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Analytical Chemistry 



 

 

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

 

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Analytical Chemistry 3. Course title/code 

Biological and Chemical Sciences 4. Programme(s) to which it contributes 

Lectures and Labs. 5. Modes of Attendance offered 

First/First year 6. Semester/Year 

60 (2 theoretical + 2 practical weekly ) 7. Number of hours tuition (total) 

15th June 2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification    

9. Aims of the Course 

1. To achieve the necessary background to understand the principles of analytical 

chemistry. 

2. To build a concise demonstrative knowledge of the most important scientific and 

physical methods to contrast them with other ways of understanding the 

surrounding world. 

3. To demonstrate an informative knowledge of the tools and methods that are used 

by scientists and chemists to investigate the world of nature. 

 

HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 

course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 

expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 

opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 

specification.  



 

 

4. To explain the most important and major parameters in analytical chemistry and 

relative sciences. 

5. To enable the students to solve problems in a very structured process. 

 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methods  

A. Knowledge and Understanding 
1. To achieve the necessary background to understand the principles of analytical chemistry. 
2. To build a concise demonstrative knowledge of the most important scientific and physical methods to 

contrast them with other ways of understanding the surrounding world. 
3. To demonstrate an informative knowledge of the tools and methods that are used by scientists to 

investigate the world of nature. 
4. To enable the students to solve problems in a very structured  process. 
5. To enable students to creatively think and use of the chemical sciences 
 

B. Subject-specific skills 
1.Solving various problems in different mechanical applications in the class. 

2) Giving homework assignments to increase the ability of students of problemsolving techniques. 

3) Enhancing the quick response of students by asking conceptual questions 

during the class. 

4) Encouraging the students in the strategies of solving the examples in the 

class 
 
C. Thinking Skills  
1.Students are supposed to work as individuals and/or in small groups to share 

their knowledge and experiences. 

2) Students should organize group meetings and schedule of their plans. 

3) Students should elect a leader to manage their duties, responsibilities, and 

meeting. 

4) Students should identify the available resources of the course with the help of 

the course director/instructor. 
  
 

 

 11. Teaching and Learning Methods 

Theoretical lectures, practical lectures, seminars, field training, dissertations and 

reorts. 

 12. Assessment methods:   

Monthly and weekly exams, oral exams discussions, and writing reports. 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

12. Infrastructure 

 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 

Special requirements (include for 

example workshops, periodicals, 

IT software, websites) 

11. Course Structure 

13. syllabus  

week hours subject Learning method Assessment method 

1 4 Analytical chemistry Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

2 4 Analytical chemistry Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

3 4 Stoichiometry Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

4 4 Volumetric analyses Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

5 4 Volumetric analysis Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

6 4 Acids and bases Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

7 4 Acids and bases Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

8 4 Monthly exam Monthly exam monthly exam 

9 4 Calculations in 
analytical chem. 

Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

11 4 Buffers Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

11 4 Complexations  Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

12 4 Complexations Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

13 4 Precipitation Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

14 4 Redox reaction Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 

15 4 Monthly exam. Monthly exam monthly exam 
 



 

 

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  

studies) 

 

13. Admissions 

 Pre-requisites 

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 البنية التحتية  .11

  Skoog , Fundamentals of analytical chemistry ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   .pdf, ppt.حماضرات من االنرتنيت على شكل )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

     اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها            

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع االنرتنيت ذات الصلة بالكيمياء التحليلية

 
 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

 االستمرار بمواكبة المحاضرات التي تنشر في المواقع االلكترونية    

 متابعة البحوث التي تنشر في المجالت العالمية

 متابعة تفاصيل المناهج ذات العالقة التي تنشر في مواقع الجامعات العالمية

 

 

 

 

 

 
 



Biophysics



 

 

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

 

1. Teaching Institution Madenat alelem university college  

2. University Department/Centre Department of biology 

3. Course title/code Biophysics 

4. Programme(s) to which it contributes Academic program of biology BSc degree 

5. Modes of Attendance offered weekly 

6. Semester/Year First 

7. Number of hours tuition (total) 60 hour (4 hour per week) 

8. Date of production/revision  of  this 

specification    
15/6/2021 

9. Aims of the Course 

Qualifying the student in the theoretical and practical aspects of the course 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

HIGHER EDUCATION PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This course will provide an introduction to quantitative physics 

approaches applied to biological problems 

10· Learning Outcomes, Teaching, Learning and Assessment Method  



 

 

 

 

 

 

12. Infrastructure 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

   

A- Knowledge and Understanding 
A1.  
A2.  
A3.  
A4.  

  B. Subject-specific skills 
B1.  
B2.  
B3.  

B4. 

Teaching and Learning Methods 

 

Assessment methods   

1- Monthly exams 2- Daily exams 3- Participate in class discussion 4- 

Homework 5- Reports 

C. Thinking Skills  
C1. Discussion  
C2. Prepare assignment 

Teaching and Learning Methods  

Tests, assignments and discussions 

Assessment methods 

Monthly and daily exam, attendance, class interaction, and duties assigned to the 

student 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  
personal development)  

D1. That the student is able to apply the knowledge he has received 
D2. acquires the skill of the teaching and learning  

 



 

 

Special requirements (include 

for example workshops, 

periodicals, IT software, 

websites) 

Using LMS 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  

studies) 

 

 

 

11. Course Structure 

Assessment Method 
Teaching 

Method 

Unit/Module or 

Topic Title 
ILOs Hours Week 

Attendance, quiz, 

Discussion 
Lectures 

 
A1,2,3,4 4 1 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 2 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 3 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 4 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 5 

   A1,2,3,4 4 6 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 7 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 8 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 9 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 10 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 11 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 12 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 13 

Attendance, quiz, 

Discussion 

Lectures  
A1,2,3,4 4 14 

   A1,2,3,4 4 15 

13. Admissions 

Pre-requisites 
Admission to the Department of 

biology according to the system 



 

 

of the Ministry of Higher 

Education for admission to 

private colleges 

Minimum number of students 10 

Maximum number of students 05 



computer skill 1



 

 

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

 

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Computer Skills 1 3. Course title/code 

Windows office- windows   4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly 5. Modes of Attendance offered 

first/2021 6. Semester/Year 

21 7. Number of hours tuition (total) 

 
8. Date of production/revision  of  this 

specification    

9. Aims of the Course 

1- Teaching the student the basic skills to operate a computer 

 

2- Learn about the main parts of a computer 

 

3- Learn about different operating systems 

 

4- Using basic computer applications 

 

 

HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 

course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 

expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 

opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 

specification.  



 

 

 

 

 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode  

A- Knowledge and Understanding 
A1- Getting familiar with the computer 

A 2- Identify the main parts of a computer 

A3- Understand how computers and software work  

  B. Subject-specific skills 
B1 - Use of a computer 

B2 - Be able to get acquainted with the different programs 

B3 - Distinguishing between hardware and software 

      Teaching and Learning Methods 

 

 

Electronic lectures, reports, homework and daily exams 

 

      Assessment methods   

 

 

Electronic and practical exams 

 
C. Thinking Skills  

C1- Formulate problems in a way that enables the use of a computer 

C2- Logical organization and analysis of data 

C3- Representing data through abstractions such as models and 

simulations 

             Teaching and Learning Methods  

 

 

Electronic lectures, reports, homework and daily exams 

 

 

            Assessment methods 

 

Electronic and practical exams 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  
personal development)  

D 1- Using the computer in general 
D2 - Use the Internet and the browser and learn to send emails 
D 3- Using Microsoft office applications 



 

 

12. Infrastructure 

11. Course Structure 

Assessment 

Method 

Teaching 
Method 

ILOs 

Unit/M

odule 

or 

Topic 

Title 

Hours Week 

Student 

participation and 

daily exams 

Electronic 

and practical 

lectures 

Learn about 

digital computers 

Compu

ter life 

cycle 

phases 

3 1 

Student participation 

and daily exams 

Electronic and 

practical 

lectures 

Learn about the 

computer and its 

characteristics and 

characteristics 

Electron

ic 

compute

r and its 

features 

3 2 

Student participation 

and daily exams 

Electronic and 

practical 

lectures 

It enables the student 

to distinguish 

between the main 

components of the 

computer and how to 

classify them 

Comput

er 

compon

ents and 

their 

classific

ations 

3 3 

Student participation 

and daily exams 

Electronic and 

practical 

lectures 

Knowledge of 

physical and software 

parts and their types 

The 

hardwar

e and 

software 

parts of 

a 

compute

r 

3 4 

Student participation 

and daily exams 

Electronic and 

practical 

lectures 

Identify the contents 

of the computer case 

and the internal 

components 

Comput

er case 

and 

system 

unit 

3 5 

Student participation 

and daily exams 

Electronic and 

practical 

lectures 

Learn about major 

software and 

applications 

software 

entity 
3 6 

Student participation 

and daily exams 

Electronic and 

practical 

lectures 

Distinguishing 

between computers 

and the possibility of 

choosing the 

appropriate computer 

Factors 

to 

consider 

when 

buying a 

compute

r 

3 7 



 

 

Computer Fundamentals and Office 

Applications book 

Video lectures and external examples 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

Scientific and practical examples and visit 

different websites 

Special requirements (include for 

example workshops, periodicals, 

IT software, websites) 

Practical study and laboratory experiments 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  

studies) 

 

13. Admissions 

 Pre-requisites 

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



general biology



 

 

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

 

1. Teaching Institution Madenat alelem university college  

2. University Department/Centre Department of biology 

3. Course title/code General biology 

4. Programme(s) to which it contributes Academic program of biology BSc degree 

5. Modes of Attendance offered weekly 

6. Semester/Year second 

7. Number of hours tuition (total) 60 hour (4 hour per week) 

8. Date of production/revision  of  this 

specification    
15/6/2021 

9. Aims of the Course 

Qualifying the student in the theoretical and practical aspects of the course 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

HIGHER EDUCATION PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

The course deals with many important and fundamental topics of 

general biology which were selected on the basis of scientific reference 

to build a solid foundation for students and document the concepts and 

scientific terms associated with the course, and the actual awareness of 

various processes and vital systems. 



 

 

 

 

 

 

 

12. Infrastructure 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

  

10· Learning Outcomes, Teaching, Learning and Assessment Method  

A- Knowledge and Understanding 
A1. Enable the student to understand the important to keep biodiversity 
A2. Enable the student to develop methods for keep biodiversity 
A3. Study the roll of environment in biodiversity  
A4. Identify the history of evolution  

A5.   Knowledge of fundamental concepts within conservation and biodiversity; 

  B. Subject-specific skills 
B1.   
B2.   
B3.   
B4.  

Teaching and Learning Methods 

Through interactive lectures with students, multiple questions and discussions 

are raised. Modern methods are used in presentation and delivery of information 

to the student in the easiest way. The student is also asked for many homework, 

which aims to raise the student’s level in research and increase information. 

Assessment methods   

1- Monthly exams 2- Daily exams 3- Participate in class discussion 4- 

Homework 5- Reports 

C. Thinking Skills  
C1. Discussion  
C2. Prepare assignment 

Teaching and Learning Methods  

Tests, assignments and discussions 

Assessment methods 

Monthly and daily exam, attendance, class interaction, and duties assigned to the 

student 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  
personal development)  

D1. That the student is able to apply the knowledge he has received 
D2. acquires the skill of the teaching and learning  



 

 

Special requirements (include 

for example workshops, 

periodicals, IT software, 

websites) 

Using LMS 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  

studies) 

Study and measure the biodiversity at different 
region   

 

 

11. Course Structure 

Assessment Method 
Teaching 

Method 

Unit/Module or Topic 

Title 
ILOs Hours Week 

Attendance, quiz, 

Discussion  
Lectures 

 
A1,2,3,4 4 1 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 2 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 3 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 4 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 5 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 6 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 7 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 8 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 9 

   A1,2,3,4 4 10 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 11 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 12 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 13 

Attendance, quiz, 

Discussion  

Lectures  
A1,2,3,4 4 14 

   A1,2,3,4 4 15 

13. Admissions 

Pre-requisites 
Admission to the Department of 

biology according to the system 



 

 

of the Ministry of Higher 

Education for admission to 

private colleges 

Minimum number of students 22 

Maximum number of students 011 



الریاضیات



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز .2

 رياضيات اسم / رمز المقرر .3

 علوم الحياةلقسم  األكاديميالبرنامج  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 االول الفصل / السنة .6

 ساعات اسبوعياً( 2ساعة ) 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تأهيل الطالب في الجوانب النظرية للمقرر

 رياضيه االساسيهاكساب الطالب مهارة التعامل مع الصيغ والقوانين ال

 اعداد الطالب لتلقي واستيعاب الرياضيات المتقدمة في المراحل الدراسية الالحقة

العمل على تزويد الطلبة باالدوات و الوسائل التحليلية والحاسولبه والرياضياتية والمنهجية للتعرف على 

 المشاكل العملية

في أيجاد حلول للمشاكل الطبية باستعمال التقنيات توفير مناخ أكاديمي مالئم للدراسة والبحث للمساهمة 

المناسبة والمالئمة  عن طريق المقررات التي توفر اساسا قويا في جانب الرياضيات والفيزياء الصحية  

وتطبيقاتها  الطبية باالضافة الى المساهمة الفاعلة في تعميق وتوثيق عالقة الجامعة بالمجتمع من خالل 

 شارية والتدريب وتطوير الكوادر التدريسية واألداريةتنفيذ االعمال االست

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

 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
توفير مناخ أكاديمي مالئم للدراسة والبحث للمساهمة في أيجاد حلول للمشاكل الطبية باستعمال -1أ

تي توفر اساسا قويا في جانب الرياضيات والفيزياء التقنيات المناسبة والمالئمة  عن طريق المقررات ال

الى المساهمة الفاعلة في تعميق وتوثيق عالقة الجامعة بالمجتمع  باإلضافةالصحية  وتطبيقاتها  الطبية 

 من خالل تنفيذ االعمال االستشارية والتدريب وتطوير الكوادر التدريسية واألدارية

 ث والكتابة باسلوب علمي  مؤثر باللغة العربية واالنكليزيةان يكون الطالب قادراً على التحد  -2أ

ان يكون الطالب قادرا على التحديد العلمي للمشاكل العملية ومحاولة حلها تحليليا وفق القوانين  -3أ

 الرياضية
 -4أ
  -5أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مبادئ الرياضيات والقوانني االساسية  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

و نقاشات متعددة ويتم استخدام الوسائل الحديثة في  أسئلةاعلية مع الطلبة يتم اثارة من خالل محاضرات تف

وكما ويتم مطالبة الطالب بالعديد من الواجبات  أسلوبالعرض وايصال المعلومة الى الطالب في اسهل 

 الطالب في البحث و زيادة المعلومات البيتية والتي تهدف الى رفع مستوى

 

 طرائق التقييم      

الواجبات  -4المشاركة في النقاش داخل الصف     -3االمتحانات اليومية    -2االمتحانات الشهرية   -1

 التقارير     -5البيتية    
 مهارات التفكير -ج

 المحاورة بين الطالب و االستاذ أسلوب -1ج

 الواجبات البيتية إجاباتمناقشة -2ج

 التكليف باعداد تقارير خارج المنهج-3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 االختبارات و الواجبات و المناقشات

 طرائق التقييم    

 درجات االمتحان الشهري و اليومي و الحضور و التفاعل داخل الصف و الواجبات المكلف بها الطالب

 ة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقول -د 

 المعرفة التي تلقاها فيالطالب من توظ تمكنيان -1د

 والتعلم ميالطالب مهارة مهنة التعل كتسبيان -2د

 المهني ريما اكتسابه في التطو ديالطالب من تسج عيستطيان -3د



  
 3الصفحة 

 
  

 

 تية البنية التح .12

 المطلوبة:القراءات 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Calculus /Thomas   

على سبيل المثال  )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية(والمواقع 

 التدريب على منصة التعليم االلكتروني في الكلية 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
علم مخرجات الت

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االول 

 والثاني

التكامل والنظريه  5و4و3و2و 1أ 2

 االساسية في التكامل

حضور, امتحان  محاضرة

يومي, تقرير 

 علمي

الثالث 

 والرابع

التكامل المحدد  5و4و3و2و 1أ 2

 وتطبيقاتهه

حضور, امتحان  محاضرة

تقرير  يومي,

 علمي

الخامس 

 والسادس

حضور, امتحان  محاضرة طرق التكامل 5و4و3و2و 1أ 2

يومي, تقرير 

 علمي

السابع 

 والثامن

حضور, امتحان  محاضرة طرق التكامل 5و4و3و2و 1أ 2

يومي, تقرير 

 علمي

التاسع 

 والعاشر

حضور, امتحان  محاضرة طرق التكامل 5و4و3و2و 1أ 2

يومي, تقرير 

 علمي

 الحادي

والثاني 

 عشر

حضور, امتحان  محاضرة تطبيقات طرق التكامل 5و4و3و2و 1أ 2

يومي, تقرير 

 علمي

الثالث 

والرابع 

 عشر

حضور, امتحان  محاضرة المشتقات الجزئيه 5و4و3و2و 1أ 2

يومي, تقرير 

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة امتحان  5و4و3و2و 1أ 2 الخامس عشر

يومي, تقرير 

 علمي



  
 4الصفحة 

 
  

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

مثال محاضرات الضيوف والتدريب ال

  الميدانية(المهني والدراسات 
  

 

 القبول  .13

 المتطلبات السابقة
نظام القبول في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي للقبول في قسم 

 علوم الحياة 

 10 أقل عدد من الطلبة 

 50 أكبر عدد من الطلبة 

 



الفیزیاء الحیاتیة



  
 1الصفحة 

 
  

 ررموذج وصف المقن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز .2

 الفيزياء الحياتية اسم / رمز المقرر .3

 لقسم علوم الحياة ديمياألكاالبرنامج  البرامج التي يدخل فيها .4

 عياسبو أشكال الحضور المتاحة .5

 االول الفصل / السنة .6

 ساعات اسبوعياً( 4ساعة ) 66 )الكلي(الدراسية  تعدد الساعا .7

 15/6/2621 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ة و العملية للمقررتأهيل الطالب في الجوانب النظري

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 لتعليم والتعلم والتقييملم وطرائق امخرجات التع .16

 المعرفة والفهم  -أ
 -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

ديثة في سائل الحو نقاشات متعددة ويتم استخدام الو أسئلةاعلية مع الطلبة يتم اثارة من خالل محاضرات تف

وكما ويتم مطالبة الطالب بالعديد من الواجبات  أسلوبومة الى الطالب في اسهل المعل وايصالالعرض 

 المعلومات رفع مستوى الطالب في البحث و زيادة ية والتي تهدف الىتالبي

 

 طرائق التقييم      

بات الواج -4اخل الصف    المشاركة في النقاش د -3االمتحانات اليومية    -2  االمتحانات الشهرية -1

 التقارير     -5ة    البيتي
 مهارات التفكير -ج

 المحاورة بين الطالب و االستاذ أسلوب -1ج

 بات البيتيةالواج إجاباتمناقشة -2ج

 التكليف باعداد تقارير خارج المنهج-3ج

 رائق التعليم والتعلم ط    

 و الواجبات و المناقشاتاالختبارات 

 تقييم طرائق ال   

 البداخل الصف و الواجبات المكلف بها الطتفاعل للحضور و االيومي و اان الشهري و درجات االمتح

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

 المعرفة التي تلقاها فيالطالب من توظ تمكنيان -1د

 والتعلم ميمهنة التعلمهارة  الطالب كتسبيان -2د

 المهني ريما اكتسابه في التطو ديالب من تسجالط عيستطيان -3د



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم عليمطريقة الت

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 1

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 2

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 3

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 4

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 5

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 6

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 7

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 8

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 9

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 16

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 11

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 12

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 13

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 14

تقرير , يومي

 علمي

حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 15

 تقرير, يومي

 علمي



  
 4الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 المطلوبة:القراءات 

 نصوص األساسية ال 
 مقرركتب ال 
      أخرى 

 

مثال على سبيل ال )وتشملمتطلبات خاصة 

ات ورش العمل والدوريات والبرمجي

 نية(كتروااللوالمواقع 

 لكليةم االلكتروني في االتدريب على منصة التعلي 

على سبيل  )وتشملية الخدمات االجتماع

لمثال محاضرات الضيوف والتدريب ا

  الميدانية(المهني والدراسات 
  

 

 القبول  .13

 المتطلبات السابقة
بول في قسم ي للقحث العلمو الب بول في وزارة التعليم العالينظام الق

 علوم الحياة 

 16 أقل عدد من الطلبة 

 56 دد من الطلبة أكبر ع

 



الكیمیاء التحلیلیة



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز .2

 الكيمياء التحليلية اسم / رمز المقرر .3

 العلوم البايولوجية والكيميائية البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 المرحلة االولى /االول / السنة الفصل .6

 ( عملي 2نظري +  2اسبوعيا  4) 66 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2621حزيران  15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ياة يهدف  اىل تعريف الطالب باساسيات الكيمياء التحليلية وصوال اىل استخدام التحاليل اليت هلا عالقة بدراسة علوم احل 
والكيمياء احلياتية يف السنوات الالحقة. كذلك فان الدراسة باللغة االنكليزية تعترب اساس النظالق الطالب اىل افق البحث 

ب والتقصي يف املصادر باللغة االنكليزية.  يبدا املقرر بتعريف الكيمياء االتحليلية ومدخل اىل التحاليل النوعية والكمية. يتعلم الطال
قرر العلوم اليت هلا عالقة التحاليل الكيمياوية   كذلك التطبيقات املختلةة يف نواحي احلياة وتعيف االتزان الكيمياو  خالل هذا امل

ومعادلة القواعد واحلوامض مبختلف قواها و التعريج اىل دراسة انواع التحليل احلجمي والوزين واستخدام املركبات املخلبية يف حتليل 
 العناصر النادره

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

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

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

  البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم - 01

 
 األهداف املعرفية  -أ

 تعريف الطالب بالكيمباء العامة ذات العالقة والكيمياء الالعضوية والتحليلية -0أ 
 تعريف الطالب باساليب الكشف املخترب  عن املركبات الكيمياوية التحليلية -2أ
  

 املقرر. األهداف املهاراتية اخلاصة ب  -ب 
 استخدام الطرق التحليلية كاساس للكشف عن كل انواع االمالح –- 0ب   
 استخدام الدالئل يف تسحيح احلوامض والقواعد – 2ب
 الكشف عن ابعض العناصر باستخدام الدالئل – 3ب
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 املالحظة و االدراك -0ج
 التحليل و التةسري -2ج
 ى البحث العلميالتشجيع عل -3ج
  االستنتاج و التقييم  -4ج
 
 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 السعي الدائم للتعاون والعمل اجلماعي.  -0د 
اتيجيات لذلك يف فريق العمل تعزيز املهارت زيادة مهارات االتصال والتواصل والتدريب وتكنولوجيا املعلومات ووضع است  -2د 

 اللغوية )اجادة التحدث والكتابة والةهم  بالغة العربية واالنكليزية( يف فن االستماع وفن االقناع واحلوار.
 امتالك صةات قيادية  قوة ذاكرة  سرعة بديهية   فراسة   قابلية على التنبؤ واالستقراء  -3د 

 
  طرائق التقييم . 11    
في مواطن جديدة وقياس  هاواستيعابها وتطبيقالعلمية موضوعية  لقياس معرفة الحقائق الالختبارات ا -1

 -التذكر وذلك عن طريق ما يلي:

 الخطأ. وا صح اسئلة ال -

 .ةمتعددال اتاسئلة االختيار -

 (.matching items)  اسئلة المقابلة -

 (.completion)اكمل العبارة او الجملة اسئلة  -

 -تخص االمور التالية : العملية ختبارات اال -2

 .لمادة العلمية ا مبادئ فهم  -

 .اجراء التجارب وتفسيرها -

 القدرة على االستدعاء والربط والتفسير. -

 وحل المشكالت. الحاالت التشخيصوبصورة بسيطة في تفسير البيانات  تطبيق المعرفة -

 

   بحثية الصغيرةلمشاريع الا



  
 3الصفحة 

 
  

 الحلقات الدراسية )السمنار(.

 النقاش العلمي 

 الحوار الشفوي 

 الفصلية والنهائيةو اليومية االمتحانات

 الواجبات البيتية

  العملية الدورية واالسبوعية تقاريرالوتقديم كتابة 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 الى جانب وصف الحلول. االشكاالت حلي يستطيع المعرفة ك وتطبيق، على التحليل ةلبالط تنمية امكانيات -1
مجاالتها   والتركيز على تطبيقالجديدة والحديثة  القدرة على التعلم البسيط والعميق في استكشاف المعرفة  -2

 حل المشكالت الموجودة.في 
 

 طرائق التقييم      
 امتحانات شهرية  ، امتحانات اسبوعية ، نقاش داخل القاعة، اعداد تقارير  

 

 المقرر بنية .16

 بنية المقرر .16

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

مناقشة،امتحان  محاضرات ومختبر Analytical chemistry 4، أ3، أ2، أ1أ 4 ش1

 اسبوعي وشهري
2 4  =   =   =  = Analytical chemistry محاضرات ومختبر  
3 4 =   =   =  = Stoichiometry محاضرات ومختبر  
4 4 =   =   =  = Volumetric analyses محاضرات ومختبر  
5 4 =   =   =  = Volumetric analysis محاضرات ومختبر  
6 4 =   =   =  = Acids and bases محاضرات ومختبر  
7 4 =   =   =  = Acids and bases محاضرات ومختبر  
8 4 =   =   =  = Monthly exam امتحان شهري  
9 4 =   =   =  = Calculations in 

analytical chem. 
  محاضرات ومختبر

16 4 =   =   =  = Buffers محاضرات ومختبر  
11 4 =   =   =  = Complexations  محاضرات ومختبر  
12 4 =   =   =  = Complexations محاضرات ومختبر  
13 4 =   =   =  = Precipitation محاضرات ومختبر  
14 4 =   =   =  = Redox reaction محاضرات ومختبر  
15 4 =   =   =  = Monthly exam. امتحان شهري  

 



  
 4الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة:القراءات 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 والبحث العلمي  المنهاج المعتمد من وزارة التعليم العالي

 واالدلة االسترشادية لها.

  توصيات لجان الجودة واالعتمادية في العديد من

 الكليات والجامعات العراقية

 االنترنيت . بحوث 

 شخصية خبرات

على سبيل المثال  )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية(والمواقع 
 

على سبيل  ل)وتشمالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(المهني والدراسات 
 

 

 

 البنية التحتية  .11

  Skoog , Fundamentals of analytical chemistry ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   .pdf, ppt.حماضرات من االنتنيت على شكل )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 جع التي يوصى بها                اـ الكتب والمرا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع االنتنيت ذات الصلة بالكيمياء التحليلية

 
 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 رونيةاالستمرار بمواكبة المحاضرات التي تنشر في المواقع االلكت    

 متابعة البحوث التي تنشر في المجالت العالمية

 متابعة تفاصيل المناهج ذات العالقة التي تنشر في مواقع الجامعات العالمية

 

 
 



حقوق االنسان



  
 1الصفحة 

 
  

 ررموذج وصف المقن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز .2

 حقوق االنسان اسم / رمز المقرر .3

 لقسم علوم الحياة األكاديميبرنامج لا البرامج التي يدخل فيها .4

 عياسبو أشكال الحضور المتاحة .5

 االول الفصل / السنة .6

 ساعات اسبوعياً( 2ساعة ) 33 )الكلي(الدراسية  تعدد الساعا .7

 15/6/2321 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 زيادة وعي الطلبة في مجال حقوق االنسان والديمقراطية

 نصرا ناجحا في مجتمعهعلى ان يكون عنحفيز الطالب 

 ان يكون مصدر اشعاع فكري وحقوقي في بيئته

 المساهمة في توعية مجتمعه على االلتزام بالقانون والنطام ورفض الدعوات والتصرفات الخاطئة

 

 

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

الجامعية اعطاء الطالب معلومات عن حقوقه كمواطن من خالل افهامه  مادة المتطلباتالتستهدف 

في  ديةلجواعلى احترام حقوق االخرين واحترام قوانين وانظمة البلد كما ترشده الى االلتزام 

يكون  عمله لبناء الوطن والتحصيل العلمي وقبول االخر وااليمان بالنظام الديمقراطي وان

 عنصرا نافعا في الحياة



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .13

 المعرفة والفهم  -أ
 وق التي يجب ان يتمتع بها المواطن قحمعرفة الطالب لل -1أ  

 تنويره بواجباته كطالب في الكلية وكفرد في المجتمع  -2أ

 بوظيفته االجتماعية   هخالل معرفتان يكون مواطنا صالحا من  -3أ

 ان يساهم في تطوير البلد حيث يتسلح بالعلم والمعرفة -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

اء وطنه وابناء شعبه وشجب التصرفات التي التنسجم مع لز توعيته بواجباتهاحترام االخر و  – 1ب

  النظام والقانون

 طرائق التعليم والتعلم      

سائل الحديثة في و نقاشات متعددة ويتم استخدام الو أسئلةاعلية مع الطلبة يتم اثارة من خالل محاضرات تف

وكما ويتم مطالبة الطالب بالعديد من الواجبات  بلوأسومة الى الطالب في اسهل المعل وايصالالعرض 

 المعلومات رفع مستوى الطالب في البحث و زيادة ية والتي تهدف الىتالبي

 

 طرائق التقييم      

 المحاضرات النظرية - -1

 المختلفة والتوجيه باالتجاه االكثر صوابا اآلراءالى  واالستماعالمناقشات   -2
 مهارات التفكير -ج

 اآلراء(  وابداء الصفاش العلمي خالل )النق  -1ج

 االمتحانات المختلفة   -2ج

 دراك الطلبة للمواضيع التي درسوهاطرح االسئلة العامة لمعرفة مدى ا -3ج

 رائق التعليم والتعلم ط    

 االمتحانات  -1

 حضور المحاضرات  -2

 االنضباط داخل الصف  -3

 المشاركة في المناقشات -4

 التقييم طرائق    

 البداخل الصف و الواجبات المكلف بها الطتفاعل للحضور و االيومي و اان الشهري و درجات االمتح

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

 ر بشكل صحيح الطالب بالمعرفة التي تمكنه بان يكون قادرا على تمييز االمو تزويد -1د

 ان يكون متسلحا بالعلم الصحيح كي يكون مواطنا صالحا -2د



  
 3الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 المطلوبة:القراءات 

 ألساسية نصوص اال 
 مقرركتب ال 
      أخرى 

 كتاب حقوق االنسان والديمقراطية 

مثال على سبيل ال )وتشملمتطلبات خاصة 

ات ورش العمل والدوريات والبرمجي

 نية(كتروااللوالمواقع 

 لكليةم االلكتروني في االتدريب على منصة التعلي 

على سبيل  )وتشملية الخدمات االجتماع

التدريب المثال محاضرات الضيوف و

  الميدانية(المهني والدراسات 
  

 
 
 

 القبول  .13

 المتطلبات السابقة
بول في قسم ي للقحث العلمو الب بول في وزارة التعليم العالينظام الق

 علوم الحياة 

 13 أقل عدد من الطلبة 

 53 دد من الطلبة أكبر ع

 بنية المقرر .11

 األسبوع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم عليمطريقة الت

 المناقشة  محاضرة مفهوم الحق  5و4و3و2و 1أ 2 االول والثاني 

التطور التاريخي  5و4و3و2و 1أ 2 الثالث والرابع

 لفكرة حقوق االنسان 

 المناقشة  محاضرة

الخامس 

 والسادس

 المناقشة  محاضرة انواع الحقوق العامة  5و4و3و2و 1أ 2

الحقوق والحريات  5و4و3و2و 1أ 2 السابع والثامن 

 الفكرية 

 المناقشة  محاضرة

 المناقشة  حاضرةم الحقوق السياسية 5و4و3و2و 1أ 2 التاسع والعاشر 

الحادي عشر 

 والثاني عشر 

الحقوق والحريات  5و4و3و2و 1أ 2

 الشخصية

 المناقشة  محاضرة

الثالث عشر 

 والرابع عشر 

موقف االتفاقيات  5و4و3و2و 1أ 2

الدولية والدراسات 

 المتعلقة بالديمقراطية 

 المناقشة  محاضرة



  
 4الصفحة 

 
  

 



سالمة وامن بایلوجي



  
 1الصفحة 

 
  

 ررموذج وصف المقن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز .2

 سالمة وامن بايلوجي اسم / رمز المقرر .3

 وم الحياةم عللقس ياديماألكالبرنامج  البرامج التي يدخل فيها .4

 عياسبو أشكال الحضور المتاحة .5

 االول الفصل / السنة .6

 ساعات اسبوعياً( 2ساعة ) 30 )الكلي(الدراسية  تعدد الساعا .7

 15/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ألمثلة العمليةتعليم الطالب اساسيات السالمة البايولوجية وامن المواد الخطرة بكل مواضيعها مع ا .1

 والنظرية

دراسة كل ما يتعلق بسالمة وامن التعامل بالمواد البايولوجية وتطبيقات وخاصة تلك المتعلقة  .2

 بريالصحي والمرضي والمخت بالجانب

 يحقق خلفية علمية رصينة للطالب في علم البايولوجي ومواده واساسياته .3

 واإلرشادالتوعية تمكنهم من اداء دورهم البناء في خدمة المجتمع خالل  .4

 اعيةمعرفة مايقصد بالمواد الخطرة والبايولوجية والكيميائية واالشع .5

 معرفة آليات التعامل مع المواد البايولوجية .6

 االتفاقيات الخاصة بالسالمة البايولوجية .7

 أنواع المصطلحات الخاصة بالتخذير والسالمة .8

 األجهزة ومعدات السالمة البايولوجية .9

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

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 

 التقييمق التعليم والتعلم ووطرائ مخرجات التعلم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 فهم افكار واساسيات علم االمن والسالمة  -1أ

 رفع القدرة العقلية بالتفكير والتعامل بالمواد وعالقة بعضها البعض -2أ

 تنميت المنطق العلمي بمجاالت التخصص البايولوجي وطرق السالمة -3أ

 جماعي والفردقوه االبتكار واالكتشاف ال -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القدرة على اداء التجارب الخاص – 1ب

 ة تقرير والمشاهدات يوميةكتابة تقارير العمل والتجارب بصيغ  – 2ب

 القدرة على االبتكار واالكتشاف  -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 Data Showالمحاضرات بطريقة العرض على  -

 والنقاشية خالل المحاضرة والمفاضلة بين االجابات المباشرة االسئلة -

 عمل مجاميع نقاشية واسترشادية لالسئلة المطروحة . -

  االسترشاد ببعض المواقع العلميةٌ على شبكة االنترنيت -

 طرائق التقييم      

 اليومية : تحري ٌرية او شفوية -

 الشهرية -

 التقاريرالعملية والنظرية -
 ت التفكيرهارام -ج

 حل التداخالت بين المواد البايولوجية وفهم سلوكها كال على حد  -1ج

 قدرة المقارنة واالستنتاجات -2ج

 ستدالل الى المعاني العامة للموضوع وفهما وتفسيرهااال -3ج

 رائق التعليم والتعلم ط    

 المحاضرة /المناقشة /التطبيق التعليمي /التعلم التجريبي

 يم ق التقيطرائ   

 رية او شفويةاليومية : تحريٌ  -
 الشهرية -
 التقاريرالعملية والنظرية -

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

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.1-د 

 اإلنترنت. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع2-د 

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة.3-د 

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة4-د 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

 
 

 

 البنية التحتية  .12

 مطلوبة:الالقراءات 

 نصوص األساسية ال 
 مقرركتب ال 
      أخرى 

 Laboratory Bio risk Management: Biosafety 

and Biosecurity 

 Reynolds M. Salerno ،Jennifer Gaudioso 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 قييمطريقة الت عليمطريقة الت

 Introduction of 5و4و3و2و 1أ 2 1

Biology 

 محاضرة مع

 العرض

 اسئلة وكوزات

 Concept of 5و4و3و2و 1أ 2 2

Biosafety 

 محاضرة مع

 العرض

 اسئلة وكوزات

 Concept of 5و4و3و2و 1أ 2 3

Biosafety 

 محاضرة مع

 العرض

 اسئلة وكوزات

 Concept of 5و4و3و2و 1أ 2 4

Biosafety 

 محاضرة مع

 العرض

 اسئلة وكوزات

 Classify Biological 5و4و3و2و 1أ 2 5

materials 

 محاضرة مع

 العرض

 اسئلة وكوزات

 Biohazard 5و4و3و2و 1أ 2 6

Materials 

 محاضرة مع

 العرض

 اسئلة وكوزات

 Biohazard 5و4و3و2و 1أ 2 7

Materials 

 محاضرة مع

 العرض

 اسئلة وكوزات

 محاضرة مع Lab safety 5و4و3و2و 1أ 2 8

 العرض

 اسئلة وكوزات

 Lab 5و4و3و2و 1أ 2 9

worker Protection 

 محاضرة مع

 العرض

 اسئلة وكوزات

 محاضرة مع Chemical material 5و4و3و2و 1أ 2 10

 العرض

 اسئلة وكوزات

 محاضرة مع Chemical material 5و4و3و2و 1أ 2 11

 العرض

 اسئلة وكوزات

 محاضرة مع Lab Classification 5و4و3و2و 1أ 2 12

 العرض

 اسئلة وكوزات

 محاضرة مع Biosafety Cabinet 5و4و3و2و 1أ 2 13

 العرض

 اسئلة وكوزات

 محاضرة مع Biological controls 5و4و3و2و 1أ 2 14

 العرض

 اسئلة وكوزات

 محاضرة مع امتحان 5و4و3و2و 1أ 2 15

 العرض

 اسئلة وكوزات



  
 4الصفحة 

 
  

مثال على سبيل ال )وتشملمتطلبات خاصة 

ات ورش العمل والدوريات والبرمجي

 نية(كتروااللوالمواقع 

 لكليةم االلكتروني في االتدريب على منصة التعلي 

على سبيل  )وتشملية الخدمات االجتماع

ال محاضرات الضيوف والتدريب المث

  الميدانية(المهني والدراسات 
  

 

 القبول  .13

 المتطلبات السابقة
بول في قسم ي للقالعلم والبحث بول في وزارة التعليم العالينظام الق

 علوم الحياة 

 10 أقل عدد من الطلبة 

 50 دد من الطلبة أكبر ع

 



علم االحیاء العام



  
 1الصفحة 

 
  

 ررموذج وصف المقن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز .2

 علم االحياء العام اسم / رمز المقرر .3

 اةالبرنامج االكاديمي لقسم علوم الحي البرامج التي يدخل فيها .4

 عياسبو أشكال الحضور المتاحة .5

 االول الفصل / السنة .6

 ساعات اسبوعياً( 4ساعة ) 66 )الكلي(الدراسية  تعدد الساعا .7

 14/6/2621 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ة و العملية للمقررتأهيل الطالب في الجوانب النظري

 به اصةتعريف الطالب على علم االحياء و المصطلحات الخ

 ضاعفالت و طرق أنواعهاالخاليا و  أجزاءدراسة 

 ووظائفهابالعضيات تعريف الطالب 

 باتيةباالنسجة و الخاليا الحيوانية و النتعريف الطالب 

 

 

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

اختيارها  العام , والتي تم األحياءلعلم  واألساسيةيتناول المقرر العديد من المواضيع الهامة 

 ت العلميةوالمصطلحا وتوثيق المفاهيم الطلبةعلى أسس علمية مرجعية لبناء أساس متين لدى 

 الحيوية . واألنظمةالمرتبطة بالمقرر , وإدراك فعلي لمختلف العمليات 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .16

 المعرفة والفهم  -أ
 ءالحياعلم مة في تمكين الطالب من معرفة المصطلحات الضرورية والمه-1أ

 يا ئي و دراسة الخالتمكين الطالب من استخدام المجهر الضو -2أ

 في القسم ةالالحق للدروسعلم االحياء و التمهيد  أساسالمعلومات الكافية في  إعطاء -3أ
 -4أ
  -5أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 المجهر الضوئياستخدام  – 1ب

 وظائفهاالمختلفة في الخلية و  جزاءألايا و و تمييز الخالمعرفة  – 2ب

 لتمكن من جميع المصطلحات العلمية البايولوجيةا – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

سائل الحديثة في و نقاشات متعددة ويتم استخدام الو أسئلةاعلية مع الطلبة يتم اثارة من خالل محاضرات تف

وكما ويتم مطالبة الطالب بالعديد من الواجبات  أسلوبي اسهل ومة الى الطالب فالمعل وايصالالعرض 

 المعلومات رفع مستوى الطالب في البحث و زيادة ية والتي تهدف الىتالبي

 

 طرائق التقييم      

بات الواج -4المشاركة في النقاش داخل الصف     -3االمتحانات اليومية    -2  االمتحانات الشهرية -1

 ارير    التق -5ة    البيتي
 مهارات التفكير -ج

 المحاورة بين الطالب و االستاذ أسلوب -1ج

 بات البيتيةالواج إجاباتمناقشة -2ج

 التكليف باعداد تقارير خارج المنهج-3ج

 رائق التعليم والتعلم ط    

 و الواجبات و المناقشاتاالختبارات 

 طرائق التقييم    

 البداخل الصف و الواجبات المكلف بها الطتفاعل للحضور و االيومي و اان الشهري و درجات االمتح

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

 المعرفة التي تلقاها فيالطالب من توظ تمكنيان -1د

 والتعلم ميالطالب مهارة مهنة التعل كتسبيان -2د

 المهني ريما اكتسابه في التطو ديالب من تسجلطا عيستطيان -3د



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم عليمطريقة الت

1 
 5و4و3و2و 1أ 4

حضور, امتحان  محاضرة 

ان يومي, امتح

تقرير شهري, 

 علمي
2 

4 
امتحان حضور,  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

يومي, امتحان 

شهري, تقرير 

 علمي
3 

4 
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

يومي, امتحان 

شهري, تقرير 

 علمي
4 

4 
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

 يومي, امتحان

شهري, تقرير 

 علمي
5 

4 
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

يومي, امتحان 

شهري, تقرير 

 علمي
6 

4 
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

يومي, امتحان 

شهري, تقرير 

 علمي
7 

4 
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

حان امت يومي,

شهري, تقرير 

 علمي
8 

4 
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

ومي, امتحان ي

شهري, تقرير 

 علمي
9 

4 
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

يومي, امتحان 

شهري, تقرير 

 علمي
16 

4 
تحان حضور, ام محاضرة  5و4و3و2و 1أ

يومي, امتحان 

 قريري, تشهر

 علمي
11 

4 
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

يومي, امتحان 

شهري, تقرير 

 علمي
12 

4 
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

يومي, امتحان 

شهري, تقرير 

 علمي
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ 4 13

 حانتيومي, ام



  
 4الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 المطلوبة:القراءات 

 نصوص األساسية ال 
 مقرركتب ال 
      أخرى 

   

مثال على سبيل ال ل)وتشممتطلبات خاصة 

ات ورش العمل والدوريات والبرمجي

 نية(كتروااللوالمواقع 

 لكليةم االلكتروني في االتدريب على منصة التعلي 

على سبيل  )وتشملية الخدمات االجتماع

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(المهني والدراسات 
 المختلفة  دراسة لالفقريات الموجودة في البيئات المائية 

 

 القبول  .13

 ميزارة التعليم العالي و البحث العلبول في ونظام الق المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 166 دد من الطلبة أكبر ع

 

شهري, تقرير 

 علمي
14 

4 
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

يومي, امتحان 

شهري, تقرير 

 علمي
15 

4 
حضور, امتحان  محاضرة  5و4و3و2و 1أ

يومي, امتحان 

شهري, تقرير 

 علمي



مھارات حاسوب 1



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز .2

 1مهارات الحاسوب  اسم / رمز المقرر .3

   Windows office- windows البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي متاحةأشكال الحضور ال .5

 2221/االولى الفصل / السنة .6

 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعليم الطالب املهارات االساسية لتشغيل احلاسوب -1

 التعرف على االجزاء الرئيسية للحاسوب -2

 التعرف على انظمة التشغيل املختلفة -3

 يقات االساسية يف احلاسوب استخدام التطب-4

 
 

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

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

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

 (كل أستاذ يضع وصفا للمقرر) البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على الحاسوب  -1أ

 التعرف على االجزاء الرئيسية للحاسوب -2أ

 فهم طريقة عمل الحاسوب والبرامج  -3أ
   

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 استخدام الحاسوب – 1ب

 التمكن من التعرف على البرامج المختلفة– 2ب

 التميز بين االجزاء المادية والبرمجية  – 3ب

    

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 المحاضرات االلكترونية والتقارير والواجبات واالمتحانات اليومية 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 االمتحانات االلكترونية والعملية

 
 فكيرمهارات الت -ج

 صياغة المشكالت بطريقة تمكن من استخدام الحاسب االلي -1ج

 التنظيم المنطقي للبيانات وتحليلها  -2ج

 مثل النماذج والمحاكاة تمثيل البيانات من خالل التجريدات -3ج

   

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات االلكترونية والتقارير والواجبات واالمتحانات اليومية 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات االلكترونية والعملية



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 

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

 استخدام الحاسوب بصورة عامة -1د

 استخدام االنترنيت والمتصفح وتعلم ارسال االيميالت -2د

  Microsoft officeاستخدام تطبيقات -3د
   



  
 4الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 المطلوبة:القراءات 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 وتطبيقاته املكتبية كتاب اساسيات احلاسوب 
 حماضرات فديوية وامثلة خارجية 

على سبيل المثال  )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 ترونية(االلكوالمواقع 
 امثلة علمية وعملية وزيارة مواقع الكرتونية خمتلفة 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
التعرف على اطوار 

 الحواسيب الرقمية 
اطوار دورة حياه 

 الحاسوب
محاضرات 

 الكترونية

مشاركة 

الطالب 

واالمتحانات 

 اليومي

2 3 
عرف على الت

الحاسوب والصفات 

 والخصائص له 

الحاسوب  االلكتروني 

 ومميزاته 
محاضرات 

 الكترونية

مشاركة 

الطالب 

واالمتحانات 

 اليومي

3 3 

تمكن الطالب التميز 

بين المكونات الرئيسية 

للحاسوب وكيف 

 يصنفها

مكونات الحاسوب 

 وتصنيفاته 
محاضرات 

 الكترونية

مشاركة 

الطالب 

واالمتحانات 

 يوميال

4 3 
معرفة االجزاء المادية 

 والبرمجية وانواعها 
االجزاء المادية 

 والبرمجية للحاسوب
محاضرات 

 الكترونية

مشاركة 

الطالب 

واالمتحانات 

 اليومي

5 3 
التعرف على محتوى 

صندوق الحاسوب 

 والمكونات الداخلية 

صندوق الحاسوب و 

 وحدة النظام 
محاضرات 

 الكترونية

مشاركة 

الطالب 

المتحانات وا

 اليومي

6 3 
التعرف على 

البرامجيات الرئيسية 

 والتطبيقات 
 الكيان البرمجي 

محاضرات 

 الكترونية

مشاركة 

الطالب 

واالمتحانات 

 اليومي

7 3 
التميز بين الحواسيب 

وامكانية اختيار 

 الحاسوب المناسب 

العوامل التي يجب 

مراعتها عند شراء 

 الحاسوب

محاضرات 

 الكترونية

 مشاركة

الطالب 

واالمتحانات 

 اليومي



  
 5الصفحة 

 
  

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(المهني والدراسات 
 الدراسة العملية والتجارب املختربية 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  طلبة أكبر عدد من ال

 



قسم علوم الحياة 

المرحلة الثانیة
الفصل االول 



Biochemistry I



TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
COURSE SPECIFICATION 

 
 

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Biochemistry I 3. Course title/code 

BIOLOGICAL AND CHEMICAL 
SCIENCES 

4. Programme(s) to which it contributes 

Lectures and Labs. 5. Modes of Attendance offered 

2ND YEAR / 1st   SEMESTER 6. Semester/Year 

60 (2hrs theoretical and 2hrs practical) 7. Number of hours tuition (total) 

15TH JUNE 2021 
8. Date of production/revision  of  this 
specification    

9. Aims of the Course 

1. To achieve the necessary background to understand the principles of 
biochemistry. 

2. To build a concise demonstrative knowledge of the most important scientific and 
physical methods to contrast them with other ways of understanding the 
surrounding world. 

