة االنشاء او المقاالت . -3د

 االغراض الشعرية والنثرية .ت التعامل مع مهارا -4د   

 :  طرائق التعليم والتعلم          

 لموضوعات النحو . الشرح والتوضيح -1
 طريقة تحضير القصيدة وكيفية تفسيرها . -2
 قة المناقشة واالستجواب .طري -3
 وتفريد التعليم . طريقة التعليم الذاتي -4

 : طرائق التقييم          

 للمادة المشروحة . االختبارات النظرية -1
 .االختبارات الشفوية للمادة  -2
 الدراسات والملخصات . -3

 

 :  بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           قاسم المقرر أو المسا رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

ساعتان  اللغة العربية   االولى 

 اسبوعيا
 

     

     

     

     

     
 
 

 : التخطيط للتطور الشخصي .12

 . بشكل اوسع التي تخص الموضوعات التقاريرتشجيع الطلبة على كتابة  -1

 استخدام قواعد االمالء الصحيحة . ل كيفيةتشجيع الجانب المهاري للطلبة من خال -2

 تشجيع مبدا المنافسة من قبل الطلبة االذكياء -3

 النحوية واالمالئية خلق روح االبداع لدى الطلبة من خالل حل المشاكل  -4
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 %100قبول مركزي 

 
 :  جأهم مصادر المعلومات عن البرنام .14

   

 . القاهرة تبة الخانجي, مك, 1ج , 3ط ,( : نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة 2000الطنطاوي , احمد )  -1
 . السعودية الشروق, دار, 7طمختصر النحو  :(2002),عبد الهاديالفضلي    -2
 ( : االعراب عن قواعد االعراب ,مكتبة لسان العرب , مصر . 2008االنصاري , ابن هشام ) -3

 , مكتبة االنجلو المصرية , مصر . 1, ج3(: كتاب سيبويه,ط1988ابي بشر عمرو )قنبر , -4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي قرراسم الم رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .01
 :  تتضمن خطة التطوير

 . علمية حديثة استخدام وسائل -ا        

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

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

 ؛البرنامج.

 جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .0

   / كلية علوم البيئة ةالبيئ صحة قسم  / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 ميت \ منصة كوكل كالس فورم/ / تعليم الكتروني اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 (ساعة 24كمثال ) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2122 /9 / 0 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8

 .  لغة القرآن الكريم وانها الّلغة العربّية  بقيمة متعلمالتوعية  -1

 . مواطن الجمال في الّلغة العربّية وآدابها تعرف -2

 .  القدرة على دراسة فروع الّلغة العربّية المتعلم اكتساب -3

 بألفاظ الّلغة العربّية الصحيحة وتراكيبها بطريقة مشوقة وجذابة.  المتعلمتعريف  -4

 والرجوع إلى المكتبة . وقت فراغه بالقراءة واإلطالع  تعويد المتعلم على استغالل -5

 . من القراءة الصحيحة المتعلمتمكين  -6

استعمااًل صحيحًا في االّتصال مع اآلخرين كالسرعة العربية القدرة على استعمال اللغة  اكساب المتعلم -7
 .وجودة اإللقاء وحسن التعبير
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 اثرائية  . عربيةدام مصادراستخ - ب
 . تغيير في المفردات العلمية بما يتناسب ومخرجات التعلم - ت
 . استخدام طرق تقييم حديثة -ه 

 




