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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من 
ويصاحبه وصف لكل . الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة القاسم الخضراء  المؤسسة التعليمية .1

 ذات القسم الواحد)( طب البيطريكلية ال المركز  القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3
 المهني 

 اختصاص في مجال علوم الطب البيطري والجراحة البيطرية 

 طب وجراحة بيطرية بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى مقررات سنوي 

   فصلي 

 التعليم المدمج  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المكتبة العلمية , األنترنيت ومؤثرات اخرى  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 13/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 االهتمام بمجاالت البحث العلمي وترصين مسيرته في مجال البحث العلمي  -1

 العلمية وورش العمل العلمية  والمؤتمراتاقامة الندوات  -2

 حماية الثروة الحيوانية وتطوير االنتاج الحيواني  -3

 الثروة الحيوانية  تواجهوضع الحلول المناسبة للمشاكل التي  -4

   االمراض البيطري  تطوير برامج التلقيح االصطناعي والتلقيح -5

 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10
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 االهداف المعرفية   -1
  

  ريف بالكائنات الحية وتقسيمها الى ممالك وشعب وتع المعرفة االساسية حول علم االحياء وعالقته       
    والفايروسالطلبة على صفات العامة للبكتريا 

 الخاصة بالبرنامج  األهداف المهاراتية –ب 
دراسة منشأ الحياة وتركيب الخلية وتقسيم الممالك الى شعب ورتب  ومعرفة شعبة تطبيق المعرفة حول    

والحبليات ومعرفة االنقسام البسيط واالنقسام  والالفقارياتاالبتدائيات وشعبة الديدان المسطحة والخيطية 
 والجينات والكروموسومات و الهندسة الوراثية والفايروسالثنائي والخاليا الجذعية وصفات البكتريا 

 طرائق التعليم والتعلم      

 شرح المواد الدراسية من قبل الكادر المتخصص عن طريق التعليم االلكتروني والتعليم الحضوري  -1
 من خالل المحاضرات التفاعلية  -2
 استخدام الحاسوب والشاشات الذكية  -3

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية للطلبة (نظري وعملي ) -1
 اختبارات فصلية ونهائية نظرية وعملية ( ورقية , شفوية و االلكترونية )  -2
 عمل حلقات نقاشية مع الطلبة (االلكترونية وحضوري ) -3

 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

 وضع االهداف والتخطط لتحقيقها  -1
 جمع المعلومات وتنظيمها واعطاء الوصف الدقيق لها وتشخيصه  -2
 تطبيق التحليل بطريقة علمية وتصنيفية  -3
 المالحظة والتقييم  -4

 طرائق التعليم والتعلم     

 القدرة على التفكير العلمي والقدرة على االبداع  -1
 القدرة على تفسير الظواهر العلمية ووزن العمل واالنشطة  -2
تكوين مجموعات نقاشية ( االلكترونية وصفية) خالل المحاضرات لمناقشة المواضيع التي تتطلب  -3

  التفكير والتحليل 

 طرائق التقييم    
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 تعليم الطلبة كيفية كتابة التقرير العلمي  -2
 اعطاء الطالب شرحا بخصوص انواع التفكير المتوقعة منهم  -3
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 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهارات العامة والتأهيلية المنقولة - د 
 ادارة الوقت لالستفادة القصوى واعطاء افضل النتائج  -1
 القدرة على االتصال والتواصل وتطوير الخبرات  -2
 القدرة على العمل الجماعي  -3
 القدرة على ادارة الحقوق  -4
 االلمام بأصول اللغات االجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة   -5

 طرائق التعليم والتعلم          

 وضع مناهج تدريسية بالتنسيق مع الجامعات االخرى  -1
 تشجيع الجانب العملي التطبيقي في تدريب الطلبة في المستوصفات والحقول  -2
 تشجيع الطالب على كتابة التقارير العلمية  -3

 طرائق التقييم          

 االمتحانات التحريرية والشفوية النظرية وااللكترونية  -1
 االمتحان العملي التطبيقي -2
 تقارير علمية   -3

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 2 2 علم االحياء العام   االولى 

     
     
  
  
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

توسيع النشاط الفكري والعملي من خالل المشاركة في الندوات  والمؤتمرات والحلقات النقاشية  -1
 االلكترونية والحضورية وورش العمل العلمية 