3. To demonstrate an informative knowledge of the tools and methods that are used 
by scientists and biochemists to investigate the world of nature. 

4. To explain the most important and major parameters in biochemistry and relative 
sciences. 

5. To enable the students to solve biochemistry problems in a very structured 
process. 

6. To enable non-biology students to creatively think and use of the chemical 
sciences 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 
course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 
expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 
opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 
specification.  



10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 
A. Knowledge and Understanding
1. Explaining the composition of biomolecules, description of chemicals that constitutes 

the living cell, function of different biomolecules. 
2. Explaining the fundamental aspects of reactions between chemicals in the body to form 

new members or organelles. 
3. Explaining work and energy, which are released through metabolism. 
4. Explain the formation of nucleic acids and the transfer of genetics through generations 

  
B. Subject-specific skills 
1. Solving various problems in different biological interaction applications in the class. 
2. Giving homework assignments to increase the ability of students of problem solving 

techniques. 
3. Enhancing the quick response of students by asking conceptual questions 

during the class. 
4. Encouraging the students in the strategies of solving the examples in the 

class. 
 

C. Thinking Skills 
1. Students are supposed to work as individuals and/or in small groups to share 

their knowledge and experiences. 
2. Students should organize group meetings and schedule of their plans. 
3. Students should elect a leader to manage their duties, responsibilities, and 

meeting. 
4. Students should identify the available resources of the course with the help of 

the course director/instructor. 
 

   11.   Teaching and Learning Methods
Theoretical lectures, practical lectures, seminars, field training, dissertations and 
reports. 

 

12.      Assessment methods   
Monthly and weekly exams, oral exams discussions, and writing reports. 

 



13. syllabus
week hours subject Learning method Assessment method 

٤ ١ Organic	
chemistry
And	Bio	organics	

Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٢ BiochemistryLecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٣ StereochemistryLecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٤ StereochemistryLecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٥ Carbohydrates	ILecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٦ Carbohydrates	IILecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٧ Nucleic	acidsLecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٨ Monthly	examMonthly	exammonthly exam 
٤ ٩ RespirationLecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٠ Cell	biologyLecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١١ Carbohydrate	

metabolism		I
Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٢ Carbohydrate		

metabolism		II
Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٣ Diabetes	mellitusLecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٤ EnzymesLecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٥ Monthly	examMonthly	exammonthly exam 



Entomology



TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 COURSE SPECIFICATION 

Madenat Alelem university college 1. Teaching Institution

Department of biology 2. University Department/Centre

Plant anatomy3. Course title/code

Academic program (Bachelor) in biology 
department 

4. Programme(s) to which it contributes

Weekly  5. Modes of Attendance offered

 S1- Y2 6. Semester/Year

٦٠  hr 7. Number of hours tuition (total)

14-06-2021
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course

1 - Qualifying the student with the theoretical and practical aspects of this course 
2- Defining the importance and role of insects in the field of human life, whether 
they are harmful or beneficial, and their impact on the medical and economic 
aspects 

HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

The course dealt with the taxonomic position of insects in the animal 
kingdom, general characteristics and morphology, economic and 
ecological importance of insects, body wall structure in insects, types 
of development and transformation, structure of the head and 
sensory systems, types of mouth parts and their modifications, 
structure of the thorax and its appendages, abdomen and its 
appendages, structure and functions of body systems different 



 

  

 
 
 

 

  

 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
A1- Employing knowledge and understanding in the field of competence 
A 2- Familiarity with the theoretical and practical aspects of the course 
A3- Building a scientific base for the student that serves his future 
programs to work in the community and benefit from them in practical life 
A4- Acquisition of scientific research skills in a future specialized field 

  B. Subject-specific skills 
B1 - The ability to apply new technologies in his field of study 
B2 - Scientific construction according to correct scientific foundations 

      Teaching and Learning Methods

 
1 - Theoretical lecture 
2 - practical lecture 
3 - Explanation and clarification 
4 - Operational report  

      Assessment methods  

Daily, monthly and final exams - discussion - writing the practical report - 
homework - familiarity and understanding of laboratory samples 
C. Thinking Skills  

C1- Observation and Perception 
C2- Analysis and interpretation 
C 3- Encouraging scientific research 
C4- Conclusion and evaluatio    

             Teaching and Learning Methods 

  
 

            Assessment methods

  
 
 



 

  

  

  

  
  
  

12. Infrastructure
 والبحث العالي التعليم وزارة– العام الحشرات علم-  علي عباس ينحس

 ١٩٨٧ بغداد جامعة – العلمي
 السعادة مطبعة – الحشرات علم في عامة اساسيات - القفل حسين احمد
  ١٩٦٧ مصر
 المعارف دار-  الرابعة الطبعة – العام الحشرات علم- توفيق فؤاد محمد
 ١٩٦٧ مصر

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  
 

D1- Develop leadership skills 
D 2- Predictability and extrapolation 
D3 - Employing the acquired procedures in the field of practical thinking 
D 4- Enhance language skills     

. 

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method Unit/Module or Topic TitleILOs 

Hour
s 

Week 

Attendance - 
exams - monthly -  

Lecture  Introduction to entomology and its 
importance 

10 A 4 1+2 

Attendance - 
exams - monthly 

Lecture General characteristics of insects 10 A 4 3+4  

Attendance - 
exams - monthly 

Lecture Beneficial and harmful insects 10 A 4 5+6 

Attendance - 
exams - monthly 

Lecture exam 10 A 4 7  

Attendance - 
exams - monthly 

Lecture Insect body areas 10 A 4 8+9  

Attendance - 
exams - monthly 

Lecture Digestive system + circulatory 
system 

10 A 4 10+11  

Attendance - 
exams - monthly 

Lecture Respiration + stool 10 A 4 12+13  

Attendance - 
exams - monthly 

Lecture Nervous system + organs and 
functions 

10 A 4 14 

Attendance - 
exams - monthly 

Lecture exam 10 A 4 15  

       

  
 



 

  

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

Success from  year 1 Pre-requisites

8 Minimum number of students 

50 Maximum number of students 

 



general MO 1



TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 COURSE SPECIFICATION 

Madenat Alelem university college 1. Teaching Institution

Department of biology 2. University Department/Centre

General Microbiology 13. Course title/code

Academic program (Bachelor) in biology 
department 

4. Programme(s) to which it contributes

Weekly  5. Modes of Attendance offered

 S1- Y2 6. Semester/Year

60 hr 7. Number of hours tuition (total)

14-06-2021
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course

1 - The aim of this course is to give a general and basic information base about the 
world of microorganisms with its five groups, distinguish between them and how to 

2 - Developing them for the purpose of developing theoretical and scientific 
cognitive skills, and the course also aims at how to name, diagnose and classify 
these organisms 

3- Knowing their metabolic activities and the factors affecting them, and arming the 
student with cognitive information. 

HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

This course description provides the general basics of microbiology 
such as bacteria and viruses as well as their description and 
classification 



 

  

 

 

 

 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
١ - Qualifying life sciences students to be full of the theoretical and 

scientific aspects of microbiology. 
٢ - Acquisition of practical research skills and analysis of its results. 

  B. Subject-specific skills 
B1 - Capacity development and employment of modern biotechnology 
applications to serve the community 
B2 - The ability to classify living organisms on correct scientific bases 

      Teaching and Learning Methods

 
Adopting theoretical and scientific lectures, preparing and discussing weekly 
reports, in addition to discussion seminars on specific topics within the academic 
program, and strengthening this with trips and scientific field observations. 

      Assessment methods  

- Conducting daily, monthly and final exams 
Reviewing the weekly practical scientific reports and making observations on 
them. 
Assigning the student to participate in the discussion sessions. 
Results arranged on laboratory work 
C. Thinking Skills  

C1- To produce students who are able to teach in scientific institutions 
and to work in laboratories 
C2- Preparing his students to be able to carry out solid scientific research 
C3- The ability to produce students who are able to work in scientific 
institutions and research centers   

             Teaching and Learning Methods 

- Conducting daily, monthly and final exams 
Reviewing the weekly practical scientific reports and making observations on 
them. 
Assigning the student to participate in the discussion sessions. 
Results arranged on laboratory work 



 

  

  
 

  

 

            Assessment methods

Measuring the student's understanding of the basics of the scientific subject. 
Adoption of short and focused questions and multiple tests. 
Phrase or sentence completion questions. 
Adopting true and false questions 
Assigning the student to carry out individual experiments in practice and 
evaluate the results 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1 - Adopting the principle of teamwork and positive interaction. 
D2 - Working to raise individual skills through training and owning 
information technology 
D 3- To enhance language skills 

 

. 

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

exams - weekly - 
monthly -  

Lecture  Microbiology 
 )History	and	groups  

10 A 3 1  ٢و 

exams - weekly - 
monthly - 

Lecture Classification	of	Microbe 10 A 2 3 

exams - weekly - 
monthly - 

Lecture Prokaryote	microbes  10 A 3 4  ٥و 

exams - weekly - 
monthly - 

Lecture Exam    10 A 2 6 

exams - weekly - 
monthly - 

Lecture Eukaryote	
microorganisms  

10 A 2 7 

exams - weekly - 
monthly - 

Lecture viruses  10 A 4 8  ٩و 

exams - weekly - 
monthly - 

Lecture Microbial	physiology	
growth	factors  

10 A 4 10  ١١و 

exams - weekly - 
monthly - 

Lecture Growth and culture media 10 A 2 12 

exams - weekly - 
monthly - 

Lecture exam 10 A 2 13 

  
 



 

  

  

  
  
  

12. Infrastructure

Genetics Dr. Makram Diaa Shakara 
 Google scholar 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

year nd2Success from  Pre-requisites

8 Minimum number of students 

50 Maximum number of students 

 



Invertebrata



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

 

1. Teaching Institution Madenat alelem university college  

2. University Department/Centre Department of biology 

3. Course title/code Invertebrata 

4. Programme(s) to which it contributes Academic program of biology BSc degree 

5. Modes of Attendance offered weekly 

6. Semester/Year second 

7. Number of hours tuition (total) 60 hour (4 hour per week) 

8. Date of production/revision  of  this 
specification    

15/6/2021 

9. Aims of the Course 

Qualifying the student in the theoretical and practical aspects of the course 
1. Classifying invertebrate animals into groups according to common characteristics 
2. Studying each group in terms of general characteristics, reproduction, movement, and 

others characters  
3. Comparison between types of invertebrate groups 
4. Study the evolution of each group of invertebrates 
5. The 
6.  relationship of I nvertebrate animals with humans (benefits and harms) 

 
 

 
HIGHER EDUCATION PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

Invertebrate animals constitute more than 75% of animals, and therefore they have a 
direct role in human life in terms of benefits and harms. In this course, invertebrate 
groups are identified, described and studied in comparison with other groups. 



 

  

 

 

 
 

1٢. Infrastructure 

10· Learning Outcomes, Teaching, Learning and Assessment Method  

A- Knowledge and Understanding 
A1. Knowing the classification system 
A2. Study the scientific nomenclature 
A3. Study of invertebrate animals 
A4. Classifying animals into groups according to their characteristics 

  B. Subject-specific skills 
B1. Using a light microscope 
B2. Knowing the scientific nomenclature of organisms and their classification 
according to their common characteristics 

B3. Distinguish between organisms by studying different characteristics 

Teaching and Learning Methods 

Through interactive lectures with students, multiple questions and discussions 
are raised. Modern methods are used in presentation and delivery of information 
to the student in the easiest way. The student is also asked for many homework, 
which aims to raise the student’s level in research and increase information. 

Assessment methods   

1- Monthly exams 2- Daily exams 3- Participate in class discussion 4- 
Homework 5- Reports 

C. Thinking Skills  
C1. Discussion  
C2. Prepare assignment 

Teaching and Learning Methods  

Tests, assignments and discussions 

Assessment methods 

Monthly and daily exam, attendance, class interaction, and duties assigned to the 
student 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  
personal development)  

D1. That the student is able to apply the knowledge he has received 
D2. acquires the skill of the teaching and learning 



 

  

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 Hickman, Roberts, Larson, (2001). 
Integrated Principles of Zoology, eleven 
editions  

 M. Janet, (2006).  An introduction to 
invertebrates, second edition   

Special requirements (include 
for example workshops, 
periodicals, IT software, 
websites) 

Using LMS 

11. Course Structure 

Assessment Method
Teaching 
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs Hours Week 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures 
Introduction	to	
invertebrate 

A1,2,3,4 4 1 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum:	Protozoa1 A1,2,3,4 4 2 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum:	Protozoa2 
A1,2,3,4 4 3 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum: Porifera 
A1,2,3,4 4 4 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum:	Cnidaria 
A1,2,3,4 4 5 

  1st	monthly	exam A1,2,3,4 4 6 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum:	
Platyhelminthes		1 

A1,2,3,4 4 7 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum:	
Platyhelminthes		2 

A1,2,3,4 4 8 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum:	
Aschelminthes	 

A1,2,3,4 4 9 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum:	Annelida	 A1,2,3,4 4 10 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum:	Arthropoda	
1 

A1,2,3,4 4 11 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum:	Arthropoda	
2 

A1,2,3,4 4 12 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum:	Mollusca	 
A1,2,3,4 4 13 

Attendance, quiz, 
Discussion 

Lectures Phylum:	
Echinodermata 

A1,2,3,4 4 14 

  2st	monthly	exam A1,2,3,4 4 15 



 

  

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies) 

Study invertebrate in water sample form different 
region   

 

 

13. Admissions 

Pre-requisites Success to the second stage 

Minimum number of students ٢٥ 

Maximum number of students ٥٠ 



plant anatomy



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Plant anatomy 3. Course title/code 

Academic program (Bachelor) in biology 
department 

4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

 S1- Y2 6. Semester/Year 

28 hr lec + 28 hr labs 7. Number of hours tuition (total) 

14-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

Increasing the student's knowledge of the anatomical characteristics of the plant 
through theoretical lectures and practical laboratories and identifying the internal 
structure of the plant 
 
 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

Introducing the internal structure of the plant body by dissecting its 
various organs, studying their locations and constituent tissues and 
adapting them to carry out their various functions, and studying the 
types of cells that make up them and the function of each type. In 
fact, this science is the study of the internal form of plants, the tissues 
that make up them, their types and functions 



 

  

 

 

  

 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
A1 Creating a scientific level for the student in this course 

A 2- Introducing the student to the internal composition of plants 
A3- Distinguish between different types of plants from an anatomical point 
of view 
  

  B. Subject-specific skills 
B1 - How to dissect a plant scientifically 
B2 - Recognize the anatomical differences 
B3 - Using the microscope to study plants scientifically 

      Teaching and Learning Methods

 
Printed lectures + use of the data show in the classroom + scientific slide show 
inside the lab in the lessons 

      Assessment methods  

Weekly exams (Quiz) + monthly exams (half term) + preparing scientific reports 

C. Thinking Skills  
C 1- Preparing an academically qualified university student 
C 2- Preparing a student with knowledge of the environment and its 
preservation   

             Teaching and Learning Methods 

Do interesting scientific tests 
Organizing lectures prepared by students 

  
 

            Assessment methods

  
-Reports preparation 
Homework, daily, monthly and quarterly 
Oral and written exams 

 D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  
 



 

  

D1 - Qualifying the student to keep pace with scientific developments in this field 
D2 - Qualifying the student to keep pace with the developments of the labor market and 
its needs 
      . 



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture  Tissue types 10 A 
4 

١ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture permanent tissue 10 A 4 ٢  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture meristematic tissue 10 A 4 ٣ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture leg anatomy 10 A 4 ٤  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture monthly exam 10 A 4 ٥  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture monocotyledonous stems 10 A 4 ٦  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Dicotyledonous stems 10 A 4 ٧  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture root anatomy 10 A 4 ٨ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture monocot root 10 A 4 ٩  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report

Lecture dicotyledonous root 10 A 4 ١٠  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture monthly exam 10 A 4 ١١  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Leaf anatomy 10 A 

4 12 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report

Lecture 

monocot paper 

10 A 

4 13 

Attendance - 
exams - weekly - 

Lecture dicotyledonous paper 10 A 4 14 



 

  

  

  

  
  
  

12. Infrastructure

 الكاتب منصور يوسف – البذرية النباتات تصنيف
Taxonomy	of	vascular	plants   - lawrence  

 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

Success from  year 1 Pre-requisites

8 Minimum number of students 

50 Maximum number of students 

 

monthly - scientific 
report 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Comparison between 
monocotyledon and 

dicotyledon -  

10 A 

4 15 

  
 



plant Group



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Plant group 3. Course title/code 

Academic program (Bachelor) in biology 
department 

4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

 S1- Y2 6. Semester/Year 

60 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

1 - Qualifying the student with the theoretical and practical aspects of this course 
2-Introducing the importance of the role of these groups in the production of 
primary and secondary metabolic compounds 
3- Introducing the role and importance of plant groups in various fields of 
technology 
4-Food - Fertilizers - Antibiotics - Environment 
 
 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

History of taxonomy - concept of taxonomic traits, sources of 
taxonomic traits, phenotypic taxonomic traits, how to classify plants, 
(key), taxonomic units, nomenclature, study of some important plant 
families in the plant kingdom 



 

  

 

 

 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
١a1. Employing knowledge and understanding in the field of specialization 

and course 
    ٢a2. Familiarity with the theoretical and practical aspects of the course 

    ٣a3. Assessing the role of groups in different technical fields 
    ٤A 4 . Acquisition of scientific research skills in the field of 

development, propagation and physiology of plant groups 

  B. Subject-specific skills 
1b. The ability to apply new techniques in the detection and purification of 
secondary metabolites 
       2b. The ability to understand and be familiar with the role of these groups 

      Teaching and Learning Methods

 
1- Theoretical lecture 
2- The practical present 
3- Explanation and clarification 
4- Scientific report 

      Assessment methods  

Daily, monthly and final exams - discussion - writing the scientific report - 
solving some exercises 
and daily duties 
C. Thinking Skills  

C1- Observation and Perception 
C2- Analysis and interpretation 
C 3- Encouraging scientific research 
C4- Conclusion and evaluation   

             Teaching and Learning Methods 

Do interesting scientific tests 
Organizing lectures prepared by students 

  
 

            Assessment methods

  
-Reports preparation 



 

  

  

Homework, daily, monthly and quarterly 
Oral and written exams 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

Develop student skills 
       .Destiny to infer and predict 

       .Enhance language skills 



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture  Introduction to plant groups 
classification foundations 

10 A 
4 

١ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Blue green algae 10 A 4 ٢  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Green algae - characteristics - 
diversity - importance 

10 A 4 ٣ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Green algae - basics of 
classification, unicellular and 

colonial forms 

10 A 4 ٤  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture monthly exam 10 A 4 ٥  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Filamentous shapes of green algaes 10 A 4 ٦  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Continental algae - stick algae 10 A 4 ٧  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture euglena algae 10 A 4 ٨ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture brown algae 10 A 4 ٩  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report

Lecture red algae 10 A 4 ١٠  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture monthly exam 10 A 4 ١١  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Terrestrial plants - mosses - trellises 10 A 

4 12 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report

Lecture 
Flowering plants - 

gymnosperms 

10 A 

4 13 

Attendance - 
exams - weekly - 

Lecture Flowering plants 1 - covered 10 A 4 14 



 

  

 

  

  

  
  
  

12. Infrastructure

Bold,H.C, and M.J. Wynne. 1985 
Introduction to the Algae .N.J., USA 

 

Kanfman, P.B.etal. 1989   Plants 
.Harper Row pub , N.J., USA  

 

Esse,K,1982 .Cryptogams 
,Cyanobacteria 

,Algae,Fungi,lichens.Camb,Univ,Press,
N.Y.USA 

PHvCOL.j.,Botany.J  
 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

Success from  year 1 Pre-requisites

8 Minimum number of students 

50 Maximum number of students 

 

monthly - scientific 
report 

with seeds 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Flowering plants 2 - the most 
important plant orders and 

families  

10 A 

4 15 

  
 



احیاء مجھریة 1



 
	١حة الصف

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	ي / المركزالقسم الجامع .٢

  I			Microbiology		General	اسم / رمز المقرر .٣

	البكالوريوس	البرامج التي يدخل فيھا .٤

  ‐اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	ثانيةال \االول	الفصل / السنة .٦

	ساعة ٢٤	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	٢٠٢١-٠٦-١٢	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

الھدف من ھذا المقرر ھو اعطاء قاعدة معلومات عامه واساسية عن عالم الكائنات الدقيقة بمجاميعھا 
  الخمسة واتميز بينھا وكيفية

تنمية المھارات المعرفية النظرية والعلمية ، كما يھدف المقرر الى كيفية تسمية وتشخيص    تنميتھا لغرض
  وتصنيف تلك الكائنات
    اتھا األيضية والعوامل المؤثرة عليھا وتسليح الطالب بالمعلومات المعرفية.والتعرف على فعالي

	
	
	

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

يوفر وصف المقرر ھذا األساسيات العامة لعلم األحياء الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات وكذلك وصفھا 
	وتصنيفھا



 
	٢حة الصف

	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

  المعرفة والفھم  -أ
	.تأھيل طلبة علوم الحياة ليكونوا ملين بالجوانب النظرية والعلمية لعلم االحياء المجھرية  - ١

  ث العملي وتحليل نتائجه .اكتساب مھارات البح - ٢
  
  	

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  تنمية القدرات وتوظيف تطبيقات التقنيات الحيوية الحديثة بما يخدم المجتمع–١ب
  القدرة على تصنيف الكائنات الحية على اسس علمية صحيحة – ٢ب 
	

	طرائق التعليم والتعلم      
  

مية واعداد التقارير االسبوعية ومناقشتها اضافة اىل احللقات النقاشية ملواضيع حمدده ضمن الربنامج اعتماد احملاضرات النظرية والعل
  .	االكادميي وتعزيز ذلك بالسفرات واملشاهدات العلمية امليدانية

  
	

	طرائق التقييم      
  اجراء االمتحانات اليومية والشھرية والنھائية -
    لية االسبوعية وابداء المالحظات عليھا .مراجعة التقارير العلمية العم -
  تكليف الطالب بالمشاركة في الحلقات النقاشية . -
  النتائج المرتبة على العمل المختبري -
  
  
  
	
  مھارات التفكير -ج
 

  اخراج طلبة قادرين على التعليم في المؤسسات العلميه والتدريب على العمل في المختبرات-١ج
  ادرين على انجاز البحوث العلمية الرصينةاعداد طلبه كي يكون ق-٢ج
   القدرة على اخراج طلبة قادرين على العمل في المؤسسات العلميه والمراكز البحثيه -‐٣ج

 	

	طرائق التعليم والتعلم     

  اجراء االمتحانات اليومية والشھرية والنھائية -
    مراجعة التقارير العلمية العملية االسبوعية وابداء المالحظات عليھا . -



 
	٣حة الصف

  

  تكليف الطالب بالمشاركة في الحلقات النقاشية . -
  النتائج المرتبة على العمل المختبري -
  
  
	
	طرائق التقييم    
   قياس مدى فھم الطالب ألساسيات المادة العلمية . -
    كزة واالختبارات المتعددة .اعتماد األسئلة القصيرة والمر -
  اسئلة اكمال العبارة او الجملة . -
   اعتماد اسئلة الصح والخطأ -
  تكليف الطالب بتنفيذ تجارب مفرده عملياً وتقييم النتائج -
   
  
  
  
	

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
 مبدأ العمل الجماعي والتفاعل االيجابي .اعتماد  -١د
   العمل على رفع المھارات الفردية من خالل التدريب وامتالك تكنولوجيا المعلومات -٢د
  تعزيز المھارات اللغوية . -٣د
	



 
	٤حة الصف

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

  
Text books in Microbiology 

-Microbial world  
- Microbiology 
  
	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 

  
Pub	med 
Wikipedia  

Journal	of	Applied	microbiology	

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	تقييمطريقة الطريقة التعليم	أو الموضوع

 Microbiology  أ10  3 ٢و  1
 )History	and	

groups  

lecture  امتحان يومي
  وشھري

	of	Classification أ١٠  2 3
Microbe  

lecture  امتحان يومي
 وشهري

	Prokaryote أ١٠  3 ٥و  4
microbes  

Lecture   امتحان يومي
 وشهري

امتحان يومي     Exam أ١٠  2 ٦
 وشهري

	Eukaryote أ١٠  2 ٧
microorganism

s 

lecture  امتحان يومي
 وشهري

امتحان يومي  viruses Lecturing أ١٠  4 ٩و  8
 وشهري

	Microbial أ١٠  4 ١١و  10
physiology	

growth	factors  

Lecturing   امتحان يومي
 وشهري

	and	Growth أ١٠  2 ١٢
culture	media  

Lecturing   امتحان يومي
 وشهري

مي امتحان يو    exam أ١٠  2  13
 وشهري

            



 
	٥حة الصف

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

	النجاح من المرحله االولى	المتطلبات السابقة

	٨	أقل عدد من الطلبة 

	٥٠	أكبر عدد من الطلبة 

  



I كیمیاء حیاتیة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

  Iكيمياء حياتية 	اسم / رمز المقرر .٣

	العلوم البايولوجية والكيمياوية 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

  الثانية /االول   	السنة الفصل / .٦

	ساعة عملي اسبوعيا) ٢ساعة نظري +  ٢(٦٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	٢٠٢١حزيران  ١٥	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

كيمياء التحليلية تأهيل طلبة قسم علوم احلياة باجلوانب النظرية والعملية للعلوم الفرعية لقسم علوم احلياة مثل االحياء اجملهرية وال .١
والعضوية واحلياتية وعلم املناعة والفسلجة واألنسجة والوراثة والفايروسات واهلندسة الوراثية والتقانة االحيائية فضًال عن القدرة 
من على التعامل مع التقنيات احلديثة املستخدمة يف جمال التحليالت املرضية والبحثية، مبا يؤمن قاعدة بيانات على مستوى عايل 

	الدقة للتعامل مع احلاالت اجملتمعية.

العمل على بناء شخصية متميزة للطالب من خالل تطوير الوعي الثقايف واالجتماعي مبا يؤهله بعد التخرج من املسامهة الفعالة يف  .٢
	خدمة جمتمعه.

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

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بينھا وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرھنا

	 البرنامج.



 
	٢الصفحة 

راه) مع تطوير قابليتهم يف العمل على إجياد بيئة علمية مناسبة ألعداد كوادر على درجة عالية من التخصص (ماجستري ودكتو  .٣
	اجملال البحثي

	السعي الدائم يف البحث عن كل ماهو حديث يف العلم ومعرفة املشكالت اليت حتتاج إىل املزيد من البحث العلمي املعمق . .٤
	
مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠
	املعرفة والفهم  - أ

ئ والفروع االساسية لعلم احلياة مبا ميكن اخلريج من توظيف تلك املعارف يف جمال تزويد طلبة قسم علوم احلياة باهم املباد .١
  االختصاص.

تأهيل طلبة قسم علوم احلياة ليكونوا ملمني باجلوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم االساسية كالعلوم االحياء اجملهرية،   .٢
ناء قاعدة علمية للطالب ختدم براجمه املستقبلية للعمل باجملتمع الكيمياء، الفسلجة، البيئة، الفطريات وغريها الكثري لب

  واالستفادة منها يف احلياة العملية.  
	اكتساب مهارات البحث العلمي يف جمال علوم احلياة .٣

	
	املهارات اخلاصة باملوضوع   - ب 

  ها.القدرة على تطبيق تقنيات البايولوجية احلديثة مع األخذ بنظر االعتبار النتائج ودقت .١
	االستقصاء العلمي والتقومي و املناقشات العلمية البنائة  وابداء الرأي االصح علمياً وفق استنادات علمية صحيحية .٢

	
  األهداف الوجدانية والقيمية . - ج

	عرض املشكلة العلمية والبحثية وطلب التفكري يف احللول املمكنة. .١

للطلبة يف احلفظ والتخمني و حتفيزه حنو التفكري الناقد والتفكري يف التشجيع على تطوير الفكر العلمي والبحثي وروح السعي   .٢
	مرحلة  قبل التذكر.

	استخدام العصف الذهين يف بلورة االفكار االبداعية لبعض الطلبة املوهوبني. .٣
	

	املهارات العامة والتأهيلية املنقولة (املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).- د 

	سعي الدائم للتعاون والعمل اجلماعي. ال .١

زيادة مهارات االتصال والتواصل والتدريب وتكنولوجيا املعلومات ووضع اسرتاتيجيات لذلك يف فريق العمل تعزيز املهارت  .٢
	اللغوية (اجادة التحدث والكتابة والفهم  بالغة العربية واالنكليزية) يف فن االستماع وفن االقناع واحلوار.

	فات قيادية، قوة ذاكرة، سرعة بديهية ، فراسة ، قابلية على التنبؤ واالستقراءامتالك ص .٣

	طرائق التعليم والتعلم

(احملاضرة النظرية والعملية ،املناقشات  - تعدد طرائق التعليم والتعلم املستخدمه يف قسم علوم احلياة، واهم هذه الطرق هي:
شية ملواضيع معينة ، حبوث الطلبة النظرية والعملية ، النشاطات املكتبية، التطبيق يف واحلوارات، السفرات العلمية، احللقات النقا

  - املختربات التعليمية) مما يساعد الطلبة يف الوصول اىل النتائج التالية :
  القدرة العالية على التمييز بني املعلومة الصحيحة واملعلومة اخلطأ   - ١



 
	٣الصفحة 

  القدرة على احلفظ والتخمني.   - ٢
	القدرة على ربط املفاهيم واملبادئ والتفسريات العلمية   - ٣

	طرائق التقييم
ا وتطبيقها يف مواطن جديدة وقياس التذكر وذلك عن طريق ما  - ١ االختبارات املوضوعية  لقياس معرفة احلقائق العلمية واستيعا

  - يلي:
  اسئلة الصح  او اخلطأ. - 
  اسئلة االختيارات املتعددة. - 
  ).items	matchingقابلة  (اسئلة امل - 
  ).completionاسئلة اكمل العبارة او اجلملة ( - 
  - االختبارات العملية  ختص االمور التالية : - ٢
  فهم مبادئ املادة العلمية .  - 
  اجراء التجارب وتفسريها. - 
  القدرة على االستدعاء والربط والتفسري. - 
	ت والتشخيص احلاالت وحل املشكالتتطبيق املعرفة بصورة بسيطة يف تفسري البيانا - 

	
	

  
  
	
  

 الى جانب وصف الحلول. حل االشكاالتي يستطيع المعرفة ك وتطبيق، على التحليل ةلبالط تنمية امكانيات‐
مجاالتھا  في  والتركيز على تطبيقالجديدة والحديثة  القدرة على التعلم البسيط والعميق في استكشاف المعرفة  -

  حل المشكالت الموجودة.
  

  
	

طرائق التعليم والتعلم          

اطالعھم / ومختبريةعن طريق اختبار الطلبة بصورة نظرية وشفوية،انشطة صفية وبيتية و السعي في ذلك
او ورشة عمل وطلب معالجتھا او  باستخدام التقنيات الحديثةعلى تجارب مسبقة ، عرض مشكلة او قضية 

  تطويرھا والتشجيع على تدوين المالحظات و المقارنة المجدولة على سبيل المثال: تحسين ادائھا او
ويطلب من الطلبة تحليل  معينة(مشروع التخرج) في تقديم وصف يشمل حقائق علمية حول مشكلة  دراسة حالة

  .العلمي الصحيحوتشخيص المشكلة ووصف الحل بعض المعلومات ، 
 ونحو دراسة المزيد.اثارة حوافز الطالب نحو االجابة 

  
  



 
	٤الصفحة 

  
  
 
  
  
  
  

 األسبوع
 

  المادة العملية إن وجدت  المادة النظريةالتاريخ 
  

  المالحظات

عالقته علم الكيمياء بفروع  -الحياتية ءعلم الكيميا    ١
  الكيمياء

    الحياتية ءاألجهزة المستعملة في الكيميا

الضوئي ،االمتصاص أجهزة المطياف الضوئي ،اللهب   مكونات الخلية الكيميائية    ٢
  الذري،الطرد المركزي واألجهزة المختبرية األخرى

  

    أجهزة الكروموتوكرافي والهجرة األيونية  الحياة والكيمياء الحياتية    ٣

    بعض خصائص الكربوهدرات  الدور الحيوي –األهمية  –التركيب  –الكاربوهدرات     ٤

    درات األحاديةالكشوفات الخاصة بالكاربوهي  أصناف الكربوهدرات    ٥

    Molisch testاختيار   السكريات االحادية    ٦

    Benedicts test اختيار  مشتقات السكريات األحادية    ٧

    امتحان  ظاهرة األشياء الجزيئية التركيبية    ٨

  Biasls test اختيار  ظاهرة األشياء الجزيئية المجسمة ( البصرية والهندسية )    ٩
 

  

    Barfoeds test  الحادية تفاعالت السكريات ا    ١٠

    Seliwanoffs test اختيار   السكريات الثنائية    ١١

    كشف السكريات الثنائية  السكريات المتعددة المتجانسة    ١٢

    طرق فحص السكريات المتعددة المتجانسة : كشف اليود   السكريات المتعددة المختلفة     ١٣

    ئي للنشأ بواسطة األحماضالتحلل الما  أيض الكاربوهيدرات الالهوائي    ١٤

    امتحان   دورة الحامض الثالثي الكاربوكسيل (دورة كريبس)    ١٥

١٦         

  
  
  

  الفصل الثاني
    مبادئ عامة اللبيدات (الدھون والشحوم )    ١٧
الدور الحيوي–الخصائص –التركيب     ١٨     كشف خالت النحاس –الكشوفات الخاصة بالدھون  
    اليود كشف األحماض الدھنية    ١٩
    كشوفات الكولسترول أصناف اللبيدات األساسية    ٢٠
    تزنخ الدھون البروتينات    ٢١
    كشوفات األحماض األمينية أصناف أقسام البروتينات    ٢٢

    البروتينات األحماض االمينية    ٢٣
النووية ضاألحما -النيوكليوتيدات    ٢٤    biuretكشف  
    ترسيب البروتينات امتحان شھري    ٢٥
تاإلنزيما    ٢٦     كريات الدم البيضاء والحمراء 
تآليات وحركيات األنزيما    ٢٧     إلية تخثر الدم 
تومرافقات األنزيما –الفيتامينات     ٢٨     بروتينات الدم 
    سكر الدم واليوريا الھرمونات    ٢٩
    األنزيمات الناقلة و األنزيمات المحللة ميتابلزم اللبيدات والبروتينات    ٣٠

 
	



 
	٥الصفحة 

	البنية التحتية  .١١

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
لمثال محاضرات الضيوف والتدريب ا

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  
  

	

	بنية المقرر

مخرجات 	الساعاتاألسبوع
بةالتعلم المطلو 	

اسم الوحدة / أو 
	الموضوع

	طريقة التقييمطريقة التعليم

٤، أ٣، أ٢، أ١أ	١٤ 	Organic	
chemistry

And	Bio	organics	

مناقشة،امتحان محاضرات ومختبر
 اسبوعي وشھري

٢٤	=  =  =  =	Biochemistryمحاضرات ومختبر=  =   =  =  = 	
٣٤	=  =  =  =	Stereochemistryمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٤٤	=  =  =  =	Stereochemistryمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٥٤	=  =  =  =	Carbohydrates	Iمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٦٤	=  =  =  =	Carbohydrates	IIمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٧٤	=  =  =  =	Nucleic	acidsمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٤ ٨	=  =  =  =	Monthly	examامتحان شھري=  =  =  =   =	
٤ ٩	=  =  =  =	Respirationمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٤ ١٠	=  =  =  =	Cell	biologyمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٤ ١١	=  =  =  =	Carbohydrate	

metabolism		I
	=   =  =  =  =محاضرات ومختبر

٤ ١٢	=  =  =  =	Carbohydrate		
metabolism		II

	=   =  =  =  =محاضرات ومختبر

٤ ١٣	=  =  =  =	Diabetes	mellitusمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٤ ١٤	=  =  =  =	Enzymesمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٤ ١٥	 = =  =  = 	Monthly	examامتحان شھري=  =  =  =   =	



الففقریات



 
	١الصفحة 

  ررموذج وصف المقن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	فقرياتالال	اسم / رمز المقرر .٣

  البرنامج االكاديمي لقسم علوم الحياة	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	عياسبو	أشكال الحضور المتاحة .٥

	االول	الفصل / السنة .٦

	ساعات اسبوعياً) ٤ساعة ( ٦٠	(الكلي)الدراسية  تعدد الساعا .٧

	١٤/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

 ة و العملية للمقررتأھيل الطالب في الجوانب النظري
تصنيف الحيوانات الالفقرية الى مجاميع حسب صفات مشتركة

 غيرھا ات العامة و التكاثر و الحركة والصف ن حيثمدراسة كل مجموعة 
 لالفقريةمقارنة بين انوع المجاميع ا

 دراسة التطور في كل مجموعة من الالفقريات
 من حيث االيجاب و السلبعالقة الحيوانات الالفقرية مع االنسان 

	

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

لھذا فھي لھا دور مباشر في حياة االنسان من ات ومن الحيوان %٧٥اكثر من  ةالالفقاريحيوانات تشكل ال
و توصيفھا و دراستھا  ةاريفقالالمجاميع حيث الفائدة و المضار يتم في ھذا المقرر الدراسي التعرف على 

  مقارنة مع المجاميع االخرى



 
	٢الصفحة 

  

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
  م التصنيفنظا فةعرم-١أ
  عملية معرفة التسمية ال-٢أ
	 الالفقريةدراسة الحيوانات  -٣أ
	القدرة على تمييز الحيوانات من خالل الصفات المدروسة-٤أ
	يزةمتصنيف الحيوانات الى المجاميع من خالل الصفات الم -٥أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  المجھر الضوئياستخدام  – ١ب
  ركةالصفات المشت و تصنيفھا حسبة العلمية للكائنات سميالتمعرفة  – ٢ب
  ختلفةبين الكائنات من خالل دراسة الصفات المالتمييز  – ٣ب
	    -٤ب
	طرائق التعليم والتعلم      

سائل الحديثة في و نقاشات متعددة ويتم استخدام الو أسئلةاعلية مع الطلبة يتم اثارة من خالل محاضرات تف
وكما ويتم مطالبة الطالب بالعديد من الواجبات  أسلوبومة الى الطالب في اسھل المعل وايصالالعرض 

  المعلومات رفع مستوى الطالب في البحث و زيادة ية والتي تھدف الىتالبي
	

	طرائق التقييم      
بات الواج -٤المشاركة في النقاش داخل الصف     -٣االمتحانات اليومية    - ٢  االمتحانات الشھرية - ١

	التقارير     -٥ة    البيتي
  مھارات التفكير -ج

  المحاورة بين الطالب و االستاذ أسلوب -١ج
  بات البيتيةالواج إجاباتمناقشة -٢ج
	التكليف باعداد تقارير خارج المنھج-٣ج

	رائق التعليم والتعلم ط    

	و الواجبات و المناقشاتاالختبارات 

	طرائق التقييم    

	البداخل الصف و الواجبات المكلف بھا الطتفاعل للحضور و االيومي و اان الشھري و درجات االمتح

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  المعرفة التي تلقاھا فيالطالب من توظ تمكنيان -١د
  والتعلم ميالطالب مھارة مھنة التعل كتسبيان -٢د
	المھني ريما اكتسابھ في التطو ديالب من تسجالط عيستطيان -٣د



 
	٣الصفحة 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمعليمطريقة الت	أو الموضوع

١
	٥و٤و٣و٢و ١أ	٤

Introduction	to	
invertebrate

حضور، امتحان 	محاضرة
ان يومي، امتح

تقرير شھري، 
	علمي

٢
٤	

	:٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ
Protozoa1

حضور، امتحان 	محاضرة
يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

	علمي
٣

٤	
	:٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ

Protozoa2
حضور، امتحان 	محاضرة

يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

	علمي
٤

٤	
 :٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ

Porifera
حضور، امتحان 	محاضرة

 يومي، امتحان
شھري، تقرير 

	علمي
٥

٤	
	:٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ

Cnidaria
حضور، امتحان 	محاضرة

يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

	علمي
٦

٤	
حضور، امتحان 	محاضرة١امتحان شھري ٥و٤و٣و٢و ١أ

يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

	علمي
٧

٤	
	:٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ

Platyhelminthe
s		1

حضور، امتحان 	محاضرة
حان امت يومي،

شھري، تقرير 
	علمي

٨  
٤	

	:٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ
Platyhelminthe
s		2

حضور، امتحان 	محاضرة
ومي، امتحان ي

شھري، تقرير 
	علمي

٩  
٤	

	:٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ
Aschelminthes	

حضور، امتحان 	محاضرة
يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

	علمي
١٠  

٤	
	:٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ

Annelida	
تحان حضور، ام	محاضرة

يومي، امتحان 
 قريري، تشھر
	علمي

١١  
٤	

	:٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ
Arthropoda	1

حضور، امتحان 	محاضرة
يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

	علمي
١٢  

٤	
	:٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ

Arthropoda	2
حضور، امتحان 	محاضرة

يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

	علمي
حضور، امتحان 	محاضرة	:٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ	٤  ١٣

 تحانيومي، ام



 
	٤الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
 نصوص األساسية ال	
 مقرركتب ال	
      أخرى	

 Hickman, Roberts, Larson, (2001). 
Integrated Principles Of Zoology, eleven 
edition  

 M. Janet, (2006).  An introductions to 
invertebrates, second edition  	

مثال على سبيل ال (وتشملمتطلبات خاصة 
ات ورش العمل والدوريات والبرمجي

	نية)كتروااللوالمواقع 

 لكليةم االلكتروني في االتدريب على منصة التعلي  

على سبيل  (وتشملية الخدمات االجتماع
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
  دراسة لالفقريات الموجودة في البيئات المائية المختلفة 

  

	القبول  .١٣

  الى المرحلة الثانية النجاح	المتطلبات السابقة

	٢٥	أقل عدد من الطلبة 

	٥٠	دد من الطلبة أكبر ع

  

Mollusca	 شھري، تقرير
	علمي

١٤  
٤	

	:٥Phylumو٤و٣و٢و ١أ
Echinodermata	

حضور، امتحان 	محاضرة
يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

	علمي
١٥  

٤	
حضور، امتحان 	محاضرة٢ امتحان شھري٥و٤و٣و٢و ١أ

يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

	علمي



مجامیع نباتیة



 
	

	١الصفحة 
	

		
 

 نموذج وصف المقرر

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

 

 وصف المقرر

الراقيه  النباتات الدنيا والنباتات–الطحالب المختلفة :	يوفر ھذا المقرر دور واھمية المجاميع النباتية 

	في االغذية ولعقاقير الطبية والبيئه

 

	مدينة العلم الجامعةكلية 	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

	مجاميع نباتية 	رمز المقرر/	اسم  .٣

	)بكالوريوس(البرامج االكاديميه في قسم علوم الحياة 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الثانية	\االول	السنة/	الفصل  .٦

	)ساعة اسبوعيا	4(ساعة 	60	)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	15/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

 تاھيل الطالب بالجوانب النظرية والعملية للمقرر
 التعريف بدور واھمية المجاميع النباتية في مجاالت التكنولوجية المختلفة 

 البيئة  –المضادات الحيوية  -االسمدة   –االغذية  
 باھمية دور تللك المجاميع بانتاج مركبات االيض االولية والثانوية   التعريف 

	
	
	

 



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
 ا. توظيف المعرفة والفھم في مجال االختصاص والمقرر١

 ا . االلمام بالجوانب النظرية والعملية للمقرر٢    
 دور المجاميع  في المجاالت التقنية المختلفة  ا. تقييم ٣    
 ا  . اكتساب مھارات البحث العلمي  في مجال تنمية واكثار وفسلجة المجاميع النباتية ٤    
		

	المھارات الخاصة بالموضوع 		‐ب 
 ب. القدرة على تطبيق التقنيات الجديدة في الكشف وتنقية نواتج المركبات االيضية الثانوية ١

 ب. القدرة على الفھم وااللمام بدور تلك المجاميع٢       
		

	طرائق التعليم والتعلم      
	

 التقرير –االمثلة والتمارين  –الشرح وااليضاح  -المحاضرة العملية –المحاضرة النظرية     
 العلمي

	
	
	

	طرائق التقييم      
	

	ميةوالواجبات اليو –كتابة التقرير العلمي  –النقاش  –االمتحانات اليومية والشھرية والنھائية 
	
	
	مھارات التفكير	‐ج
 ج . المالحظة واالدراك١

 ج . التحليل والتفسير٢    
 ج. التشجيع على البحث العلمي٣    
	ج . االستنتاج و التقييم٤    

	طرائق التعليم والتعلم     

	
	‐كتابة التقرير العلمي–الشرح والتوضيح ‐طريقة المحاضرة

	
	
	طرائق التقييم    
	

االمتحانات النظريه والعمليه الشھريه والفصليه 



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

	االمتحانات اليوميه 
	الحوارات والتقاشات الصفيه

	
	
	).المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (	المھارات  العامة والمنقولة 	‐د 

 . تطوير مھارات الطالب      
 االستنتاج والتنبؤ. القدرة على      
 . تعزيز المھارات اللغوية     
		

 

	بنية المقرر .١١

	الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
المساق /	اسم الوحدة 

	أو الموضوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم

1 
4	10	A	

مقدمة في المجاميع 
 النباتية

 اسس التصنيف
	المحاضرة

 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

 –الشھرية 
	التقرير العلمي

2 
4	10	A

الطحالب الخضراء 
 المزرقة

 –االمتحانات  المحاضرة 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

3 
4	10	A

الطحالب الخضراء  
 -الخصائص  -

 االھمية -التنوع 

 –االمتحانات  المحاضرة 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

4 

4	10	A

الطحالب الخضراء 
التصنيف ،  اسس –

االشكال وحيدة 
الخلية والمستعمرية

 –االمتحانات  المحاضرة 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

5 
4	10	A

 –االمتحانات  المحاضرة  امتحان شھري 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

6 
4	10	A

االشكال الخيطية 
 للطحالب الخضراء

 –االمتحانات  المحاضرة 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

7 
4	10	A

–الطحالب القارية 
 الطحالب العصوية

 –االمتحانات  المحاضرة 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

8 
4	10	A

 –االمتحانات  المحاضرة الطحالب اليوغلينية 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

9 
4	10	A

 –االمتحانات  المحاضرة  الطحالب البنية
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

10 
4	10	A

 –االمتحانات  المحاضرة  الطحالب الحمراء
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

11 
4	10	A

 –االمتحانات  المحاضرة  امتحان شھري 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

12 
4	10	A

 –االرضية النباتات 
 -الحزازيات 
 التريدات

 –االمتحانات  المحاضرة 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

13 
4	10	A

 –النباتات الزھرية 
 عارية البذور 

 –االمتحانات  المحاضرة 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

14	4	10	A
النباتات الزھرية 

 مغطاة البذور –١

 –االمتحانات  المحاضرة 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

15	4	10	A
النباتات الزھرية 

اھم الرتب  –٢
 والعوائل النباتية

 –االمتحانات  المحاضرة 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

 

	البنية التحتية  .١٢

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

Bold,H.C, and M.J. Wynne. 1985 
Introduction to the Algae .N.J., USA 

 
Kanfman, P.B.etal. 1989  Plants 

.Harper Row pub , N.J., USA  
 

Esse,K,1982 .Cryptogams 
,Cyanobacteria 

,Algae,Fungi,lichens.Camb,Univ,Press,
N.Y.USA 

PHvCOL.j.,Botany.J.  