  االستعانة بشبكة االنترنيت العالمية  -2

 معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد) .13
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قسم القبول المركزي , حيث يتم ترشيح خريجي الدراسة االعدادية  الفرع  – لتعليم العالي والبحث العلميمركزي/حسب متطلبات وزارة ا
 . العلمي للقبول في القسم بناءا على معدالت

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 . العراق والمعتمد من لجنة عمداء كليات الطب البيطري في   المناهج الدراسية الحالية       -1
 اللجان العلمية في الجامعة .  مقررات وتوصيات لجنة عمداء كليات الطب البيطري في العراق    -   2
 المكتبة المركزية في الجامعة ومكتبة الكلية .       3
 شبكة المعلومات االنترنيت.      -4
 تجارب الجامعات العربية والعالمية.     -5
 خبرات شخصية.    -  6
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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

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 
 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 
المهارات األخرى ( المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 x  x x x x x x x x x x x x x x x اساسي علم االحياء العام   2019 -2020

  *    *     *   *   اساسي االمن الحيوي 
  x x x x x x x x x x x x x x x X اساسي االحصاء الحياتي   
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 

 كلية الطب البيطري المؤسسة التعليمية .1

 فرع االحياء المجهرية  المركز/ القسم العلمي   .2

 علم االحياء العام  رمز المقرر/ اسم  .3

 االلكتروني (نظري) وعملي (حضوري) أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 عملي 60نظري +  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 13/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تزويد الطالب بالمعلومات العملية والنظرية على كيفية دراسة االحياء والكائنات الدقيقة   -1
التي تصيب  والفايروسية  ةالبكتيريفي تشخيص بعض االمراض الجزيئية  واتباع الطرق الحديثة -2

 االنسان والحيوان 
 دراسة حول االحياء الدقيقة وتصنيفها  -3

 
 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم9 -

 األهداف المعرفية   - 1
  ة وفهم علم االحياء العام تمكين الطالب من معرف           
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 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 الدقيقةتشخيص االحياء اكساب الطالب مهارات في كيفية      - 1
 عينات والمواد الغذائية من التلفحفظ ال اكساب الطالب مهارات في كيفية   - 2

 طرائق التعليم والتعلم      

تعليم الطالب نظريا وعمليا المواضيع االساسية الخاصة بالمنهاج من خالل ربط الجانب النظري بالجانب 
 العملي

 طرائق التقييم      
 والعملية وااللكترونية (اليومية والفصلية )االمتحانات النظرية 

 األهداف الوجدانية والقيمية  - ج
 مهارات تحليلية تمكن الطالب من معرفة تراكيب جسم الكائن الحي - 1
 مهارات ابداعية تمكن الطالب من عملية تصبيغ وزرع الكائنات الحية  - 2
 مهارات عملية تمكن الطالب من تطبيق الجانب النظري مع العملي في المختبرات   - 3

  
 طرائق التعليم والتعلم     

تنمية القدرة لدى الطالب حول موضوع االحياء الدقيقة ومخاطرها وطرق انتقالها بين االنسان والحيوان 
 وكيفية عالجها بالمضادات الحيوية وطرق الوقاية منها . 

 
 
 طرائق التقييم    

  ) والفصلية اليومية( وااللكترونية والعملية النظرية االمتحانات
 

 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  - د
 المهارات  العامة والمنقولة ( المتعلقة بقابلية التطور الشخصي) - 1
ريا وربطها مع يليات وفايروسات وبكتيالدقيقة من طفتمكين الطالب من معرفة اهمية علم االحياء  - 2

 بعضها البعض 
  

 

 بنية المقرر .10
 الفصل االول)( 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

  ساعة  2 االول 
مقدمة وتعاريف 

  للمصطلحات االحياء 
Introduction and 

definition of term  
محاضرات 
 نظري 

 نظرية امتحانات 

محاضرات   Origin of life منشأ الحياة  ساعة 2 الثاني
 نظري 

 امتحانات نظرية 

 امتحانات نظرية محاضرات  The cell: the cellsالخلية : مكونات تركيب   ساعة 4 الثالث 
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 structure  الخلية ووظائفها   والرابع 
composition and 
function  