على سبيل المثال  وتشمل(متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية

 



 
	

	٥الصفحة 
	

		
 

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	المھني والدراسات الميدانية

 

 

	القبول  .١٣

	االولىالنجاح من المرحله 	المتطلبات السابقة

	8	أقل عدد من الطلبة 

	50	الطلبة  أكبر عدد من
 



وصف تشریح 
نبات



 
	

	١الصفحة 
	

		
 

 نموذج وصف مقرر تشريح نبات

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

 

 وصف المقرر

بالتركيب الداخلي لجسم النبات عن طريق تشريح أعضائه المختلفة ودراسة مواقعھا واالنسجة المكونة  التعريف
ع الخاليا المكونة لھا ووظيفة كل نوع . ويعتبر ھذا العلم في واقلھا وتكيفھا للقيام بوظائفھا المختلفة ودراسة انواع 

	أالمر دراسة الشكل الداخلي للنبات واالنسجة المكونه له  وانواعھا ووظائفھا

 

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

	تشريح نبات	رمز المقرر/	اسم  .٣

	البكالوريوس	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	االول	السنة/	الفصل  .٦

	ساعة عملي	28+	ساعة نظري 	28	)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	13/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

المحاضرات النظرية والمختبرات العملية زيادة معرفة الطالب في الخصائص التشريحية  للنبات من خالل 
والتعرف على التركيب الداخلي للنبات

	
	
	
	
	



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	
 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
	خلق  مستوى علمي للطالب في ھذا المقرر ‐1
	تعريف الطالب بالتكوين الداخلي للنبات ‐2أ
	النباتات المختلفة من الناحية التشريحيةالتمييز بين انواع 		‐3أ
	‐4أ
		‐5أ
			‐6أ

	المھارات الخاصة بالموضوع 		‐ب 
	كيفية تشريح النبات بصورة علمية	–	1ب
	التعرف  على الفروق التشريحية		‐	2ب
	استعمال المجھر في دراسة النبات بصورة علمية	–	3ب
					‐4ب

	طرائق التعليم والتعلم      
عرض الشرائح +	داخل القاعة الدراسية )		show	data(استعمال جھاز العرض +	المطبوعة المحاضرات 

	العلمية  داخل المختبر في الدروس
	

	طرائق التقييم      
	اعداد تقارير علمية )	+	نصف الفصل (	االمتحانات الشھرية )		+	Quiz(االمتحانات االسبوعية  

	
	
	مھارات التفكير	‐ج
	جامعي  مؤھل من الناحية العلمية   اعداد طالب	‐1ج 
	اعداد طالب له معرفة بالبيئة والمحافظة عليھا		‐2ج
	‐3ج
			‐4ج
		

	طرائق التعليم والتعلم     

	
	
	
	طرائق التقييم    
	
	
	
	



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

	).المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (	المھارات  العامة والمنقولة 	‐د 
	الطالب لمواكبة التطورات العلمية في ھذا الحقل تأھيل 	‐1د
	تأھيل الطالب لمواكبة تطورات سوق العمل واحتياجاته	‐2د
	‐3د
				‐4د

 

	بنية المقرر .١١

	الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
المساق /	اسم الوحدة 

	أو الموضوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم

1	2		
+	نظري 	انواع االنسجة 

	عملي
	

	quiz		االنسجة الدائمية 		2	2
			االنسجة المرستيمية		2	3
			تشريح الساق		2	4
			امتحان نظري		2	5
6	2		

سيقان ذات الفلقة 
الواحدة

		

	quiz		سيقان ذات الفلقتين		2	7
			تشريح الجذر			8
9			

جذر ذات الفلقة 
الواحدة

		

			جذر ذات الفلقتين			10
			امتحان نظري			11
			تشريح الورقة			12
13			

ورقة ذات الفلقة 
الواحدة

	quiz	

			ورقة ذات الفلقتين			14
15			

مقارنة بين ذات الفلقة 
الواحدة وذات الفلقتين

		

 

	البنية التحتية  .١٢

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

	يوسف منصور الكاتب	–تصنيف النباتات البذرية 
lawrence	‐Taxonomy	of	vascular	plants			



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية
	

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	المھني والدراسات الميدانية
	

 

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		أكبر عدد من الطلبة 
 



وصف مقرر 
حشرات



 
	

	١الصفحة 
	

		
 

 وصف مقرر الحشرات

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

 

 وصف المقرر

في المملكة الحيوانية ، الصفات العامة والشكل الظاھري ، االھمية  للحشرات  الوضع التصنيفي المقرر يتناول
انواع التطور والتحول ، تركيب الرأس الحشرات،  للحشرات، تركيب جدار الجسم في  االقتصادية والبيئية

واالجھزة الحسية، أنواع اجزاء الفم وتحوراتھا ، تركيب الصدر وزوائده، البطن وزوائدھا، تركيب ووظائف 
 .اجھزة الجسم المختلفة 

	

 

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

	Entomology/	الحشرات 	المقرررمز /	اسم  .٣

	البكالوريوس	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

			الثانية	\االول	السنة/	الفصل  .٦

	)ساعة أسبوعيا	4(ساعة 	60	)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	13/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

	النظرية والعملية لھذا المقرر تأھيل الطالب بالجوانب 	–	1
التعريف بأھمية و دور الحشرات في مجال حياة االنسان سواء ان كانت الضارة والنافعة وتأثيرھا في 	–	2

	النواحي الطبية واالقتصادية 
	
	
	



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	
	

 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
	في مجال االختصاص توظيف المعرفة والفھم ‐1أ
	االلمام بالجوانب النظرية والعملية للمقرر	‐2أ
	بناء قاعدة علمية للطالب تخدم برامجه المستقبلية للعمل بالمجتمع واالستفادة منھا في الحياة العملية	‐3أ
	اكتساب مھارات البحث العلمي في مجال تخصصي مستقبال ‐4أ
		‐5أ
			‐6أ

	بالموضوع المھارات الخاصة 		‐ب 
	القدرة على تطبيق التقنيات الجديدة في مجال حقل  دراسته 	–	1ب
	البناء العلمي وفق استنادات علمية صحيحة 	–	2ب
		‐	3ب
					‐4ب

	طرائق التعليم والتعلم      
	المحاضرة النظرية 	–	1
	المحاضرة العملية 	–	2
	الشرح والتوضيح	–	3
	التقرير العملي	–	4
	

	التقييم طرائق      
لمام والفھم اال	–الواجبات البيتية 	–كتابة التقرير العملي 	–المناقشة 	–االمتحانات اليومية والشھرية والنھائية 

	للعينات المختبرية 
	
	
	مھارات التفكير	‐ج
	المالحظة واالدراك 	‐1ج
	التحليل والتفسير 	‐2ج
	التشجيع على البحث العلمي 	‐3ج
			االستنتاج والتقييم		‐4ج
		

	طرائق التعليم والتعلم     

	
	
	
	طرائق التقييم    



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

	
	
	
	
	).المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (	المھارات  العامة والمنقولة 	‐د 
	تطوير  مھارات القيادة 	‐1د
	القابلية على التنبؤ واالستقراء 	‐2د
	التفكير العملي توظيف اإلجراءات المكتسبة في مجال ‐3د
	تعزيز المھارات اللغوية		‐4د

 

	بنية المقرر .١١

	الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
المساق /	اسم الوحدة 

	أو الموضوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم

التعريف بعلم الحشرات 	4أ		3أ		2أ	1أ	ساعات	4الثاني +األول
	واھميته 

	–الحضور	المحاضرة
االمتحانات 

	الشھرية
	=	=المميزات العامة للحشرات		ساعات	4	الرابع+الثالث
	+الخامس
السادس

	=	=الحشرات المفيدة والضارة		ساعات	4

+	السابع 
الثامن

	=	=	مناطق جسم الحشرة		ساعات	4

التاسع 
	العاشر+

	=	=	الدوران+	جھاز الھضمي 		ساعات	4

الحادي عشر 
	الثاني عشر+

	=	=	االبراز+		جھاز التنفس		ساعات	4

الثالث عشر 
	الرابع عشر+

+	الجھاز العصبي 		ساعات	4
األعضاء والوظائف

=	=	

 

	البنية التحتية  .١٢

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

وزارة التعليم العالي والبحث –علم الحشرات العام ‐حسين عباس علي 
	1987جامعة بغداد 	–العلمي 

مطبعة السعادة 	–اساسيات عامة في علم الحشرات 	‐حسين القفل احمد 
	1967مصر 

دار المعارف ‐الطبعة الرابعة 	–علم الحشرات العام ‐محمد فؤاد توفيق 
1967مصر 

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية
	



٤الصفحة 

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	المھني والدراسات الميدانية

القبول  .١٣

المتطلبات السابقة

أقل عدد من الطلبة 

أكبر عدد من الطلبة 



قسم علوم الحياة 

المرحلة الثالثة
الفصل االول 



Antibiotics



TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 
 

 

 COURSE SPECIFICATION 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 
course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be expected 
to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 
opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 

specification.  

 

Madenat alelem university college  
1. Teaching Institution 

Department of biology 
2. University Department/Centre 

Antibiotics  
3. Course title/code 

bachelor program 4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly 
5. Modes of Attendance offered 

S1\ Y3 
6. Semester/Year 

30 hours 
7. Number of hours tuition (total) 

3‐6‐2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification    

9. Aims of the Course 

History and foundations of antibiotics, kinetics, and their negative impact 
The basis of its absorption, diffusion and composition 

Use of anti-bacterial, anti-viral, anti-fungal and anti-parasitic compounds 
Studing of microorganisms that producing antibiotics 

studying the efficacy of antibiotics, transplantation , allergic reactions and Classification of 
antibiotics

 



 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
A1.The student will know what antibiotics are. 

A2.Definition of student with principles and foundations of antibiotic action. 
A3. Definition of student to the basic foundations of the growth and reproduction 

of all microorganisms 
A4. studing the types of antibiotics, mechanism of action and their side effects 

  
  B. Subject-specific skills 

B1.  The ability to select the appropriate antibody to pathogens 
B2. Studing the scientific and commercial names of the antibiotics 

 B3.  Studing the  ability to innovate, discover and determine the mechanism of 
action of antibiotics 

Teaching and Learning Methods

Lecture and presentation
Presentations (using diagrams, pictures and educational films)
interactive discussion
self education

 
 

  Assessment methods  

 
Reports preparation
- homework
Oral and written exams

 
C. Thinking Skills  

C1. Teaching the student to receive (acceptance/receiving) 
C2. Develop the student ability to respond 

C3. improving the student ability to value organization 
          

     Teaching and Learning Methods 

Doing scientific tests
Organizing lectures prepared by students

 

   Assessment methods



Allocating a portion of the student’s assessment to his/her participation in the 
activities
Allocating a place in the scientific department or on the website to display the 
students’ photos, products and names
of distinguished students

 
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  
personal development)  

D1.Teaching students oral and written communication skills
D2-Using modern technology tools in preparing reports  

D3.Encouraging students to work as a team 
  

 

 
11. Course Structure

Week Hour Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs Teaching 

Method 

Assessme
nt Method

1 4 General 
Introduction  

10A LEC Oral and 
written 
exam

2 2 Mechanism of 
Action 

10A LEC Oral and 
written 
exam

3,4,5 8 Beta-Lactam 
Antibiotics 

10A LEC Oral and 
written 
exam

6 2 Tetracycline's10A LEC Oral and 
written 
exam

7 2 EXAM 10A LEC 



8 2 Aminoglycoside
s

10A LEC Oral and 
written 
exam

9 2 Macrolides10A LEC Oral and 
written 
exam

 10 2 Lincosamides 10A LEC Oral and 
written 
exam

11, 2 Quinolons 10A LEC Oral and 
written 
exam

12 2 Polyene 
antimycotics

10A LEC Oral and 
written 
exam

13 2 EXAM 10A LEC 

 

12. Infrastructure

Handbook of Antibiotics 
Reese,R.E.;Betts,R.F.&Gumustop,B. 
Lippincott Williams&Wilkins.3th. 2000.

Antibiotics Simplified .G allagher,J. Jones 
&Bartlett Publishers 1 st. edition. 2008

Required reading: 

·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 

·  OTHER

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 

Lectures , internship , field  
studies)

 

13. Admissions

 Pre-requisites



 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



Ecology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Environmental science  3. Course title/code 

Google meet  4. Programme(s) to which it contributes 

Online lectures  5. Modes of Attendance offered 

First semester  6. Semester/Year 

4 (60 hour per week) 7. Number of hours tuition (total) 

14/6/2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

The course aims to familiarize the student with the science of ecology, since this science is the 
science of studying the environment of living organisms in terms of places and everything that 
surrounds them. By studying the interaction between life and the environment, which means 
that it deals with the application of information in various fields of knowledge in the study of 
environmental control. human life. Since ecology means the study of the interaction between 
life and the environment, which means that it deals with the application of information in 
various fields of knowledge in the study of environmental control, this means protecting and 
safety of societies from harmful influences, preserving the environment locally and globally 
from the harmful impact of human activities, and improving the quality of The environment 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 
course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 
expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 
opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 
specification.  



 

  

that suits human life. 
 
 
 
 

 
 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1.  A1 - The study of "The Basics of Modern Ecology" allows the student to 
learn about many topics related to the specialization of the environment and its 
management 
A2- A group of intensive lectures to help the student, which deals with the most 
important basics of modern ecology 
A3- The student gets to know the science of the environment: its concept, what it 
is studying, its importance at the present time, and its relationship with other 
sciences. He will know why the environment is concerned and the need to 
preserve it. 
A4. 
A5.  

      A6 .   
  B. Subject-specific skills 

B1.  The student will learn about the biosphere, the "life environment", its living 
and non-living components, and the bio-geochemical cycles. And the natural, 
permanent, renewable and non-renewable resources of the environment, 
environmental factors and laws, people, the environment and the sustainability of 
natural resources. 
B2 - The student will learn about the ecosystem, the biological structure of 
natural ecosystems, living organisms and food cycles, the size of the natural 
ecosystem, and how to study natural ecosystems

      Teaching and Learning Methods

 
Online lectures in a presentation method of slides supported by examples and 
illustrations, in addition to laboratory experiments in practical lessons 
 

      Assessment methods  

 
Daily, monthly and final exams and discussion by asking questions and setting 
questions for each lecture and asking for answers as a homework 

  
 



 

  

  
 

  

C. Thinking Skills  
C1.Realizing the qualifying student well how useful the subject he is studying 
in the environment is, and is necessary for those who have not studied 
environmental issues before, as he is introduced here, for the first time, to a 
subject he did not know much about, first, and the more he absorbs it, and goes 
deeper in it, through enriching the lectures And the discussions that take place 
during the semester, through self-reviews, and searching in books, magazines, 
and the Internet, it was easy for him, secondly, to pass the exams well. 
C2 - Studying the subject "Basics of Modern Ecology" paves the way for the 
student, if he understands it well, to set foot on solid ground towards 
understanding and assimilation of other subjects, which he will study in the 
coming semesters, namely: contemporary environmental problems in the 
world, environmental pollution problems, costs The economics of pollution, 
environmental problems in Iraq 
C3. 
C4.            

             Teaching and Learning Methods 

  
  
  
 

            Assessment methods

  
  
  
  
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1.  The student will be well acquainted with the meaning and concept of the 
environment, its components, and its divisions. He will learn about the 
environment of groups, what they are meant, their concept, sizes and estimates, 
and the role of life indicators, such as births, deaths and migration, in group sizes, 
population density, carrying capacity, spatial distribution, and age structure. The 
groups, their growth, their fluctuations, the areas of endemicity, and the 
environmental methods used to survey the living communities. 
D2- Our student will learn about the most prominent current environmental 
problems, the relationship between development and the environment, the 



 

  

  

importance of caring for the environment and the need to preserve it. 
D3. 
D4.   

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs Hours Week

 
Online 
lectures 

Introduction to 
environmental 

science 

A1  A2. 
A3. A4  

4 1 

  
biological spectrum, 

environmental 
degradation,

 4 2 

  
Environmental and 

its components 
 4 3 

  
Groupes environmental 

and its divisions 
 4 4 

  
The concept of groups, 

the role of life indicators 
in volumes 

 4 5 

  

groups, the spatial 
distribution of the 

group, the age structure 
of the groups, the 
growth of groups 

 4 6 

  First exam  4 7 

  
Life communities, the 

biosphere and its 
components. 

 4 8 

  nitrogen cycle  4 9 

  
Reaction Pathways of 

Nitrogen 
 4 10 

  
Atmospheric Oxygen ,  

Aquatic 
 4 11 

  

Apparent use of oxygen 
in the oceans, cosmic 

oxygen cycle, capacity 
and flow, sulfur cycle 

 4 12 

  
Global Warming and 
Green House Gases, 

 4 13 

  Greenhouse Effect  4 14 

  Second exam  4 15 



 

  

12. Infrastructure

Fundamentals of Ecology, edited by: Ed. 
Abdel Qader Abed and Prof. Ghazi 
Saffarini, Dar Wael, Amman, 2002, 
Environment, from Wikipedia, the free 
encyclopedia http://ar.wikipedia.org 

 -- Zain El-Din Abdel-Maksoud, 
Environment and Man, Relationships and 
Problems, Cairo, Atwa House, 1981. 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

-Spiritual Ecology: 10 Practices to Reawaken 
the Sacred in Everyday Life 
by Llewellyn Vaughan-Lee and Hilary Hart 
-Fundamentals of Ecology : E. P. Odum, Basic 
Ecology: E. P. Odum,Ecology and Environment  
: P. D. Sharma, Communities and Ecosystems : 
R. H. Whittaker 

Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



Histology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

This course description provides a brief summary of the most important 
characteristics of the course and the learning outcomes expected of the student 
to achieve, demonstrating whether he has made the most of the available 

learning opportunities. It must be linked to the description of the program؛.  

1. Educational Institution, City of Science University 
College 

2. University Department / Center Department of Life 
Sciences 

3. Name / code of the course animal tissues 4. The programs it enters are mandatory 

5. Built-in attendance forms available ٦ .Semester / year second semester / third stageله  

7. Number of hours of study (total) 30 8. Date of preparation of this description 2021 

9. Course objectives Introduce students to the concept of science tissue and 
the relationship Hia science science and other such as 

gross anatomy and knowledge of the cell's life and then 
identify boiling tissue primary starting epithelize and 

ending tissue and nervous origin of the three embryonic 
layers which are Alambroderm and Alandoderm and 

Almizoderm stand on the description histocompatibility 
to weave epithelial of various kinds, connective tissue 
And its classification, the muscles, their locations and 

types, and finally the nervous tissue, so the student 
becomes qualified to study the tissues of the organs and 

the various organs of the body such as the circulatory 
system, the urinary system, and the phone. 

Introduce students to the concept of science tissue and the 
relationship Hia science science and other such as gross 
anatomy and knowledge of the cell's life and then identify 
boiling tissue primary starting epithelize and ending tissue 
and nervous origin of the three embryonic layers which are 
Alambroderm and Alandoderm and Almizoderm stand on 
the description histocompatibility to weave epithelial of 
various kinds, connective tissue And its classification, the 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

The characteristics of the course and the learning outcomes expected of the student 
to achieve Required This course description provides a brief description of whether 
he has made the maximum use of the learning opportunities available. 



 

  

muscles, their locations and types, and finally the nervous 
tissue. Thus, the student becomes qualified to study the 
tissues of the organs and the various organs of the body 
such as the circulatory system, the urinary system, and the 
phone.
1. Educational Institution, City of Science University 
College

2. University Department / Center Department of Life 
Sciences 

3. Name / code of the course animal tissues4. The programs it enters are mandatory

5. Built-in attendance forms available

7. Number of hours of study (total) 30

9. Course objectives

Introduce students to the concept of science tissue and the relationship Hia science science and other such as gross 
anatomy and knowledge of the cell's life and then identify boiling tissue primary starting epithelize and ending tissue 
and nervous origin of the three embryonic layers which are Alambroderm and Alandoderm and Almizoderm stand on 
the description histocompatibility to weave epithelial of various kinds, connective tissue And its classification, the 
muscles, their locations and types, and finally the nervous tissue. Thus, the student becomes qualified to study the 
tissues of the organs and the various organs of the body such as the circulatory system, the urinary system, and the 
phone.  
1. Educational Institution, City of Science University College

3. Name / code of the course animal tissues

5. Built-in attendance forms available

7. Number of hours of study (total) 30

9. Course objectives

١٠ .Learning outcomes and methods of teaching, learning and assessment 

A - knowledge and understanding 

A1. Providing the students of the Department of Biology with the most 
important principles and basic branches of life science to enable the 
graduate to employ that knowledge in the field of specialization 

A2- Qualifying the students of the Department of Life Sciences to be 
familiar with the theoretical and practical aspects of a number of basic 
sciences such as microbiology, chemistry, physiology, environment, 
fungi and many others to build a scientific base for the student that serves 
his future programs to work in the community and benefit from them in 
practical life. 

Acquisition of scientific research skills in the field of life sciences 

  

   

b- Subject-specific skills 

B1 - The skill objectives of the course. 



 

  

Scientific investigation, evaluation, constructive scientific discussions, 
and expressing the most correct scientific opinion according to valid 
scientific foundations. 

B2  - 

B3  - 

B4- 

     Teaching and learning methods 

Course specific objectives. 

١ - The ability to distinguish between correct and incorrect information 

٢ - The ability to memorize and guess 

  

  

     Evaluation methods 

  

- Objective tests to measure knowledge of scientific facts, assimilate and 
apply them in new places, and measure recollection, through the 
following: 

True or False Questions. 

Multiple choice questions. 

- Interview questions (matching items.( 

Questions Complete the phrase or sentence. 

  

  

  

C- thinking skills 

C 1 - Encouraging the development of scientific and research thought and 
the spirit of striving for students in memorization and guessing and 



 

  

motivating them towards critical thinking and thinking at a stage before 
remembering. 

- Using brainstorming to crystallize the creative ideas of some gifted 
students. 

  

  

    Teaching and learning methods 

  

  

  

   Evaluation methods 

  

Objective tests to measure knowledge of scientific facts, assimilate and 
apply them in new places, and measure recollection, through the 

following :- 

True or False Questions. 

Multiple choice questions. 

- Interview questions (matching items.( 

Questions Complete the phrase or sentence 

  

  

  

D - General and transferable skills (other skills related to employability 
and personal development.( 

D 1- Constant pursuit of cooperation and teamwork. 

 D2 - Increasing communication skills, training and information 
technology, and developing strategies for that in the work team. 



 

  

Strengthening language skills (proficiency in speaking, writing and 
understanding in Arabic and English) in the art of listening, the art of 
persuasion and dialogue.  

 .11.Infrastructure
 Required Curriculum Books 1 Histology by the authors Dr. Kawakub Abdel Qader 

Al-Mukhtar and Dr. Abdel Hakim Al-Rawi The basics in animal histology 2 by the 
authors Dr. Abd Al-Hadi Ghali and Juan Khaled Al-Huwaim - Main references 
(Sources 2 authored by Kawakb Abdul Qadir 2 and 1 - Histology C Al-Mukhtar and 
Abdul Hakim Al-Rawi Recommended books and references (scientific journals, 

reports (....
Required Curriculum Books 1 Histology by the authors Dr. 

Kawakub Abdel Qader Al-Mukhtar and Dr. Abdel Hakim Al-Rawi 
The basics in animal histology 2 by the authors Dr. Abd Al-Hadi 
Ghali and Juan Khaled Al-Huwaim - Main references (Sources 2 

Authored by Kawakeb Abdel Qader 2 and 1 - Histology C Al-
Mukhtar and Abdul Hakim Al-Rawi - Books and references and its 

relationship to other sciences 

Introduction to histology, epithelial tissue and 
its types 

       
 ٢٤  

Definition of glandular tissue and how it is 
differentiated from epithelial tissue 

Glandular epithelial tissue and specializations 
on epithelial tissue surfaces 

    
 ٣٤  
 Connective tissue, elements of connective 

tissue and types of connective tissue 
    
 ٤٤  
 The loose connective tissue, the tendon, and 

the entrance to the special connective tissue 
    
 ٥٤  
 The skeletal tissue, cartilage of all kinds, and 

bone of all kinds 
    
 ٦٤  

   Formation of blood and muscle tissue, 
skeletal, smooth and cardiac muscles 

    
 ٧٤  
 Nervous tissue, nerve cells, nerve fibers، 

    
  First month exam 4 8 
 ٩٤  
 The epithelial system, the skin and its 

derivatives, the hair, the nails and the glands 
    
 ١٠٤  
 The circulatory system, arteries, veins, and 

heart 



 

  

    
  Supplementation of the circulatory system 

and the lymphatic system 4 11 The digestive 
system and its various parts 4 12 

 ١٣٤  
 Supplement and include the large intestine and 

the extra that is recommended (scientific 
journals, reports (،.... 

 Required Curriculum Books 1 Histology by 
the authors Dr. Kawakub Abdel Qader Al-

Mukhtar and Dr. Abdel Hakim Al-Rawi The 
basics in animal histology 2 by the authors Dr. 

Abd Al-Hadi Ghali and Juan Khaled Al-
Huwaim - Main references (Sources 2 authored 
by Kawakb Abdul Qadir 2 and 1 - Histology C 

Al-Mukhtar and Abdul Hakim Al-Rawi 
Recommended books and references (scientific 

journals, reports  (.... 

  

A course in histology for the translator, Dr .
 Required textbooks 1 - Abdulhadi - ١. دمحم

Ghali, co-authored by Lissen, Lisin and Babro, 
the basics in animal histology 2- Edited by Abd 
al-Hadi Ghali al-Rayyad al-Rayyad al-Khalid 2 
Histology C Al-Mukhtar and Abdul Hakim Al-

Rawi Recommended Books and References 
(Scientific Journals, Reports (،.... 

Descriptive histology translation d. Mohamed 
Amin Abdel Karim Histology Bloom and 

Fawcett 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

22 Minimum number of students 

54Maximum number of students 

 



Immunology



Template For Course Specification 

 
 
 Course Specification 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Immunology  3. Course title/code 

 4. Programme (s) to which it contributes

Presence Actual 5. Modes of Attendance offered 

1st semester  6. Semester/Year 

60 hrs. 7. Number of hours tuition (total) 

12/6/2021 
8. Date of production/revision  of  this 
specification    

9. Aims of the Course 

1- Teaching students the basics of immunology in all its topics with practical and 
theoretical examples 

2- Study all applications related to immunology, especially those related to the 
health and disease aspects 

3- It achieves a solid scientific background for students in immunology and its 
basics 

4- Enable them to play their constructive role in community service through 
awareness and guidance 

 
Higher Education  Performance Review: Programme Review 

 

The major content of the course is basic immunology and the understanding of the 

mechanisms behind how the immune system is continuously prepared to defend us 

against infections. In addition, the course contains an overview over how the 

immune system can sometimes damage our bodies, as in autoimmune disease and 

allergy. 



5- Know what is meant by autoimmunity and acquired immunity 
6- Knowing the relationship of immunity to pathogens and the mechanism of the 

immune system’s work 

10· Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Method 

A- Knowledge and Understanding 
A1- Understand the ideas and basics of immunology. 
A2- Raising the mental capacity by thinking about the relationships of immune 
linkage and the relationship of cells with each other. 
A3 - Developed the scientific logic in the fields of immunology specialization. 
A4 - The power of innovation and collective and individual discovery 

  B  . Subject-specific skills 
B1. Isolate viruses, if possible, by basic methods, as well as watch the diseases they 
cause and their symptoms, with caution in dealing with them. 
B2. Writing work and experience reports in the form of a report and daily 
observations 

      Teaching and Learning Methods

- Presentation on Data Show 
- Discussion questions during the lecture and comparison between answers 
- Discussion and indicative groups for the questions raised. 

      Assessment methods  

- Assessment ( Oral and Written ) 
- Quiz  
- Reports  
-  
C. Thinking Skills  

C1. Inference to the general meanings of the topic immunology and their 
understanding and interpretation. 
C2- Solve the interactions between immune reactions and the diseases they cause 
and the similarities that occur between them. 
C3- Comparative ability and conclusion          

             Teaching and Learning Methods 

- Lecture 
- Discussion 
- Educational application 
- Experiential learning 

            Assessment methods

- Assessment ( Oral and Written ) 
- Quiz  
- Reports  

 



  

  

 
D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  
personal development)  
- Develop the student's ability to deal with technical means. 
- Develop the student's ability to deal with the Internet. 
- Develop the student's ability to deal with modern technical means immune 
diagnosis. 
 -Develop the student's ability to dialogue and discussion 
 

11. Course Structure 

Assessment Method  
Teaching
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs Hours Week 

Quiz and Discussion Lecture 
Introduction of 
Immunology 

 2 1 

Quiz and Discussion Lecture Immune System  2 2 

Quiz and Discussion Lecture Innate system  2 3 

Quiz and Discussion Lecture 
Adaptive immune 

system 
 2 4 

Quiz and Discussion Lecture Antigens  2 5 

Quiz and Discussion Lecture Antibodies  2 6 

Quiz and Discussion Lecture 
Immune system 

function 
 2 7 

Quiz and Discussion Lecture 
Immune system 

structure 
 2 8 

Quiz and Discussion Lecture Cytokines  2 9 

Quiz and Discussion Lecture 
Complement 

system 
 2 10 

Quiz and Discussion Lecture 
Immuno-
deficiency 

 2 11 

Quiz and Discussion Lecture Immune Tolerance 2 12 

Quiz and Discussion Lecture 
Hypersensitivity 

Reaction 
 2 13 

Quiz and Discussion Lecture 
Antigens - 
Antibodies 

reaction 
 2 14 

Assessment  15 2  االمتحان الفصلي 



12. Infrastructure

Kuby	Immunology  )٢٠١١ (
 

Cellular	and	Molecular	Immunology  )٢٠١٥( 	
 
Roitt's	Essential	Immunology  )٢٠١١(  

Required reading: 
·  Core Texts 
·  Course Materials 
·  Other 

WHO site for updating data,  
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

Online culture and discussion 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

5 Minimum number of students 

20 Maximum number of students 

 



MO PHYS  1



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem University College  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Microbiology Physiology 
3. Course title/code 

Academic program (Bachelor) in biology 
department 

4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

1st -3rd  year 6. Semester/Year 

30 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

 Study of basic concepts in microbiology physiology 
 
 

 
 
 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This course description provides a brief summary of the most 
important physiological processes in microbiology and the learning 
outcomes of the student's learning as an explanation for the nation 
whether it achieved higher than the available learning opportunities. 
It is necessary to link with the description of the program. 



 

  

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1- To develop the student’s knowledge about the microorganisms that 
live in different environments 
A2- Improve the ability to comprehend and interpret results 
A3- Develop applied capabilities and the ability to analyze and integrate 
ideas and information 
A4- Develop the student's ability to give judgment and importance to the 
learned material 

  B. Subject-specific skills 
B1 - To give the student the ability to observe 
B2 - To learn how to review concepts in a simplified manner 
B3 - Doing experiments  

      Teaching and Learning Methods

 
1- Theoretical lecture 
2- The practical present 
3- Explanation and clarification 
4- Students’ participation in and discussion of some topics 

      Assessment methods  

1- Daily, monthly and final exams 
2- discussion 

  
 

C. Thinking Skills  
C1- Observation and Perception 
C2- Analysis and interpretation 
C 3- Encouraging scientific research 
C4- Conclusion and evaluation   

             Teaching and Learning Methods 

- Develop the student's mental capabilities to think, analyze and apply cloning. 
- Using modern educational means to teach the presentation of documentaries. 
Considering the test as a means of measuring the student's understanding 

  
 

            Assessment methods

  
- Reports preparation 
Theoretical and practical tests 



 

  

  
 

  

Oral and written short exams 
- homework 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1-Training students to think and conduct dialogue for the purpose of 
knowing their response to the material 
D2 - Conducting practical experiments for future use in laboratories and 

research centers 

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Weekly  
+monthly 

exams  

Lecture    
an introduction  

10 A 
2 

١ 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture The aim of studying the 
physiology of microorganisms 

10 A 2 ٢  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Shapes and arrangement of 
microbial cells  

10 A 2 ٣ 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Cell Organelles - Capsule  10 A 2 ٤  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Flagella and capillaries  10 A 2 ٥  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture cell wall  10 A 2 ٦  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Cell membrane  10 A 2 ٧  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture exam  10 A 2 ٨ 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Nutrients  10 A 2 ٩  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Methods of feeding cells 10 A 2 ١٠  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture energy production  10 A 2 ١١  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture demolition activities 10 A 2 12 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture bacterial enzymes 10 A 2 13 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Bacterial growth curve 10 A 2 14 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Exam  10 A 2 15 

  
 



 

  

  

  
  
  

12. Infrastructure

Physical	microbiology,	medical	microbiology,	
Todar	microbiology 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

year nd2Success from  Pre-requisites

8 Minimum number of students 

50 Maximum number of students 

 



plant phy   1



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Plant physiology 3. Course title/code 

Academic program (Bachelor) in biology 
department 

4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

2nd -3rd  year 6. Semester/Year 

60 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 
Qualifying the student with the theoretical and practical aspects of the course 

Defining the role and importance of the chemical, photochemical and biochemical reactions of plants 

Introducing the importance of using plants in various fields of technology 

Learn about the production of energy compounds and enzymatic conjugates 

The role of photosynthesis and respiration in the synthesis of secondary metabolites 

 

 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This course provides an assessment of the mechanisms and 
demolition of primary metabolites and the role of physiological 
processes: - transpiration - absorption of water and nutrients, 
photosynthesis, and phosphorylation in growth and plant 
productivity. 



 

  

 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1. Employing knowledge and understanding in the field of specialization 
and course 

    ٢A2. Familiarity with the theoretical and practical aspects of the course 
     ٣A3. Evaluation of the mechanisms of synthesis and breakdown of 

metabolites 
     ٤A 4 . Acquire skills using radioactive and stable isotopes in 

understanding the biography and synthesis of primary and secondary 
metabolic compounds 

  B. Subject-specific skills 
B.1 Choosing techniques and scientific means to increase plant growth and 
productivity 

        ٢b.2 Increase productivity per unit area 
        ٣b.3 The ability to understand and be familiar with the chemistry of 

photosynthesis and respiration  

      Teaching and Learning Methods

 
1- Theoretical lecture 
2- The practical present 
3- Explanation and clarification 
4- Students’ participation in and discussion of some topics 

      Assessment methods  

Daily, monthly and final exams - discussion - writing the scientific report - 
solving some exercises 
and daily duties 
C. Thinking Skills  

C1- Observation and Perception 
C2- Analysis and interpretation 
C 3- Encouraging scientific research 
C4- Conclusion and evaluation   

             Teaching and Learning Methods 

Do interesting scientific tests 
Organizing lectures prepared by students 

  
 

            Assessment methods

  
-Reports preparation 



 

  

  

Homework, daily, monthly and quarterly 
Oral and written exams 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

Develop student skills 
       .Destiny to infer and predict 

       .Enhance language skills 



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture  Water - Water Relations  10 A 
4 

١ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Some physiological 
characteristics  

10 A 4 ٢  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture transpiration process  10 A 4 ٣ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Mechanisms and theories of 
stomata work  

10 A 4 ٤  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Mechanisms of absorption 
and transfer of water  

10 A 4 ٥  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture monthly exam  10 A 4 ٦  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Nutrient absorption  10 A 4 ٧  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture photosynthesis 1  10 A 4 ٨ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture photosynthesis 2  10 A 4 ٩  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report

Lecture monthly exam 10 A 4 ١٠  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture breathing 1  10 A 4 ١١  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture 

breathing 2 

10 A 

4 12 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report

Lecture 

growth regulators 

10 A 

4 13 

Attendance - 
exams - weekly - 

Lecture growth regulators 1 10 A 4 14 



 

  

 

  

  

  
  
  

12. Infrastructure

Genetics Dr. Makram Diaa Shakara 
 Google scholar 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

year nd2Success from  Pre-requisites

8 Minimum number of students 

50 Maximum number of students 

 

monthly - scientific 
report 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture 

growth regulators 2 

10 A 

4 15 

  
 



علم االنسجة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

 ررلمقا فصو رفويًايمقتضً◌  اھقيتحق بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ
 طبرلا نم دالب.و لمتاحةا ملتعلا رصف نم وىلقصا دةالستفاا حقق دق نكاإذا  عما زاجايذا إھ
  .؛نامجرلبا ناھرمب◌ً  فصو نيبو اھنيب

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	عليميةالمؤسسة الت .١

  قسم علوم الحياة    	القسم الجامعي / المركز .٢

  النسجة الحيوانيها	اسم / رمز المقرر .٣

  اجبارية	البرامج التي يدخل فيھا .٤

  مدمج	أشكال الحضور المتاحة .٥

  الثهالمرحله الث \الفصل الثاني 	الفصل / السنة .٦

 ٣٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	يخ إعداد ھذا الوصف تار .٨
٢٠٢١ 

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

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضيا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد  الطالب تحقيقھا مبرھنا

 ؛من الربط بينھا وبين وصف البرنامج.

  

	



 
	٢الصفحة 

	أھداف المقرر .٩

 ءانتهاوا ريلظهاا بالنسيج ابتدا  ئيةاالبتدا لنسجا غلى فلتعرا مث منو خلليةا ةحيا علمو لعياينا لتشريحا علم مثل ىالخرا مبالعلو لعلما هئا عالقةو النسجةا علم ممبفهو لطالبا تعريف
 ملضاا لنسيج،ا عهاانوا مبختلف يةرلظهاا للنسج لنسجيا لوصفا على فلوقووا ودرممليزوا  ودرمالندوا درمالكتوا هي ليتوا    ثلثالا جلنينيةا تلطبقاا من منشاهاو لعصيبا بالنسيج

 ائيلغطزاجلها،ا ورانلدا زجها مثل جلسما   ةجهزا خمتلفو ءالعضاا نسجةا سةرالد موهال عندها لطالبا يصبح بالتايلو لعصيبا لنسيجا اخريوا عهاانووا قعهااموو تلعضال،ا   تصنيفهو
   ازالبروا هلضما زجهاو ويللمفاا لنسيج،ا

 ءانتهاوا ريلظهاا بالنسيج ابتدا  ئيةاالبتدا لنسجا غلى فلتعرا مث منو خلليةا ةحيا علمو لعياينا لتشريحا علم مثل ىالخرا مبالعلو لعلما هئا عالقةو النسجةا علم ممبفهو لطالبا تعريف
 ملضاا لنسيج،ا عهاانوا مبختلف يةرلظهاا للنسج لنسجيا لوصفا على فلوقووا ودرممليزوا  ودرمالندوا درمالكتوا هي ليتوا    ثلثالا جلنينيةا تلطبقاا من منشاهاو لعصيبا بالنسيج

 لغطائيزاجلها،ا ورانلدا زجها مثل جلسما   ةجهزا خمتلفو ءالعضاا نسجةا سةرالد موهال عندها لطالبا يصبح بالتايلو لعصيبا لنسيجا اخريوا عهاانووا قعهااموو تلعضال،ا   تصنيفهو
   ازالبروا هلضما زجهاو ويللمفاا لنسيج،ا

	
	
	
	
	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

  –المعرفة والفھم  -أ
تزويد طلبة قسم علوم احلياة باهم املبادئ والفروع االساسية لعلم احلياة مبا ميكن اخلريج من توظيف تلك املعارف يف جمال .١أ

   االختصاص
يل طلبة قسم علوم الحياة ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم االساسية كالعلوم تأھ  -٢أ

االحياء المجھرية، الكيمياء، الفسلجة، البيئة، الفطريات وغيرھا الكثير لبناء قاعدة علمية للطالب تخدم برامجه 
    ملية.المستقبلية للعمل بالمجتمع واالستفادة منھا في الحياة الع

  اكتساب مھارات البحث العلمي في مجال علوم الحياة  -
  
 	
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
   األھداف المھاراتية الخاصة بالمقرر.- ١ب

وابداء الرأي االصح علمياً وفق استنادات   االستقصاء العلمي والتقويم و المناقشات العلمية البنائة ‐
  علمية صحيحية

   - ٢ب
   - ٣ب
	    -٤ب
	طرائق التعليم والتعلم      

  األھداف المھاراتية الخاصة بالمقرر.
 القدرة العالية على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الخطأ    -١  ‐

  القدرة على الحفظ والتخمين   - ٢
  

	
	طرائق التقييم      



 
	٣الصفحة 

  

	البنية التحتية  .١١

  
يعابھا وتطبيقھا في مواطن جديدة وقياس لقياس معرفة الحقائق العلمية واست  االختبارات الموضوعية -

 -التذكر وذلك عن طريق ما يلي:
  او الخطأ.  اسئلة الصح -
  اسئلة االختيارات المتعددة. -
  ).matching items(   اسئلة المقابلة -

  ).completionاسئلة اكمل العبارة او الجملة ( -

  
  
	
  مھارات التفكير -ج

ي والبحثي وروح السعي للطلبة في الحفظ والتخمين و تحفيزه نحو التشجيع على تطوير الفكر العلم- -١ج
 قبل التذكر.   التفكير الناقد والتفكير في مرحلة

  استخدام العصف الذھني في بلورة االفكار االبداعية لبعض الطلبة الموھوبين. -
  
	

	طرائق التعليم والتعلم     

  
  
	
	طرائق التقييم    
  

قياس معرفة الحقائق العلمية واستيعابھا وتطبيقھا في مواطن جديدة وقياس ل   االختبارات الموضوعية
 -التذكر وذلك عن طريق ما يلي:

  او الخطأ.  اسئلة الصح -
  اسئلة االختيارات المتعددة. -
  ).matching items(   اسئلة المقابلة -

  completionاسئلة اكمل العبارة او الجملة ( -

  
  

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
   السعي الدائم للتعاون والعمل الجماعي. -١د
زيادة مھارات االتصال والتواصل والتدريب وتكنولوجيا المعلومات ووضع استراتيجيات لذلك في  - ٢د 

بالغة العربية واالنكليزية) في فن   (اجادة التحدث والكتابة والفھم  فريق العمل تعزيز المھارت اللغوية
  االستماع وفن االقناع والحوار.

  
	



 
	٤الصفحة 

  كباكو. - د  نيللمؤلف لنسجا علم ١ لمطلوبةا رةلمقرا لكتبا 
 النسجةا علم في تايالساسا اويلرا ميلحكا عبدو د . رلمختاا درلقااعبد
 خالد انجوو  غالي دياھلاعبد �د . نيلفللمؤ ٢-   ةيناويلحا

ود  ساي ميلرحاعبد  وانمر. ٣- د  نيللمترجم انويلحا ايولوجيفس
 كباكو فيتال ٢ درلمصا)ا ةيسيلرئا جعالمر( ـ ا     بعر وسفي.

   اويلرا ميلحكاعبدو رلمختاج ا لنسجا علم-  -  ١وج ٢  درلقااعبد

 ....،(  ريرلتقا،ا  ةيلعلما تلمجال)ا                 اھب وصىي لتيا جعالمروا لكتبا اـ

  كباكو. - د  نيللمؤلف لنسجا علم ١ لمطلوبةا رةلمقرا لكتبا 
 النسجةا علم في تايالساسا اويلرا ميلحكا عبدو د . رلمختاا درلقااعبد
 خالد انجوو  غالي دياھلاعبد �د . نيللمؤلف ٢-   ةيناويلحا

ود  ساي ميلرحاعبد  وانمر. ٣- د  نيللمترجم انويلحا ايولوجيفس
 كباكو فيتال ٢ درلمصا)ا ةيسيلرئا جعالمر( ـ ا     بعر وسفي.

   اويلرا ميلحكاعبدو رلمختاج ا لنسجا علم-  -  ١وج ٢  درلقااعبد

      ىالخرا مبالعلو عالقتهو جعالمروا لكتبا اـ
    هعانووا رياھلظا جيلنس، ا  لنسجا علم لىا مدخل

    
 ٢٤   

    ريلظهاا لنسيجا من يتمايز  فكيو يلغدا بالنسيج تعريف
  ةيراھلظا  لنسجا حسطو على تلتخصصاوا يلغدا رياھلظا جيلنسا

    
 ٣٤   
  ملضاا جيلنسا  اعنووا  ملضاا جيلنسا عناصر،  ملضاا جيلنسا 
    
 ٤٤   
      صخلاا  ملضاا لنسيجا ىلا مدخلو لوتروا ملفككا ملضاا لنسيجا 
    
 ٥٤   
  عهابانو لعظموا هعابانو  وفلغضرا هليكليا لنسيجا 
    
 ٦٤   

   لقلبيةوا  ءمللساوا هليكليةا تلعضال،ا  لعضليا لنسيجوا ملدا تكوين   
    
 ٧٤   
  ، ةيلعصبا  فايالل، ا  ةيلعصبا ايلخال،ا  لعصبيا جيلنسا 
    
     ٨ ٤ ولألا لشهرا نمتحاإ  
 ٩٤   
  دلغدوا  الضافروا لشعرا همشتقاتو لجلد، ا  لغطائيا زاھلجا 
    
 ١٠٤   
       لقلبوردةواالوا ينيالشر،ا ينورالدزاجلهاا 
    
     ١٢ ٤ ملختلفةا ئهاباجز هلظميا زجلهاا     ١١ ٤ ويللمفاا زجلهاوا ورانلدا زجها تكملة  
 ١٣٤   
 ....،(  ريرلتقا،ا  ةيلعلما تلمجال)ا                 اھب وصىي لتيا ةئدالزوا ظيلغلا لمعيا تضمو تكملة 

  كباكو. - د  نيللمؤلف لنسجا معل ١ لمطلوبةا رةلمقرا لكتبا 
 النسجةا علم في تايالساسا اويلرا ميلحكا عبدو د . رلمختاا درلقااعبد
 خالد انجوو  غالي دياھلاعبد �د . نيللمؤلف ٢-   ةيناويلحا

ود  ساي ميلرحاعبد  وانمر. ٣- د  نيللمترجم انويلحا ايولوجيفس
 كباكو فيتال ٢ درلمصا)ا ةيسيلرئا جعالمر( ـ ا     بعر وسفي.

   اويلرا ميلحكاعبدو رلمختاج ا لنسجا علم-  -  ١وج ٢  درلقااعبد

 ....،(  ريرلتقا،ا  ةيلعلما تلمجال)ا                 اھب وصىي لتيا جعالمروا لكتبا اـ

  



 
	٥الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢
 لمطلوبةا رةلمقرا لكتبـ ا -  ١ �ا.د . للمترجم النسجةا علم في رمقر
 علم في تايالساسا وبابرو سنيلو سنيل فيتال، غالي دياھلاعبد ١
( ـ       خالد انجوو غالي دياھلاعبد� ٢-   فيتال ةيناويلحا النسجةا
-  -  ١وج ٢  درلقااعبد كباكو فيتال ٢ درلمصا)ا ةيسيلرئا جعالمرا

   اويلرا ميلحكاعبدو رلمختااج  لنسجا علم

  ....،(    ريرلتقا،ا  ةيلملعا تلمجال)ا                 اھب وصىي لتيا جعالمروا لكتبا اـ

  Histology Bloom and Fawcett    لكرميا عبد منيا حممدد .  ترمجة لوصفيا النسجةا علم

 of human histology Atlas Aguide to microscopic structure of cells   ....  تيالنترنا قعامو، ةينواللكترا جعالمرـ ا ب
and organs      

  

	القبول  .١٣

		ابقةالمتطلبات الس

	٢٢	أقل عدد من الطلبة 

	٥٢	أكبر عدد من الطلبة 

  



علم البیئة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	Ecologyالبيئه 	اسم / رمز المقرر .٣

	كوكل ميت 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

  االول	ل / السنةالفص .٦

	ساعه اسبوعيا) ٤(٦٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	١٤/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

لم البيئه كون ان هذا العلم هو علم دراسة بيئة الكائنات الحية من حيث األماكن وكل عطالب بيهدف المقرر الى معرفة ال
المقرر تغريف الطالب بهذا العلم وعالقته بحياة ومعيشة جميع الكائنات الحيه وتأثير  ما يحيط بها ، لذا تهدف دراسة هذا

البيئه في نوعية وتوزيع هذه الكائنات اذ تعنى البيئة بدراسة التفاعل بين الحياة والبيئة، وهو ما يعني أنه يتعامل مع تطبيق 
البيئة، وهو يعني بحماية وسالمة المجتمعات من المعلومات في مجاالت المعرفة المختلفة في دراسة السيطرة على 

التأثيرات الضارة، يعني الحفاظ على البيئة محليا وعالميا مع التأثير الضار لألنشطة البشرية، وتحسين نوعية البيئة التي 
مل مع تطبيق تناسب حياة اإلنسان. وبما أن علم البيئه يعني دراسة التفاعل بين الحياة والبيئة، وهو ما يعني أنه يتعا

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

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بينھا وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرھنا

	)كل أستاذ يضع وصفا للمقرر( البرنامج.



 
	٢الصفحة 

المعلومات في مجاالت المعرفة المختلفة في دراسة السيطرة على البيئة، فهذا يعني حماية وسالمة المجتمعات من 
التأثيرات الضارة والحفاظ على البيئة محليا وعالميا من التأثير الضار لألنشطة البشرية، وتحسين نوعية البيئة التي تناسب 

	حياة اإلنسان.
	
	
	
	
	
	
	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
إن دراسة "أساسيات علم البيئة الحديث" تتيح للطالب التعرف على موضوعات كثيرة تتعلق  -١أ

	بإختصاص البيئة وإدارتھا
	يثمجموعة محاضرات مكثفة لمساعدة الطالب،وھي تتناول  أبرز أساسيات علم البيئة الحد -٢أ
يتعِرف الطالب على علم البيئة : مفھومه، ما الذي يدرسه،أھميته  في الوقت الراھن،عالقته بالعلوم   -٣أ

	األخرى. وسيعرف لماذا اإلھتمام بالبيئة وضرورة المحافظة عليھا.
	-٤أ
	 -٥أ
	    -٦أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

لحياة" ومكوناتھا الحية وغير الحية، والدورات سيتعرف الطالب على الغالف الحيوي و" بيئة ا - ١ب
الحيوية األرضية الكيميائية. وموارد البيئة الطبيعية، والدائمة، والمتجددة،وغير المتجددة،والعوامل 

  والقوانين البيئية، واإلنسان والبيئة وإستدامة المصادر الطبيعية.
للنظم البيئية الطبيعية، والكائنات الحية و  سيتعرف الطالب على النظام البيئي، والتركيب الحيوي  - ٢ب

  دورات الغذاء،وحجم النظام البيئي الطبيعي، وكيفية دراسة النظم البيئية الطبيعية.
  - ٣ب
   - ٢ب
   - ٣ب
	    -٤ب
	طرائق التعليم والتعلم      

  
  

يضاح اضافه الى بطريقة العرض للساليدات مدعومه باالمثله ووسائل اال االلكترونيه المحاضرات النظريه
  التجارب المختبريه في الدروس العمليه

  
	

	طرائق التقييم      



 
	٣الصفحة 

  

  
االمتحانات اليوميه والشھريه والنھائيه والمناقشه بتوجيه االسئله ووضع اسئله لكل محاضره وطلب االجابه 

  عنھا كواجب بيتي
  
	
  مھارات التفكير -ج

المادة التي يدرسھا في البيئة، وضرورية ً لمن لم يدرس ادراك  طالب التأھيلي جيداً كم ھي مفيدة   -١ج
من قبل قضايا البيئة، حيث يتعرف ھنا،ألول مرة، على مادة لم يعرف عنھا الكثير،أوالً، وكلما 

ضرات والمناقشات التي تجري خالل الفصل، بالمطالعات إستوعبھا،وتعمق فيھا، من خالل إغناء المحا
الذاتية، والبحث في الكتب، والمجالت، وفي شبكة اإلنترنيت،سھل عليه،ثانياً، إجتياز اإلمتحانات 

  وبجدارة.
تمھد دراسة مادة "أساسيات علم البيئة الحديث" للطالب،إذا ما إستوعبھا جيداً،أن يضع قدمه على -٢ج

وإستيعاب المواد األخرى، التي سيدرسھا في الفصول الدراسية القادمة، وھي:  أرض صلبة نحو فھم
المشكالت البيئية المعاصرة في العالم، مشكالت التلوث البيئي، التكاليف اإلقتصادية للتلوث، المشكالت 

  البيئية في العراق
  -٣ج
    -٤ج

	

	طرائق التعليم والتعلم     

  
  مكرر 

	
	طرائق التقييم    
  
  ررمك
  
	

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
سيتعرف الطالب جيداً على معنى البيئة ومفھومھا،ومكوناتھا، وتقسيماتھا.ويتعرف على بيئة  -١د

حياتية،كالوالدات الجماعات،ما المقصود بھا، ،مفھومھا، أحجامھا وتقديراتھا، ودور المؤشرات ال
والوفيات والھجرة، في أحجام الجماعات،والكثافة السكانية، والسعة الحملية،والتوزيع المكاني، 

والتركيب العمري للجماعات،ونموھا، وتذبذباتھا، ومجاالت التوطن، والطرق البيئية المستعملة لمسح 
  المجتمعات الحياتية.

ئية الراھنة، وعلى العالقة بين التنمية و البيئة، وأھمية سيتعرف طالبنا على أبرز المشاكل البي  -٢د
  اإلھتمام بالبيئة وضرورة المحافظة عليھا وحمايتھا.

   -٣د
	   -٤د



 
	٤الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

بد القادر عابد و أ.د. غازي سفاريني، أساسيات علم البيئة، تحرير:أد. ع -
  ،٢٠٠٢دار وائل، عمان، 

  http://ar.wikipedia.orgالبيئة، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة  -
زين الدين عبد المقصود، البيئة واإلنسان، عالقات ومشكالت،  -- 

 .١٩٨١القاھرة، دار عطوة، 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

		 عن علم البيئهمقدمه 	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	١

الطيف البايولوجي ، 	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	٢
		  التدھور البيئي،

		 مكونات البيئة ٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٣٤

بـيـئـة  وتقسيماتھا ،	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	٤
		  الجـمـاعـات

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	٥
دور  مفھوم الجماعات ، 

المؤشرات الحياتية في 
 أحجام 

		

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	٦

التوزيع  الجماعات ، 
المكاني للجماعة ،  

التركيب العمري 
نمو  للجماعات ، 
  الجماعات  ، 

		

		  امتحان الشھر االول ٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٧٤

المجتمعات الحياتية ، 	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ  ٤	٨
		  البايوسفير ومكوناته ، 

		  دورة النايتروجين ، ٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ  ٩٤

	٤-،أ- ٣،أ٢-أ،١-أ  ٤	١٠
Reaction 

Pathways of 
Nitrogen  

		

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ  ٤	١١

 دورة االوكسجين ، 
Atmospheric 

Oxygen  ، Aquatic 
oxygen  ، 

		

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ  ٤	١٢

االستعمال الظاھري 
لالوكسجين في المحيطات 

الدورة الكونية  ، 
السعة و  لالوكسجين ، 

  الجريان ، دورة الكبريت

		

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ  ٤	١٣
Global Warming 
and Green House 

Gases ، 
		

 Greenhouse  	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ  ٤	١٤
Effect 		

		 امتحان الشھر الثاني٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ  ١٥٤



 
	٥الصفحة 

على سبيل المثال  (وتشملصة متطلبات خا
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 

-Spiritual	Ecology:	10	Practices	to	Reawaken	
the	Sacred	in	Everyday	Life	

by	Llewellyn	Vaughan‐Lee	and	Hilary	Hart	
-Fundamentals	of	Ecology	:	E.	P.	Odum,	Basic	

Ecology:	E.	P.	Odum,Ecology	and	
Environment		:	P.	D.	Sharma,	Communities	

and	Ecosystems	:	R.	H.	Whittaker	

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		أكبر عدد من الطلبة 

  



علم المناعة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	مناعةعلم ال	اسم / رمز المقرر .٣

	بكلوريوس علوم حياة 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	فصلي 	الفصل / السنة .٦

	٦٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	12/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

	  تعليم الطالب اساسيات علم المناعة بكل مواضيعھا مع االمثله العملية والنظرية ‐
	  دراسة كل ما يتعلق بعلم المناعة من تطبيقات وخاصة تلك المتعلقة بالجانب الصحي والمرضي‐
 في علم المناعة واساسياته يحقق خلفية علمية رصينة للطالب‐
	 تمكنھم من اداء دورھم البناء في خدمة المجتمع خالل التوعية واالرشاد ‐
يقصد بالمناعة الذاتية والمناعة المكتسبة  معرفة ما‐
معرفة عالقة المناعة بالممرضات والية عمل الجھاز المناعي ‐

  
  
	

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

عن علم  تاريخيةمقدمة وتشمل  طبيعتھا وصفاتھا.و أنواعھا، علم المناعةيزود ھذا المقرر الطالبة بمقدمة عن 
المناعة وھي المناعة الذاتية والمناعة المكتسبة وطبيعة االجسام الضد والمستضد وصفاتھا  أنواع ،المناعة

الوسائط المناعية والدور المحورية الذي تلعبه في تحفيز  وأنواعونشؤھا والبروتينات الداخلة بالسلسلة المناعة 
	.رط الحساسية وغيرھا وكذلك امراض المناعية الذاتية وفالجھاز المناعي 



 
	٢الصفحة 

	والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
  فھم افكار واساسيات علم المناعة. -١أ
  رفع القدرة العقلية بالتفكير بعالقات الربط المناعي وعالقة الخاليا مع بعضھا البعض  . -٢أ
  تنميت المنطق العلمي بمجاالت التخصص المناعي  . -٣أ
	كتشاف الجماعي والفرد  قوه االبتكار واال -٤أ

  الخاصة بالموضوع  المھارات - ب 
  القدرة على اداء التجارب الخاص بعلم المناعة  – ١ب
  كتابة تقارير العمل والتجارب بصيغة تقرير والمشاھدات يومية    - ٢ب
	القدرة على االبتكار واالكتشاف -٣ب

	طرائق التعليم والتعلم      
  Show	Dataالمحاضرات   بطريقة العرض على   -
  االسئلة المباشرة والنقاشية  خالل المحاضرة والمفاضلة بين االجابات  -
  .المطروحة لألسئلةعمل مجاميع نقاشية واسترشادية   -
	االسترشاد ببعض المواقع العلميةٌ على شبكة االنترنيت.  -

	طرائق التقييم      
  تحريٌرية او شفويةً  اليومية :  -
  	:	الشھرية  -
	والنظرية والمشاھدات المرضية ةالتقارير العملي  -
  مھارات التفكير -ج

  وفھما وتفسيرھا. علم المناعة العامة للموضوعاالستدالل الى المعاني  -١ج
   تنشأ بفعل ممرضواالمراض التي المناعة التداخالت بين انواع  فھم -٢ج
	 قدرة المقارنة واالستنتاجات  -٣ج

	طرائق التعليم والتعلم     

	/المناقشة /التطبيق التعليمي /التعلم التجريبيالمحاضرة 

	طرائق التقييم    
  تحريٌرية او شفويةً  اليومية :  -
  	:	الشھرية  -
	والنظرية والمشاھدات المرضية ةالتقارير العملي  -

  األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). (المھاراتوالمنقولة  المھارات العامة -د 
  الطالب على التعامل مع وسائل التقنية. قدرة تنمية -١د
  تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنيت. -٢د
  .الفايروستنمية  قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة للتشخيص  -٣د
	تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة -٤د



 
	٣الصفحة 

 

 

  

	بنية المقرر .١١

اسم الوحدة / المساق أو 	التعلم المطلوبةمخرجات الساعاتاألسبوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم	الموضوع

1	2	
Introduction	of	
Immunology

Introduction	of	
Immunology	

محاضرة مع 
  عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

2	2	Immune	System	Immune	System محاضرة مع
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

3	2	Innate	system	Innate	system	 محاضرة مع
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

4	2	Adaptive	immune	
system	

Adaptive	
immune	system	

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

5	2	Antigens	Antigens	 محاضرة مع
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

6	2	Antibodies	Antibodies	 محاضرة مع
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

7	2	
Immune	system	

function	
Immune	system	

function	
محاضرة مع 

	عرض 
واجوبة  أسئلة

	سريعة

8	2	Immune	system	
structure	

Immune	system	
structure	

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

9	2	Cytokines	Cytokines	 محاضرة مع
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

10	2	Complement	
system	

Complement	
system	

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

11	2	
Immuno‐deficiencyImmuno‐

deficiency	
محاضرة مع 

	عرض 
واجوبة  أسئلة

	سريعة

12	2	
Immune	Tolerance	Immune	

Tolerance	
محاضرة مع 

	عرض 
واجوبة  أسئلة

	سريعة

13	2	Hypersensitivity	
Reaction	

Hypersensitivity	
Reaction	

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

14	2	
Antigens	‐	

Antibodies	reaction
Antigens	‐	
Antibodies	
reaction	

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

15	2	
محاضرة مع 	االمتحان الفصلياالمتحان الفصلي

	عرض 
واجوبة  أسئلة

	سريعة



 
	٤الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

Kuby	Immunology  )٢٠١١ ( 	
 

Cellular	and	Molecular	Immunology  )٢٠١٥( 	
 
Roitt's	Essential	Immunology  )٢٠١١( 	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	 WHOاالطالع بشكل دائما على مواقع الصحة العاملية 

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
  املناعةحماضرات الكرتونية وورش عمل تدريبية للطلبة يف علم 

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

	٥	أقل عدد من الطلبة 

	٢٠	أكبر عدد من الطلبة 

  



فسلجة احیاء 
مجھریة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	فسلجة االحياء المجھرية	اسم / رمز المقرر .٣

	جوجل ميت، ادمودو	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	٢٠٢٠/٢٠٢١األول 	الفصل / السنة .٦

	اسبوعيا) ساعتينساعة ( ٣٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	١٥/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	: أھداف المقرر .٩

 دراسة المفاھيم االساسية في علم فسلجة االحياء المجھرية

 
 
 
	
	

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

ً ألھم تعلم ومخرجات ال العمليات الفسلجية في األحياء المجھرية يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضيا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القص احة. والبد المتالتعلم وى من فرص المتوقعة من الطالب تحقيقھا مبرھنا

	من الربط بينھا وبين وصف البرنامج.



 
	٢الصفحة 

  

	يممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقي .١٠

  المعرفة والفھم  -أ
  تطوير معرفة الطالب عن االحياء المجھرية التي تعيش في البيئات المختلفة -١أ
  تحسين القدرة على االستيعاب وتفسير النتائج -٢أ
  تطوير القدرات التطبيقية والقدرة على التحليل ودمج االفكار والمعلومات -٣أ
	للمادة المتعلمة تطوير قدرة الطالب على اعطاء حكم واھمية -٤أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  اكساب الطالب القدرة على المالحظة -١ب
  ان يتعلم كيفية استعراض المفاھيم بشكل مبسط – ٢ب
	experimentsالقيام بالتجارب  – ٣ب

	طرائق التعليم والتعلم      
  المحاضرة النظرية  - ١
  حاضرة العمليةمال - ٢
  الشرح و التوضيح - ٣
  مشاركة الطلبة في بعض محاور المواضيع و مناقشتھا - ٤
  
  
	

	طرائق التقييم      
  االمتحانات اليومية و الشھرية و النھائية - ١
  النقاش - ٢
  
	
  مھارات التفكير -ج

  تطوير قدرة الطالب على االستقبال واالستجابة -١ج
  تحسين قدرات الطالب على التقييم والتنظيم القيمي -٢ج
  ة مع سلوك الفرد واعطاء سمة شخصيةتكامل القيم -٣ج
	

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  تعليم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحريري -١د
  استخدام ادوات التكنولوجيا الحديثة في اعداد التقارير -٢د
  تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل -٣د
	تنمية قدرات الطالب على االستفادة من الوقت -٤د



 
	٣الصفحة 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

	١٠أ	٤	١
االمتحانات  المحاضرة مقدمة

االسبوعية و 
 شھريةال

	١٠أ	٤	٢
الھدف من دراسة فسلجة 

 االحياء المجھرية
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	١٠أ	٤	٣
اشكال وترتيب الخاليا 

 المايكروبية
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	١٠أ	٤	٤
 -العضيات الخلوية

 الكبسولة
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	١٠أ	٤	٥
االمتحانات  المحاضرة والشعيرات سواطاال

االسبوعية و 
 الشھرية

	١٠أ	٤	٦
االمتحانات  المحاضرة جدار الخلية

االسبوعية و 
 الشھرية

	١٠أ	٤	٧
االمتحانات  المحاضرة غشاء الخلية

االسبوعية و 
 الشھرية

	١٠أ	٤  ٨
االمتحانات  المحاضرة امتحان

االسبوعية و 
 الشھرية

	١٠أ	٤  ٩
االمتحانات  المحاضرة المغذيات

االسبوعية و 
 الشھرية

	١٠أ	٤  ١٠
االمتحانات  المحاضرة طرق تغذية الخاليا

االسبوعية و 
 الشھرية

	١٠أ	٤  ١١

االمتحانات 	المحاضرة انتاج الطاقة
االسبوعية و 

	الشهرية

	١٠أ	٤  ١٢

االمتحانات 	المحاضرة فعاليات الھدم
االسبوعية و 

	الشهرية

	١٠أ	٤  ١٣

االمتحانات 	المحاضرة البكتيريةاالنزيمات 
االسبوعية و 

	الشهرية

	١٠أ	٤  ١٤

االمتحانات 	المحاضرة منحني نمو البكتريا
االسبوعية و 

	الشهرية



 
	٤الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

Physical	microbiology,	medical	microbiology,	
Todar	microbiology	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	موقع ويكيبيديا

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 ية)الميدانالمھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		أكبر عدد من الطلبة 

  

	١٠أ	٤  ١٥

االمتحانات 	المحاضرة امتحان
االسبوعية و 

	الشهرية



فسلجة نبات وصف 
المقرر عربي  (8)



 
	

	١الصفحة 
	

		
 

 نموذج وصف المقرر

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

 

 وصف المقرر

ماء النتح _ امتصاص ال-يوفر ھذا الكورس تقيم اليات وھدم نواتج االيض االولية و دور العمليات الفسلجية :
	والمغذيات والبناء الضوئي والتفس في النمو وانتاجية النبات

 

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

	فسلجة النبات          Plant Physiology	رمز المقرر/	اسم  .٣

	البكالوريوس  في قسم علوم الحياة	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الثالثة	\االول	السنة/	الفصل  .٦

	     ٦٠ساعة  اسبوعيا )  ٤ساعة  (   	)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	22\6\2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

تاھيل الطالب بالجوانب النظرية والعملية للمقرر
التعريف بدور واھمية التفاعالت الكيمياوية والكيموضوئية و البايوكيمياوية للنبات

اھمية استعمال النبات في مجاالت التكنلوجية المتعددةالتعريف عن
التعرف عن انتاج مركبات الطاقة والمرافقات االنزيمية
دور عملتي البناء الضوئي والتنفس في تخليق مركبات االيض الثانوية

	
 



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
والفھم في مجال االختصاص والمقرر ا. توظيف المعرفة1

ا . االلمام بالجوانب النظرية والعملية للمقرر    2
 ا. تقييم آليات تخليق وھدم نواتج االيض    3

ا  . اكتساب مھارات باستعمال النظائر المشعة والمستقرة في فھم سيرة وتخليق مركبات     4
 االولية والثانوية االيض

         	
	ھارات الخاصة بالموضوع الم		‐ب 

 ب. اختيار التقنيات والوسائل العلمية في زيادة نمووانتاجية النبات  1
 ب. زيادة االنتاجية لوحدة المساحة       2

ب. القدرة على الفھم وااللمام بكيمياء البناءالضوئي والتنفس       3
		

	طرائق التعليم والتعلم      
	

التقرير  –االمثلة والتمارين  –الشرح وااليضاح  -المحاضرة العملية –المحاضرة النظرية 
	العلمي

	
	

	طرائق التقييم      
 ارينحل بعض التم –كتابة التقرير العلمي  –النقاش  –االمتحانات اليومية والشھرية واالنھائية 

	والواجبات اليومية
	
	
	
	مھارات التفكير	‐ج

ج . المالحظة واالدراك1
التحليل والتفسيرج .     2

ج. التشجيع على البحث العلمي    3
	ج . االستنتاج و التقييم   4

	طرائق التعليم والتعلم     
	اجراء اختبارات علمية ممتعة

‐	 	تنظيم محاضرات من اعداد الطلبة	
	
	
	طرائق التقييم    



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

	
	اعداد التقارير -
	واجبات بيتية ويومية وشھرية وفصلية -

	شفھية وتحريريةاختبارات قصيرة 
	

	).المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (	المھارات  العامة والمنقولة 	‐د 
 تطوير مھارات الطالب    .

القدر على االستنتاج والتنبؤ      .
تعزيز المھارات اللغوية      .

		
 

	بنية المقرر .١١

	الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
المساق /	اسم الوحدة 

	أو الموضوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم

14 

	أ	10

العالقات  –الماء 
	المحاضرةالمائية

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

24 

أ	10

بعض الخصائص 
الفسلجية

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 

العلميالتقرير 

34 

أ	10

عملية النتح

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

44 

أ	10

اليات ونظريات 
عمل الثغور

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

54 

أ	10

اليات امتصاص 
وانتقال الماء

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

المحاضرةامتحان شھريأ	64 10
 –الحضور 
 –االمتحانات 



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

74 

أ	10

امتصاص العناصر 
الغذائية

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

84 

أ	10

 1البناء الضوئي

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

94 

أ	10

 2البناء الضوئي

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

104 

أ	10

امتحان شھري

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

114 

أ	10

 1التنفس

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

124 

أ	10

 2التنفس

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

134 

أ	10

منظمات النمو

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 – االسبوعية
 –الشھرية 
التقرير العلمي

144 

أ	10

 1منظمات النمو

المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 
 –الشھرية 
التقرير العلمي

154 
أ	10

 2منظمات النمو
المحاضرة

 –الحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 



 
	

	٥الصفحة 
	

		
 

 –الشھرية 
التقرير العلمي

 

	البنية التحتية  .١٢

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

Salisbury, F.B,and,C.W,Ross.1985 .plant 
physiology , USA

Kaufman ,P.B.etal.1989.plants.Harper 
and Raw Pub,N.Y.USA

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية

Jain, V.K.2009 .Fundamentals of Plant 

Physiolgy.New Delh,India

J.Plant Physiology مجالت

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	المھني والدراسات الميدانية
 
 

 

	القبول  .١٣

	النجاح من المرحله الثانسة	المتطلبات السابقة

	8	الطلبة أقل عدد من 

	50	أكبر عدد من الطلبة 
 



مضادات حیویة



١الصفحة 

منوذج وصف املقرر

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

وصف املقرر

ا وجماميع ھجا واألحياء اليت تنتھا العامة والتعرف على طرق مقاومتھتعريف الطالب على علم دراسة أنواع املضادات احليوية ومواصفات يوفر وصف هذا املقرر 
ا.  ھواإلمراض اليت تستخدم لعالجاملضادات احليوية 

كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

المضادات الحيوية	رمز المقرر/	اسم  .٣

	البكالوريوس	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

الرابعة/	فصلي 	السنة/	الفصل  .٦

	ساعة	30	)الكلي(الساعات الدراسية عدد  .٧

3/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

أھداف المقرر .٩

 تاريخ وأسس علم املضادات وحركتيها وتأثريها السليب

 أسس امتصاصها وانتشارها وتركيبها

ا الوقائية  تداخلها املضادات وتصنيفها واستخداما

والفطريات والطفيلياتاستخدام املركبات املضادة للبكرتيا والفريوسات 
 الكائنات احلية املنتجة للمضادات احليوية

 كما يتم دراسة فعالية املضادات احليوية والزرع والتحسس



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

 وتصنيف املضادات احليوية

	
	
	
	
	
	
	

	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
	.المضادات الحيويةان يتعرف الطالب على ماھي  	‐1أ
	.ان تٌعرف الطالب على مبادىء واسس العمل للمضادات 	‐2أ
ان تٌعرف الطالب على المرتكزات االساسيةٌ لنمو وتكاثر كل كائنات الحية ومنھا المجھرية 	‐3أ

	.الممرضة والية المقاومة والحد من االنتشار واالمراضية
	ف على الية عملھا والسلبيات في عملھاالتعرف على اصناف المضادات وانواعھا والتعر	‐4أ

المھارات الخاصة بالموضوع 		‐ب 
	القدرة على تحديد المضاد المناسب للممرضات 	–	1ب
	معرفة االسماء العلمية والتجارية للمضادات    	‐	2ب
	القدرة على االبتكار واالكتشاف وتحديد الية العمل للمضادات	‐3ب
	
	طرائق التعليم والتعلم      

المحاضرة وااللقاء
	)االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعليمية(	العروض التوضيحية 

	المناقشة التفاعلية
	التعليم الذاتي

	
	طرائق التقييم      
	
	اعداد التقارير -
	واجبات بيتية -
	اختبارات قصيرة شفھية وتحريرية -

	
	



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

مھارات التفكير	‐ج
	)االستالم /	التقبل(	تعليم الطالب على االستقبال  ‐1ج
	تطوير قدرة الطالب على االستجابة  ‐2ج
	)أعطاء قيمة (أن يتمكن الطالب من التقييم  ‐3ج
	تحسين قدرات الطالب على التنظيم القيمي   	‐4ج
		

	طرائق التعليم والتعلم     

	
‐	 	اجراء اختبارات علمية ممتعة	
‐	 	تنظيم محاضرات من اعداد الطلبة	
	
	التقييم طرائق    
	
‐	 	تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في النشاطات	
	تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة 			‐

	.المتميزين 
	
	

	).	المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المھارات  العامة والمنقولة 	‐د 
	تعليم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحريري ‐1د
	استخدام ادوات التكنولوجيا الحديثة في اعداد التقارير	‐2د
	تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل	‐3د
	تنمية قدرات الطالب على االستفادة من الوقت	‐4د
		

 

 بنية املقرر .١٠

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو املوضوع املطلوبةخمرجات التعلم  الساعات األسبوع

 General أ ١٠ 4 1
Introduction  

LECTUR
E 

اسئلة 
 وكوزات

 Mechanism of أ ١٠ 2 2
Action 

LECTUR
E 

اسئلة 
 وكوزات

 Beta-Lactam أ ١٠ 8 3,4,5
Antibiotics 

LECTUR
E 

اسئلة 
 وكوزات



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

Tetracycline'sLECTUR أ ١٠ 2 6
E 

اسئلة 
 وكوزات

7 2  EXAM LECTUR
E 

	

Aminoglycoside أ ١٠ 2 8
s

LECTUR
E 

اسئلة 
 وكوزات

MacrolidesLECTUR أ ١٠ 2 9
E 

اسئلة 
 وكوزات

Lincosamides LECTUR أ ١٠ 2 10 
E 

اسئلة 
 وكوزات

Quinolons LECTUR أ ١٠  11
E 

اسئلة 
 وكوزات

 Polyene أ ١٠ 2 12
antimycotics

LECTUR
E 

اسئلة 
 وكوزات

	  EXAM أ ١٠ 2 13

 

	البنية التحتية  .١١

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

Handbook	of	Antibiotics	
Reese,R.E.;Betts,R.F.&Gumustop,B.	Lippincott	

Williams&Wilkins.3th.	2000.	
	

Antibiotics	Simplified	.G	allagher,J.	Jones	
&Bartlett	Publishers	1	st.	edition.	2008.		

	

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية
	

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	والدراسات الميدانيةالمھني 
	

 

	القبول  .١٢



 
	

	٥الصفحة 
	

		
 

		المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		أكبر عدد من الطلبة 
 



قسم علوم الحياة 

المرحلة الرابعة
الفصل االول 



Embryology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 

 COURSE SPECIFICATION 

  

1. Educational Institution, City of Science University 
College

2. University Department/Center, Department of Life 
Sciences 

3. Name / code of the course Embryo and Training4. The programs it enters are mandatory

5. Built-in attendance forms available6. Semester / Year First Semester / Fourth Stage 

7. Number of hours of study (total) 358. Date of preparation of this description 2021

1. Educational Institution, City of Science University 
College

2. University Department/Center, Department of Life 
Sciences 

3. Name / code of the course Embryo and Training4. The programs it enters are mandatory

5. Built-in attendance forms available6. Semester / Year First Semester / Fourth Stage 

7. Number of hours of study (total) 358. Date of preparation of this description 2021

How is a fertilized egg able to form an adult's body 1- How is an adult's 
body able to produce another body. 

  

  

  

  

  

HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW

The characteristics of the course and the learning outcomes expected of the student 
to achieve Required This course description provides a brief description of whether 

he has made the maximum use of the learning opportunities available. 



 

  

  

١٠ .Learning outcomes and methods of teaching, learning and assessment 

A - knowledge and understanding 

A1. Providing the students of the Department of Biology with the most 
important principles and basic branches of life science to enable the 
graduate to employ that knowledge in the field of specialization 

A2- Qualifying the students of the Department of Life Sciences to be 
familiar with the theoretical and practical aspects of a number of basic 
sciences such as microbiology, chemistry, physiology, environment, 
fungi and many others to build a scientific base for the student that serves 
his future programs to work in the community and benefit from them in 
practical life. 

Acquisition of scientific research skills in the field of life sciences 

  

   

b- Subject-specific skills 

B1 - The skill objectives of the course. 

Scientific investigation, evaluation, constructive scientific discussions, 
and expressing the most correct scientific opinion according to valid 
scientific foundations. 

B2  - 

B3  - 

B4- 

     Teaching and learning methods 

Course specific objectives. 

١ - The ability to distinguish between correct and incorrect information 

٢ - The ability to memorize and guess 

  



 

  

  

     Evaluation methods 

  

- Objective tests to measure knowledge of scientific facts, assimilate and 
apply them in new places, and measure recollection, through the 
following: 

True or False Questions. 

Multiple choice questions. 

- Interview questions (matching items.( 

Questions Complete the phrase or sentence. 

  

  

  

C- thinking skills 

C 1 - Encouraging the development of scientific and research thought and 
the spirit of striving for students in memorization and guessing and 
motivating them towards critical thinking and thinking at a stage before 
remembering. 

- Using brainstorming to crystallize the creative ideas of some gifted 
students. 

  

  

    Teaching and learning methods 

  

  

  

   Evaluation methods 



 

  

  

Objective tests to measure knowledge of scientific facts, assimilate and 
apply them in new places, and measure recollection, through the 

following :- 

True or False Questions. 

Multiple choice questions. 

- Interview questions (matching items.( 

Questions Complete the phrase or sentence 

  

  

  

D - General and transferable skills (other skills related to employability 
and personal development.( 

D 1- Constant pursuit of cooperation and teamwork. 

 D2 - Increasing communication skills, training and information 
technology, and developing strategies for that in the work team. 
Strengthening language skills (proficiency in speaking, writing and 
understanding in Arabic and English) in the art of listening, the art of 
persuasion and dialogue.  

of instruction Method 

of assessment 

	المقرر بنية .١
Week   Hours 

Learning  
Outcomes Required 

Unit/course   
name or subject   Method   instruction Method  

1st ٢   .Spermatogensis INTRODUCTIO N 
TO 

DEVELOBMENT 
AL BIOLOGY    

According to 
the point 11 

and as needed 

According to the point 11 and 
as needed  

2nd ٢   :Oogenesis    CELL CYCLE    According to 
the point 11 

and as needed 

According to the point 11 and 
as needed 

3rd   ٢  cleavage of amphioxus   CYTOPLASMIC 
SIGNALS   

According to 
the point 11 

and as needed 

According to the point 11 and 
as needed 



 

  

 
Special requirements (including, for example, workshops, periodicals, software and websites( 

Social services (including for example guest lectures, professional training and field studies( 

 
 
 
 

13. Acceptance 
Minimum number of students 24 The largest number of students is 53 

13. Acceptance Prerequisites 

Minimum number of students 24 The largest number of students is 53 

 

4th ٢    :cleavage of fish embryo   STEM CELLS   According to 
the point 11 

and as needed 

According to the point 11 and 
as needed 

5th  ٢    cleavage of frog   SPERMATOGA 
MY    

According to 
the point 11 

and as needed 

According to the point 11 and 
as needed 

7th   ٢    chick embryo    FERTILIZATION   According to 
the point 11 

and as needed 

According to the point 11 and 
as needed 

  
 9th 
  
  

٢     cleavage of chick embryo  BLASTULA  According to 
the point 11 

and as needed 

According to the point 11 and 
as needed 

10th  ٢ ND EXAM   ND   According to 
the point 11 

and as needed 

According to the point 11 and 
as needed 

13th  ٢  section in chick embryo  EMBERIOGENEI 
S  

According to 
the point 11 

and as needed 

According to the point 11 and 
as needed 



 Food
microbiology



TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Food Microbiology  3. Course title/code 

Academic program for bachelor study in 
biology department 

4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly 5. Modes of Attendance offered 

First 6. Semester/Year 

30 hours 7. Number of hours tuition (total) 

٢٠٢١-٦- ٣  
8. Date of production/revision  of  this 
specification    

9. Aims of the Course 

A study of the basic concepts of Food Microbiology  
 
 
 
 
 

 
 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 
course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 
expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 
opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 
specification.  



10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1.Develop student knowledge about the microorganisms that live in foods 
A2.Improve the ability to comprehend and interpret results 
A3.Develop applied capabilities and the ability to analyze and integrate ideas 
and information 
A4.Develop the ability  of student to give judgment and importance to the 
learned material 

  

  B. Subject-specific skills 
B1. Give the student the ability to observe 
B2. To learn how to review concepts in a simple manner 
B3. Doing experiment  

Teaching and Learning Methods

Lecture and presentation 
Presentations (using diagrams, pictures and educational films)
interactive discussion 
self education 

  
 

  Assessment methods   

  
Reports preparation

- homework
Oral and written exams 

 

C. Thinking Skills  
C1. Teaching the student to receive (acceptance/receiving) 
C2. Develop the student ability to respond 
C3. improving the student ability to value organization 

          

     Teaching and Learning Methods 

Doing scientific tests
Organizing lectures prepared by students

 

   Assessment methods 

Allocating a portion of the student’s assessment to his/her participation in the 
activities
Allocating a place in the scientific department or on the website to display the 
students’ photos, products and names



  

  

  

  

of distinguished students 
 
 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1.Teaching students oral and written communication skills
D2-Using modern technology tools in preparing reports 
D3.Encouraging students to work as a team 

   

11. Course Structure

Week Hour ILOs Unit/Module or 
Topic Title 

Teaching 

Method 

Assessment 
Method 

٢ ١ Knowledge General Introduction Lectures 
+PPT 

Daily exam+ 
discussion + 
report

٢ ٢ Knowledge The  relationship 
between  food  and 
microorganisms

Lectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 

٢ ٣ Knowledge Microbial 
contamination of 
food

Lectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 

٢ ٤ Knowledge Microbial  Spoilage 
of  Food 

Lectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 

٢ ٥ Knowledge Intrinsic and 
Extrinsic factors 
Affecting Microbial 
Spoilage of food

Lectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 

6     Monthly exam Daily exam+ discussion 
+ report 



  

12. Infrastructure

١. Food microbiology

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 

 ،٢  ٧ Knowledge Food – borne 
infection and 
intoxications 

Lectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 

8  2  Knowledge Food – borne 
infection and 
intoxications

Lectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 

9 ٢ Knowledge Food PreservationLectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 

10   ٢  Knowledge Food Preservation Lectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 

11  2   Monthly exam   

12  2  Knowledge Probiotics Lectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 

13  ٢  Knowledge Mycotoxins Lectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 

14 2  Knowledge reviewLectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 

15 ٢  Knowledge reviewLectures +PPT Daily exam+ discussion 
+ report 



Helminthology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Helminthology 3. Course title/code 

 4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly -intgerated 5. Modes of Attendance offered 

1st/ year 4 6. Semester/Year 

24 hr 7. Number of hours tuition (total) 

12-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

The aim of this course is to highlight the role of helminthology as one of the important modern 
sciences, to identify the methods of classifying each of them,   
 Study some important models, as well as to identify some of the diseases they cause in detail 
in terms of causes, life cycles, methods of spread and prevention. 
 

 Helping the doctor to reach the correct diagnosis and the use of modern techniques in diagnosis 
and laboratory methods in the work of analyzes.

 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

A detailed study of parasitic worms that infect humans for the 
purpose of introducing the medical and economic importance of their 
role in disease. That the student understand the aspects related to the 
biological, epidemiological, and pathological description of parasitic 
worms. In addition to studying how to identify and diagnose parasites



 

  

 
 

 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1- Introducing students to the general characteristics of parasitic worms, 
the bases of their classification, and their general characteristics 
And other related topics 

   
A2- Identify the different types of parasites and methods of their 
classification and diagnosis 
A3- Identifying transmissible diseases between humans and animals, their 
causes, methods of diagnosis, and symptoms 
pathology and ways to prevent it. 

   
A4- Identify the general benefits and harms caused by some types of 
parasitic worms 
A 5- Identify the diseases caused by parasitic worms in livestock and 
prevent these diseases to avoid economic damage. 

  B. Subject-specific skills 
B1 - Identifying the types of transmissible diseases between humans and 
animals, their causes and methods of diagnosing them 
B2 - The ability to classify living organisms on correct scientific bases 
B3 - The ability to work in groups or independently to accomplish a 
specific assignment. 

B 4- The ability to give a scientific lecture  

      Teaching and Learning Methods

  
A1-Providing the students of the Department of Biology with the most important 
principles and basic branches of life science to enable the graduate to employ 
that knowledge in the field of specialization. 
  A2 - Qualifying the students of the Department of Life Sciences to be familiar 
with the theoretical and practical aspects of embryology to build a scientific base 
for the student to serve his future programs to work in the community and benefit 
from them in practical life. 
A3- Acquisition of scientific research skills in the field of life sciences 
٤a- Making lectures through data show to bring the mental image closer 

  
 

      Assessment methods  



 

  

  
 

B1 - The ability to apply modern biological techniques, taking into account the 
results and their accuracy. 

B 2 - Scientific investigation, evaluation, constructive scientific discussions, and 
expressing the most correct scientific opinion according to valid scientific 

foundations. 
٣b- Conducting a discussion for students through lectures and discussion panels 

based on the sources  
  
  
 

C. Thinking Skills  
C1- To produce students who are able to teach in scientific institutions 
and to work in laboratories 
C2- Preparing his students to be able to carry out solid scientific research 
C3- The ability to produce students who are able to work in scientific 
institutions and research centers    

             Teaching and Learning Methods 

The multiplicity of teaching and learning methods used in the Department of Life 
Sciences, the most important of these methods are:- (theoretical and practical 
lectures, discussions and dialogues, scientific trips, seminars for specific topics, 
students’ theoretical and practical research, office activities, and application in 
educational laboratories), which helps students access to the following results : -  
١ - The ability to distinguish between correct and incorrect information 
٢ - The ability to memorize and guess. 
٣ - The ability to link scientific concepts, principles and interpretations. 

 
  
 

            Assessment methods

  
small research projects 
Seminars. 
Scientific debate 
oral dialogue  
Daily, quarterly and final exams 
homework 
Writing and submitting periodic and weekly operational reports 
View scientific pictures of organisms, cells and other scientific parts 

  
  
 



 

  

  

  

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D 1- The student is able to train and work in research centers. 
D 2- The student is able to work in scientific laboratories. 
D 3- The student is able to educate the people who live with him to maintain 
their health and the health of their livestock.  



 

  

12. Infrastructure

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Discussion+	
Questions  

PPT(	Data	
Show)  

Medical	
helminthology  

KNOWLEDGE 
2 

١ 

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Flukes  KNOWLEDGE 2 ٢  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Fasciola	hepatica 
 &Fasciola	

gigantica  

KNOWLEDGE 2 ٣ 

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Liver	flukes  KNOWLEDGE 2 ٤  

Discussion	
+questions  

PPT(	Data	
Show 

intestinal	flukes  KNOWLEDGE 2 ٥  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Lung	fluke    KNOWLEDGE 2 ٦  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Cestoda    KNOWLEDGE 2 ٧  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Echinococcus    KNOWLEDGE 2 ٨ 

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Phylum	
Ashelminthes    

KNOWLEDGE 2 ٩  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

hook	worm    KNOWLEDGE 2 ١٠  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Capillaria	spp.	‐	
Tiny	Worms  

KNOWLEDGE 2 ١١  

PAPER	
EXAM	

 EXAM  2 12 



 

  

Medical	Helminthology 

Atlas of Helminthology and protozoology	 
 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

Textbook	of	helminthology	and	parasitology  
Journal of Helminthology  

Pub	med 
Wikipedia  

 

Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



 molecular
biology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Molecular	Biology	and	Microbial	
Genetics 

3. Course title/code 

Academic program in biology department 4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly 5. Modes of Attendance offered 

1st semester/ 4th grade 6. Semester/Year 

30 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-6-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 
1. A brief history and introduction to biomolecules, their importance to cellular work and their basics 

2. Definition of physical and chemical properties of molecules. 

3. The different forms of DNA and RNA 

4. The process of DNA replication 

5. The process of cloning and building of mRNA 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This course aims to increase the student's knowledge of the structure 
and properties of deoxygenated DNA, the methods of its replication, 
cloning and translation in different organisms, in addition to 
achieving the student's knowledge of the subject of controlling the 
process of gene expression in prokaryotic cells. This course also deals 
with the subject of mutations, their types, mutagens, and the transfer 
of genetic material between organisms. 



 

  

6. The process of translation and protein formation from amino acidsاض 
7. The process of controlling gene expression 

8. Mutations, their types, their importance, and mutagens and their types 

9. Methods of transferring matter and genetics between cells 

 

 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
-To familiarize the student with the structure and function of genetic 
material. 
٢ - That the student is acquainted with the principles and foundations of 

gene expression. 
٣ - To familiarize the student with the basic foundations for the growth and 

reproduction of all living organisms, including microscopic ones. 
٤ - Knowing the methods of transmission of genetic material and linking it 

to other courses such as pathology and genetic engineering  
  B. Subject-specific skills 

١. .Extracting the genetic material (DNA) from living organisms and 
viewing it visually, if possible, with a large mass of real and microscopic 
organisms. 
٢ . .Writing reports of work and experiments in the form of a report and 

daily observations. 

      Teaching and Learning Methods

  
- Lectures by presentation on Data Show 
Direct and discussion questions during the lecture and comparison between 
answers 
- Making discussion and guiding groups for the questions asked. 
- Refer to some scientific websites and explanatory videos on the Internet. 
- Explanation of the lectures simultaneously on Google Meet with the interaction 
of students and recording them for reference when needed 
- Making reports on specific topics and presenting them in the form of seminars 
or recording them in the form of a video clip. 

  
 

      Assessment methods  

Journal: written or oral
- monthly

Practical and theoretical reports 
  
  



 

  

  
 

  

  

 

C. Thinking Skills  
- Develop the student's ability to deal with technical means. 
٢ - Develop the student's ability to deal with the Internet. 
٣ - Develop the student's ability to deal with multiple media. 
٤ - Develop the student's ability to dialogue and discussion 
٥ - Develop the student's ability in the field of research and information 

extraction    

             Teaching and Learning Methods 

  
- Lectures by presentation on Data Show 
Direct and discussion questions during the lecture and comparison between 
answers 
- Making discussion and guiding groups for the questions asked. 

  
  
 

            Assessment methods

  
  

Journal: written or oral
- monthly

Practical and theoretical reports 
  
  
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1- Conducting seminars and electronic research 
D2 - Develop teamwork by dividing students into groups and assigning them 
to research a specific topic 
D3- Develop the spirit of leadership among students by selecting a group 
leader every week 
D4- Develop students’ ability to deliver lectures by explaining them on a 
video clip and presenting them  



 

  

12. Infrastructure

 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs Hours Week 

      
      

      

      

      

      

      



 pathogenic
bacteria



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Pathogenic bacteria 3. Course title/code 

Academic program ( Bachelor )  in 
biology department 

4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

1ST  –4th year 6. Semester/Year 

30 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 
Studying the different types of bacteria and identifying their general characteristics. 

Study of pathogenetic mechanisms. 

To identify the methods of diagnosing pathogenic bacterial species. 

Learn about treatment methods. 