 نظري 

 Taxonomy of the  تصنيفات الممالك   ساعة2  الخامس 
kingdom 

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

 Phylum  البدائيات  شعبة   ساعة  4  السادس 
:protozoa  

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

السابع 
  والثامن 

 : Phylum   المسطحة  الديدان شعبة  ساعة  4
Platyhelminthes  

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

التاسع 
  والعاشر 

 :Phylum  شعبة الديدان الخيطية  ساعة  4
nemathelminths  

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

الحادي 
عشر 

والثاني 
  عشر 

-:Phylum   الالفقريات  شعبة  ساعة  4
Arthropoda  محاضرات

 نظري 
 امتحانات نظرية 

الثالث 
  عشر 

 :Phylum  الحبليات  شعبة  ساعة  4
chordata  

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

  الفصل الثاني 
محاضرات   Living organism  الكائنات الحية   ساعة 2  االول 

 نظري 
 امتحانات نظرية 

مقارنة بين خاليا بدائية   ساعة  2  الثاني 
  النواة وحقيقية النواة 

Comparison 
between 
prokaryotic and 
eukaryotic cells   

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

الثالث 
  والرابع 

االنقسام المتساوي :   ساعة  4
  تضاعف خلية حقيقية نواة 

Mitosis 
:replication of 
eukaryotic cell 

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

الخامس 
  والسادس 

االنقسام االختزالي :   ساعة  4
  تكوين االمشاج

Meiosis : 
reduction 
division and 
gametogenesis  

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

 Types of living  انواع االنسجة الحية  ساعة  2  السابع 
tissues  

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

محاضرات   Stem cells  الخاليا الجذعية  ساعة  2  الثامن 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

 Blood  مكونات الدم ووظائفه  ساعة  2  التاسع 
composition and 
function  

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

 General of  صفات العامة للبكتيريا  ساعة  2  العاشر 
characteristic of 
bacteria  

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

الحادي 
  عشر 

 General of  س وللفاير صفات العامة ساعة  2
characteristic of 
virus  

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

 امتحانات نظرية محاضرات  Introduction of  مدخل للبايلوجي الجزيئي  ساعة  2الثاني 
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 molecular   رعش
biology  

 نظري 

الثالث 
  عشر 

انواع الحامض النووي  ساعة  2
  ووظائفه 

Nucleic acid 
types and 
function  

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

الرابع 
  عشر 

 Gene and  الجين والكروموسوم  ساعة  2
chromosome  

محاضرات 
 نظري 

 امتحانات نظرية 

الخامس 
  عشر 

محاضرات   Gene engineering  الهندسة الوراثية  ساعة  2
 نظري 

 امتحانات نظرية 

 البنية التحتية  .11

 كتاب األحياء العام النظري للمرحلة األولى      المطلوبة   الكتب المقررة     -

 المصادر السائدة للمقرر الدراسي  المراجع الرئيسية ( المصادر ) 

 الكتب والمراجع التي يوصي بها-أ
 التقارير,....)(المجالت العلمية,  

 المجالت العلمية في االختصاصات االساسية البيطرية 

 مواقع المكتبة االفتراضية _ مواقع المجالت العراقية العلمية االكاديمية  المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت.-ب 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

هج ضمن التطور الحاصل لتعلم من خالل اضافة مفردات للمنمنهجية ا معتطوير المقررات الدراسية بما يتالءم   

  %.10 زال تتجاوللمقرر وبنسبة 
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  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

  كلية الطب البيطري المؤسسة التعليمية .1

 فرع االحياء المجهرية / المركز علمي القسم ال .2

 االمن الحيوي اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019الثاني  الفصل / السنة .5

 ساعة 1 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة االنواع المختلفة من العوائل البكتيرية ومعرفة صفاتها وطرق التشخيص  -1

 معرفة طرق الوقاية من استخدام المضادات الحيوية واالدوية االخرى الصناعية والطبيعية -2

 السيطرة على امن المختبرات والمصانع  -3

 تأمين الحياة للعاملين والطلبة -4

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ
 قابلية التلقي والمهارات  - 1
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
  

 التعليم الفردي والمجاميع الصغيرة  -1

 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار العلمي المباشر - 1
 المجاميع الصغيرة  - 2
 االمتحان اليومي  - 3
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