 

 
 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This course description provides a brief summary of the most 
important characteristics of bacteria and the learning outcomes 
expected of the student to achieve, demonstrating whether he has 
made the most of the available learning opportunities. It must be 
linked to the description of the program 



 

  

 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
A1- Addressing the most important bacterial diseases, especially those that 
infect humans 
A 2- Introducing the student to how to diagnose bacterial diseases 
A3- That the student learns what are the appropriate treatments for each 
bacteria 

  B. Subject-specific skills 
B1 - The use of biochemical tests in the diagnosis of pathogenic bacteria 
B2 - Distinguish between the types of bacteria that cause diseases 
B3 - Prevention of pathogenic bacteria  

      Teaching and Learning Methods

 
-١ - Theoretical lecture 

2- The practical lecture 
3- Explanation and clarification 
4- Students’ participation in and discussion of some topics 

      Assessment methods  

  
١ - Daily, monthly and final exams 
٢- Discussion 
C. Thinking Skills  

C1- Discussing diseases caused by bacteria 
C2- Develop analytical thinking by understanding the controllability of 
bacterial diseases   

             Teaching and Learning Methods 

- Develop the student's mental capabilities to think, analyze and apply cloning. 
- Using modern educational means to teach the presentation of documentaries. 
Considering the test as a means of measuring the student's understanding 

  
 

            Assessment methods

  
- Reports preparation 
Theoretical and practical tests 
Oral and written short exams 
- homework 



 

  

  

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1- Preparing reports on bacterial diseases 
D2- Summer Training 



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Weekly	
+monthly	

exams  

Lecture  The relationship between 
humans and germs  

10 A 
2 

١ 

Weekly +monthly 
exams 

Lecture Natural flora, host 
defense mechanisms 

  

10 A 2 ٢  

Weekly +monthly 
exams 

Lecture Kinds of diseases 

  

10 A 2 ٣ 

Weekly +monthly 
exams 

Lecture staphylococcal bacteria 

 

10 A 2 ٤  

Weekly +monthly 
exams 

Lecture streptococcus globules 
bacteria 

 

10 A 2 ٥  

Weekly +monthly 
exams 

Lecture streptococcus globules 
bacteria 

 

10 A 2 ٦  

Weekly +monthly 
exams 

Lecture Neisseria, Clostridium 

 

10 A 2 ٧  

Weekly +monthly 
exams 

Lecture semester exam 

 

10 A 2 ٨ 

Weekly +monthly 
exams 

Lecture Bacillus bacteria 

 

10 A 2 ٩  

Weekly +monthly 
exams 

Lecture Escherichia bacteria, 
salmonella 

 

10 A 2 ١٠  

Weekly +monthly 
exams 

Lecture shickella bacteria, 
cholera 

 

10 A 2 ١١  

Weekly +monthly 
exams 

Lecture Brucella, Pseudomonas,  

Bacteroides 

10 A 

2 12 

Weekly +monthly 
exams 

Lecture , Haemophilus bacteria, 
Bordetella 

10 A 

2 13 



 

  

 

  

  

  
  
  

12. Infrastructure

Jawetz	Melnick	&	Adelbergs	Medical	
Microbiology	28	E	28th	Edition,	2019	
Google	scholar	

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

Success from grade 3 Pre-requisites

8 Minimum number of students 

50 Maximum number of students 

 

 
Weekly +monthly 

exams 
Lecture Treponema, Rickettsia 

Corynebacterium, 
Mycobacterium

10 A 
2 14 

Weekly +monthly 
exams 

Lecture exam 10 A 2 15 

  
 



 Scientific
research



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Scientific research 3. Course title/code 

Academic program for bachelor in 
biology department 

4. Programme(s) to which it contributes 

weekly 5. Modes of Attendance offered 

S1 \Y4 6. Semester/Year 

15 HR  7. Number of hours tuition (total) 

15/06/2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

Increase the student's awareness of the importance of the role of scientific research in the 
progress of society 
 
Qualifying the student to understand the theoretical and practical aspects 
 
The student learns the methods of writing research and evaluates the publication of research in 
scientific journals 
 
Familiarity with scientific research methods 
 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

The scientific research curriculum provides the theoretical and 
applied aspects for the student, which helps to understand and realize 
the role of scientific research in the progress of society 



 

  

 
 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1-A. Cognitive goals 
A2- . Employing knowledge and understanding in the field of competence 

    A3- . Assessment of obstacles to scientific research in Arab countries 
A4- Build knowledge of the theoretical aspects of scientific research 
methods 
A 5- . Gain experience writing research projects  

  B. Subject-specific skills 
B1 - Raising the student's ability to collect vocabulary and write a research 
project 
B2 - Scientific discussion and evaluation using inferential statistics in 
preparing the research project plan  

      Teaching and Learning Methods

  

Lecture method - explanation and clarification - writing the scientific report - the style of writing 

induction projects  
  
  
 

      Assessment methods  

Weekly, monthly and final exams - scientific discussion 
  
  
 

C. Thinking Skills  
C1- Observation and Perception 

    ٢ c. analysis and interpretation 
    ٣c. Encouragement for scientific research 

    ٤ c. Conclusion and evaluation    

             Teaching and Learning Methods 

  

Lecture method - explanation and clarification - writing the scientific report - the style of writing 

induction projects  
  



 

  

  
 

  

  

  
 

            Assessment methods

  
Weekly, monthly and final exams - scientific discussion 

  
  
  
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1- Develop leadership skills 
   .D 2- The ability to predict and extrapolate 

   D 3- . Employing the acquired procedures in the field of scientific thinking 
    .D-4 Enhancing language skills in writing a research project  



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Attendance - exams - 
weekly - monthly - 

scientific report 

PPT, LCTURES, 
SCIENTIFIC 

DISCUSSION
Introduction  Knowledge1 

1

Attendance - exams - 
weekly - monthly - 

scientific report 

PPT, LCTURES, 
SCIENTIFIC 

DISCUSSION 

Research concepts 
and elements 

Knowledge 
1 2

Attendance - exams - 
weekly - monthly - 

scientific report 

PPT, LCTURES, 
SCIENTIFIC 

DISCUSSION 
Obstacles to 

research in Arab 

countries 
 

Knowledge 

1 

3

Attendance - exams - 
weekly - monthly - 

scientific report 

PPT, LCTURES, 
SCIENTIFIC 

DISCUSSION 
Research 

Methodology 
 

Knowledge 

1 

4

Attendance - exams - 
weekly - monthly - 

scientific report 

PPT, LCTURES, 
SCIENTIFIC 

DISCUSSION 
Monthly exam 

Knowledge 
1 5

Attendance - exams - 
weekly - monthly - 

scientific report 

PPT, LCTURES, 
SCIENTIFIC 

DISCUSSION 
Type of research Knowledge1 6

Attendance - exams - 
weekly - monthly - 

scientific report 

PPT, LCTURES, 
SCIENTIFIC 

DISCUSSION 
Research 

plans 

Knowledge 

1 
7

Attendance - exams - 
weekly - monthly - 

scientific report 

PPT, LCTURES, 
SCIENTIFIC 

DISCUSSION 
Research 

conferences and 

scientific symposia

 

Knowledge 

1 

8

Attendance - exams - 
weekly - monthly - 

scientific report 

PPT, LCTURES, 
SCIENTIFIC 

DISCUSSION 
Graduation 

research projects 
 

Knowledge 

1 

9

Attendance - exams - 
weekly - monthly - 

scientific report 

PPT, LCTURES, 
SCIENTIFIC 

DISCUSSION 
Scientific 

Promotion 

Research

Knowledge 

1 

10



 

  

12. Infrastructure

Scientific Research Methods 
Prepared by Rebhi Abdel Qader 
Al-Jadili 2011 
Scientific Research Methods - 
Ahmed Kandil 

 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)
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Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

Success and graduate Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



احیاء مجھریة 
غذائیة



 
	

	١الصفحة 
	

		
 

 منوذج وصف املقرر

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

 

 وصف املقرر

ببة لفساد االغذية ، سيوفر وصف هذا املقرر توضيح مصادر تلوث االغذية و انواع امليكروبات النافعة و الضارة املرتبطة باألغذية مع االشارة اىل العوامل امل 
	امليكروبات املرضية املوجودة يف االغذية واالملام بطرق حفظ االغذية املختلفة .معرفة 

 

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

	احياء مجھرية غذائية	رمز المقرر/	اسم  .٣

	)البكالوريوس(الحياة البرامج االكاديميه في قسم علوم 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الرابعة/	االول 	السنة/	الفصل  .٦

	ساعة	30	)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	3/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

 دراسة املفاهيم االساسية يف علم االحياء اجملهرية يف االغذية

	
	
	
	
	
	



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	
	

	وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم  .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
	تطوير معرفة الطالب عن االحياء المجھرية التي تعيش في االغذية	‐1أ
	تحسين القدرة على االستيعاب وتفسير النتائج	‐‐2أ
	تطوير القدرات التطبيقية والقدرة على التحليل ودمج االفكار والمعلومات  	‐3أ
	لب على اعطاء حكم واھمية للمادة المتعلمةتطوير قدرة الطا	‐4أ
	

المھارات الخاصة بالموضوع 		‐ب 
	اكساب الطالب القدرة على المالحظة	‐	1ب
	ان يتعلم كيفية استعراض المفاھيم بشكل مبسط		‐	2ب
	experimentsالقيام بالتجارب 		‐	3ب
	االطالع على النتائج المختبرية  				‐4ب
	والتعلم طرائق التعليم      

المحاضرة وااللقاء
	)االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعليمية(	العروض التوضيحية 

	المناقشة التفاعلية
	التعليم الذاتي

	
	طرائق التقييم      
	
	اعداد التقارير -
	واجبات بيتية -
	اختبارات قصيرة شفھية وتحريرية -

	
	
مھارات التفكير	‐ج

	)االستالم /	التقبل(	االستقبال تعليم الطالب على  ‐1ج
	تطوير قدرة الطالب على االستجابة  ‐2ج
	)أعطاء قيمة (أن يتمكن الطالب من التقييم  ‐3ج
	تحسين قدرات الطالب على التنظيم القيمي   	‐4ج
		

	طرائق التعليم والتعلم     

	
‐	 	اجراء اختبارات علمية ممتعة	
‐	 	تنظيم محاضرات من اعداد الطلبة	



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

	

	طرائق التقييم 			
	
‐	 	تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في النشاطات	
	تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة 			‐

	.المتميزين 
	
	

	).الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور (المھارات  العامة والمنقولة 	‐د 
	تعليم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحريري ‐1د
	استخدام ادوات التكنولوجيا الحديثة في اعداد التقارير	‐2د
	تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل	‐3د
	تنمية قدرات الطالب على االستفادة من الوقت	‐4د
		

 

 بنية املقرر .١٠

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو املوضوع املطلوبةخمرجات التعلم  الساعات األسبوع

حماضرات وعرض  مقدمة عامة   املعرفه 2 1
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

العالقة بني الكائنات احلية  املعرفه 2 2
 اجملهرية واألغذية 

حماضرات وعرض 
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

حماضرات وعرض  التلوث املايكرويب لألغذية  املعرفه 2 3
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

حماضرات وعرض  التلف املايكرويب لالغذية املعرفه 2 4
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

العوامل الداخلية واخلارجية اليت  املعرفه 2 5
 تؤثر يف التلف املايكرويب 

حماضرات وعرض 
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

حماضرات وعرض  امتحان شهري  2 6
 تقدميي

 امتحان شهري

حماضرات وعرض  التسممات البكتريية املعرفه 2  7 ,
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

حماضرات وعرض  التسممات البكرتية املعرفه 2 8
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

حماضرات وعرض  طرق حفظ االغذية  املعرفه 2  9
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

حماضرات وعرض  طرق حفظ االغذية  املعرفه 2 10
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

حماضرات وعرض  امتحان   11
 تقدميي

 امتحان شهري

حماضرات وعرض  املعززات احليوية  املعرفه 2 12
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

حماضرات وعرض  التسممات الفطريه املعرفه 2  13,
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

حماضرات وعرض  مراجعه املعرفه  14
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

حماضرات وعرض  مراجعه املعرفه  15
 تقدميي

امتحان يومي 
 اومناقشه اوتقرير

  

	البنية التحتية  .١١

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

Food	microbiology	
Online	references	

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية
	

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	المھني والدراسات الميدانية
	

 

	القبول  .١٢

	ثالثةالنجاح من المرحله ال	المتطلبات السابقة

	8	أقل عدد من الطلبة 

	50	أكبر عدد من الطلبة 
 



بایولوجي جزیئي



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	اةقسم علوم الحي	القسم الجامعي / المركز .٢

	اسم / رمز المقرر .٣
  الجزيئي ووراثة االحياء المجھرية البيولوجي

Molecular	Biology	and	Microbial	Genetics	

	البرامج االكاديمية في قسم علوم الحياة	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الفصل االول	الفصل / السنة .٦

	عةسا٣٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	6/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

 . نبذة تاريخية وتعريفية عن الجزيئات الحيوية واھميتھا بالعمل الخلوي واساسياتھا١
 . التعريف بالصفات الفيزيائية والكيميائية للجزيئات.٢
 RNAو كذلك DNA. األشكال المختلفة للحامض النووي ٣
	.  عملية تضاعف الدنا٤

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

يھدف ھذا المقرر الى زيادة معرفة الطالب في تركيب وخصائص الحمض النووي منقوص 
الى  إضافةاالوكسجين وطرق تضاعفه واستنساخه وترجمته في الكائنات الحية المختلفة 

الطالب في موضوع السيطرة على عملية التعبير الجيني في الخاليا بدائية النواة.  تحقيق معرفة
موضوع الطفرات وانواعھا والمطفرات وعمليات نقل المادة الوراثية  أيضايتناول ھذا المقرر 

	بين الكائنات.



 
	٢الصفحة 

  . عملية االستنساخ وبناء الحامض النووي الرايبي المرسل٥
. عملية الترجمة وتكوين البروتين من االحماض االمينية٦
  . عملية السيطرة على التعبير الجيني٧
  وانواعھا واھميتھا والمطفرات وانواعھا اتالطفر. ٨
  . طرق نقل المادة والوراثية بين الخاليا ٩

  

	رائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وط .١٠

	والفھم  المعرفة-أ
  ان يتعرف الطالب على تركيب ووظيفة المادة الوراثية.- -١
  واسس التعبير الجيني. مبادئتٌعرف الطالب على يان - ٢
  ان تٌعرف الطالب على المرتكزات االساسيةٌ لنمو وتكاثر كل كائنات الحية ومنھا المجھرية.- ٣
النتقال للمادة الوراثية وربطھا بالمقررات االخرى مثل االمراضية والھندسة التعرف على طرق ا- ٤

  الوراثية
 	

  الخاصة بالموضوع  المھارات- ب 
من كائنات الحية ومشاھدتھا بشكل عيني ان  DNAالمادة الوراثية  استخالص .١

  والمجھرية.بالكتلة الكبيرة من الكائنات الحقيقية  أمكن
	 يومية.رب بصيغة تقرير والمشاھدات اكتابة تقارير العمل والتج .٢

	طرائق التعليم والتعلم      
  
  Show	Dataالمحاضرات   بطريقة العرض على   -
  االسئلة المباشرة والنقاشية   خالل المحاضرة والمفاضلة بين االجابات  -
  عمل مجاميع نقاشية واالرشادية لألسئلة المطروحة.  -
  على شبكة االنترنيت.التوضيحية  والفيدي ومقاطعةٌ العلمياالسترشاد ببعض المواقع    -
شرح للمحاضرات بصورة متزامنة على غوغل ميت مع تفاعل الطلبة وتسجيلھا للرجوع اليھا وقت  -

  الحاجة
	فيديو.مقطع مواضيع معينة وتقديمھا على شكل سيمنارات او تسجيلھا على شكل  يعمل تقارير ف -
  
	

	طرائق التقييم      
  
  ومية: تحريٌرية او شفويةً الي  -
  الشھرية  -
  والنظرية ةالتقارير العملي  -
  
	



 
	٣الصفحة 

  

  التفكير مھارات-ج
  .يةالطالب على التعامل مع وسائل التقن تنمية قدرة -1
  قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت. تنمية- ٢
  الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة. تنمية قدرة- ٣
  ةالحوار والمناقشقدرة الطالب على  يرتطو- ٤
  تطوير قدرة الطالب في مجال البحث واستخالص المعلومات. - ٥

  طرائق التعليم والتعلم    

  Show	Dataالمحاضرات   بطريقة العرض على 
  االسئلة المباشرة والنقاشية   خالل المحاضرة والمفاضلة بين االجابات  -
  عمل مجاميع نقاشية واالرشادية لألسئلة المطروحة  -

  طرائق التقييم   
  اليومية: تحريٌرية او شفويةً   

  الشھرية  -
  والنظرية ةالتقارير العملي  -
  
  

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  عمل سمنرات و بحوث الكترونية  -١د
  ة الى مجاميع وتكليفھم للبحث في موضوع معينتنمية العمل الجماعي من خالل تقسيم الطلب -٢د
  تنمية روح القيادة  لدى الطلبة من  خالل اختيار قائد للمجموعة كل اسبوع -٣د
	تنمية قدرة الطلبة على القاء المحاضرات من خالل شرحھا على مقطع فديو و تقديمھا   -٤د



 
	٤الصفحة 

  

  

  

	بنية المقرر .١١

الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
لوحدة / أو اسم ا

	طريقة التقييمطريقة التعليم	الموضوع

 لمحة تعريفية	٢	االول
	وتاريخية

شرح عام للمادة 
مع استعراض 	الوراثية

  الكتشافات العلماء

محاضرة مع 
	العرض 

اسئلة 
	وكوزات

الحامض النووي 	٢	الثاني
	المنقوص االوكسجين

التركيب والخواص 
	للدنا

محاضرة مع 
	العرض

اسئلة 
 وكوزات

التنظيم والتركيب 	٢	لثالثا
  داخل الخلية 	الجيني

الجين والجينوم 
والكروموسوم 
	وتنظيمھا

محاضرة مع 
 العرض

اسئلة 
 وكوزات

تضاعف المادة 	التضاعف	٢	الرابع
	الوراثية

محاضرة مع 
 العرض

اسئلة 
 وكوزات

االنزيمات المشاركة 	٢	الخامس
	بالتضاعف

الفرق بين عمل 
	االنزيمات ومھامھا

مع محاضرة 
 العرض

اسئلة 
 وكوزات

  ٢  السادس
االمتحان الفصلي 

 االول
  

    

  وعمله mRNAبناء 	االنتساخ	٢	بعالسا
محاضرة مع 
 العرض

اسئلة 
 وكوزات

محاضرة مع 	بناء البروتين	الترجمة	٢	ثامنال
 العرض

اسئلة 
 وكوزات

بناء البروتين 	٢  التاسع
	والشفرات وتنضيجه

معرفة الشفرات والية 
	بناء البروتين

محاضرة مع 
 العرض

اسئلة 
 وكوزات

كيفية حدوثھا 	الطفرات	٢  العاشر
	على الدناوالتأثيرات

محاضرة مع 
 العرض

اسئلة 
 وكوزات

 التأثيرانواعھا واشكال 	انواع الطفرات	٢  الحادي عشر
	على الكائن

محاضرة مع 
 العرض

اسئلة 
 وكوزات

المواد المسؤولة عن 	المطفرات	٢  عشر الثاني
	الھاالتطفير واشك

محاضرة مع 
 العرض

اسئلة 
 وكوزات

نقل المادة الوراثية بين 	٢  عشر الثالث
	الخاليا

التوصيل والتحول 
	واالقتران

محاضرة مع 
 العرض

اسئلة 
 وكوزات

التعبير السيطرة على 	٢  الرابع عشر
	الجيني

Lac	Operon	
Tryptophan	
operon	

محاضرة مع 
 العرض

اسئلة 
 وكوزات

 الفصلي االمتحان	٢  الخامس عشر
				الثاني



 
	٥الصفحة 

  

  

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

  ٢٠١٢عباس الجنابي  أ.د البايولوجي الجزيئي /
Molecular	Biology:	Principles	of	Genome	

Function	
Nancy	L	Craig	,Orna	Cohen‐Fix,	Rachel	Green,	

Carol	W	Greider,	Gisela	Storz,	Cynthia	
Wolberger.	Oxford	University	Press	2010	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
www.worldMolecularBiology.org

على سبيل  مل(وتشالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		أكبر عدد من الطلبة 

  



بكتریا مرضیة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	بكتريا مرضية	اسم / رمز المقرر .٣

	جوجل ميت، ادمودو	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	٢٠٢٠/٢٠٢١األول 	الفصل / السنة .٦

	اسبوعيا) ساعتينساعة ( ٣٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	١٥/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	: أھداف المقرر .٩

	دراسة االنواع البكتيرية المختلفة و التعرف على خضائصھا العامة.
.دراسة اليات االمراضية

 .التعرف على طرق تشخيص االنواع البكتيرية الممرضة
 .لى طرق العالجالتعرف ع

 
	
	

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

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا  بكتريايوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً ألھم خصائص ال
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  ة. والبد من الربط بينھا وبين وصف المتاحالتعلم مبرھنا

	البرنامج.



 
	٢الصفحة 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

  المعرفة والفھم  -أ
  التطرق الى اھم االمراض البكتيرية و خصوصا التي تصيب االنسان.-١أ
  تعريف الطالب على كيفية تشخيص االمراض البكتيرية.-٢أ
	ان يتعلم الطالب ماھي العالجات المناسبة لكل بكتريا.-٣أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  استخدام الفحوص البايوكيميائية في تشخيص البكتريا المرضية.– ١ب
  التمييز بين االنواع البكتيرية المسببة لالمراض – ٢ب
	الوقاية من البكتريا الممرضة. – ٣ب

	طرائق التعليم والتعلم      
  المحاضرة النظرية  - ١
  حاضرة العمليةمال - ٢
  رح و التوضيحالش - ٣
  مشاركة الطلبة في بعض محاور المواضيع و مناقشتھا - ٤
  
  
	

	طرائق التقييم      
  االمتحانات اليومية و الشھرية و النھائية - ١
  النقاش - ٢
  
	

  مھارات التفكير -ج
  مناقشة حاالت مرضية متسببة عن البكتريا -١ج
	 االمراض البكتيريةتطوير التفكير التحليلي عن طريق فھم قابلية السيطرة على  -٢ج

طرائق التعليم والتعلم 
  تنمية قدرات الطالب العقلية على التفكير والتحليل وتطبيق االستنساخ. -
  استخدام الوسائل التربوية الحديثة في تدريس عرض األفالم الوثائقية. -

  اعتبار االختبار وسيلة لقياس مدى فھم الطالب
  
  
	



 
	٣الصفحة 

  

	طرائق التقييم      
  ريرإعداد التقا

  االختبارات النظرية والعملية
  االمتحانات القصيرة الشفوية والكتابية

	الواجب المنزلي -

  المھارات العامة والقابلة للتحويل (مھارات أخرى ذات صلة بقابلية التوظيف والتنمية الشخصية) - د
  اعداد تقارير عن االمراض البكتيرية -١د
  التدريب الصيفي -٢د



 
	٤الصفحة 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

العالقة بين االنسان 	١٠أ	٢	١
	والجراثيم

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

الفلورا الطبيعية، اليات 	١٠أ	٢	٢
	دفاع المضيف

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 شھريةال

	انواع األمراض	١٠أ	٢	٣
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

بكتريا المكورات 	١٠أ	٢	٤
	العنقودية

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

بكتريا المسبحيات 	١٠أ	٢	٥
	الكروية

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

بكتريا المسبحيات 	١٠أ	٢	٦
	الكروية

االمتحانات  اضرةالمح
االسبوعية و 

 الشھرية

بكتريا النايسيريا، 	١٠أ	٢	٧
	الكلوستريديوم

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

	امتحان فصلي	١٠أ	٢  ٨
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	بكتريا الباسلس	١٠أ	٢  ٩
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

ريا االيشريشيا، بكت	١٠أ	٢  ١٠
	السالمونيال

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

بكتريا الشيكال، 	١٠أ	٢  ١١
	الكوليرا

االمتحانات 	المحاضرة
االسبوعية و 

	الشهرية

	١٠أ	٢  ١٢
بكتريا البروسيال، 

السيدوموناس، 
	البكترويدز

االمتحانات 	المحاضرة
االسبوعية و 

	الشهرية

موفيالس، بكتريا الھي	١٠أ	٢  ١٣
	البورديتيال

االمتحانات 	المحاضرة
االسبوعية و 

	الشهرية

	١٠أ	٢  ١٤
بكتريا 

الكورنيبكتريوم، 
المايكوبكتريوم، 

االمتحانات 	المحاضرة
االسبوعية و 

	الشهرية



 
	٥الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:ءات القرا
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

Jawetz	Melnick	&	Adelbergs	Medical	
Microbiology	28	E	28th	Edition,	2019	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
Google scholar	

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

	النجاح من المرحلة الثالثة	المتطلبات السابقة

	٨	أقل عدد من الطلبة 

	٥٠	أكبر عدد من الطلبة 

  

	تريبونيما، ريكيتسيا

	امتحان فصلي	١٠أ	٢  ١٥
االمتحانات 	المحاضرة

االسبوعية و 
	الشهرية



علم االجنة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

  قسم علوم الحياة    	القسم الجامعي / المركز .٢

 االجنه والتكوين	اسم / رمز المقرر .٣

  اجبارية	البرامج التي يدخل فيھا .٤

  مدمج	أشكال الحضور المتاحة .٥

 رابعهحله الالمر \ ولالفصل اال	الفصل / السنة .٦

  ٣٥	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨
٢٠٢١ 

	أھداف المقرر .٩

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

 ررلمقا فصو رفويًايمقتضً◌  اھقيتحق بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ
 طبرلا نم دالب.و لمتاحةا ملتعلا رصف نم وىلقصا دةالستفاا حقق دق نكاإذا  عما زاجايذا إھ
  .؛نامجرلبا ناھرمب◌ً  فصو نيبو اھنيب

 

  

	



 
	٢الصفحة 

	.كيفية استطاعة جسم البالغ انتاج جسم اخر  -  ١كيفية استطاعة البيضة املخصبة تكوين جسم البالغ 

	
	
	
	
	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

  –المعرفة والفھم  -أ
تزويد طلبة قسم علوم احلياة باهم املبادئ والفروع االساسية لعلم احلياة مبا ميكن اخلريج من توظيف تلك املعارف يف جمال .١أ

   االختصاص
تأھيل طلبة قسم علوم الحياة ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم االساسية كالعلوم   -٢أ

اء، الفسلجة، البيئة، الفطريات وغيرھا الكثير لبناء قاعدة علمية للطالب تخدم برامجه االحياء المجھرية، الكيمي
    المستقبلية للعمل بالمجتمع واالستفادة منھا في الحياة العملية.

  اكتساب مھارات البحث العلمي في مجال علوم الحياة  -
  
	

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
   صة بالمقرر.األھداف المھاراتية الخا- ١ب

وابداء الرأي االصح علمياً وفق استنادات   االستقصاء العلمي والتقويم و المناقشات العلمية البنائة ‐
  علمية صحيحية

   - ٢ب
   - ٣ب
	    -٤ب
	طرائق التعليم والتعلم      

  األھداف المھاراتية الخاصة بالمقرر.
 الصحيحة والمعلومة الخطأالقدرة العالية على التمييز بين المعلومة     -١  ‐

  القدرة على الحفظ والتخمين   - ٢
  

	
	طرائق التقييم      

  
لقياس معرفة الحقائق العلمية واستيعابھا وتطبيقھا في مواطن جديدة وقياس   االختبارات الموضوعية -

 -التذكر وذلك عن طريق ما يلي:
  او الخطأ.  اسئلة الصح -
  اسئلة االختيارات المتعددة. -
  ).matching items(   اسئلة المقابلة -

  ).completionاسئلة اكمل العبارة او الجملة ( -

  



 
	٣الصفحة 

  

  
	
  مھارات التفكير -ج

التشجيع على تطوير الفكر العلمي والبحثي وروح السعي للطلبة في الحفظ والتخمين و تحفيزه نحو - -١ج
 قبل التذكر.   التفكير الناقد والتفكير في مرحلة

  الذھني في بلورة االفكار االبداعية لبعض الطلبة الموھوبين. استخدام العصف -
  
	

	طرائق التعليم والتعلم     

  
  
	
	طرائق التقييم    
  

لقياس معرفة الحقائق العلمية واستيعابھا وتطبيقھا في مواطن جديدة وقياس    االختبارات الموضوعية
 -التذكر وذلك عن طريق ما يلي:

  او الخطأ.  اسئلة الصح -
  اسئلة االختيارات المتعددة. -
  ).matching items(   اسئلة المقابلة -

  completionاسئلة اكمل العبارة او الجملة ( -

  
  
	

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
   السعي الدائم للتعاون والعمل الجماعي. -١د
زيادة مھارات االتصال والتواصل والتدريب وتكنولوجيا المعلومات ووضع استراتيجيات لذلك في  - ٢د 

بالغة العربية واالنكليزية) في فن   فريق العمل تعزيز المھارت اللغوية (اجادة التحدث والكتابة والفھم 
  االستماع وفن االقناع والحوار.

  
 	



 
	٤الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

١-Teching	concepts	versus	facts	in	
developmental	biology  	

٢-Current	ethical	problems	in	cell	biology  	
٣-The	missing	dimension	in	developmental	

biology	education	4‐Ader	M.,	Tanaka	E.	M.	
(2014).	"Modeling	human	development	in	3D	
culture".	Current	Opinion	in	Cell	Biology.	31:	
23–28.	5‐Brand,	U;	Hobe,	M;	Simon,	R	(2001).	

"Functional	domains	in	plant	shoot	
meristems".	BioEssays.	23	(2):	134–41	6‐

Kimelman	D.,	Martin	B.L.	(2012).	"Anterior‐
posterior	patterning	in	early	development:	
three	strategies".	Wiley	Interdisciplinary	
Reviews‐Developmental	Biology.	1:	253	

	بنية المقرر .١١

	ت التعلم المطلوبةمخرجا	الساعات	األسبوع
اسم الوحدة / 
المساق أو 
	الموضوع

	طريقة التقييمطريقة التعليم

ة الطبية . جنبايولوجية التكوين واال  ٢  االول
Spermatogensis 

INTRODUCTIO N 
TO 

DEVELOBMENT 
AL BIOLOGY    

وفق النقطة   وحسب 
  احلاجة   ١١

  وحسب  ١٠وفق النقطة 

واملرحلية يف دورة: الفرتات التكوينية   ٢  الثاين
Oogenesis 

   CELL CYCLE      وفق ١١وحسب
 النقطة احلاجة 

 وفق النقطة وحسب احلاجة  ١١

احملددات السايتوبالزمية . العملي:   ٢   الثالث
cleavage of amphioxus   

CYTOPLASMIC 
SIGNALS   

وفق النقطة ١١  
  وحسب احلاجة  

 وفق النقطة وحسب احلاجة  ١١

 cleavage of fishخلاليا اجلذعية  :  ا  ٢  الرابع

embryo   
STEM CELLS     وفق النقطة ١١

  وحسب احلاجة  
  وفق النقطة احلاجة ١١وحسب  

تكوين االمشاج/ الذكرية العملي:    ٢  اخلامس 
cleavage of frog   

SPERMATOGA 
MY   

وفق النقطة ١١  
  وحسب احلاجة  

 وفق النقطة ١١وحسب  

وفق النقطة ١١     chick embryo    FERTILIZATION    ٢   السابع 
  وحسب احلاجة  

  وفق النقطة احلاجة ١١وحسب  

  
  التاسع 
  
  
  

 :٢     cleavage of chick embryo  BLASTULA     وفق ١١وحسب
  النقطة احلاجة

  وفق النقطة احلاجة١١وحسب   

وفق ١١وحسب     ND EXAM   ND ٢  عشر 
  النقطة احلاجة

  نقطة احلاجةوفق ال١١وحسب   

 section inتكوين العصيبة العملي:       ٢  الثالث عشر

chick embryo  
EMBERIOGENEI 

S  
وفق النقطة ١١  

  وحسب احلاجة  
  وفق النقطة احلاجة ١١وحسب  



 
	٥الصفحة 

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

	٢٤	أقل عدد من الطلبة 

	٥٣	أكبر عدد من الطلبة 

  



علم الدیدان



 
	

	١الصفحة 
	

		
 

 نموذج وصف المقرر

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

 

 وصف المقرر

التي تصيب اإلنسان لغرض التعريف باألھمية الطبية واالقتصادية لدورھا في اإلصابة باألمراض. ان يفھم الطالب النواحي  للديدان الطفيليةدراسة تفصيلية 
	. اضافه الى دراسة كيفية التعرف و تشخيص الطفيلياتللديدان الطفيلية  البايولوجي ، الوبائي، و االمراضية المتعلقة بالوصف 

 

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

	علم الديدان	رمز المقرر/	اسم  .٣

		البرامج التي يدخل فيھا .٤

	مدمج‐اسبوعي	المتاحةأشكال الحضور  .٥

	الرابعة	\االول	السنة/	الفصل  .٦

	ساعة	24	)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	12‐06‐2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

الھدف من ھذا المقرر ھو ابراز دور علم الديدان على انه واحد من العلوم الحديثة المھمة ويتم معرفه طرق 
بعض النماذج المھمة كذلك التعرف على بعض االمراض التي تسببھا بشكل تفصيلي  تصنيف كل منھا ودراسة

 .من حيث المسببات ودورات الحياة وطرق االنتشار والوقاية
وبالتالي مساعدة الطبيب في الوصول الى التشخيص الصحيح واستخدام التقنيات الحديثة في التشخيص 	

 .والطرق المختبرية في عمل التحاليل
	
	
	
	



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	
	
	

 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
 تعريف الطالب على الصفات العامة للديدان الطفيلية واسس تصنيفھا والمميزات العامة لھا ‐1أ

 وغيرھا من المواضيع ذات الصلة
  
 التعرف على انواع الطفيليات المختلفة وطرق تصنيفھا وتشخيصھا -‐2أ

 التعرف على االمراض االنتقالية بين االنسان والحيوان ومسبباتھا وطرق تشخيصھا واالعراض	‐3أ

 المرضية لكل وطرق الوقاية منھا.
  
 		التعرف على الفوائد العامة وااالضرار التي تسببھا بعض انواع الديدان الطفيلية‐‐4أ
الماشية والوقايه من ھذه االمراض لتالفي االضرار التعرف على االمراض التي تسببھا الديدان الطفيلية في ‐5أ

 االقتصاد

			
	المھارات الخاصة بالموضوع 		‐ب 
 التعرف على انواع االمراض االنتقالية بين االنسان والحيوان ومسبباتھا وطرق تشخيصھا‐	1ب

 القدرة على تصنيف الكائنات الحية على اسس علمية صحيحة	–	2ب 

 .في مجموعات او بشكل مستقل النجاز تكليف معينالقدرة على العمل 	–	3ب 
 القدرة على القاء محاضرة علمية	‐4ب 

	طرائق التعليم والتعلم      
	
تزويد طلبة قسم علوم الحياة باھم المبادئ والفروع االساسية لعلم الحياة بما يمكن الخريج من توظيف تلك    ‐أ

 .المعارف في مجال االختصاص

قسم علوم الحياة ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعلم االجنة لبناء قاعدة علمية للطالب تأھيل طلبة  ‐2أ 
    .تخدم برامجه المستقبلية للعمل بالمجتمع واالستفادة منھا في الحياة العملية

  اكتساب مھارات البحث العلمي في مجال علوم الحياة ‐3أ

 لتقريب الصورة الذھنيةعمل المحاضرات عن طريق الداتا شو  ‐أ4

	
	
	

	طرائق التقييم      
 .القدرة على تطبيق تقنيات البايولوجية الحديثة مع األخذ بنظر االعتبار النتائج ودقتھا‐1ب

ة وابداء الرأي االصح علمياً وفق استنادات علمي  االستقصاء العلمي والتقويم و المناقشات العلمية البنائة ‐ 2ب 
 	صحيحية

 مناقشة للطلبة عن طريق محاضرات وحلقات نقاشية باالستناد على المصادرعمل ‐ب3

	



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

	
	
	
	مھارات التفكير	‐ج
 
 اخراج طلبة قادرين على التعليم في المؤسسات العلميه والتدريب على العمل في المختبرات‐1ج

 اعداد طلبه كي يكون قادرين على انجاز البحوث العلمية الرصينة‐2ج

		اخراج طلبة قادرين على العمل في المؤسسات العلميه والمراكز البحثيهالقدرة على  -‐3ج
		

	طرائق التعليم والتعلم     
المحاضرة النظرية ( ‐:واھم ھذه الطرق ھي, تعدد طرائق التعليم والتعلم المستخدمه في قسم علوم الحياة

 لمواضيع معينة ، بحوث الطلبة النظرية والعملية ،المناقشات والحوارات، السفرات العلمية، الحلقات النقاشية
ائج التالية مما يساعد الطلبة في الوصول الى النت) التطبيق في المختبرات التعليمية, النشاطات المكتبية, والعملية 

:‐ 

 القدرة العالية على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الخطأ   ‐1

 .القدرة على الحفظ والتخمين   ‐2

 .القدرة على ربط المفاھيم والمبادئ والتفسيرات العلمية   ‐3

	
	
	
	طرائق التقييم    

    المشاريع البحثية الصغيرة

 ).السمنار(الحلقات الدراسية 

  النقاش العلمي

  الحوار الشفوي

 االمتحانات اليومية والفصلية والنھائية

 الواجبات البيتية

  واالسبوعيةكتابة وتقديم التقارير العملية الدورية 

   مشاھدة الصور العلمية للكائنات والخاليا واالجزاء العلمية االخرى

  
	
	
	
	
	).المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (	المھارات  العامة والمنقولة 	‐د 
 .الطالب قادر على التدريب والعمل في المراكز البحثية‐1د

 .المختبرات العلميه الطالب قادر ان يعمل في	‐2د 
 .الطالب قادر على توعية الناس الذي يعيشون معه للحفاظ على صحتھم وصحه ماشيتھم	‐3د
		

 



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

	بنية المقرر .١١

	الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
المساق /	اسم الوحدة 

	أو الموضوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم

1 2 KNOWLEDGE  Medical	
helminthology 

Presentat
ion(	Data	
Show) 

Quiz+	
Exam.+	
practical 

2 2 KNOWLEDGE  Flukes Presentat
ion(	Data	
Show) 

Quiz+	
Exam.+	
practical 

3 2 KNOWLEDGE  Fasciola	
hepatica	&	
Fasciola	
gigantica 

Presentat
ion(	Data	
Show) 

Quiz+	
Exam.+	
practical 

4 2 KNOWLEDGE  Liver	flukes Presentat
ion(	Data	
Show) 

Quiz+	
Exam.+	
practical 

5 2 KNOWLEDGE  intestinal	
flukes 

Presentat
ion(	Data	
Show) 

Quiz+	
Exam.+	
practical 

6 2 KNOWLEDGE  	Lung	fluke Presentat
ion(	Data	
Show) 

Quiz+	
Exam.+	
practical 

7 2 KNOWLEDGE  	Cestoda Presentat
ion(	Data	
Show) 

Quiz+	
Exam.+	
practical 

8 2 KNOWLEDGE  	Echinococcus Presentat
ion(	Data	
Show) 

Quiz+	
Exam.+	
practical 

9 2 KNOWLEDGE  Phylum	
	Ashelminthes 

Presentat
ion(	Data	
Show) 

Quiz+	
Exam.+	
practical 

10 2 KNOWLEDGE  	hook	worm Presentat
ion(	Data	
Show) 

Quiz+	
Exam.+	
practical 

11 2 KNOWLEDGE  Capillaria	spp.	
Tiny	Worms	‐ 

Presentat
ion(	Data	
Show) 

Quiz+	
Exam.+	
practical 

12	2	KNOWLEDGE  EXAM		PAPER	
EXAM	



 
	

	٥الصفحة 
	

		
 

 

	البنية التحتية  .١٢

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

Medical	Helminthology 

Atlas of Helminthology and protozoology	 
 
	

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية

Textbook	of	helminthology	and	parasitology	
Journal of Helminthology 

Pub	med 

Wikipedia 

	

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	المھني والدراسات الميدانية
	

 

	القبول  .١٣

	النجاح من المرحله الثالثة	المتطلبات السابقة

	8	أقل عدد من الطلبة 

	50	أكبر عدد من الطلبة 
 



منھج بحث



١الصفحة 

نموذج وصف المقرر

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

وصف المقرر

يوفر منھج البحث العلمي الجوانب النظرية والتطبيقية للطالب والذي يساعد على فھم وادراك دور البحث العلمي 
	في تقدم المجتمع

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

	منھج البحث العلمي	رمز المقرر/	اسم  .٣

البرامج االكاديمية في قسم علوم الحياة	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	رابعة\االول 	السنة/	الفصل  .٦

	ساعة	15	)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	15‐6‐2021	الوصف تاريخ إعداد ھذا  .٨

أھداف المقرر .٩

زيادة ادراك الطالب على اھمية دورالبحث العلمي في تقدم المجتمع 
تاھيل الطالب على ادراك الجوانب النظرية والتطبيقية 

تعرف الطالب على اساليب كتابة البحوث وتقيم نشر البحوث في المجالت العلمية
، التعرف على مناھج البحث العلمي



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
	االھداف المعرفية .	ا‐1أ
	توظيف المعرفة والفھم في مجال االختصاص .			‐2أ

	تقيم معوقات البحث العلمي في الدول العربية.			‐3أ    
	بناءااللمام بالجوانب النظرية لمناھج البحث العلمي 	‐4أ
	اكتساب خبرة في كتابة مشاريع البحث.		‐5أ
		

	المھارات الخاصة بالموضوع 		‐ب 
	رفع قدرة الطالب على تجميع المفردات وكتابة مشروع البحث ‐	1ب
	المناقشة العلمية والتقويم باستعمال االحصاء االستداللي في اعداد خطة مشروع البحث 	‐	2ب
		‐	3ب
					‐4ب

	طرائق التعليم والتعلم      
	
	

 ثاسلوب كتابة مشاريع الح –كتابة التقرير العلمي  –الشرح والتوضيح  –طريقة المحاضرة     
	
	

	طرائق التقييم      
	

 النقاش العلمي -االمتحانات االسبوعيه والشھرية والنھائية
	
	
	
	مھارات التفكير	‐ج
 المالحظة واالدراك ‐1ج

 ج . التحليل والتفسير٢    
 البحث العلمي  ج. التشجيع على٣    
 ج . االستنتاج و التقييم٤    
			
		

	طرائق التعليم والتعلم     

	
	اسلوب كتابة مشاريع البحث‐كتابة التقرير العلمي–الشرح والتوضيح ‐طريقة المحاضرة

	
	طرائق التقييم    



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

 النقاش العلمي -االمتحانات االسبوعيه والشھرية والنھائية
	
	
	
	
	).المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (	العامة والمنقولة المھارات  	‐د 
 تطوير مھارات القيادة  ‐1د
 القابلية على التنبوء واالستقراء-٢. د  

 . توظيف االجراءات المكتسبة في مجال التفكير العلمي  -٣د   
 تعزيز المھارات اللغوية في كتابة مشروع البحث٤-. د   
	
		

 

	بنية المقرر .١١

	الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
المساق /	اسم الوحدة 

	أو الموضوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم

1 
	المعرفة و الفھم	1

مقدمة ونظرة 
 تاريخية 

لمحاضرة
النقاش العلمي 

 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

2 1 

الفھمالمعرفة و 
 –مفھوم البحث 
 عناصر البحث

لمحاضرة
النقاش العلمي 

 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

3 1 

المعرفة و الفھم
معوقات البحث في 

 الدول العربية
لمحاضرة

 النقاش العلمي  
 –لحضور 

 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

4 1 

المعرفة و الفھم
مناھج البحث 

 العلمي
النق لمحاضرة 

اش العلمي
 –لحضور 

 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

5 1 

المعرفة و الفھم
لمحاضرة امتحان شھري

النقاش العلمي 
 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

6 1 

المعرفة و الفھم
النق لمحاضرة  انواع البحوث

اش العلمي
 –لحضور 

 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

لمحاضرة خطة البحث العلمي المعرفة 1 7
النقاش العلمي 

 –لحضور 
 –االمتحانات 



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

 –االسبوعية  
التقرير  –الشھرية 
 العلمي

8 1 

المعرفة و الفھم
بحوث المؤتمرات 

 العلميةوالندوات 
النق لمحاضرة 

اش العلمي
 –لحضور 

 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

9 1 

المعرفة و الفھم
مشاريع بحوث 

 التخرج
لمحاضرة

النقاش العلمي 
 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

10 1 

المعرفة و الفھم
بحوث الترقيات 

 العلمية
النق لمحاضرة 

اش العلمي
 –لحضور 

 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

11 1 

المعرفة و الفھم
مستلزمات النھوض 

بالبحث في الدول 
 العربية

لمحاضرة
النقاش العلمي 

 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

12 1 

المعرفة و الفھم
النقاش العلمي  االقتباس 

لمحاضرة
 –لحضور 

 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

13 1 

المعرفة و الفھم
تقديم البحوث للنشر 
في المجالت العلمية

لمحاضرة 
النقاش العلمي 

 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

14 1 

المعرفة و الفھم
 المجالتاسس تقييم 

 العلمية
النق لمحاضرة 

اش العلمي
 –لحضور 

 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

15 1 

المعرفة و الفھم
كتابة مشاريع 

 البحوث
لمحاضرة

النقاش العلمي 
 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

 

	البنية التحتية  .١٢

	:المطلوبةالقراءات 
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

اعداد ربحي عبد القادر الجديلي    مناھج البحث العلمي
2011 

	احمد قنديل ‐   مناھج البحث العلمي

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية
	



 
	

	٥الصفحة 
	

		
 

على سبيل وتشمل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	المھني والدراسات الميدانية
	

 

	القبول  .١٣

	ثالثةنجاح من المرحله ال	المتطلبات السابقة

	8	أقل عدد من الطلبة 

	50	أكبر عدد من الطلبة 
 



قسم علوم الحياة 

الفصــل الثــاني 
المرحلة االولى



Arabic



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Arabic language 3. Course title/code 

Academic program of biological 
department 

4. Programme(s) to which it contributes 

weekly 5. Modes of Attendance offered 

course 6. Semester/Year 

15 hr 7. Number of hours tuition (total) 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

We will describe a course in the Arabic language that a bachelor 
student needs in the Department of Life Sciences, where the Arabic 
language consists of (grammar, dictation, construction, literature) 
and because of the importance of the subject and the fact that e-
learning is limited to rules and spelling, as the rules: (dividing the 
word into a noun, verb and letter and their signs, then What is the 
verb, the subject, the object, the subject, the subject, the predicate, 
the transcribers, the present tense cases, and the dictation: (how to 
write the hamza and its types, writing the number and the counted, 
writing the letters which exist only in arabic, drawing the simplified 
and bound t, and finally an explanation of common mistakes and 
then how to improve the font) 



 

  

14-6-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 
1. An introduction to the Arabic language, its divisions, and the benefits of learning it 

2. Introducing the rules and their importance in changing the meaning and making the student speak and write 
correctly 
3. Defining spelling and its importance in changing the form and meaning of the word 

4. What are the three parts of the word (noun, verb, letter) and their signs? 

5. What is the verb, subject, object, and ways to know them? 

6. The importance of learning dictation, the drawing of the hamza and the simplified taa’, and the difference between 
the dhad and the za’ 
     7. Applications of the above from each vocabulary, and learn how to correct pronunciation of words and letters 

 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1-a- Cognitive objectives 
A1- That the student recognize the structure of the word, its divisions and 
its meanings 
A2- To familiarize the student with correct writing. 
A3- To familiarize the student with the syntax of words and their locations. 
A4- Recognizing the linguistic differences in meanings due to the 
difference in drawing   

  B. Subject-specific skills 
b- Subject-specific skills 
B1 - Isolate the noun from the verb and the letter and how to differentiate 
between them in an easy way 
B2 - Write reports and send voice prints frequently  

      Teaching and Learning Methods

- Lectures in a PowerPoint presentation 
Direct and discussion questions during the lecture and comparison between 
answers 
- Conducting discussion groups and verbal debates. 
- Refer to some scientific sites on the Internet, and see some external sources 
And a statement that the Noble Qur’an is an essential source of reference for the 
Arabic language 

  
  
 

      Assessment methods  

Daily: written or oral 
Monthly:Practical and theoretical reports and participation in lecture 



 

  

  
 

  

  

  
  

C. Thinking Skills  
C1- How to make the student infer on the words and their syntactic 
locations and their meanings 
C2- Solve the interactions between nouns and verbs caused by the 
drawings and meanings of words 
C 3- Comparative ability and conclusions          

             Teaching and Learning Methods 

  
Lecture / discussion / educational application / direct reading of verses and 

poetry  
  
 

            Assessment methods

  
Daily: written or oral 
Monthly: practical and theoretical reports and lectures participation 

  
  

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1 - Develop the student's ability to speak and write correctly and to deal 
with technical means. 
D2 - Develop the student's ability to deal with the Internet. 
D3 - Develop the student's ability to deal with modern technical means to 
know the meanings and expressions of words. 
D 4- Develop the student's ability to dialogue and discussion  



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module 
or Topic 

Title 
ILOs Hours Week 

Q&A 
discussion  

PPT 
The importance of 
the Arabic 
language  

the division of 
the word noun, 

verb, letter 
Long examples

1 1	

Q&A 

ppt 

divisions by 
their signs 

their cases with 
discussion 

Know the three 
divison 

 

١ 

2	

discussion 

PPT 

, the six nouns, 
the muthanna 
and the plural 

of the 
masculine 

salutary 

Expression by 
proxy 

١ 

3	

Q&A 

ppt 

The five verbs 
and ways to 
express them 

 

Expression by 
proxy 

١ 

4	

discussion 

PPT 

The plural of 
the feminine of 
the safe and 
the forbidden 
of the 
exchange 
Word 

 

Expression by 
proxy 

١ 

5	

Q&A 

ppt 

Its types and 
divisions as 
necessary and 
transitive and 
its components 

 

Learning about 
verbs 

١ 

6	

discussion 

PPT 

Quranic 
examples and a 
long 
explanation of 
them 

 

Learning about 
subjects and 

object 

١ 

7	

Q&A 

ppt 

Hamza is an 
Arabic letter 
and its type 

how to write 

knowledge ١ 

8	



 

  

12. Infrastructure

The holy book (Quran) 
Poet lectures 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 

,grammar,exa
mples  

discussion 

PPT 

Hamza is an 
Arabic letter and 

its type how to 
write, 

,grammar,exa
mples 

knowledge ١ 

9	

Q&A 

ppt 

Hamza is an 
Arabic letter and 

its type how to 
write,grammar,

examples 

knowledge ١ 

10	

discussion 

PPT 

Hamza is an 
Arabic letter and 

its type how to 
write,grammar,

examples 

knowledge ١ 

11	

Q&A ppt Writing mistike, 
grammar mistakes 

knowledge ١ 12	
discussion 

PPT Choose the 
suitable pencil 

knowledge ١ 
13	

Q&A ppt review knowledge ١ 14	
  exam  ١ 15	
     	



Biostatic



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Biostatistics 3. Course title/code 

Academic program of biology department 4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly 5. Modes of Attendance offered 

2nd S/ 1st grade 6. Semester/Year 

30 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-6-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

Providing	the	student	with	the	general	principles	of	life	statistics	
	
	
Qualifying	the	student	to	analyze	data	and	test	it	statistically	
	
The	role	of	statistics	and	the	inferential	method	in	preparing	the	research	
plan	
Provides	the	student	with	classroom	exercises	and	homework	to	increase	

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This course provides the ability to evaluate and analyze statistical 
data, choose hypotheses, and methods for displaying statistical data 
statistically, graphically and tabularly, and evaluates some 
experimental designs. 



 

  

his	understanding	and	awareness	
 

 
 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1- Knowledge and understanding 
A2 - Qualifying the student to be familiar with the logical aspects of the 
course 
A3- Building a practical base for the student 
A4- Acquisition of knowledge in the use of the vocabulary of the course in 
the career and research aspect in the future   

  B. Subject-specific skills 
B1 - Data tabulation skills 
B2 - The ability to be familiar with the biological presentation 
B3 - Gain the ability to analyze data and make appropriate decisions in the 

future  

      Teaching and Learning Methods

  
Lecture method - explanation and clarification - intensification of exercises - 
homework - the ability to analyze

     data to interpret the results 
 

      Assessment methods  

  
Daily, monthly and final exams - solving class exercises - and daily homework  

  
 

C. Thinking Skills  
C1- Observation and Perception 
C2- Analysis and interpretation 
C3- Crystallization of ideas for gifted students 
C4- Conclusion and evaluation    

             Teaching and Learning Methods 

 
The development of memory properties of predictability

      .Ability to analyze and present statistical data
      .Make appropriate decisions about it 



 

  

  
 

  

  

  
 

            Assessment methods

Reports preparation
Theoretical and practical exams
Oral and written exams

- Homework 
  
  
  
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1- Develop the characteristics of memory with predictability 
D 2- The ability to analyze and present statistical data 
D 3- Take the appropriate decisions about it   



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs Hours Week

Lecture and exercises 

Lecture and 
exercises 

The importance of 
statistics in the life 
sciences 
A Brief History 
Display data 

 

Knowledge2 

1 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises tabular presentation 

recursive tables 
 

Knowledge ٢ 2 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises 

Graphic display 
 

Knowledge ٢ 3 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises 

Statistical display 
The measure of 
central tendency 
Statistical display 
 

Knowledge ٢ 4 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises scattering meter 

 

Knowledge ٢ 5 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises monthly exam 

 

Knowledge ٢ 6 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises 

Probability and 
Statistical 
Distributions 

 

Knowledge ٢ 7 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises 

Hypotheses, 
decisions and 
statistical errors 
 

Knowledge ٢ 8 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises t-test combinations 

and coefficients 
 

Knowledge ٢ 9 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises monthly exam 

 

Knowledge ٢ 10 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises Statistical Designs - 

Knowledge ٢ 11 



 

  

12. Infrastructure

 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 

Complete Random 

Design 
 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises 

Types of choosing 
averages for 
transactions 

 

Knowledge ٢ 12 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises 

simple linear 
regression 

 

Knowledge ٢ 13 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises 

simple linear 
correlation coefficient 

 

Knowledge ٢ 14 

Lecture and exercises Lecture and 
exercises 

The coefficient of 
determination

Knowledge ٢ 15 



Cell biology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Cell biology  3. Course title/code 

Online lectures 4. Programme(s) to which it contributes 

Google meet 5. Modes of Attendance offered 

Semester  6. Semester/Year 

٧٥ 7. Number of hours tuition (total) 

١٤/٦/٢٠٢١  
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

Introduce the student to the cell theory as a scientific theory that describes the properties of 
cells. These cells are the basic unit of structure in all living things and also a basic unit of 
reproduction. With continuous improvements made to microscopes over time, magnification 
technology advanced enough to discover cells in the 17th century. This discovery is largely 
attributed to Robert Hooke, and began the scientific study of cells, also known as cell biology. 
Emphasis on the three principles of cell theory as shown below: 
- All living things are composed of one or more cells. (However, this is considered 

controversy because non-cellular life such as viruses is disputed as a life form. 
- The cell is the basic unit of structure and organization in living organisms. 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 
course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be expected 
to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 
opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 
specification.  



 

  

- Cells arise from preexisting cells 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1. The study of "the subject of cell biology allows the student known as the 
science that deals with the structure and function of cells, reproduction and 
molecular structure, also interested in cell genetics, dealing with cell types, 
specializations, functions and composition and cell science, which is also known 
as cell biology is One of the branches of modern life sciences that deals with the 
study of the structure and function of cellular organelles.Its role in building the 
unit of the organism The cell is the basic unit of the organism, which has the 
ability to independently produce or produce cloning, which consists of the 
cytoplasm and the nucleus or nuclear region surrounded by a membrane cell. 
A2. 
A3. 
A4. 
A5.  
A6 .   

  B. Subject-specific skills 
B1.Cell biology includes three directions: the first is the classical cell that deals 
with the cellular structures that are shown by the optical microscope, and the 
second is the science of cell function, which is concerned with biochemistry, 
biophysics and cell functions, while the third trend is aware of cell life, which is 
What explains the cell in terms of macromolecules such as nucleic acids and 
protein but at the moment there is a connection between these three directions the 
trends and uses of cell biology are no longer separate from biology. 
  
B2. Looking at the number of branches and scientific fields and the ramifications 
of the disciplines, I found developed and accurate relationships where one science 
of dysfunctional functions is highly efficient in isolation from other sciences and 
other technologies. Therefore, cytology has close and direct contacts with many 
branches and scientific fields such as genetics, biochemistry, zoology, botany, 
anatomy, histology, physiology, pathology and embryology .... etc. 
B3.  

      Teaching and Learning Methods

Online lectures in the form of slides presentation supported by examples and 
illustrations, in addition to making the lecture interactive by directing questions to 
students as well as laboratory experiments in practical lessons 

  



 

  

 

  

  

  
 

      Assessment methods  

 
Daily, monthly and final exams and discussion by asking questions and setting 
questions for each lecture and asking for answers as a homework 
 

  
 

C. Thinking Skills  
C1.The student will realize that there is a link between scientific problems and 
cell biology with regard to embryo growth and cell division. It is vital and 
necessary for the emergence and growth of the embryo and also the basis that 
was adopted to organize the organism until the development of embryos. 
Scientists have a good knowledge of the basic structure of the cell and the 
importance and distribution of each of the organelles within it.  
C2 - The student will realize that there is a relationship between heredity and the 
science of cell biology and the transmission of genetic factors. 
C3 - The student's understanding of the scientists' ability to observe minute 
cellular organelles that cannot be seen with a light microscope. This study of the 
evolution of cell chemistry became possible after the discovery of the electron 
microscope 
 
 
C4.            

             Teaching and Learning Methods 

  
  
  
 

            Assessment methods

  
  
  
  
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1. The student learns that these studies helped the emergence of a new science 
called cell physiology, physiology and cytology, as well as a strong relationship 
with classification research in many cases and recent studies in the classification 
of organisms that depend mainly on cell chromosomes and the difference in the 



 

  

12. Infrastructure

Cell	Biology,	3e	3rd	Edition	
by	Thomas	D.	Pollard	MD	(Author),	William	C.	
Earnshaw		(Author),	Jennifer	Lippincott‐
Schwartz	PhD	(Author),	Graham	Johnson	MA	
PhD	CMI	(Author 

Required reading: 
· CORE TEXTS 
· COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

number and shape of one organism to another.
D2- The student recognizes that cells are the structural units that make up plants 
and animals. Also, there are many unicellular organisms and they all share a basic 
structure despite phenotypic differences and some internal contents. 
D3. 
D4.   

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs Hours Week 

  
Introduction, cell 

definition  
1A 2A 
3A 4A 

5 1 

  
Cell biology relation 

to other science  
1A 2A 
3A 4A 

5 2 

  
What is cell 
component  

1A 2A 
3A 4A 

5 3 

  
Cytoplasm 

component  
1A 2A 
3A 4A 

5 4 

  
What is life, cell 

types  
1A 2A 
3A 4A 

5 5 

  Eukaryote  
1A 2A 
3A 4A 

5 6 

  
Animal and plant 

cell  
1A 2A 
3A 4A 

5 7 

  First exam  5 8 

  
Prokaryotic and 
eukaryotic cell  

1A 2A 
3A 4A 

5 9 

  
Cell membrane and 

RER 
1A 2A 
3A 4A 

5 10 

  
Golgi apparatus and 

lysosomes 
1A 2A 
3A 4A 

5 11 

  
Vacuoles, 

mitochondria and 
chloroplast 

1A 2A 
3A 4A 

5 12 

  cytoskeleton 
1A 2A 
3A 4A 

5 13 

  
Cell membrane and 
its role in transport 

process  

1A 2A 
3A 4A 

5 14 

  second exam  5 15 



 

  

Cell	Biology	
٣rd	Edition	
Authors:	Thomas	Pollard	William	Earnshaw	
Jennifer	Lippincott‐Schwartz	Graham	
Johnson	

Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

Introduction	to	Cell	Biology	
By	(author):	John	K	Young	(Howard	
University,	USA) 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



 Computer
Skills 2



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Computer Skills 2 3. Course title/code 

Windows	office‐	windows		 4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly 5. Modes of Attendance offered 

Second/2021 6. Semester/Year 

21 7. Number of hours tuition (total) 

 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

1- Viruses, protection and types of intrusions 
 
 
2-Identify software licenses 

 
3- Learn about different operating systems 
4- Computer security and electronic intrusions 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 
course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 
expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 
opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 
specification.  



 

  

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
A1- Understand computer security 
A2- Identify viruses and malicious software and their types 
A3- Learn about operating systems and Windows in particular   

  B. Subject-specific skills 
B1 - Use a computer safely 
B2 - Familiarity with different operating systems 
B3 - Distinguishing between hacks and viruses  

      Teaching and Learning Methods

  
  

Electronic lectures, reports, homework and daily exams  
 

      Assessment methods  

  
  

Electronic and practical exams  
 

C. Thinking Skills  
C1- Formulate problems in a way that enables the use of a computer 
C2- Logical organization and analysis of data 
C3- Representing data through abstractions such as models and 
simulations  

             Teaching and Learning Methods 

  
  

Electronic lectures, reports, homework and daily exams  
  
 

            Assessment methods

  
Electronic and practical exams  

  
  
  



 

  

  
 

  

  

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D 1- Using the computer in general 
D2 - Use the Internet and the browser and learn to send emails 
D 3- Using Microsoft office applications 



 

  

12. Infrastructure

Computer Fundamentals and Office 
Applications book 

Video lectures and external examples 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

Scientific and practical examples and visit 
different websites 

Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method ILOs  

Unit/M
odule 

or 
Topic 
Title 

Hours Week 

Student 
participation and 

daily exams 

Electronic 
and practical 

lectures 

Recognize the 
abuses that occur 

in the digital 
world 

Types 
of 

abuse 
in the 

digital 
world 

١ ٣ 

Student participation 
and daily exams 

Electronic and 
practical 
lectures 

Learn how to protect 
personal data  

compute
r privacy

٢ ٣ 

Student participation 
and daily exams 

Electronic and 
practical 
lectures 

It enables the student 
to distinguish 

between viruses and 
malicious programs 

Viruses 
and their 
damage  

٣ ٣ 

Student participation 
and daily exams 

Electronic and 
practical 
lectures 

The student’s ability 
to describe operating 
systems and identify 

their types  

Define 
operatin

g 
systems 

٤ ٣ 

Student participation 
and daily exams 

Electronic and 
practical 
lectures 

Be able to learn how 
to classify operating 

systems in computers 

classific
ation of 
operatin

g 
systems 

٥ ٣ 

Student participation 
and daily exams 

Electronic and 
practical 
lectures 

Getting to know the 
Windows operating 

system 

Window
s 

operatin
g system

٦ ٣ 

Student participation 
and daily exams 

Electronic and 
practical 
lectures 

Distinguish between 
major and minor 

icons and how they 
work  

Folders 
and 

icons 
٧ ٣ 



 

  

Practical study and laboratory experiments 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



 Organic
Chemistry



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Organic Chemistry 3. Course title/code 

Biological and chemical sciences 4. Programme(s) to which it contributes 

Lectures and labs 5. Modes of Attendance offered 

Second / First year 6. Semester/Year 

60(2 hrs. theoretical, and 2 hrs. practical 7. Number of hours tuition (total) 

 15th June 2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

1. To achieve the necessary background to understand the principles of ORGANIC chemistry. 
2. To build a concise demonstrative knowledge of the most important scientific and physical 

methods to contrast them with other ways of understanding the surrounding world. 
3. To demonstrate an informative knowledge of the tools and methods that are used by scientists 

and physicists to investigate the world of nature. 
4. To explain the most important and major parameters in mechanics such as velocity, 

acceleration, Newton laws and forces, work-energy, and laws of conservation of energy. 
5. To enable the students to solve physics problems in a very structured process. 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 
course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 
expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 
opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 
specification.  



 

  

6. To enable non-physics students to creatively think and use of the 
chemical sciences 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 
A. Knowledge and Understanding
1. Explaining the categories of organic compounds,   
2. Explaining the principles of hybridization to form SP3 and SP2 and SP orbitals. 
3. Explaining the fundamental aspects of functional groups 
4. Identifying functional groups and their reactions with different raw materials. 

 
B. Subject-specific skills 
1. Solving various problems in chemical reactions  
2. Giving homework assignments to increase the ability of students of problem 

solving techniques. 
3. Enhancing the quick response of students by asking conceptual questions during 

the class. 
4. Encouraging the students in the strategies of solving the examples in the class 

 
C. Thinking Skills  
1. Students are supposed to work as individuals and/or in small groups to share 

their knowledge and experiences. 
2. Students should organize group meetings and schedule of their plans. 
3. Students should elect a leader to manage their duties, responsibilities, and 

meeting. 
4. Students should identify the available resources of the course with the help of the 

course director/instructor. 
 
 

11.      Teaching and Learning Methods 
Theoretical lectures, practical lectures, seminars, field training, dissertations and 
reports. 
 

12.      Assessment methods:   
Monthly and weekly exams, oral exams discussions, and writing reports. 
 

13. Teaching and Learning Methods 
Lectures, Labs, and Workshops 
 



 

  

  

12. Infrastructure

 

Required reading: text book  
MORRISON AND BOYD, 
PRINCIPLES OF ORGANIC 
CHEMISTRY 
·  CORE TEXTS  ORGANIC 
CHEMISTRY 
·  COURSE MATERIALS 
Lectures, and Labs. 
·  OTHER Internet reports. 

14. syllabus  
week hours subject Learning method Assessment method 

٤ ١ Organic	chemistry	Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٢ AlkanesLecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٣ AlkenesLecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٤ AlkenesLecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٥ AlkynesLecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٦ Aromatic	
compounds

Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٧ Heterocyclic	
compounds

Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٨ Monthly	examMonthly	exammonthly exam 
٤ ٩ AlcoholsLecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٠ EthersLecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١١ Aldehydes/KetonesLecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٢ Carboxylic	acidsLecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٣ Amines/AmidesLecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٤ Esters/thiolsLecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٥ Monthly	examMonthly	exammonthly exam 



 

  

 

Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)Special 
course training, Summer Hospital 
training.

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



الحریة و 
الدیمقراطیة



 
	١الصفحة 

  ررموذج وصف المقن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	الحرية والديمقراطية	اسم / رمز المقرر .٣

  وم الحياةم عللقس يميكاداألالبرنامج 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	عياسبو	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الثاني	الفصل / السنة .٦

	ساعات اسبوعياً) ٢ساعة ( ٣٠	(الكلي)الدراسية  تعدد الساعا .٧

	١٥/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩
ما كرم هللا سبحانه الغرض منه تعريف الطالب بماھية بحقوق االنسان التي ابتدأت منذ بدأ الخليقة عند

فضلھم عن بقية مخلوقاته، ثم تعريفھم وبشكل مختصر بالمراحل التي حدتھا المسيرة  وتعالى بني ادم بأن
انين الوضعية لكل دولة وبما الحقوق واقرارھا ضمن الدساتير والقو االنسانية من اجل التأكيد على تلك

واالقتصادي لھا، فضال عن تعريفھم بمسألة  يتناسب مع درجة التطور الثقافي واالجتماعي والسياسي
حيث معنى الكلمة وجذورھا  ، ثم تعريفھم  بموضوع الديمقراطية  منالحرية وما تعنيه واشكال الحريات 

العراق  والتطرق الى انواع االنظمة الديمقراطية، ثم التوجه لدراسة التجارب الديمقراطية التي مر بھا
 عاصر.تاريخه الحديث والم السيما في

  
  
  
  

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

  



 
	٢الصفحة 

  

  
  
  

	التقييمق التعليم والتعلم ومخرجات التعلم وطرائ .١٠

	المعرفة والفھم  - أ
  اكساب الطالب المعرفة بحقوق االنسان وماذا تعني. -١أ
  ب المعرفة بالحرية وما تعنيه.اكساب الطال-٢أ
  اكساب الطالب المعرفة بالديمقراطية وما تعنيه. -٣أ
  المواضيع.تزويد الطالب بثقافة عامة عن تلك  -٤أ
	 السعي لجعل الطالب مؤمنين بضرورة تطبيق تلك المفاھيم في مجتمعنا وفق اسس سليمة. -٥أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
  ة الدراسية .تزويد الطالب بالمعلومات المھمة عن مواضيع الماد – ١ب
	 تطور وتقدم المجتمع.تعليمھم كيفية السعي لتطبيقھا في مجتمعنا بعتبارھا الطرق المثلى ل – ٢ب

	طرائق التعليم والتعلم      
سائل الحديثة في متعددة ويتم استخدام الو ونقاشات أسئلةاعلية مع الطلبة يتم اثارة من خالل محاضرات تف

وكما ويتم مطالبة الطالب بالعديد من الواجبات  أسلوبومة الى الطالب في اسھل المعل وايصالالعرض 
  المعلومات رفع مستوى الطالب في البحث و زيادة ف الىية والتي تھدتالبي

	
	طرائق التقييم      
بات الواج -٤    المشاركة في النقاش داخل الصف -٣االمتحانات اليومية    - ٢  االمتحانات الشھرية - ١

	التقارير     -٥ة    البيتي
  مھارات التفكير - ج

  المحاورة بين الطالب و االستاذ أسلوب -١ج
  بات البيتيةالواج إجابات قشةمنا-٢ج
	التكليف باعداد تقارير خارج المنھج-٣ج

	رائق التعليم والتعلم ط    

	و الواجبات و المناقشاتاالختبارات 

	طرائق التقييم    

	البداخل الصف و الواجبات المكلف بھا الطتفاعل للحضور و االيومي و اان الشھري و درجات االمتح

  ھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المھارات  العامة والمنقولة ( الم -د 
  المعرفة التي تلقاھا فيالطالب من توظ تمكنيان -١د
  والتعلم ميھنة التعلالطالب مھارة م كتسبيان -٢د
	المھني التطويرفي  اكتسبهما  يدجستالب من الط عيستطيان -٣د



 
	٣الصفحة 

  

  

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
 نصوص األساسية ال	
 مقرركتب ال	
      أخرى	

-٢خالد الناصر،الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي، -١
- ٣منتدى الفكر والحوار،التجارب الديمقراطية في الوطن العربي،

عبد -٤مجلة المستقبل العربي،- ٤رجال بھلول،حكم هللا حكم الشعب،
حسين جميل،حقوق اإلنسان  - ٥لوھاب الكيالي،الموسوعة السياسية،ا

ة حقوق االنسان، الديمقراطية وحقوق في الوطن العربي، وزار
 االنسان.

مثال على سبيل ال (وتشملمتطلبات خاصة 
ات ورش العمل والدوريات والبرمجي

	نية)كتروااللوالمواقع 

 ةلكليم االلكتروني في االتدريب على منصة التعلي  

	قرربنية الم .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمعليمطريقة الت	أو الموضوع

تعريف الحرية ومعرفة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢ ١
  اشكالھا

 مناقشة محاضرة

العالقة بين الحرية  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢ ٢
  والسلطة

 مناقشة محاضرة

 تعريف الديمقراطية ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢ ٣
ومعرفة جذورھا التاريخية

 مناقشة محاضرة

خصائص النظام  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢ ٤
 الديمقراطي

 مناقشة محاضرة

 مناقشة محاضرة اشكال الديمقراطية ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢ ٥

 مناقشة محاضرة النقد الموجه للديمقراطية ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢ ٦

 مناقشة محاضرة شروط نجاح الديمقراطية ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢ ٧

 مناقشة محاضرة امتحان ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢  ٨

 مناقشة محاضرة الديمقراطية في العراق ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢  ٩

انواع االنظمة الديمقراطية  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢  ١٠
 واھم ركائزھا

 مناقشة محاضرة

الديمقراطية في العھد  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢  ١١
 )١٩٥٨ - ١٩٢١الملكي (

 مناقشة اضرةمح

اطية في العھد الديمقر ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢  ١٢
الجمھوري من عام 

 ٢٠٠٣حتى عام  ١٩٥٨

 مناقشة محاضرة

ام الديمقراطية بعد ع ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢  ١٣
واھم المشكالت  ٢٠٠٣

 التي  اعترضتھا

 مناقشة محاضرة

والنظام  ٢٠٠٥دستور  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢  ١٤
 الديمقراطي الجديد

 مناقشة محاضرة

 مناقشة محاضرة امتحان ٥و٤و٣و٢و ١أ ٢  ١٥



 
	٤الصفحة 

على سبيل  (وتشملية الخدمات االجتماع
ال محاضرات الضيوف والتدريب المث

	 الميدانية)المھني والدراسات 
  

  

	القبول  .١٣

بول في قسم ي للقالعلم والبحث بول في وزارة التعليم العالينظام الق	المتطلبات السابقة
  علوم الحياة 

	١٠	أقل عدد من الطلبة 

	٥٠	دد من الطلبة أكبر ع

  



الكیمیاء العضویة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	الكيمياء العضوية	اسم / رمز المقرر .٣

	العلوم البايولوجية والكيميائية	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

  االولى /الثاني 	السنة الفصل / .٦

	ساعة عملي اسبوعيا ) ٢ساعة نظري + ٢ساعة( ٦٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	٢٠٢١حزيران   ١٥	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

والكيمياء التحليلية  تأهيل طلبة قسم علوم احلياة باجلوانب النظرية والعملية للعلوم الفرعية لقسم علوم احلياة مثل االحياء اجملهرية .١
والعضوية واحلياتية وعلم املناعة والفسلجة واألنسجة والوراثة والفايروسات واهلندسة الوراثية والتقانة االحيائية فضًال عن القدرة 

ايل من على التعامل مع التقنيات احلديثة املستخدمة يف جمال التحليالت املرضية والبحثية، مبا يؤمن قاعدة بيانات على مستوى ع
	الدقة للتعامل مع احلاالت اجملتمعية.

العمل على بناء شخصية متميزة للطالب من خالل تطوير الوعي الثقايف واالجتماعي مبا يؤهله بعد التخرج من املسامهة الفعالة يف  .٢
	خدمة جمتمعه.

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

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بينھا وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرھنا

	 البرنامج.



 
	٢الصفحة 

دكتوراه) مع تطوير قابليتهم يف العمل على إجياد بيئة علمية مناسبة ألعداد كوادر على درجة عالية من التخصص (ماجستري و  .٣
	اجملال البحثي

	السعي الدائم يف البحث عن كل ماهو حديث يف العلم ومعرفة املشكالت اليت حتتاج إىل املزيد من البحث العلمي املعمق . .٤
	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	املعرفة والفهم  - أ

بادئ والفروع االساسية لعلم احلياة مبا ميكن اخلريج من توظيف تلك املعارف يف جمال تزويد طلبة قسم علوم احلياة باهم امل .١
  االختصاص.

تأهيل طلبة قسم علوم احلياة ليكونوا ملمني باجلوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم االساسية كالعلوم االحياء اجملهرية،   .٢
 لبناء قاعدة علمية للطالب ختدم براجمه املستقبلية للعمل باجملتمع الكيمياء، الفسلجة، البيئة، الفطريات وغريها الكثري

  واالستفادة منها يف احلياة العملية.  
	اكتساب مهارات البحث العلمي يف جمال علوم احلياة .٣

	
	املهارات اخلاصة باملوضوع   - ب 

  ودقتها.القدرة على تطبيق تقنيات البايولوجية احلديثة مع األخذ بنظر االعتبار النتائج  .١
	االستقصاء العلمي والتقومي و املناقشات العلمية البنائة  وابداء الرأي االصح علمياً وفق استنادات علمية صحيحية .٢

	
  األهداف الوجدانية والقيمية . - ج

	عرض املشكلة العلمية والبحثية وطلب التفكري يف احللول املمكنة. .١

سعي للطلبة يف احلفظ والتخمني و حتفيزه حنو التفكري الناقد والتفكري يف التشجيع على تطوير الفكر العلمي والبحثي وروح ال  .٢
	مرحلة  قبل التذكر.

	استخدام العصف الذهين يف بلورة االفكار االبداعية لبعض الطلبة املوهوبني. .٣
	

	.املهارات العامة والتأهيلية املنقولة (املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)- د 
	السعي الدائم للتعاون والعمل اجلماعي.  .١

زيادة مهارات االتصال والتواصل والتدريب وتكنولوجيا املعلومات ووضع اسرتاتيجيات لذلك يف فريق العمل تعزيز املهارت  .٢
	اللغوية (اجادة التحدث والكتابة والفهم  بالغة العربية واالنكليزية) يف فن االستماع وفن االقناع واحلوار.

	امتالك صفات قيادية، قوة ذاكرة، سرعة بديهية ، فراسة ، قابلية على التنبؤ واالستقراء .٣

	طرائق التعليم والتعلم

(احملاضرة النظرية والعملية ،املناقشات  - تعدد طرائق التعليم والتعلم املستخدمه يف قسم علوم احلياة، واهم هذه الطرق هي:
ات النقاشية ملواضيع معينة ، حبوث الطلبة النظرية والعملية ، النشاطات املكتبية، التطبيق يف واحلوارات، السفرات العلمية، احللق

  - املختربات التعليمية) مما يساعد الطلبة يف الوصول اىل النتائج التالية :



 
	٣الصفحة 

  القدرة العالية على التمييز بني املعلومة الصحيحة واملعلومة اخلطأ   - ١
  مني.القدرة على احلفظ والتخ   - ٢
	القدرة على ربط املفاهيم واملبادئ والتفسريات العلمية   - ٣

	طرائق التقييم

ا وتطبيقها يف مواطن جديدة وقياس التذكر وذلك عن طريق ما  - ١ االختبارات املوضوعية  لقياس معرفة احلقائق العلمية واستيعا
  - يلي:

  اسئلة الصح  او اخلطأ. - 
  اسئلة االختيارات املتعددة. - 
  ).items	matchingاسئلة املقابلة  ( - 
  ).completionاسئلة اكمل العبارة او اجلملة ( - 
  - االختبارات العملية  ختص االمور التالية : - ٢
  فهم مبادئ املادة العلمية .  - 
  اجراء التجارب وتفسريها. - 
  القدرة على االستدعاء والربط والتفسري. - 
	البيانات والتشخيص احلاالت وحل املشكالت تطبيق املعرفة بصورة بسيطة يف تفسري - 

.  
 



 
	٤الصفحة 

  

	بنية المقرر .١٠

مخرجات 	الساعاتاألسبوع
التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
	الموضوع

	طريقة التقييم	طريقة التعليم

مناقشة،امتحان 	محاضرات ومختبر	chemistry	٤Organic، أ٣، أ٢، أ١أ	١٤
  اسبوعي وشھري

٢٤	=  =  =  =Alkanesاضرات ومختبرمح	=  =  =  =   =	
٣٤	=  =  =  =Alkenesمحاضرات ومختبر	=  =  =  =   =	
٤٤	=  =  =  =Alkenesمحاضرات ومختبر	=  =  =  =   =	
٥٤	=  =  =  =Alkynesمحاضرات ومختبر	=  =  =  =   =	
٦٤	=  =  =  =Aromatic	

compounds
	=   =  =  =  =	محاضرات ومختبر

٧٤	=  =  =  =Heterocyclic	
compounds

	=   =  =  =  =	محاضرات ومختبر

٤  ٨	=  =  =  =Monthly	examامتحان شھري	=  =  =  =   =	
٤  ٩	=  =  =  =Alcoholsمحاضرات ومختبر	=  =  =  =   =	
٤  ١٠	=  =  =  =Ethersمحاضرات ومختبر	=  =  =  =   =	
٤  ١١	=  =  =  =Aldehydes/Ketonesمحاضرات ومختبر	=  =  =  =   =	
٤  ١٢	=  =  =  =Carboxylic	acidsمحاضرات ومختبر	=  =  =  =   =	
٤  ١٣	=  =  =  =Amines/Amidesمحاضرات ومختبر	=  =  =  =   =	
٤  ١٤	=  =  =  =Esters/thiolsمحاضرات ومختبر	=  =  =  =   =	
٤  ١٥	=  =  =  =Monthly	examامتحان شھري	=  =  =  =   =	

  
   	



 
	٥الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
 رى     أخ	

	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		د من الطلبة أكبر عد

  

١١. 		

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

						
						
						
						
						
						
						



اللغة العربیة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	اللغة العربية	رمز المقرراسم /  .٣

	بكلوريوس علوم حياة 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	فصلي 	الفصل / السنة .٦

	١٥	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	٨/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

وفائدة تعلمھااللغة العربية واقسامھا نبذة تعريفية عن .١
	وجعل الطالب يتكلم ويكتب بصورة صحيحة ير المعنىبالقواعد واھميته في تغالتعريف .٢
التعريف باإلمالء واھميته في تغير شكل الكلمة ومعناھا.٣
ماھي اقسام الكلمة الثالثة (اسم ، فعل ،حرف) وعالماتھم 4.
معرفتھمو الفعل والفاعل والمفعول به وطرقماھ.٥
	  االمالء ورسم الھمزة والتاء المبسوطة والفرق بين الضاد والظاءتعلم اھمية 6.

	. تطبيقات عما سبق من كل مفردة ، وتعلم كيفية النطق الصحيح للكلمات والحروف٧     

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

العربية حيث تتكون اللغة في قسم علوم حياة  ساللغة العربية التي يحتاجھا طالب البكالوريوفي سنصف مقرر 
نقتصر على القواعد  وكون التعليم الكتروني  من (القواعد ، االمالء ، االنشاء، االدب) وألھمية الموضوع

الفعل والفاعل والمفعول  والقواعد:( تقسيم الكلمة الى اسم فعل وحرف وعالماتھم ثم ما ھ ان واالمالء، حيث 
واالمالء: ( كيفية كتابة الھمزة وانواعھا ،كتابة العدد  به  والمبتدأ والخبر والنواسخ وحاالت الفعل المضارع )

والمعدود كتابة الضاد والظاء رسم التاء المبسوطة والمربوطة واخيرا بيان االخطاء الشائعة ثم كيفية تحسين 
	)الخط



 
	٢الصفحة 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
	األھداف المعرفية   -أ-١أ

	تركيب الكلمة واقسامھا ومعانيھاان يتعرف الطالب على -١أ
	.على الكتابة الصحيحةان تٌعرف الطالب  -٢أ
	.اعراب الكلمات ومواقعھاان تٌعرف الطالب على  -٣أ
	 الفروق اللغوية في المعاني بسبب اختالف الرسمالتعرف على  -٤أ

  الخاصة بالموضوع  المھارات - ب 
  الفعل وعن الحرف وكيفية التفريق بينھم بطريقة سھلةاالسم عن  عزل - ١ب
	  وارسال البصمات الصوتية بصورة متكررةكتابة تقارير  - ٢ب

	طرائق التعليم والتعلم      
  بور بوينتالمحاضرات   بطريقة العرض على   -
  االسئلة المباشرة والنقاشية   خالل المحاضرة والمفاضلة بين االجابات  -
  .ومناظرات كالميةعمل مجاميع نقاشية   -
  ، واالطالع على بعض المصادر الخارجيةاالسترشاد ببعض المواقع العلميةٌ على شبكة االنترنيت  -

	وبيان ان القران الكريم ھو مصدر اساسي في المرجع للغة العربية
	طرائق التقييم      

  تحريٌرية او شفويةً  اليومية :  -
  	:	الشھرية  -
	اركات في المحاضراتوالنظرية والمش ةالتقارير العملي  -
  مھارات التفكير -ج

  .كيفية جعل الطالب يستدل على الكلمات ومواقعھا االعرابية ومعانيھا -١ج
   رسوم ومعاني الكلماتالتي تسببھا  االسماء واالفعال حل التداخالت بين  -٢ج
	 قدرة المقارنة واالستنتاجات  -٣ج

	طرائق التعليم والتعلم     

	القراءة المباشرة لآليات والشعرالمحاضرة /المناقشة /التطبيق التعليمي /

	طرائق التقييم    
  تحريٌرية او شفويةً  اليومية :  -
	والمشاركات في المحاضرات والنظرية  ةالتقارير العملي	:	الشھرية  -

  األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). (المھاراتوالمنقولة  المھارات العامة -د 
  التعامل مع وسائل التقنية. و الكالم والكتابة بصورة صحيحة الطالب على تنمية قدرة -١د
  تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنيت. -٢د
  .الكلمات واعرابھالمعرفة معاني تنمية  قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة  -٣د
	تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة -٤د



 
	٣الصفحة 

  

  

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم المطلوبةالساعات	األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

اھمية اللغة العربية 	١	1
	تقسيم الكلمةو

  اسم فعل حرف
	وامثلة مطولة

محاضرة مع 
  عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

  عالماتھا	معرفة االقسام الثالثة	١	2
	حاالتھا مع المناقشة

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

االسماء الستة والمثنى االعراب بالنيابة	١	3
	وجمع المذكر السالم

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

االفعال الخمسة االعراب بالنيابة	١	4
	اعرابھاوطرق

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

جمع المؤنث السالم االعراب بالنيابة	١	5
والممنوع من الصرف

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

6	١	
  ه واقسامه كونهانواعمعرفة الفعل 

الزم ومتعدي 
	ومكوناته

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

 والمفعولمعرفة الفاعل	١	7
	به

وشرح  قرانيهامثلة 
		مطول لھما 

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

  انواع الھمزةاھمية الھمزة 	١	8
	موصولة ومقطوعة

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

محاضرة مع 	بداية وسط نھايةكتابة ھمزة القطع	١	9
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

10	١	
التاء كيفية كتابة: 

 والمربوطةالمبسوطة 
	و(ال) الشمسية والقمرية

كيفية كتابتھا وامثلة 
	عليھا

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

كيفية معرفة القواعد كفية رسم الضاد والظاء	١	11
	في كتابتھا

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

12	١	
كتابة العدد والمعدود 

	وبيان االخطاء الشائعة 
  اخطاء معنوية

امالئية اخطاء 
	ومعنوية

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

اختيار القلم المناسب وكيفية تحسين االمالء	١	13
	وحجم الحرف

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

 ٤عن طريق سؤال امتحان شفوي	١	14
	اسئلة لكل طالب

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

محاضرة مع 	الفصلياالمتحان االمتحان الفصلي	١	15
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة



 
	٤الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

  الملزمة المقررة
  القران الكريم
	دواوين الشعر

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	 اعراب القران الكرمي والشعراالطالع بشكل دائما على 

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
  اللغة العربيةحماضرات الكرتونية وورش عمل تدريبية للطلبة يف 

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

	٦	أقل عدد من الطلبة 

	٤٠	أكبر عدد من الطلبة 

  



بایولوجي الخلیة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

  بايلوجي الخليه 	اسم / رمز المقرر .٣

		meet	Google	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

  فصلي	الفصل / السنة .٦

	٧٥	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	١٤/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

نظرية علمية تصف خصائص الخاليا. هذه الخاليا هي الوحدة األساسية    أهداف المقرر: تعريف الطالب بنظرية الخلية كونها
ية للتكاثر. مع التحسينات المستمرة التي أدخلت على المجاهر مع مرور للهيكل في جميع الكائنات الحية وأيضا وحدة أساس

. ويعزى هذا االكتشاف إلى حد كبير ١٧الوقت، والتكنولوجيا التكبير المتقدمة بما فيه الكفاية الكتشاف الخاليا في القرن ال 
لخلية. والتاكيد على المبادئ الثالثة لنظرية إلى روبرت هوك، وبدأت الدراسة العلمية للخاليا، والمعروف أيضا باسم بيولوجيا ا

	الخلية كما هو موضح أدناه:

تتألف جميع الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر. (ومع ذلك، وهذا يعتبر الجدل بسبب الحياة غير الخلوية مثل  -  

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

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بينھا وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرھنا

	)كل أستاذ يضع وصفا للمقرر( البرنامج.



 
	٢الصفحة 

  الفيروسات متنازع عليها كشكل الحياة.
  في الكائنات الحية. الخلية هي الوحدة األساسية للهيكل والتنظيم -  

  . الخاليا تنشأ من الخاليا الموجودة مسبقا.
	
	
	
	
	
	
	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
إن دراسة "موضوع علم بايولوجية الخليه تتيح للطالب   المعروفة باسم العلم الذي يتعامل مع  -١أ

التكاثر والھيكل الجزيئي يھتمون أيضا بوراثة الخلية، والتعامل مع أنواع  تركيب ووظيفة من الخاليا
الذي يعرف أيضا باسم علم  البيولوجيا للخاليا  الخاليا، والتخصصات، وظائف وتكوين و علم الخلية،

ھي واحدة من فروع علوم الحياة الحديثه الذي يتعامل مع دراسة ھيكل ووظيفة العضيات الخلوية. 
ي بناء وحدة الكائن الحي والخلية ھي الوحدة األساسية للكائن الحي، والتي لديھا القدرة بشكل ودورھا ف

مستقل على إنتاج أو إنتاج االستنساخ، والتي تتكون من السيتوبالزم والنواة أو المنطقة النووية ويحيط 
  بھا غشاء الخلية.

	 -٣أ
	-٤أ
	 -٥أ
	  -٦أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

بايولوجية الخلية تتضمن ثالثة اتجاھات : االتجاه األول ھو الخلية الكالسيكية التي تتعامل مع  - ١ب
التراكيب المشاھدة الخلوية التي وضحھا المجھر الضوئي و االتجاه الثاني ھو علم وظيفة الخلية والذي 

ينة من حياة الخلية يكون يھتم بالكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية ووظائف الخلية في حين كان على ب
االتجاه الثالث، وھو ما يفسر الخلية من حيث الجزيئات الكبيرة مثل األحماض النووية والبروتين ولكن 

في ھذه اللحظة ھناك عالقة بين ھذه االتجاھات الثالثة لم تعد االتجاھات واالستخدامات منفصلة 
  لبيولوجيا الخلية عن علم األحياء.

عدد الفروع والمجاالت العلمية و التشعب من االختصاصات وجدت عالقات وبالنظر إلى  - ٢ب
متطورة ودقيقة حيث علم واحد للوظائف المختلة بكفاءة عالية بمعزل عن العلوم األخرى وغيرھا من 

التقنيات. لذلك فقد أصبح لعلم الخاليا اتصاالت وثيقة ومباشرة مع العديد من الفروع والمجاالت العلمية 
لوراثة والكيمياء الحيوية وعلم الحيوان، علم النبات، علم التشريح، علم األنسجة، علم وظائف كعلم ا

  األعضاء، علم األمراض وعلم األجنة ....... الخ
   - ٣ب
	    -٤ب
	طرائق التعليم والتعلم      



 
	٣الصفحة 

  
جعل  فه الىبطريقة العرض للساليدات مدعومه باالمثله ووسائل االيضاح اضا اللكترونيهالمحاضرات ا

  التجارب المختبريه في الدروس العمليهالمحاضره تفاعليه من خالل توجيه االسئله للطلبه وكذلك 
  
	

	طرائق التقييم      
  

االمتحانات اليوميه والشھريه والنھائيه والمناقشه بتوجيه االسئله ووضع اسئله لكل محاضره وطلب االجابه 
  عنھا كواجب بيتي 

  
  
	
  مھارات التفكير -ج

سيدرك الطالب ان ھناك صله بين المشاكل العلمية وعلم بايولوجية الخلية فيما  يتعلق بنمو الجنين  -١ج
وانقسام الخلية فمن األمور الحيوية والضرورية لظھور ونمو الجنين وأيضا ھو األساس الذي اعتمد 

يدة من التركيب األساسي للخلية وأھمية لتنظيم الكائن الحي حتى نمو األجنة فالعلماء على معرفة ج
  وتوزيع كل من العضيات داخلھا.

  سيدرك الطالب ان ھناك عالقة للوراثة بعلم بايولوجية الخليه وانتقال العوامل الوراثية .  -٢ج
افھام الطالب في تمكن العلماء من مراقبة دقيقة العضيات الخلوية التي ال يمكن أن ينظر إليھا   -٣ج

  لضوئي. ھذه الدراسة لتطور الكيمياء الخلية أصبحت ممكنة بعد اكتشاف المجھر اإللكتروني.المجھر ا
    -٤ج
  -٢ج
  -٣ج
    -٤ج
	

	طرائق التعليم والتعلم     

  
  مكرر
	
	طرائق التقييم    
  

  مكرر
  
	

  صي ).المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخ -د 
يتعرف الطالب على أن ھذه الدراسات ساعدت على ظھور علم جديد يسمى علم فسيولوجيا الخلية  --١د

علم وظائف األعضاء وعلم الخاليا أيضا عالقة متينة مع بحوث التصنيف في كثير من األحيان 
ة والفرق في والدراسات األخيرة في تصنيف الكائنات الحية التي تعتمد أساسا على كروموسومات الخلي

  عدد وشكل كائن حي بآخر .
يتعرف الطالب على أن  الخاليا ھي الوحدات الھيكلية التي تشكل النباتات والحيوانات. أيضا، ھناك  -٢د

العديد من الكائنات الحية وحيدة الخليه والجميع يشتركون من حيث التركيب االساسي رغم االختالفات 
  المظھريه وبعض المحتويات الداخليه.

  -٢د



 
	٤الصفحة 

  

  -٣د
	   -٤د



 
	٥الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

 ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٥ ١
لمقدمه ، تعريف ا

 الخليه
المحاضره 
 االلكتروينه 

الحضور 
واالمتحانات 

اليوميه 
والشھريه 
والتقارير 
 العلميه

 ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٥ ٢

  
عالقة علم الخلية 
  بالعلوم االخرى

 

  

 ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٥ ٣

  
ماھي الخليه ، مكونات 

  الخليه
 

  

   مكونات السايتوبالزم ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٥ ٤

 ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٥ ٥
ماھي الحياة ، انواع 

الخاليا
  

   الخاليا حقيقية النواة٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٦٥

 ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ  ٥  ٧
الخليه الحيوانيه ، 

  الخليه النباتيه
  

   امتحان الشھر االول ٤ ٥ ٨

 ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٥  ٩

مقارنه بين خاليا 
حقيقية النواة وبدائية 

  النواة
  

 ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٥  ١٠
نظام االغشيه الداخليه 
، الشبكه االندوبالزميه

  

 ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٥  ١١
اجسام كولجي ، 

 وماتالاليسوس
  

 ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٥  ١٢
الفجوات ، 

الماتوكوندريا 
 والكلوروبالست

  

   الھيكل الخلوي ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٥  ١٣

 ٤-،أ-٣،أ٢-،أ١-أ ٥  ١٤
عشاء الخليه ودوره 

 في عمليه النقل 
  

   امتحان الشھر الثاني  ٥  ١٥



 
	٦الصفحة 

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 قرركتب الم	
      أخرى	

Cell	Biology,	3e	3rd	Edition	
by	Thomas	D.	Pollard	MD	(Author),	William	C.	

Earnshaw		(Author),	Jennifer	Lippincott‐

Schwartz	PhD	(Author),	Graham	Johnson	MA	
PhD	CMI	(Author	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 

Cell	Biology	
٣rd	Edition	

Authors:	Thomas	Pollard	William	Earnshaw	
Jennifer	Lippincott‐Schwartz	Graham	Johnson

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 

Introduction	to	Cell	Biology	
By	(author):	John	K	Young	(Howard	

University,	USA)	

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		أكبر عدد من الطلبة 

  



علم االرض



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	علم االرض	اسم / رمز المقرر .٣

  لقسم علوم الحياة األكاديميالبرنامج 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	ي )( نظري + عمل اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	االولى	/			 	الثاني 	الفصل / السنة .٦

	ساعات اسبوعياً) ٤ساعة ( ٦٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	١٦/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩
 تأھيل الطالب في الجوانب النظرية و العملية للمقرر

 لوم االخرىدراسة المبادئ االساسية لعلم االرض وعالقتھا بعلوم الحياة والع
 التعرف على العصور الجيولوجية
 التعرف على انواع المتحجرات

 

	
	

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

ايجازا مقتضيا الھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا مبرھنا عما اذا  االمقرر ھذ فيوفر وص
  البد من الربط بينھا وبين وصف البرنامج .كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . و



 
	٢الصفحة 

  

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  - أ
  خصائص علم الجيولوجيا وعالقتھا بالعلوم االخرى . -١أ
  التعرف على انواع اغلفة الكرة االرضية . -٢أ
	انواع الصخور ودورة الصخور في الطبيعة .التعرف على  -٣أ
	التعرف على العصور الجيولوجية . -٤أ
	( المتحجرات ) . األحفورياتالتعرف على انواع  -٥أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
  .المتحجرات دطالب على التعرف على انواع الصخور وفي اي الصخور تتواجتدريب ال – ١ب
  خور في الطبيعة .التعرف على دورة الص – ٢ب
  التعرف على تواجد المتحجرات في الصخور الرسوبية .  – ٣ب
	    -٤ب
	طرائق التعليم والتعلم      

و نقاشات متعددة ويتم استخدام الوسائل الحديثة في  أسئلةاعلية مع الطلبة يتم اثارة من خالل محاضرات تف
ما ويتم مطالبة الطالب بالعديد من الواجبات وك أسلوبالعرض وايصال المعلومة الى الطالب في اسھل 

  البيتية والتي تھدف الى رفع مستوى الطالب في البحث و زيادة المعلومات
	

	طرائق التقييم      
الواجبات  -٤المشاركة في النقاش داخل الصف     -٣االمتحانات اليومية    - ٢االمتحانات الشھرية   - ١

	التقارير     -٥البيتية    
  ارات التفكيرمھ - ج

  المحاورة بين الطالب و االستاذ أسلوب -١ج
  الواجبات البيتية إجاباتمناقشة -٢ج
	التكليف باعداد تقارير خارج المنھج-٣ج

	طرائق التعليم والتعلم     

	االختبارات و الواجبات و المناقشات

	طرائق التقييم    

	داخل الصف و الواجبات المكلف بھا الطالب درجات االمتحان الشھري و اليومي و الحضور و التفاعل

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  المعرفة التي تلقاھا فيالطالب من توظ تمكنيان -١د
  والتعلم ميالطالب مھارة مھنة التعل كتسبيان -٢د
	المھني ريفي التطو اما اكتسبھ ديالطالب من تسج عيستطيان -٣د



 
	٣الصفحة 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

مقدمة عن علم الجيولوجيا   ٥و٤و٣و٢و١أ ٤ ١
 وعالقته بالعلوم االخرى

حضور، امتحان  محاضرة
يومي، تقرير 

 علمي
علم الجيولوجيا مقدمة عن  ٥و٤و٣و٢و١أ ٤ ٢

 وعالقته بالعلوم االخرى
حضور، امتحان  محاضرة

يومي، تقرير 
 علمي

حضور، امتحان  محاضرة انواع االغلفة االرضية ٥و٤و٣و٢و١أ ٤ ٣
يومي، تقرير 

 علمي
حضور، امتحان  محاضرة انواع االغلفة االرضية ٥و٤و٣و٢و١أ ٤ ٤

يومي، تقرير 
 علمي

حضور، امتحان  محاضرة ضيةاع االغلفة االرانو ٥و٤و٣و٢و١أ ٤ ٥
يومي، تقرير 

 علمي
دراسة تركيب القشرة  ٥و٤و٣و٢و١أ ٤ ٦

 االرضية
حضور، امتحان  محاضرة

يومي، تقرير 
 علمي

دراسة تركيب القشرة  ٥و٤و٣و٢و١أ ٤ ٧
 االرضية

حضور، امتحان  محاضرة
يومي، تقرير 

 علمي
تحان ضور، امح محاضرة الصخور وانواعھا ٥و٤و٣و٢و١أ ٤  ٨

يومي، تقرير 
 علمي

حضور، امتحان  محاضرة الصخور وانواعھا ٥و٤و٣و٢و١أ ٤  ٩
يومي، تقرير 

 علمي
حضور، امتحان  محاضرة الصخور وانواعھا ٥و٤و٣و٢و١أ ٤  ١٠

يومي، تقرير 
 علمي

حضور، امتحان  محاضرة المتحجرات وانواعھا ٥و٤و٣و٢و١أ ٤  ١١
يومي، تقرير 

 علمي
حضور، امتحان  محاضرة المتحجرات وانواعھا ٥و٤و٣و٢و١أ ٤  ١٢

يومي، تقرير 
 علمي

حضور، امتحان  محاضرة االزمنة الجيولوجية ٥و٤و٣و٢و١أ ٤  ١٣
يومي، تقرير 

 علمي
حضور، امتحان  محاضرة االزمنة الجيولوجية ٥و٤و٣و٢و١أ ٤  ١٤

يومي، تقرير 
 علمي

حضور، امتحان  محاضرة مراجعة ٥و٤و٣و٢و١أ ٤  ١٥
رير يومي، تق
 علمي



 
	٤الصفحة 

	نية التحتية الب .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

  
  

  اساسيات علم اجليولوجيا
	اجليولوجيا الطبيعية

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 

  في الكليةالتدريب على منصة التعليم االلكتروني  

على سبيل  (وتشملدمات االجتماعية الخ
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
  

  

	القبول  .١٣

نظام القبول في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي للقبول في قسم 	المتطلبات السابقة
  علوم الحياة 

	١٠	أقل عدد من الطلبة 

	٥٠	 أكبر عدد من الطلبة

  



مھارات الحاسوب 2



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	٢مھارات الحاسوب 	اسم / رمز المقرر .٣

			windows	office‐	Windows	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	متاحةأشكال الحضور ال .٥

	٢٠٢١/ثاني ال	الفصل / السنة .٦

	٢١	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

		تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

	 وانواع االخرتاقات الفرياوسات واحلماية - ١
	تراخيص الربامجالتعرف - ٢

	التعرف على انظمة التشغيل املختلفة - ٣

	 ية امان احلاسوب واالخرتاقات االلكرتون- ٤
	
	

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

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بينھا وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرھنا

	)كل أستاذ يضع وصفا للمقرر( البرنامج.



 
	٢الصفحة 

	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
  امان الحاسوب التعرف -١أ
  الفايروسات والبرامجيات الخبيثة وانواعھا التعرف على  -٢أ
	 التعرف على انظم التشغيل ونظام الوندوز بشكل خاص  -٣أ

  	

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  بشكل امن ام الحاسوب استخد– ١ب
  انظمة التشغيل المختلفة التمكن من التعرف على – ٢ب
   االختراقات والفايروسات التميز بين  – ٣ب
   	
	طرائق التعليم والتعلم      

  
  

  المحاضرات االلكترونية والتقارير والواجبات واالمتحانات اليومية 
	

	طرائق التقييم      
  
  

  ة والعمليةاالمتحانات االلكتروني
	
  مھارات التفكير -ج

  صياغة المشكالت بطريقة تمكن من استخدام الحاسب االلي -١ج
  التنظيم المنطقي للبيانات وتحليلھا  -٢ج
  مثل النماذج والمحاكاة تمثيل البيانات من خالل التجريدات -٣ج
    

 	

	طرائق التعليم والتعلم     

  
  جبات واالمتحانات اليومية المحاضرات االلكترونية والتقارير والوا

  
	
	طرائق التقييم    
  

 االمتحانات االلكترونية والعملية



 
	٣الصفحة 

  

  
  
  
	

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  استخدام الحاسوب بصورة عامة -١د
  استخدام االنترنيت والمتصفح وتعلم ارسال االيميالت -٢د
	نظام الوندوز استخدام -٣د
 	



 
	٤الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

  وتطبيقاته املكتبية كتاب اساسيات احلاسوب 
	حماضرات فديوية وامثلة خارجية 

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
دوريات والبرمجيات ورش العمل وال

	االلكترونية)والمواقع 
	امثلة علمية وعملية وزيارة مواقع الكرتونية خمتلفة 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

١	٣	

التعرف على  
التجاوزات التي 

تحصل في العالم 
	الرقمي 

اوزات في اشكال التج
	العاللم الرقمي 

محاضرات 
	الكترونية

مشاركة 
الطالب 

واالمتحانات 
	اليومي

٢	٣	
كيفية التعرف على 

المحافظة على البيانات 
	 الشخصية 

 خصوصية الحاسوب 
محاضرات 
	الكترونية

مشاركة 
الطالب 

واالمتحانات 
	اليومي

٣	٣	
تمكن الطالب التميز 

بين الفايروسات 
	والبرامج الخبيثة 

لفايروسات ا
	 واضرارھا 

محاضرات 
	الكترونية

مشاركة 
الطالب 

واالمتحانات 
	اليومي

٤	٣	
امكانية الطالب 

بوصف نظم التشغيل 
والتعرف على انواعھا 

محاضرات 	تعريف نظم التشغيل 
	الكترونية

مشاركة 
الطالب 

واالمتحانات 
	اليومي

٥	٣	
التمكن من معرفة 
كيفية تصنيف نظم 
 ب التشغيل في الحواسي

 تصنيف نظم التشغيل 
محاضرات 
	الكترونية

مشاركة 
الطالب 

واالمتحانات 
	اليومي

نظام التعرف على 	٣	٦
محاضرات 	 نظام التشغيل وندوز 	 تشغيل الوندوز 

	الكترونية

مشاركة 
الطالب 

واالمتحانات 
	اليومي

٧	٣	
التميز بين االيكونات 

الرئيسية والثانوية 
	وكيفية عملھا 

محاضرات 	يقونات المجلدات واال
	الكترونية

مشاركة 
الطالب 

واالمتحانات 
	اليومي



 
	٥الصفحة 

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	الدراسة العملية والتجارب املختربية 

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

		عدد من الطلبة  أقل

		أكبر عدد من الطلبة 

  



قسم علوم الحياة 

المرحلة الثالثة 
الفصــل الثــاني 
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TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 
 

 

 COURSE SPECIFICATION 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 
course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 
expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 
opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 
specification.  

 

Madenat alelem university college  
1. Teaching Institution 

Department of biology 
2. University Department/Centre 

General Microbiology II 
3. Course title/code 

Academic program for bachelor study in 
biology department 

4. Programme(s) to which it contributes 

daily 
5. Modes of Attendance offered 

S1/ Y2 
6. Semester/Year 

24 HR (Lectures and labs) 
7. Number of hours tuition (total) 

16-6-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification  
9. Aims of the Course 

In this semester, the focus is on the applied cognitive aspects of science in public life, its 
health effects, and what these organisms produce 
. 
 
A material of employment to serve the citizen and protect him from exposure to disease as a 
result of the outbreak and spread of pathogenic microorganisms 
It provides the student with the pathogenic microbial species and how to prevent them and 
control their activity, in addition to identifying the immunological means 
 
And pharmacokinetics approved in prevention and treatment. 



 

 

 
Focuses on environments suitable for the growth and propagation of microorganisms such as 
soil, water, food and heavy water. 

 
 
 

 
10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 

A1. Qualifying the students of the Department of Life Sciences in the theoretical 
and scientific aspects of microbiology to build a base 
A2- Scientific information on how to deal, prevent and control pathogenic 
organisms 
 
A3. 
A4. 
A5.  
A6 .   

  B. Subject-specific skills 
B1. Building students’ capabilities in the field of modern biological 
technologies, scientific investigation, presentation and art 
B2 - Constructive scientific discussion 

 
      Teaching and Learning Methods

 
Theoretical lectures and scientific laboratories, preparing weekly reports, seminars, drawing 
microbial shapes after viewing them under the microscope. 

 
 

      Assessment methods  
 
Evaluation methods Daily, monthly and quarterly exams. Writing and submitting weekly scientific reports - 
Examination of class books. Assigning the student to participate in the discussion sessions 

 
 

C. Thinking Skills  
C1. Emotional and value goals C1- Stimulating mental descriptions and crystallizing 
creative ideas for gifted students  
C2 - Encouraging the spirit of scientific competition among students in order to raise the 
general scientific level of students 

  
             Teaching and Learning Methods 

 
Develop students' ability to analyze and apply knowledge to reach a solution. Considering tests as a means of 
measuring student understanding and acquiring scientific knowledge 



 

 

 
 

            Assessment methods
 

Evaluation methods - Measuring the student's understanding of the basics of the 
scientific subject. Adoption of short and focused questions and multiple tests. 
Focusing on true and false questions and correcting the error, if any.  
- Phrase or sentence completion questions. 
 - Assigning the student to scientifically carry out individual experiments and 
evaluate the results. 

 
 
 

 
 
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  
personal development)  

.D1 - Adopting the principle of teamwork and positive interaction. 
 D2 - Work to raise individual skills through training and the possession of 
information technology  
D 3- To enhance language skills. 
  

 

11. Course Structure
Assessment 

Method 
Teaching 

Method 
Unit/Module or 

Topic Title 
ILOs Hours Week

Daily and monthly 
exams 

Lecture +PPT

Microbial	
control	
(physical,	
chemical)

Knowledge	4 1,2 

Daily and monthly 
exams 

Lecture +PPT
Enzyme	and	
metabolism

Knowledge	2 3 

Daily and monthly 
exams 

Lecture +PPTAntibiotics	Knowledge	2 4 

Daily and monthly 
exams 

Lecture +PPT
Immune	
systemKnowledge	2 5, 

Daily and monthly 
exams 

Lecture +PPT
Immune	
system

Knowledge	2 6 

Daily and monthly 
exams 

Lecture +PPTExamKnowledge	2 7 



 

 

Daily and monthly 
exams 

Lecture +PPT
pathogenic	
microorganism
s

Knowledge	4 ,8,9 

Daily and monthly 
exams 

Lecture +PPT
Bacterial	
genetics

Knowledge	2 10 

Daily and monthly 
exams 

Lecture +PPT
Food	and	
industrial	
applications

Knowledge	2	11, 12 

Daily and monthly 
exams 

Lecture +PPTExamKnowledge	2	13	

Daily and monthly 
exams	Lecture +PPTreviewKnowledge	2	13 

Daily and monthly 
exams 

Lecture +PPTreview Knowledge 2 14 

      
 

12. Infrastructure
‐	Microbial	world	‐	Lectures
‐	Microbiology
‐Medical	Microbiology	

Required reading: 

·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER

‐Journal	of	Applied	microbiology
‐	Journal	of	Bacteriology	

Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

 
13. Admissions

Success from grade 4 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



 Biochemistry
II



TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
COURSE SPECIFICATION 

 

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Biochemistry II 3. Course title/code 

BIOLOGICAL AND CHEMICAL 
SCIENCES 

4. Programme(s) to which it contributes 

Lectures and Labs. 5. Modes of Attendance offered 

2ND YEAR / 2ND  SEMESTER 6. Semester/Year 

60 (2hrs theoretical and 2hrs practical) 7. Number of hours tuition (total) 

15TH JUNE 2021 
8. Date of production/revision  of  this 
specification    

9. Aims of the Course 

1. To achieve the necessary background to understand the principles of 
biochemistry. 

2. To build a concise demonstrative knowledge of the most important scientific and 
physical methods to contrast them with other ways of understanding the 
surrounding world. 

3. To demonstrate an informative knowledge of the tools and methods that are used 
by scientists and biochemists to investigate the world of nature. 

4. To explain the most important and major parameters in biochemistry and relative 
sciences. 

5. To enable the students to solve biochemistry problems in a very structured 
process. 

6. To enable non-biology students to creatively think and use of the chemical 
sciences 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 
course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 
expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 
opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 
specification.  



10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 
A. Knowledge and Understanding
1. Explaining the composition of biomolecules, description of chemicals that constitutes 

the living cell, function of different biomolecules. 
2. Explaining the fundamental aspects of reactions between chemicals in the body to form 

new members or organelles. 
3. Explaining work and energy, which are released through metabolism. 
4. Explain the formation of nucleic acids and the transfer of genetics through generations 

  
B. Subject-specific skills 
1. Solving various problems in different biological interaction applications in the class. 
2. Giving homework assignments to increase the ability of students of problem solving 

techniques. 
3. Enhancing the quick response of students by asking conceptual questions 

during the class. 
4. Encouraging the students in the strategies of solving the examples in the 

class. 
 

C. Thinking Skills 
1. Students are supposed to work as individuals and/or in small groups to share 

their knowledge and experiences. 
2. Students should organize group meetings and schedule of their plans. 
3. Students should elect a leader to manage their duties, responsibilities, and 

meeting. 
4. Students should identify the available resources of the course with the help of 

the course director/instructor. 
 

   11.   Teaching and Learning Methods
Theoretical lectures, practical lectures, seminars, field training, dissertations and 
reports. 

 

12.      Assessment methods   
Monthly and weekly exams, oral exams discussions, and writing reports. 

 



 
 
 

 

13. syllabus  
week hours subject Learning method Assessment method 

٤ ١ Organic 
chemistry 

And Bio organics  

Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٢  Nucleic acids Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٣ Lipids Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٤ Lipids Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٥ Phospholipids Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٦ Amphipathic  
lipids 

Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٧ Metabolism of 
lipids 

Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 
exam 

٤ ٨ Monthly exam Monthly examMonthly exam 
٤ ٩ Amino acids I Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٠ Amino acids II Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١١ Peptides and 

Proteins 
Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٢ Hormones Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٣ Hormones Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٤ Vitamins Lecture and labs Discussion, quiz, monthly 

exam 
٤ ١٥ Monthly exam Monthly examMonthly exam 



 Biodiversity
and evolution



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

 

1. Teaching Institution Madenat alelem university college  

2. University Department/Centre Department of biology 

3. Course title/code Biodiversity and evolutions  

4. Programme(s) to which it contributes Academic program of biology BSc degree 

5. Modes of Attendance offered weekly 

6. Semester/Year second 

7. Number of hours tuition (total) 60 hour (4 hour per week) 

8. Date of production/revision  of  this 
specification    

15/6/2021 

9. Aims of the Course 

Qualifying the student in the theoretical and practical aspects of the course 
1. The aim of Biodiversity is to raise an appreciation and deeper understanding of species, 

ecosystems and the interconnectedness of the living world and thereby avoid the 
mismanagement, misuse and destruction of biodiversity. 

2. Factors effect of biodiversity  
3. Roll and important of biodiversity  

 
HIGHER EDUCATION PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This course identify students about biodiversity and the important of 
study  conservation of biodiversity and the roll of environment in 
distribution of organisms and other factors that effect on 
biodiversity. 

This course also study the evolution of organism and the theory of 
evolution and how life arise on earth (Common ancestor) 



 

  

4. Identify evolution and the theory of evolution  
5. Evidence of evolution  

 
 

 

 

10· Learning Outcomes, Teaching, Learning and Assessment Method  

A- Knowledge and Understanding
A1. Enable the student to understand the important to keep biodiversity 
A2. Enable the student to develop methods for keep biodiversity 
A3. Study the roll of environment in biodiversity  
A4. Identify the history of evolution  
A5.   Knowledge of fundamental concepts within conservation and biodiversity;

  B. Subject-specific skills 
B1.  Enable students to know the impact of climate on ecosystems. 
B2.  Enable students to develop ways to solve environmental problems and 
protect the environment 
B3.  Students gain full knowledge of the impact of biodiversity and how to 
measure it 
B4.  Students acquire information about the evolution and change in genetic 
traits 

Teaching and Learning Methods 

Through interactive lectures with students, multiple questions and discussions 
are raised. Modern methods are used in presentation and delivery of information 
to the student in the easiest way. The student is also asked for many homework, 
which aims to raise the student’s level in research and increase information. 

Assessment methods   

1- Monthly exams 2- Daily exams 3- Participate in class discussion 4- 
Homework 5- Reports 

C. Thinking Skills  
C1. Discussion  
C2. Prepare assignment 

Teaching and Learning Methods  

Tests, assignments and discussions 

Assessment methods 

Monthly and daily exam, attendance, class interaction, and duties assigned to the 
student 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  
personal development)  

D1. That the student is able to apply the knowledge he has received 
D2. acquires the skill of the teaching and learning 



 

  

 

 
 

1٢. Infrastructure 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 Stuppy W. Biodiversity and sustainable 
conversation. Kew Bulletin. 
2001;56(1):252. 

 Evolution and Diversity (Asst. Prof. Dr. 
Sabah A. Al-Hameid A. Al-Rahman & 
Asst. Prof. Dr. Shatha Khudaier Abbas) 

 Biodiversity: An Introduction (second 

11. Course Structure 

Assessment Method 
Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs Hours Week 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures 
Introduction to 
biodiversity 

A1,2,3,4 4 1 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Levels of biodiversity
A1,2,3,4 4 2 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Hotspot of 
biodiversity  

A1,2,3,4 4 3 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Biodiversity 
conversation  

A1,2,3,4 4 4 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Factors effect on 
biodiversity 1 

A1,2,3,4 4 5 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Factors effect on 
biodiversity 2 

A1,2,3,4 4 6 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Measure of 
biodiversity  

A1,2,3,4 4 7 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Introduction to 
Evolution 

A1,2,3,4 4 8 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Raise of life on earth 
A1,2,3,4 4 9 

  1st Exam  A1,2,3,4 4 10 
Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Theory of evolution 1 
A1,2,3,4 4 11 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Theory of evolution 2 
A1,2,3,4 4 12 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Evidence of 
Evolution 1 

A1,2,3,4 4 13 

Attendance, quiz, 
Discussion  

Lectures Evidence of 
Evolution 2 

A1,2,3,4 4 14 

  2nd exam  A1,2,3,4 4 15 



 

  

edition) Kevin J. Gaston and John I. Spicer

Special requirements (include 
for example workshops, 
periodicals, IT software, 
websites) 

Using LMS 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies) 

Study and measure the biodiversity at different 
region   

 

 

13. Admissions 

Pre-requisites Success to the second stage 

Minimum number of students ٢٥ 

Maximum number of students ٥٠ 



 plant
taxonomy



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Plant physiology 3. Course title/code 

Academic program (Bachelor) in biology 
department 

4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

 S2- Y2 6. Semester/Year 

60 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

1 - Qualifying the student with the theoretical and practical aspects of this course 
 
2 - Describe phenotypic variations in plant organs and the terms that express them, 
with examples taken from local plants. 
 
3- A description of some economically important plant families and their related 
species 
 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

History of taxonomy - concept of taxonomic traits, sources of 
taxonomic traits, phenotypic taxonomic traits, how to classify plants, 
(key), taxonomic units, nomenclature, study of some important plant 
families in the plant kingdom 



 

  

 

 

 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1. Employing knowledge and understanding in the field of specialization 
and course 

    ٢A2. Familiarity with the theoretical and practical aspects of the course 
     ٣A3. Building a scientific base for the student that serves his future 

programs to work in the community and benefit from them in practical life 
A 4 . Acquire skills using in understanding the plant kindom 

  B. Subject-specific skills 
B1 - The ability to apply new technologies in his field of study 
B2 - Scientific construction according to correct scientific foundations 
  

      Teaching and Learning Methods

 
1- Theoretical lecture 
2- The practical present 
3- Explanation and clarification 
4- Scientific report 

      Assessment methods  

Daily, monthly and final exams - discussion - writing the scientific report - 
solving some exercises 
and daily duties 
C. Thinking Skills  

C1- Observation and Perception 
C2- Analysis and interpretation 
C 3- Encouraging scientific research 
C4- Conclusion and evaluation   

             Teaching and Learning Methods 

Do interesting scientific tests 
Organizing lectures prepared by students 

  
 

            Assessment methods

  
-Reports preparation 



 

  

  

Homework, daily, monthly and quarterly 
Oral and written exams 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

Develop student skills 
       .Destiny to infer and predict 

       .Enhance language skills 



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture  The importance of classification, its 
history and scientific nomenclature 

10 A 
4 

١ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture The importance of classification, its 
history and scientific nomenclature 

10 A 4 ٢  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Classification and general terms 10 A 4 ٣ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Classification and general terms 10 A 4 ٤  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Terminology of vegetative and 
reproductive organs 

10 A 4 ٥  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Terminology of vegetative and 
reproductive organs 

10 A 4 ٦  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Pollination, its importance and types 10 A 4 ٧  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Pollination, its importance and types 10 A 4 ٨ 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture The evolutionary importance of 
reproductive tissue 

10 A 4 ٩  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report

Lecture The evolutionary importance of 
reproductive tissue 

10 A 4 ١٠  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Description of selected 
dicotyledonous families 

10 A 4 ١١  

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture Description of selected 
dicotyledonous families 

10 A 

4 12 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report

Lecture 
Description of selected 

monocotyledonous families 

10 A 

4 13 

Attendance - 
exams - weekly - 

Lecture Description of selected 10 A 4 14 



 

  

 

  

  

  
  
  

12. Infrastructure
 جامعة – البذرية النباتات تصنيف– ١٩٨٨- منصور يوسف،  الكاتب
 بغداد

 
Lawrence	,H.M.Geroge	–Taxonomy	of	vascular	plants 

The	macmillan	company	usa	1951 
 

 البحار دار – الطبية واالعشاب النباتات – ١٩٨٦ نصر الشحات.  زيد أبو
 بيروت

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

Success from  year 1 Pre-requisites

8 Minimum number of students 

50 Maximum number of students 

 

monthly - scientific 
report 

monocotyledonous families 

Attendance - 
exams - weekly - 

monthly - scientific 
report 

Lecture 

exam  

10 A 

4 15 

  
 



Parasitology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 

 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college 1. Teaching Institution

Department of biology2. University Department/Centre

Department of biology
3. Course title/code

Parasites
4. Programme(s) to which it contributes

mandatory
5. Modes of Attendance offered

my presence
6. Semester/Year

The second semester / the second stage

7. Number of hours tuition (total)
308. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course

The course aims to introduce the basics of parasitology, its classification, the types of 
hosts, including temporary and permanent, and their impact on humans directly and 
indirectly. 

  

  

  

HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW

This course description provides a brief summary of the most important 
characteristics of the course and the learning outcomes expected of the student to 

achieve, demonstrating whether he has made the most of the available learning 
opportunities. It must be linked to the description of the program.;



 

  

  

  

  

١٠ .Learning outcomes and methods of teaching, learning and assessment 

A - knowledge and understanding 

A1. Providing the students of the Department of Biology with the most important 
principles and basic branches of life science to enable the graduate to employ that 
knowledge in the field of specialization 

A2- Qualifying the students of the Department of Life Sciences to be familiar with the 
theoretical and practical aspects of a number of basic sciences such as microbiology, 
chemistry, physiology, environment, fungi and many others to build a scientific base 
for the student that serves his future programs to work in the community and benefit 
from them in practical life. 

Acquisition of scientific research skills in the field of life sciences 

  

   

b- Subject-specific skills 

B1 - The skill objectives of the course. 

Scientific investigation, evaluation, constructive scientific discussions, and expressing 
the most correct scientific opinion according to valid scientific foundations. 

B2 - 

B3 - 

B4- 

     Teaching and learning methods 

Course specific objectives. 

١- The ability to distinguish between correct and incorrect information 

٢- The ability to memorize and guess 

  

  

     Evaluation methods 



 

  

  

- Objective tests to measure knowledge of scientific facts, assimilate and apply them 
in new places, and measure recollection, through the following: 

True or False Questions. 

Multiple choice questions. 

- Interview questions (matching items.( 

Questions Complete the phrase or sentence. 

  

  

  

C- thinking skills 

C 1 - Encouraging the development of scientific and research thought and the spirit of 
striving for students in memorization and guessing and motivating them towards 
critical thinking and thinking at a stage before remembering. 

- Using brainstorming to crystallize the creative ideas of some gifted students. 

  

  

    Teaching and learning methods 

  

  

  

   Evaluation methods 

  

Objective tests to measure knowledge of scientific facts, assimilate and apply them in 
new places, and measure recollection, through the following :- 

True or False Questions. 

Multiple choice questions. 

- Interview questions (matching items.( 

Questions Complete the phrase or sentence 



 

  

  

  

  

D - General and transferable skills (other skills related to employability and personal 
development.( 

D 1- Constant pursuit of cooperation and teamwork. 

 D2 - Increasing communication skills, training and information technology, and 
developing strategies for that in the work team. Strengthening language skills 
(proficiency in speaking, writing and understanding in Arabic and English) in the art 
of listening, the art of persuasion and dialogue 

 

 

 

.  

12. Infrastructure

Lectures by Dr. Ban Al-Qadi University of 
Baghdad

Required reading:
·  CORE TEXTS

·  COURSE MATERIALS
·  OTHER 

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs Hours Week 

Monthly, quarterly and 
yearly exams Knowledge General	definition   3 1 

Monthly, quarterly and 
yearly exams Knowledge Protozoa 3 2 

Monthly, quarterly and 
yearly exams 

Knowledge Protozoa 3 3 

Monthly, quarterly and 
yearly exams 

Knowledge Coccida 3 4 

Monthly, quarterly and 
yearly exams 

Knowledge Coccida 3 5 

Monthly, quarterly and 
yearly exams 

Knowledge Metazoa 3 6 

Monthly, quarterly and 
yearly exams  Metazoa	 3 7 



 

  

IT software, websites
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

Lectures

Community-based facilities
(include for example, guest

Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

Pre-requisites

33Minimum number of students

53Maximum number of students

 



احیاء مجھریة2



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	II			Microbiology	General	اسم / رمز المقرر .٣

	قسم علوم الحياةالبرامج االكاديمية (البكالوريوس) 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

اسبوعي 	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الفصل الدراسي الثاني  / المرحلة الثانية 	الفصل / السنة .٦

  ( نظري + عملي ) للفصل الدراسي .  ٢٤ hrs	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

١٥/١٠/٢٠٢٠	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

ا الصحية وما تنتجه هذه الكائنات يف هذا الفصل الدراسي يتم الرتكيز ع لى اجلوانب املعرفية التطبيقية للعلم يف احلياة العامة وتأثريا
	من مواد توظيف خلدمة املواطن ومحايته من التعرض لإلصابات املرضية نتيجة تفشي وانتشار الكائنات اجملهرية املمرضة . 

	الوقاية منها والسيطرة على نشاطها اضافة اىل التعرف على الوسائل املناعية  يزود الطالب باألنواع املايكروبية  املمرضة وكيفية

	والدوائية املعتمدة يف الوقاية والعالج .

	يركز على البيئات املناسبة لنمو والنتشار الكائنات اجملهرية كالرتبة واملياه والطعام واملياه الثقيلة .

	

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

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بينھا وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرھنا

	)كل أستاذ يضع وصفا للمقرر( البرنامج.



 
	٢الصفحة 

	

	م والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعل .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
  تأھيل طلبة قسم علوم الحياة في الجوانب النظرية والعلمية لعلم االحياء المجھرية لبناء قاعدة   -١أ
  معلومات علمية في كيفية التعامل والوقاية والسيطرة على الكائنات الممرضة  -٢أ
	 -٣أ
	-٤أ
	 -٥أ
	  -٦أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  بناء قدرات الطلبة في مجال التقنيات البايولوجية الحديثة واالستقصاء العلمي والتقديم وفن  – ١ب 
  المناقشة العلمية البناءة – ٢ب
  
   - ٣ب
	    -٤ب
	طرائق التعليم والتعلم      

  
شكال المحاضرات النظرية والمختبرات العلمية ، اعداد التقارير االسبوعية الحلقات النقاشية ، رسم اال

  المايكروبية بعد مشاھدتھا تحت المجھر .
  
	

	طرائق التقييم      
  

  االمتحانات اليومية والشھرية والفصلية . -
  كتابة وتقديم التقارير العلمية االسبوعية  -    
  فحص دفاتر الحصة العلمية . -    
  تكليف الطالب بالمشاركة في الحلقات النقاشية . -    

  
	
  كيرمھارات التف -ج

  العمل على تحفيز الوصف الذھني وبلورة االفكار االبداعية للطلبة الموھوبين  -١ج
  تشجيع روح التنافس العلمي بين الطلبة بھدف االرتقاء بالمستوى العلمي العام للطلبة . -٢ج
  -٢ج
  -٣ج
    -٤ج

 	

	طرائق التعليم والتعلم     

  
  تنمية قدرة الطلبة على التحليل وتطبيق المعرفة وصوالً الى الحل . -



 
	٣الصفحة 

  

  اعتبار االختبارات وسيلة لقياس فھم الطالب وكتساب المعرفة العلمية -
	
	طرائق التقييم    
  
  قياس مدى فھم الطالب ألساسيات المادة العلمية . -
  .اعتماد االسئلة القصيرة والمركزة واالختبارات المتعددة  -
  التركيز على اسئلة الصح والخطأ وتصحيح الخطأ ان وجد . -
  تكليف الطالب بتنفيذ تجارب مفردة علمياً وتقييم النتائج -اسئلة اكمال العبارة او الجملة . -
  
	

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  العمل الجماعي والتفاعل االيجابي .اعتماد مبدأ  -١د
  العمل على رفع المھارات الفردية من خالل التدريب وانتالك تكنولوجيا المعلومات  -٢د
	 تعزيز المھارات اللغوية . -٣د



 
	٤الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

‐	Microbial	world	‐	Lectures
‐	Microbiology
‐Medical	Microbiology	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)واقع والم

‐Journal	of	Applied	microbiology
‐	Journal	of	Bacteriology 

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

	Microbialالمعرفة	٢٤و ١
control	
(physical,	
chemical)

Lecture	 امتحان
	شھري 

	and	Enzyme املعرفة	٣٢
metabolism

Lecture امتحان يومي

امتحان يومي Lecture	Antibiotics املعرفة	٤٢

امتحان systemLecture	Immune املعرفة	٦٤- ٥
	شھري

٧			Monthly	exam			
	pathogenic املعرفة	٩٤و ٨

microorganism
s

Lecture امتحان يومي 

	Bacterial املعرفة	١٠٢
genetics

Lecture امتحان يومي 

	and	Food املعرفة	١٢٤-١١
industrial	
applications

Lecture امتحان يومي 

٢ ١٣	 Exam	monthly 	
 امتحان يومي Lecture	review ملعرفةا	٢	١٤

 امتحان يومي Lecture	review عرفةامل	٢	١٥

			



 
	٥الصفحة 

	القبول  .١٣

	النجاح من المرحله الثانيه	المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		عدد من الطلبة أكبر 

  



تطور و تنوع



 
	١الصفحة 

  ررموذج وصف المقن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	تطور و تنوع	اسم / رمز المقرر .٣

	حياةس علوم الوريوبكالالبرنامج االكاديمي ل	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الثاني	الفصل / السنة .٦

	ساعات اسبوعياً) ٤ساعة ( ٦٠	(الكلي)الدراسية  تعدد الساعا .٧

	١٥/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

	ة و العملية للمقررتأهيل الطالب يف اجلوانب النظري

	تهوياستم احليوي و معرفة الطالب بالتنوع
	دراسة العوامل املسامهة يف التنوع احليوي 

	 على التطور األدلة ودراسة التعرف على مفهوم التطور
	

	

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

وكذلك العوامل المؤثرة في التنوع الحيوي  واالقتصاديةواھميته البيئية ي التعرف على التنوع الحيويھدف الى 
 باإلضافةعليھا  ةالمؤثر والعوامل وتوزيعھاالعوامل المساھمة في تنوع الكائنات  وكذلك الحيوية وغير الحيوية

  على ذلك  والبراھين واألدلةحياء تطور االدراسة الى 



 
	٢الصفحة 

	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
  التنوع الحيوي أھمية-١أ
  ا لحيوي االثار السلبية لفقدان التنوع -٢أ
	ليهظ عالحيوي و كيفية الحفا رة على التنوعالعوامل المؤث -٣أ
	دراسة لمقايسس التنوع الحيوي -٤أ
	خالل العصور السابقة للكرة االرضيةالتعرف على تاريخ تطور الكائنات  -٥أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  البيئية. األنظمةتمكين الطلبة من معرفة اثر المناخ على  – ١ب
  شاكل البيئية وحماية البيئة .وير طرق معالجة المتمكين الطلبة من تط – ٢ب
  سهقياساب الطلبة المعرفة التامة بتأثير التنوع الحيوي و كيفية اكت– ٣ب
	اثية الصفات الور التطور و التغيير فياكتساب الطلبة المعلومات حول     -٤ب
	طرائق التعليم والتعلم      

سائل الحديثة في متعددة ويتم استخدام الو ونقاشات أسئلةثارة اعلية مع الطلبة يتم امن خالل محاضرات تف
وكما ويتم مطالبة الطالب بالعديد من الواجبات  أسلوب أسھلوايصال المعلومة الى الطالب في العرض 

	المعلومات وزيادةرفع مستوى الطالب في البحث  ية والتي تھدف الىتالبي
	طرائق التقييم      
الواجبات  -٤المشاركة في النقاش داخل الصف     -٣االمتحانات اليومية    - ٢  يةاالمتحانات الشھر - ١

  التقارير     -٥ة    البيتي
  

	
  مھارات التفكير -ج

  واالستاذالمحاورة بين الطالب  أسلوب -١ج
  بات البيتيةالواج إجاباتمناقشة -٢ج
  تقارير خارج المنھج بأعدادالتكليف -٣ج
    -٤ج

 	

	لم لتعوا ليمرائق التعط    

	والمناقشات والواجباتاالختبارات 

	طرائق التقييم    
  

	البالمكلف بھا الط والواجباتداخل الصف  والتفاعل والحضور واليوميدرجات االمتحان الشھري 



 
	٣الصفحة 

  

  .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المھاراتوالمنقولة  المھارات العامة -د 
  المعرفة التي تلقاھا فيب من توظالطال تمكنيان -١د
  والتعلم ميالطالب مھارة مھنة التعل كتسبيان -٢د
	المھني ريفي التطو اكتسابما  ديالب من تسجالط عيستطيان -٣د



 
	٤الصفحة 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمعليمطريقة الت	أو الموضوع

حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤ ١
يومي، امتحان 

تقرير شھري، 
 علمي

حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤ ٢
يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

 علمي
حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤ ٣

يومي، امتحان 
ر شھري، تقري
 علمي

حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤ ٤
يومي، امتحان 
ر شھري، تقري
 علمي

حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤ ٥
يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

 علمي
حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤ ٦

يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

 علمي
حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤ ٧

امتحان  يومي،
شھري، تقرير 

 علمي
حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤  ٨

متحان ومي، اي
شھري، تقرير 

 علمي
حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤  ٩

تحان يومي، ام
شھري، تقرير 

 علمي
حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤  ١٠

يومي، امتحان 
 ي، تقريرشھر

 علمي
حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤  ١١

يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

 علمي
ضور، امتحان ح محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤  ١٢

يومي، امتحان 



 
	٥الصفحة 

	ة التحتية البني .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 مقرركتب ال	
      أخرى	

١ -  Hickman,	Roberts,	Larson,	(2001).	
Integrated	Principles	Of	Zoology,	eleven	
edition 	
٢- M.	Janet,	(2006).		An	introductions	to	
invertebrates,	second	edition  	

مثال يل العلى سب (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	كترونية)االلوالمواقع 
  لكليةم االلكرتوين يف االتدريب على منصة التعلي

على سبيل  (وتشملية الخدمات االجتماع
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

	والمعدة من الوزارة ةيكزالقبول حسب الخطة المر	المتطلبات السابقة

	٢٥	أقل عدد من الطلبة 

	٥٠	أكبر عدد من الطلبة 

  

شھري، تقرير 
 علمي

حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤  ١٣
تحان يومي، ام

شھري، تقرير 
 علمي

حضور، امتحان  محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤  ١٤
يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

 علمي
ان حضور، امتح محاضرة  ٥و٤و٣و٢و ١أ ٤  ١٥

يومي، امتحان 
شھري، تقرير 

 علمي



طفیلیات



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

  قسم علوم الحياة    	القسم الجامعي / المركز .٢

  الطفيليات	اسم / رمز المقرر .٣

  اجبارية	فيھا البرامج التي يدخل .٤

  حضوري	أشكال الحضور المتاحة .٥

 المرحله الثانيه \الفصل الثاني 	الفصل / السنة .٦

 ٣٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨
 

	أھداف المقرر .٩

وتأثريها على االنسان بصورة يهدف املقرراىل التعريف باساسيات علم الطفليات وتصنيفها وانواع املضائف منها املؤقتة والدائمة 
	.	مباشرة و غري مباشرة

	

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

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضيا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد الطالب  تحقيقھا مبرھنا

 ؛من الربط بينھا وبين وصف البرنامج.

  

	



 
	٢الصفحة 

	
	
	

	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

  –المعرفة والفھم   -أ
تزويد طلبة قسم علوم احلياة باهم املبادئ والفروع االساسية لعلم احلياة مبا ميكن اخلريج من توظيف تلك املعارف يف جمال .١أ

   االختصاص
تأھيل طلبة قسم علوم الحياة ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم االساسية كالعلوم   -٢أ

االحياء المجھرية، الكيمياء، الفسلجة، البيئة، الفطريات وغيرھا الكثير لبناء قاعدة علمية للطالب تخدم برامجه 
    ة العملية.المستقبلية للعمل بالمجتمع واالستفادة منھا في الحيا

  اكتساب مھارات البحث العلمي في مجال علوم الحياة  -
  
 	
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
   األھداف المھاراتية الخاصة بالمقرر.- ١ب

وابداء الرأي االصح علمياً وفق استنادات   االستقصاء العلمي والتقويم و المناقشات العلمية البنائة ‐
  علمية صحيحية

   - ٢ب
   - ٣ب
	    -٤ب
	طرائق التعليم والتعلم      

  األھداف المھاراتية الخاصة بالمقرر.
 القدرة العالية على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الخطأ    -١  ‐

  القدرة على الحفظ والتخمين   - ٢
  

	
	طرائق التقييم      

  
العلمية واستيعابھا وتطبيقھا في مواطن جديدة وقياس لقياس معرفة الحقائق   االختبارات الموضوعية -

 -التذكر وذلك عن طريق ما يلي:
  او الخطأ.  اسئلة الصح -
  اسئلة االختيارات المتعددة. -
  ).matching items(   اسئلة المقابلة -

  ).completionاسئلة اكمل العبارة او الجملة ( -

  
  



 
	٣الصفحة 

  

  مھارات التفكير -ج
التشجيع على تطوير الفكر العلمي والبحثي وروح السعي للطلبة في الحفظ والتخمين و تحفيزه نحو - -١ج

 قبل التذكر.   التفكير الناقد والتفكير في مرحلة
  استخدام العصف الذھني في بلورة االفكار االبداعية لبعض الطلبة الموھوبين. -

  
	

	طرائق التعليم والتعلم     

  
  
	
	طرائق التقييم    
  

لقياس معرفة الحقائق العلمية واستيعابھا وتطبيقھا في مواطن جديدة وقياس    االختبارات الموضوعية
 -التذكر وذلك عن طريق ما يلي:

  او الخطأ.  اسئلة الصح -
  اسئلة االختيارات المتعددة. -
  ).matching items(   اسئلة المقابلة -

  completionالجملة (اسئلة اكمل العبارة او  -

  
  

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
   السعي الدائم للتعاون والعمل الجماعي. -١د
زيادة مھارات االتصال والتواصل والتدريب وتكنولوجيا المعلومات ووضع استراتيجيات لذلك في  - ٢د 

بالغة العربية واالنكليزية) في فن   العمل تعزيز المھارت اللغوية (اجادة التحدث والكتابة والفھم فريق 
  االستماع وفن االقناع والحوار.

  
	



 
	٤الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

	القاضي جامعه بغدادجماضرات د.بان 

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

	بنية المقرر .١١

	مخرجات التعلم المطلوبة	الساعات	األسبوع
اسم الوحدة / 
المساق أو 
	الموضوع

	طريقة التقييمطريقة التعليم

	General المعرفه  ٢ ١
definition   

  محاضرات
 وبوربوينت

االمتحانات 
الشھرية 
  والفصلية
 والسنوية

٢ ٢   Protozoa االمتحانات  محاضرات
الشھرية 
  والفصلية
 والسنوية

٢ ٣   Protozoa االمتحانات  محاضرات
الشھرية 
  والفصلية
 والسنوية

٢ ٤   Coccida االمتحانات  محاضرات
الشھرية 
  والفصلية
 والسنوية

٢ ٥   Coccida االمتحانات  محاضرات
الشھرية 
  والفصلية
 والسنوية

٢ ٦   Metazoa االمتحانات  محاضرات
الشھرية 
  والفصلية
 والسنوية

٧	٢		Metazoa	
محاضرات 
		وبوربوينت



 
	٥الصفحة 

	٣٣	أقل عدد من الطلبة 

	٥٣	أكبر عدد من الطلبة 

  



II كیمیاء حیاتیة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

  IIكيمياء حياتية 	اسم / رمز المقرر .٣

	العلوم البايولوجية والكيمياوية 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

  الثانية /  الثاني 	/ السنةالفصل  .٦

	ساعة عملي اسبوعيا) ٢ساعة نظري +  ٢(٦٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	٢٠٢١حزيران  ١٥	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

الكيمياء التحليلية تأهيل طلبة قسم علوم احلياة باجلوانب النظرية والعملية للعلوم الفرعية لقسم علوم احلياة مثل االحياء اجملهرية و  .١
والعضوية واحلياتية وعلم املناعة والفسلجة واألنسجة والوراثة والفايروسات واهلندسة الوراثية والتقانة االحيائية فضًال عن القدرة 
 من على التعامل مع التقنيات احلديثة املستخدمة يف جمال التحليالت املرضية والبحثية، مبا يؤمن قاعدة بيانات على مستوى عايل

	الدقة للتعامل مع احلاالت اجملتمعية.

العمل على بناء شخصية متميزة للطالب من خالل تطوير الوعي الثقايف واالجتماعي مبا يؤهله بعد التخرج من املسامهة الفعالة يف  .٢
	خدمة جمتمعه.

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

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بينھا وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرھنا

	 البرنامج.



 
	٢الصفحة 

توراه) مع تطوير قابليتهم يف العمل على إجياد بيئة علمية مناسبة ألعداد كوادر على درجة عالية من التخصص (ماجستري ودك .٣
	اجملال البحثي

	السعي الدائم يف البحث عن كل ماهو حديث يف العلم ومعرفة املشكالت اليت حتتاج إىل املزيد من البحث العلمي املعمق . .٤
	
مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠
	املعرفة والفهم  - أ

ادئ والفروع االساسية لعلم احلياة مبا ميكن اخلريج من توظيف تلك املعارف يف جمال تزويد طلبة قسم علوم احلياة باهم املب .١
  االختصاص.

تأهيل طلبة قسم علوم احلياة ليكونوا ملمني باجلوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم االساسية كالعلوم االحياء اجملهرية،   .٢
لبناء قاعدة علمية للطالب ختدم براجمه املستقبلية للعمل باجملتمع الكيمياء، الفسلجة، البيئة، الفطريات وغريها الكثري 

  واالستفادة منها يف احلياة العملية.  
	اكتساب مهارات البحث العلمي يف جمال علوم احلياة .٣

	
	املهارات اخلاصة باملوضوع   - ب 

  قتها.القدرة على تطبيق تقنيات البايولوجية احلديثة مع األخذ بنظر االعتبار النتائج ود .١
	االستقصاء العلمي والتقومي و املناقشات العلمية البنائة  وابداء الرأي االصح علمياً وفق استنادات علمية صحيحية .٢

	
  األهداف الوجدانية والقيمية . - ج

	عرض املشكلة العلمية والبحثية وطلب التفكري يف احللول املمكنة. .١

ي للطلبة يف احلفظ والتخمني و حتفيزه حنو التفكري الناقد والتفكري يف التشجيع على تطوير الفكر العلمي والبحثي وروح السع  .٢
	مرحلة  قبل التذكر.

	استخدام العصف الذهين يف بلورة االفكار االبداعية لبعض الطلبة املوهوبني. .٣
	

	املهارات العامة والتأهيلية املنقولة (املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).- د 

	السعي الدائم للتعاون والعمل اجلماعي.  .١

زيادة مهارات االتصال والتواصل والتدريب وتكنولوجيا املعلومات ووضع اسرتاتيجيات لذلك يف فريق العمل تعزيز املهارت  .٢
	اللغوية (اجادة التحدث والكتابة والفهم  بالغة العربية واالنكليزية) يف فن االستماع وفن االقناع واحلوار.

	صفات قيادية، قوة ذاكرة، سرعة بديهية ، فراسة ، قابلية على التنبؤ واالستقراء امتالك .٣

	طرائق التعليم والتعلم

(احملاضرة النظرية والعملية ،املناقشات  - تعدد طرائق التعليم والتعلم املستخدمه يف قسم علوم احلياة، واهم هذه الطرق هي:
قاشية ملواضيع معينة ، حبوث الطلبة النظرية والعملية ، النشاطات املكتبية، التطبيق يف واحلوارات، السفرات العلمية، احللقات الن

  - املختربات التعليمية) مما يساعد الطلبة يف الوصول اىل النتائج التالية :
  القدرة العالية على التمييز بني املعلومة الصحيحة واملعلومة اخلطأ   - ١



 
	٣الصفحة 

  القدرة على احلفظ والتخمني.   - ٢
	القدرة على ربط املفاهيم واملبادئ والتفسريات العلمية   - ٣

	طرائق التقييم
ا وتطبيقها يف مواطن جديدة وقياس التذكر وذلك عن طريق ما  - ١ االختبارات املوضوعية  لقياس معرفة احلقائق العلمية واستيعا

  - يلي:
  اسئلة الصح  او اخلطأ. - 
  اسئلة االختيارات املتعددة. - 
  ).items	matchingاملقابلة  (اسئلة  - 
  ).completionاسئلة اكمل العبارة او اجلملة ( - 
  - االختبارات العملية  ختص االمور التالية : - ٢
  فهم مبادئ املادة العلمية .  - 
  اجراء التجارب وتفسريها. - 
  القدرة على االستدعاء والربط والتفسري. - 
	تطبيق املعرفة بصورة بسيطة يف تفسري البيانات والتشخيص احلاالت وحل املشكالت - 

	
	

  
  
	
  

  
  
	

طرائق التعليم والتعلم          

اطالعھم / ومختبريةعن طريق اختبار الطلبة بصورة نظرية وشفوية،انشطة صفية وبيتية و السعي في ذلك
او ورشة عمل وطلب معالجتھا او  تخدام التقنيات الحديثةباسعلى تجارب مسبقة ، عرض مشكلة او قضية 

  تحسين ادائھا او تطويرھا والتشجيع على تدوين المالحظات و المقارنة المجدولة على سبيل المثال:
ويطلب من الطلبة تحليل  معينة(مشروع التخرج) في تقديم وصف يشمل حقائق علمية حول مشكلة  دراسة حالة

  .العلمي الصحيحيص المشكلة ووصف الحل وتشخبعض المعلومات ، 
 اثارة حوافز الطالب نحو االجابة ونحو دراسة المزيد.

  
  
  
  
 



 
	٤الصفحة 

  
  
  
  

 األسبوع
 

  المادة العملية إن وجدت  المادة النظريةالتاريخ 
  

  المالحظات

عالقته علم الكيمياء بفروع  -الحياتية ءعلم الكيميا    ١
  الكيمياء

    الحياتية ءاألجهزة المستعملة في الكيميا

أجهزة المطياف الضوئي ،اللهب الضوئي ،االمتصاص   مكونات الخلية الكيميائية    ٢
  الذري،الطرد المركزي واألجهزة المختبرية األخرى

  

    أجهزة الكروموتوكرافي والهجرة األيونية  الحياة والكيمياء الحياتية    ٣

    خصائص الكربوهدراتبعض   الدور الحيوي –األهمية  –التركيب  –الكاربوهدرات     ٤

    الكشوفات الخاصة بالكاربوهيدرات األحادية  أصناف الكربوهدرات    ٥

    Molisch testاختيار   السكريات االحادية    ٦

    Benedicts test اختيار  مشتقات السكريات األحادية    ٧

    امتحان  ظاهرة األشياء الجزيئية التركيبية    ٨

  Biasls test اختيار  ( البصرية والهندسية ) ظاهرة األشياء الجزيئية المجسمة    ٩
 

  

    Barfoeds test  تفاعالت السكريات االحادية     ١٠

    Seliwanoffs test اختيار   السكريات الثنائية    ١١

    كشف السكريات الثنائية  السكريات المتعددة المتجانسة    ١٢

    لمتجانسة : كشف اليود طرق فحص السكريات المتعددة ا  السكريات المتعددة المختلفة     ١٣

    التحلل المائي للنشأ بواسطة األحماض  أيض الكاربوهيدرات الالهوائي    ١٤

    امتحان   دورة الحامض الثالثي الكاربوكسيل (دورة كريبس)    ١٥

١٦         

  
  
  

  الفصل الثاني
    مبادئ عامة اللبيدات (الدھون والشحوم )    ١٧
الدور الحيوي–الخصائص –التركيب     ١٨     كشف خالت النحاس –الكشوفات الخاصة بالدھون  
    كشف اليود األحماض الدھنية    ١٩
    كشوفات الكولسترول أصناف اللبيدات األساسية    ٢٠
    تزنخ الدھون البروتينات    ٢١
    كشوفات األحماض األمينية أصناف أقسام البروتينات    ٢٢

    البروتينات األحماض االمينية    ٢٣
النووية ضاألحما -اتالنيوكليوتيد    ٢٤    biuretكشف  
    ترسيب البروتينات امتحان شھري    ٢٥
تاإلنزيما    ٢٦     كريات الدم البيضاء والحمراء 
تآليات وحركيات األنزيما    ٢٧     إلية تخثر الدم 
تومرافقات األنزيما –الفيتامينات     ٢٨     بروتينات الدم 
    سكر الدم واليوريا الھرمونات    ٢٩
اللبيدات والبروتينات ميتابلزم    ٣٠     األنزيمات الناقلة و األنزيمات المحللة 

 
	

	



 
	٥الصفحة 

	البنية التحتية  .١١

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	

على سبيل  (وتشملت االجتماعية الخدما
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  
  

	بنية المقرر

مخرجات 	الساعاتاألسبوع
بةالتعلم المطلو 	

اسم الوحدة / أو 
	الموضوع

	طريقة التقييمطريقة التعليم

٤، أ٣، أ٢، أ١أ	١٤ 	Organic 
chemistry

And Bio 
organics 

ن مناقشة،امتحامحاضرات ومختبر
 اسبوعي وشھري

٢٤	=  =  =  =	 Nucleic acidsمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٣٤	=  =  =  =	Lipidsمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٤٤	=  =  =  =	Lipidsمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٥٤	=  =  =  =	Phospholipidsمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٦٤	  =  =  == 	Amphipathic  

lipids
	=   =  =  =  =محاضرات ومختبر

٧٤	=  =  =  =	Metabolism of 
lipids

	=   =  =  =  =محاضرات ومختبر

٤ ٨	=  =  =  =	Monthly examامتحان شھري=  =  =  =   =	
٤ ٩	=  =  =  =	Amino acids Iمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٤ ١٠	=  =  =  =	Amino acids IIمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٤ ١١	=  =  =  =	Peptides and 

Proteins
	=   =  =  =  =محاضرات ومختبر

٤ ١٢	=  =  =  =	Hormonesمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٤ ١٣	=  =  =  =	Hormonesمحاضرات ومختبر=  =  =  =   =	
٤ ١٤	=  =  =  =	Vitamins ومختبرمحاضرات=  =  =  =   =	
٤ ١٥	=  =  =  =	Monthly examامتحان شھري=  =  =  =   =	



وصف مقرر 
تصنیف نبات



 
	

	١الصفحة 
	

		
 

 وصف تصنيف نبات 

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

 

 وصف المقرر

مفھوم الصفات التصنيفية ،مصادر الصفات التصنيفية ،الصفات التصنيفية الظاھرية ،كيفية تصنيف النبات،  –تاريخ علم التصنيف 
	بعض الفصائل النباتية الھامة في المملكة النباتية)المفتاح( ،الوحدات التصنيفية ،التسمية ،دراسة 

 

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

	رمز المقرر/	اسم  .٣
Plant	Taxonomy	

	البكالوريوس	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الثانية	\الثاني  	السنة/	الفصل  .٦

	)ساعة أسبوعيا	4(ساعة 	60	)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	13/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

	تأھيل الطالب بالجوانب النظرية والعملية لھذا المقرر 	–	1
مأخوذة من وصف التغايرات المظھرية في األعضاء النباتية والمصطلحات التي تعبر عنھا مع امثلة 	–	2

	النباتات المحلية 
 وصف ليعض العوائل النباتية ذات األھمية االقتصادية واالنواع العائدة لھا 	–	3

	
	
	
	

 



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
	توظيف المعرفة والفھم في مجال االختصاص ‐1أ
	والعملية للمقررااللمام بالجوانب النظرية 	‐2أ
	بناء قاعدة علمية للطالب تخدم برامجه المستقبلية للعمل بالمجتمع واالستفادة منھا في الحياة العملية	‐3أ
	تستخدم في فھم اللملكة النباتيةاكتساب مھارات ‐4أ
		‐5أ
			‐6أ

	المھارات الخاصة بالموضوع 		‐ب 
	حقل  دراسته القدرة على تطبيق التقنيات الجديدة في مجال 	–	1ب
	البناء العلمي وفق استنادات علمية صحيحة 	–	2ب
		‐	3ب
					‐4ب

	طرائق التعليم والتعلم      
	المحاضرة النظرية 	–	1
	المحاضرة العملية 	–	2
	الشرح والتوضيح	–	3
	التقرير العملي 	–	4

	طرائق التقييم      
لمام والفھم اال	–الواجبات البيتية 	–كتابة التقرير العملي 	–	المناقشة	–االمتحانات اليومية والشھرية والنھائية 

	للعينات المختبرية 
	
	
	مھارات التفكير	‐ج
	المالحظة واالدراك 	‐1ج
	التحليل والتفسير 	‐2ج
	التشجيع على البحث العلمي 	‐3ج
	االستنتاج والتقييم		‐4ج
		

	طرائق التعليم والتعلم     

	
	شيقةقم بإجراء اختبارات علمية 

	تنظيم محاضرات من إعداد الطالب
	
	
	طرائق التقييم    
	

إعداد التقارير



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

	واجبات منزلية يومية وشھرية وربع سنوية
	االمتحانات الشفوية والكتابية

	
	
	
	).المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (	المھارات  العامة والمنقولة 	‐د 
	القيادة تطوير  مھارات 	‐1د
	القابلية على التنبؤ واالستقراء 	‐2د
	توظيف اإلجراءات المكتسبة في مجال التفكير العملي ‐3د
	تعزيز المھارات اللغوية	‐4د

 

	بنية المقرر .١١

	الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
المساق /	اسم الوحدة 

	أو الموضوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم

أھمية التصنيف وتاريخه 	4أ		3أ		2أ	1أ	ساعات	4الثاني +األول
	والتسمية العلمية 

	–الحضور	المحاضرة
االمتحانات 

	الشھرية
المراتب التصنيفية 		ساعات	4	الرابع+الثالث

والمصطلحات العامة
=	=	

	+الخامس
	السادس

مصطلحات األعضاء 		ساعات	4
الخضرية  والتكاثرية

=	=	

+	السابع 
الثامن

	=	=	التلقيح واھميته وانواعه 		ساعات	4

التاسع 
	العاشر+

األھمية التطورية لألنسجة 		ساعات	4
	التكاثرية 

=	=	

الحادي عشر 
	الثاني عشر+

وصف عائالت مختارة 		ساعات	4
من ذوات الفلقتين

=	=	

الثالث عشر 
	الرابع عشر+

وصف عائالت مختارة 		ساعات	4
	من ذوات الفلقة الواحدة

=	=	

15	4		hامتحان شھري			
 

	البنية التحتية  .١٢

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

جامعة بغداد	–تصنيف النباتات البذرية –	1988‐يوسف منصور ,	الكاتب 
	

Taxonomy	of	vascular	plants–Lawrence	,H.M.Geroge		
The	macmillan	company	usa	1951	

	
دار البحار 	–النباتات واالعشاب الطبية 	–	1986نصر الشحات .	أبو زيد 
بيروت



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية
	

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	المھني والدراسات الميدانية
	

 

	القبول  .١٣

	النجاح من المرحله االولى	المتطلبات السابقة

	8	أقل عدد من الطلبة 

	50	أكبر عدد من الطلبة 
 



قسم علوم الحياة 

الفصــل الثــاني 
المرحلة الرابعة



 animal
physiology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

animal physiology 
3. Course title/code 

Edmodo and Google Classroom 
4. Programme(s) to which it contributes 

weekly 
5. Modes of Attendance offered 

The second semester / the second stage 
6. Semester/Year 

30  
7. Number of hours tuition (total) 

2021 8. Date of production/revision  of  this 
specification   

9. Aims of the Course 

 
Introducing the student to the concept of physiology and its relationship to other sciences 
such as macroscopic anatomy and cell biology, and then to identify 
 
 
 

 
 
 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

They are the characteristics of the course and the learning outcomes expected of the 
student to achieve Required This course description provides a brief description of 
whether it has made the most of the available learning opportunities. 



 

  

Teaching and learning methods - Conducting interesting scientific 
competitions (individual or teams). - Organizing lectures prepared by 
students. - Forming voluntary work groups. - Scientific trips. in those 
activities - the allocation of a place in the scientific section or on the 
website to display images productions and student names outstanding. d - 

general skills and Altoیھlیh transmitted) and other skills related to the 

1. Learning outcomes and methods of teaching, learning and assessment

A- Cognitive objectives (developing the student's ability to recall what he has learned) - Level 1 Develop knowledge 
1a about the micro-organisms that live in soil and water. (The second level - Improving the level of comprehension) 
Understanding 2a Develop the ability of Comprehension to interpret, predict and infer. ( ) - The third level Develop 
applied abilities 3a Application - The fourth level provides the student with the ability to analyze 4a Analysis The fifth 
level develops the student’s ability to integrate ideas and information Sixth Level Assessment 6a Subject taught. b- 
The skill objectives of the course. (Observation) Improving the student's ability to observe - 1b Imitation: - to learn 
how to imitation and imitation 2b Experimentation - to learn the method of experimentation 3b methods of teaching 
and learning - the lecture and the use of the blackboard and recitation. - Demonstrations (using educational charts, 
pictures and films) - Interactive discussion - Self-teaching

     Assessment Methods - Oral and written quizzes - Reporting - Practical tests - Homework - Contributions and other 
activities C- Emotional and value objectives Receiving - Response to the student (C1) Response to the response 
(Question 1) Response to the student (C1) The student is able to evaluate (give a value Organization C4 - Improving 
the student's abilities to value organization). Characterization by Value (C5- Integration of value with the behavior of 
the individual)

  

    Teaching and learning methods - Conducting interesting scientific competitions (individual or teams). - Organizing 
lectures prepared by students. - Forming voluntary work groups. - Scientific trips. in those activities - the allocation of 
a place in the scientific section or on the website to display images productions and student names outstanding. d - 

general skills and Altoیھlیh transmitted) and other skills related to the viability of employment and personal 

development. (- student learning skills ،oral communication and written 1 d - using technological tools of modern 

Such as using the computer, the Internet, and special scientific programs 2d to prepare reports, tables, forms and 
presentations - Encouraging the student to work collectively within a work team 3d - Developing the student's abilities 
to make optimal use of time
A- Cognitive objectives (developing the student's ability to recall what he has learned) - Level 1 Develop knowledge 
1a about the micro-organisms that live in soil and water. (The second level: Improving the level of comprehension) 
Understanding 2a Develop the ability of comprehension to interpret, predict and infer. ( ) - The third level Develop 
applied abilities 3a Application - The fourth level provides the student with the ability to analyze 4a Analysis The fifth 
level develops the student’s ability to integrate ideas and information Sixth Level Assessment 6a Subject taught. b- 
The skill objectives of the course. (Observation) Improving the student's ability to observe - 1b Imitation: - to learn 
how to imitation and imitation 2b Experimentation - to learn the method of experimentation 3b methods of teaching 
and learning - the lecture and the use of the blackboard and recitation. - Demonstrations (using educational charts, 
pictures and films) - Interactive discussion - Self-teaching
     Assessment Methods - Oral and written quizzes - Reporting - Practical tests - Homework - Contributions and other 
activities C- Emotional and value objectives Receiving - Response to the student (C1) Response to the response 
(Question 1) Response to the student (C1) The student is able to evaluate (give a value Organization C4 - Improving 
the student's abilities to value organization). Characterization by Value (C5- Integration of value with the behavior of 
the individual)

  



 

  

viability of employment and personal development. (- student learning 
skills, oral communication and written 1 d - using technological tools of 
modern Such as using the computer, the Internet, and special scientific 
programs 2d to prepare reports, tables, forms and presentations - 
Encouraging the student to work collectively within a work team 3d - 
Developing the student's abilities to make optimal use of time 

 



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Mod
ule or 
Topic 
Title 

ILOs Hours Week 

Quiz and exams 

Endocrine physiology 
and the mechanism of 

hormone action 

 

Electrical accidents 
and depolarization 4 

2 synapses 
transmission Instruct 

4 3 nervous 
physiology of the 

muscles of various 
kinds 4 4 and 

installed the exact 
interpretation of the 

mechanical muscle 4 
5 contraction 

physiology of the 
circulatory system 

heart and 
transmission 4 6 

wave agitation in 
which accidents 

Alkkahrbaiah heart 
and recording 4 7 

blood clotting 
Amtkhan first 4 8 

Physiology Digestion 
of the stomach and 

intestines 4 9 Control 
of the intestines and 
stomach 4 10 Water 
balance and factors 

affecting it 4 11 
Explaining the 

balance between 
bodily fluids and 

effective filtration 
pressure 4 12 

30  

Introducti
on to 

physiolog
y and its 

relation to 
other 

sciences, 
and 

neurophys
iology 

 
  Thermal balance of 

the body, heat centers 
and hypothalamus 

 
    

 
  ١٤٤  

 

  Endocrine physiology 
and the mechanism of 

hormone action 

 

  Electrical accidents 
and depolarization 4 

2 synapses 
transmission Instruct 

4 3 nervous 
physiology of the 

muscles of various 
kinds 4 4 and 

installed the exact 
interpretation of the 

mechanical muscle 4 
5 contraction 

physiology of the 
circulatory system 

heart and 
transmission 4 6 

 

Introducti
on to 

physiolog
y and its 

relation to 
other 

sciences, 
and 

neurophys
iology 



 

  

wave agitation in 
which accidents 

Alkkahrbaiah heart 
and recording 4 7 

blood clotting 
Amtkhan first 4 8 

Physiology Digestion 
of the stomach and 

intestines 4 9 Control 
of the intestines and 
stomach 4 10 Water 
balance and factors 

affecting it 4 11 
Explaining the 

balance between 
bodily fluids and 

effective filtration 
pressure 4 12 

 
  Thermal balance of 

the body, heat centers 
and hypothalamus 

 
    

 
  ١٤٤  

 

  Endocrine physiology 
and the mechanism of 

hormone action 

 

  Electrical accidents 
and depolarization 4 

2 synapses 
transmission Instruct 

4 3 nervous 
physiology of the 

muscles of various 
kinds 4 4 and 

installed the exact 
interpretation of the 

mechanical muscle 4 
5 contraction 

physiology of the 
circulatory system 

heart and 
transmission 4 6 

wave agitation in 
which accidents 

Alkkahrbaiah heart 
and recording 4 7 

blood clotting 
Amtkhan first 4 8 

Physiology Digestion 
of the stomach and 

intestines 4 9 Control 
of the intestines and 
stomach 4 10 Water 
balance and factors 

affecting it 4 11 
Explaining the 

balance between 
bodily fluids and 

effective filtration 
pressure 4 12 

 

Introducti
on to 

physiolog
y and its 

relation to 
other 

sciences, 
and 

neurophys
iology 

 
  Thermal balance of 

the body, heat centers 
and hypothalamus 

 
    

 
  ١٤٤  

 
  Endocrine physiology 

and the mechanism of 
hormone action 

 
  Electrical accidents 
and depolarization 4 

2 synapses 
 

Introducti
on to 

physiolog



 

  

  

12. Infrastructure
Required Curriculum Books 1 Histology by the authors Dr. 

Kawakil Abdel Qader Al 
Mukhtar and Dr. Abdel Hakim Al 

Recommended books and references (scientific 
journals, reports (،.... 

Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

Recommended books and references (scientific 
journals, reports (،.... 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

Develop curriculum vocabulary to keep pace with developments in the 
field of applied uses. - Adopting updated teaching methods. - Reviewing 

the experiences of the more developed countries in this field and 
benefiting from their accumulated experiences. - Working on the 

establishment of specialized laboratories in the field of animal tissues.  

13. Admissions

transmission Instruct 
4 3 nervous 

physiology of the 
muscles of various 

kinds 4 4 and 
installed the exact 

interpretation of the 
mechanical muscle 4 

5 contraction 
physiology of the 

circulatory system 
heart and 

transmission 4 6 
wave agitation in 
which accidents 

Alkkahrbaiah heart 
and recording 4 7 

blood clotting 
Amtkhan first 4 8 

Physiology Digestion 
of the stomach and 

intestines 4 9 Control 
of the intestines and 
stomach 4 10 Water 
balance and factors 

affecting it 4 11 
Explaining the 

balance between 
bodily fluids and 

effective filtration 
pressure 4 12 

y and its 
relation to 

other 
sciences, 

and 
neurophys

iology 



 

  

 Pre-requisites

28 Minimum number of students 

51  Maximum number of students 

 



Genetics



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Genetics 3. Course title/code 

Academic program (Bachelor) in biology 
department 

4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

2nd -3rd  year 6. Semester/Year 

30 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

Introduce the student to the basic principles of transmission of genetic traits from 

one generation to another and the reason for their appearance or non-appearance 

 

Introduce the student to possible changes in genetic traits and possible diseases in 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This course description provides a brief summary of the most 
important characteristics of genetics and the learning outcomes 
expected of the student to achieve, demonstrating whether he has 
made the most of the available learning opportunities. It must be 
linked to the description of the program. 



 

  

humans 
  

 
 

 
 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
A 1- Introducing the student to the genetic material and how it is 
duplicated and inherited 
A2- Types of heredity and gene overlap 

  B. Subject-specific skills 
B1 - Using the fruit fly as a model to understand the mechanism of genetic 
transmission of traits 

  

      Teaching and Learning Methods

 
1- Theoretical lecture 
2- The practical present 
3- Explanation and clarification 
4- Students’ participation in and discussion of some topics 

      Assessment methods  

1- Daily, monthly and final exams 
2- discussion 

  
 

C. Thinking Skills  
C1- Observation and Perception 
C2- Analysis and interpretation 
C 3- Encouraging scientific research 
C4- Conclusion and evaluation   

             Teaching and Learning Methods 

- Develop the student's mental capabilities to think, analyze and apply cloning. 
- Using modern educational means to teach the presentation of documentaries. 
Considering the test as a means of measuring the student's understanding 

  



 

  

  

 

            Assessment methods

  
- Reports preparation 
Theoretical and practical tests 
Oral and written short exams 
- homework 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1-Training students to think and conduct dialogue for the purpose of 
knowing their response to the material 
D2 - Conducting practical experiments for future use in laboratories and 

research centers 

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Weekly  
+monthly 

exams  

Lecture  Introduction to  genetic  10 A 
2 

١ 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture DNA	Components  10 A 2 ٢  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Mendel's first law 

  

10 A 2 ٣ 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Mendel's second law 

  

10 A 2 ٤  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Dominance types, multiple 
alleles 

  

10 A 2 ٥  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture superiority 

  

10 A 2 ٦  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture sex determination  10 A 2 ٧  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Exam	  10 A 2 ٨ 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Gender-influenced adjectives 

semester exam  

10 A 2 ٩  



 

  

 

  

  

  
  
  

12. Infrastructure

Genetics Dr. Makram Diaa Shakara 
 Google scholar 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

year nd2Success from  Pre-requisites

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture genetics and sex 

 

10 A 2 ١٠  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture pedigree analysis 

  

10 A 2 ١١  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture clan inheritance 

 

10 A 

2 12 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Cytoplasmic genetics 

 

10 A 

2 13 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Real carmos, the influence of 
environmental factors on the 
phenotypic pattern الطراز 

 

10 A 

2 14 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture exam 10 A 2 15 

  
 



 

  

8 Minimum number of students 

50 Maximum number of students 

 



 medicinal
plant 1



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Medicinal Plant  3. Course title/code 

Academic program (Bachelor) in biology 
department 

4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

2nd -3rd  year 6. Semester/Year 

30 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

Qualifying the student to understand the theoretical and 

practical aspects 

Introducing the role and importance of medicinal plants in the fields of: 
pharmacological - therapeutic - industrial - nutritional 
 Introducing the importance of the types of secondary metabolites: alkaloids - glycosides - 
terpenes - phenolic compounds - soaps - vegetable and aromatic oils and identifying the effective 
methods of extracting them 

 
 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

The course provides medicinal plants, medicinal methods and 
methods 



 

  

 
 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
A1- . Employing knowledge and understanding in the field of competence 

     A2- . Building knowledge of theoretical and practical aspects 
A3 Gaining experience in scientific research in the field of extraction 
methods 
A4- . Generalizing the role of secondary metabolites in various fields 

  B. Subject-specific skills 
B1 - Raising the student's ability to apply new techniques in the detection, 
extraction and purification of secondary metabolites 
B2 - The ability to be familiar with the chemistry of active compounds  

      Teaching and Learning Methods

 
1- Theoretical lecture 
2- The practical present 
3- Explanation and clarification 
4- Students’ participation in and discussion of some topics 

      Assessment methods  

1- Daily, monthly and final exams 
2- discussion 

  
 

C. Thinking Skills  
C1- Observation and Perception 
C2- Analysis and interpretation 
C 3- Encouraging scientific research 
C4- Conclusion and evaluation   

             Teaching and Learning Methods 

- Develop the student's mental capabilities to think, analyze and apply cloning. 
- Using modern educational means to teach the presentation of documentaries. 
Considering the test as a means of measuring the student's understanding 

  
 

            Assessment methods



 

  

  

  
- Reports preparation 
Theoretical and practical tests 
Oral and written short exams 
- homework 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1-Training students to think and conduct dialogue for the purpose of 
knowing their response to the material 
D2 - Conducting practical experiments for future use in laboratories and 
research centers 



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Tea
chin
g 

Metho
d 

Unit/Module or Topic Title ILOs 
Hour

s 
Week 

Weekly  
+monthly 

exams  

Lecture  The use of plants in ancient 
civilizations 

  

10 A 

٤ 

١ 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture The use of plants in the modern era 

  

10 A ٢ ٤  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Spread of plants in geographical 
areas of the world 

  

10 A ٣ ٤ 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Classification of Medicinal Plants - 
Classification of Botanicals 

 

  

10 A ٤ ٤  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture The most important plant families 

 

10 A ٥ ٤  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Monthly exam 

  

10 A ٦ ٤  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Classification of chemical - 
therapeutic - organic - 
pharmacological - industrial 

  

10 A ٧ ٤  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture  Effective metabolic compounds 
alkaloids 

  

10 A ٨ ٤ 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Active compounds - phenols 

 

  

10 A ٩ ٤  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture  Active compounds - terpenes 

 

10 A ١٠ ٤  

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture Monthly exam 10 A ١١ ٤  



 

  

 

  

  

  
  
  

12. Infrastructure

 العقاقير علم و ٢٠٠٩ واخرون حجازي غسان
 االردن عمان الطبية والنباتات

 الطبية النباتات ١٩٨٨ واخرون سعد ابراھيم شكري
 العربية المنظمه العربي الوطن في والسامة والعطرية
  الزراعيه للتنمية

White ,L.B. and S. Faster, 2000 Herbs 
Pharmacy, PA , USA  

Duke, T.A. 1985.Handbook Medicinal 
Herbs. Fla. CRC, USA  

 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

  
Weekly  +monthly 

exams 
Lecture Active compounds - volatile and 

fixed oils 

 

10 A ٤ 

12 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture The use of medicinal plants in the 
treatment of some diseases 

 

 

10 A ٤ 

13 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture الطراز Preparing some plants - using 
them as medicines 

 

 

10 A ٤ 

14 

Weekly  +monthly 
exams 

Lecture  Herbal mixtures and their therapeutic 
uses 

 

10 A ٤ 

15 

  
 



 

  

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

year nd2Success from  Pre-requisites

8 Minimum number of students 

50 Maximum number of students 

 



mycology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Mycology 3. Course title/code 

Academic program (Bachelor) in biology 
department 

4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

2nd -3rd  year 6. Semester/Year 

60 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

1 - Qualifying the student with the theoretical and practical aspects of this course 

 

2- Describe the forms, types, ways of living and reproduction of fungi and their different 

structures 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This course includes: Introduction to fungi and classification of 
major groups of fungi, including micro-fungi, yeasts and other 
eukaryotic microbes. A discussion of the characteristics of fungal cell 
structure, reproduction processes and bacteriuria of fungi with 
reference to life cycles. 



 

  

 
 3- The benefits and harms of fungi to humans, animals and plants 
 

4- Know the main characteristics of groups of fungi 
 

 
 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
A1- Employing knowledge and understanding in the field of competence 
A 2- Familiarity with the theoretical and practical aspects of the course 
A3- Building a scientific base for the student that serves his future 
programs to work in the community and benefit from them in practical life 
A4- Acquisition of scientific research skills in a future specialized field 

  B. Subject-specific skills 
B1 - The ability to apply new technologies in his field of study 
B2 - Scientific construction according to correct scientific foundations  

      Teaching and Learning Methods

 
1- Theoretical lecture 
2- The practical present 
3- Explanation and clarification 
4- Students’ participation in and discussion of some topics 

      Assessment methods  

Daily, monthly and final exams - discussion - writing the practical report - 
homework - familiarity and understanding of laboratory samples  

 
C. Thinking Skills  

C1- Observation and Perception 
C2- Analysis and interpretation 
C 3- Encouraging scientific research 
C4- Conclusion and evaluation    

             Teaching and Learning Methods 

- Develop the student's mental capabilities to think, analyze and apply cloning. 
- Using modern educational means to teach the presentation of documentaries. 
Considering the test as a means of measuring the student's understanding 

  



 

  

  
 

  

  

 

            Assessment methods

  
- Reports preparation 
Theoretical and practical tests 
Oral and written short exams 
- homework 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1-Training students to think and conduct dialogue for the purpose of 
knowing their response to the material 
D2 - Conducting practical experiments for future use in laboratories and  
research centers 

 

 

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hou

rs 
Week 

Attending 
Weekly  

+monthly 
exams  

Lecture  Introduction to  mycology  10 A 

4 
1+2 

Attending Weekly  
+monthly exams 

Lecture Mycology	importance	
and	characters  

10 A ٤ 3+4  

Attending Weekly  
+monthly exams 

Lecture Fungi describtion, growth, 
reproductions 

10 A ٤ 5+6 

Attending Weekly  
+monthly exams 

Lecture Growing and reproducing and 
feeding of fungi 

10 A ٤ 7+8  

Attending Weekly  
+monthly exams 

Lecture Classification of fungi  10 A ٤ 9+10  

Attending Weekly  
+monthly exams 

Lecture Gelatinous Fungi - Truth P. 
ovale 

10 A ٤ 11+12  

Attending Weekly  
+monthly exams 

Lecture Water mold - downy mildew 
fungi - vaccinated fungi  

10 A ٤ 13+14  

Attending Weekly  
+monthly exams 

Lecture Exam	  10 A ٤ 15 

 



 

  

  
  
  

12. Infrastructure

Al-Suhaili - Ibrahim Aziz Khaled - 1980 - Fungi 
- University of Baghdad - Iraq 

  
Sharma. (1997) A text book of the third 

mushroom Tato. MC Grow - Will for co-
publishing. Limited, New Delhi - India 

  
Sarhan, Abd al-Ridha Taha 2012 - Practical 

Mycology - First Baghdad 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

year nd2Success from  Pre-requisites

8 Minimum number of students 

50 Maximum number of students 

 



Pollution



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Pollution  3. Course title/code 

Google meet  4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

Semester  6. Semester/Year 

60 hours per week  7. Number of hours tuition (total) 

14-6-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

In development activities such as construction, transportation and manufacturing not only 
deplete natural resources, but also produce large amounts of waste that lead to pollution of air, 
water, soil and oceans; Global warming and acid rain. Untreated or improperly treated waste is 
one of the main causes of river pollution and environmental degradation, causing respiratory 
health and loss of crop productivity. In this topic we will study the main causes of pollution 
and its effects on our environment and the various measures that can be taken to control these 
pollutants. 
 
 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 
course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 
expected to achieve and   demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 
opportunities that are provided. It should be cross-referenced with the programme 
specification.  



 

  

 
 

 
 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1. A1-A1- Studying the “pollution topic” allows the student to identify many 
topics related to the specialization of pollution and its control and treatment. 
A 2- A group of intensive lectures to help the student, which deals with the types 
of pollution 
A3- The student gets to know the science of pollution: its concept, what it is 
studying, its importance at the present time, and its relationship to other sciences. 
He will know why the environment is concerned and the need to preserve it by 
treating pollutants. 
A4. 
A5.  
A6 .   

  B. Subject-specific skills 
B1. After completing this topic, you will be able to: 
Define the terms pollution and pollutants. 
Enumerate different types of pollution. 
B2 - Describe the types of pollution, sources, and harmful effects on human 
health and control air pollution, indoor air pollution, and noise pollution. 
B3 - Description of water pollution, its causes and control. 
B-4 Describe thermal pollution. 
Describe soil pollution, its causes and control. 
Describe radioactive contamination, sources, and risks.

      Teaching and Learning Methods

  
Online theoretical lectures in a presentation method of slides supported by 
examples and illustrations, in addition to laboratory experiments in practical 
lessons 

  

      Assessment methods  

Daily, monthly and final exams and discussion by asking questions and setting 
questions for each lecture and asking for answers as a homework 

 
C. Thinking Skills  

C1. C1- The student will realize that human activities directly or indirectly 
affect the environment negatively. Crusher crashes add a lot of suspended 
particles and noise to the atmosphere. Exhausts from cars contain nitrogen 
oxides, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide and a complex 
mixture of hydrocarbons. Unburned and black soot that pollutes the 
atmosphere. Sewage from local and agricultural fields, loaded with pesticides.



 

  

  
 

  

  

 
C2.  It also recognizes that fertilizers pollute water bodies. Effluent from 
tanneries contains many harmful chemicals and emits an unpleasant odor. 
These are just a few examples showing how human activities pollute the 
environment. Pollution can be defined as the addition of unwanted substances 
to the environment as a result of human activities. The factors that cause 
environmental pollution are called pollutants. A pollutant can be defined as a 
physical, chemical or biological substance that is unintentionally released into 
the environment that directly or indirectly harms humans and other living 
organisms. 
C3. 
C4.            

             Teaching and Learning Methods 

  
  
  

            Assessment methods

  
  
  
  
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1. The student will learn about the types of pollution and how to treat them 
D2 - Our student will learn about the most prominent current environmental 
problems, especially those causing environmental pollution, the relationship 
between development and the environment, the importance of caring for the 
environment and the need to preserve and protect it. 
D3. 
D4.   



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs Hours Week 

Monthly exam and 
final exam  

Online 
lectures  

Introduction to 
pollution 
(pollution and 
pollutants), types 
of pollution, 
pollution 
 

1A 2A 
3A 4A 

٤	١ 

  

 
Air, fly ash, lead and 
other metal particles, 
questions related to 
the above 

1A 2A 
3A 4A 

٤	٢ 

  

Gaseous pollutants, 
prevention and 
control of air 
pollution 
 

1A 2A 
3A 4A 

٤	٣ 

  

Prevention and 
control of indoor air 
pollution, prevention 
and control of 
industrial pollution, 
questions related to 
the above 

1A 2A 
3A 4A 

٤	٤ 

  
Ozone hole causes 
and damage from 
ozone depletion , 

1A 2A 
3A 4A 

٤	٥ 

  
Noise pollution, 
questions related to 
the above 

1A 2A 
3A 4A 

٤	٦ 

  First exam   ٤	٧ 

  
Healthy nutrition, 
questions related to 
the above 

1A 2A 
3A 4A 

٤	٨ 

  
Ways to control 
water pollution and 
recycle it 

1A 2A 
3A 4A 

٤	٩ 

  
Soil pollution, 
questions related to 
the above 

1A 2A 
3A 4A 

٤	١٠ 

  
Soil pollution 
sources, control 

1A 2A 
3A 4A 

٤	١١ 

  On soil pollution, 1A 2A ٤	١٢ 



 

  

12. Infrastructure

Environmental Pollution and Control 
(Fourth Edition( 
Author: J. Jeffrey Peirce, Ruth F. Weiner 
and P. Aarne Vesilind 
Pollution: Causes, Effects and Control 
Roy M. Harrison Royal Society of Chemistry, 
2001 - Science - 579 pages 
Environmental Pollution and Control 
٤th Edition Authors: J. Jeffrey Peirce P 
Aarne Vesilind Ruth Weiner 

 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

https://en.wikipedia.org/wiki/Book:Pollution 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 

questions related to 
the above 

3A 4A 

  
Radioactive 
contamination, its 
sources and risks. 

1A 2A 
3A 4A 

٤	١٣ 

  
Radiation damage 
related questions to 
the above 

1A 2A 
3A 4A 

٤	١٤ 

  Second exam   ٤	١٥  



 Sera and
vaccine



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Serums and Vaccines 
 

3. Course title/code 

 4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

2nd – 3rd year 6. Semester/Year 

24 hr 7. Number of hours tuition (total) 

12-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

The aim of this course is to give a general information 
base about the sera and vaccines, how they are 
administered, the method of application, the ages that 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

The study of the sera and vaccines course aims to identify the most 
important techniques used to produce vaccines and the immune 
response that is expected to occur after taking them, as well as the 
basic steps for producing these vaccines, and thus the student learns 
about the most important characteristics of vaccines and their 
schedules. 



 

  

can be given, the time period for immunization, side 
effects, benefits and disadvantages of the method. 

 
 

  
 
 

 
 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding
A1- The ability to analyze and think scientifically through the use of 
vaccines and adherence to guidelines and instructions for any effectiveness 
in the organizational and administrative framework in implementing a 
project or facing a medical problem, solving and evaluating it, and 
submitting a proposal or a plan or reformulating, translating or 
interpreting. 
A2- The student should be able to speak and write in an effective scientific 
style in Arabic and English 
A3- He should be familiar with the standards of sera and vaccines, assess 
the needs of the medical and health aspect, and apply the concepts of 
quality management in health work. 
A4- Adherence to the ethics of practicing the profession and the ability to 
demonstrate high professional competence in addition to a commitment to 
personal appearance and behavior 
A5- To be interested in protecting the patient from the dangers of using 
clinical medical vaccines, especially immunodeficiency patients.  

  B. Subject-specific skills 
B1 - The ability to apply the principles of serology and vaccines 

 B 2 - Analyzing medical problems from the scientific side with a 
biological basis, reaching their solution, and being able to suggest 
appropriate alternatives. 
B 3 - Constructive medical discussions and opinion. 
B 4- Enabling graduates to keep pace with research development in the 
aspect of serum and vaccines, which contributes to the development of the 
medical aspect  

      Teaching and Learning Methods

Adopting theoretical and practical lectures, preparing and discussing weekly 
reports, students’ questions in previous lectures, making an end-of-lecture exam 



 

  

  
 

  

and opening the door for discussion among students 
 

  
 

      Assessment methods  

- Conducting daily, monthly and final exams 
Reviewing the weekly scientific reports and making comments on them. 
Helping the student to conduct laboratory tests and how to accomplish them 

  
 

C. Thinking Skills  
C1- The method of dialogue between the student and the professor 
C 2- Preparing weekly reports 
C3- Conducting discussions of the results in the results of biological 
analyzes 
C4- Exploratory thinking (discovering scientific facts through 
experiments in laboratories).   

             Teaching and Learning Methods 

- Develop the student's mental capabilities to think, analyze and apply cloning. 
- Using modern educational means to teach the presentation of documentaries. 
Considering the test as a means of measuring the student's understanding 

  
 

            Assessment methods

  
Adopting short focused questions in exams. 
The costs of students conducting individual or group experiments with 
colleagues to develop a spirit of cooperation and learning among them. 
Adopting comprehensive questions that suit all levels of the mind. 
Adopting discussion questions to express the extent of the student’s 
understanding 

  
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1 - Adoption of the principle of teamwork and positive interaction 
D2 - Work to raise individual skills through summer training\ 



 

  

  

  

 

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Discussion+	
Questions  

PPT(	Data	
Show)  

Introduction	about	
sera	and	vaccine  

KNOWLEDGE 
2 

١ 

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Type	of	immune  KNOWLEDGE 2 ٢  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Type	of	vaccine  KNOWLEDGE 2 ٣ 

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Production	of	
vaccine  

KNOWLEDGE 2 ٤  

Discussion	
+questions  

PPT(	Data	
Show 

exam  KNOWLEDGE 2 ٥  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Vaccine	table    KNOWLEDGE 2 ٦  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

DNA	vaccine  KNOWLEDGE 2 ٧  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Immunotherapy	
&gamma	globulin	

prepration  

KNOWLEDGE 2 ٨ 

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

  EXAM  KNOWLEDGE 2 ٩  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Review  KNOWLEDGE 2 ١٠  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

review  KNOWLEDGE 2 ١١  

	Ppt	(data	
show)	

review Knowledge 2 12  

 



 

  

  
  

12. Infrastructure

Text	book		in		serology 
Serology	&	vaccine		word 

Clinical	immunology	&	serology	,	
contemporary	&	clinical	immunology 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

Online search 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

Make up workshop and training for graduated 
students 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



الفسلجة الحیوانیة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	الفسلجة الحيوانيه	اسم / رمز المقرر .٣

	ادمودو وكوكل كالسروم	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

  املرحله الثانيه \الثاين الفصل 	الفصل / السنة .٦

  ٣٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

	
 مث منو خلليةا ةحيا علمو لعياينا لتشريحا علم مثل ىالخرا مبالعلو لعلما اهذ عالقةو لفسلجةا علم ممبفهو لطالبا تعريف

	فلتعرا
	
	

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

 فصو رفومقتضياًيً◌  تحقيقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائھم 
 نم دالب.و لمتاحةا ملتعلا رصف نم وىلقصا دةالستفاا حقق دق نكاإذا  عما زايجاھذا إ ررلمقا
	.؛نامجرلبا نارھمب◌ً  فصو نبيو بينھا طبرلا



 
	٢الصفحة 

	
	

	م والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعلي .١٠

   هايلموا لتربةا في شيتع لتيا ةيرھلمجا ءايالحا عنأ ١  رفلمعاا ريتطو ولألا ىلمستوا- )  Knowledge  هتعلم ما رستذكاا على لطالبا رةقد ريتطو(   ةيلمعرفا افدھألا - أ
 راتلقدا تطوير  لثالثا ىلمستوا- . ( )       جالستنتاوا لتنبؤو ا ريلتفسا على Comprehension رةلقدا ريتطوأ ٢ لفهم)ا بالستيعاا ىمستو حتسني لثانيا ىلمستوا- . (  

  تلمعلوماوا رالفكاا مجد على لطالبا رةقد ريتطو لخامسا ىلمستوا-    Analysisأ ٤ لتحليلا على رةلقدا لطالبا بكساا بعالرا ىلمستوا-     Applicationأ ٣  لتطبيقيةا
. ب   لمتعلمةا دةلماأ ا٦ لتقوميا  دسلساا ىلمستوا-   Evaluation مةيق على حكم ءعطاا على لطالبا رةقد ريتطو)  لرتكيبا Synthesis ليلتحلا عكس يھأ   ( و٥ ىمستو)
ب  ٢ ةحملاكاوا لتقليدا ةيفيك تعلميأن  - :   Imitationب   ١ –  لمالحظةا على لطالبا رةقد نيتحس)   Observation.  (  ربالمقر لخاصةا ةي ترااھلما افدھألا- 

Experimentation    -  تبالمخططا الستعانة)ا  ةيحيلتوضا وضلعرا - .  ءاللقاوا رةلسبوا امستخدوا   ةلمحاضرا -   لتعلموا ميلتعلا ئقارب      ط٣ لتجريبا  بسلوأ تعلميأن 
     تيالذا ميلتعلا -   ةيلتفاعلا لمناقشةا - (  ةيميلتعلا مالفالوا رلصووا

       ةيميلقوا ةينالوجدا افدھألا - ج  ىخرأ تاطنشاو تماھمسا -   ةيتيب تجباوا -   ةيعمل راتختباا -  ريرتقا ادعدا -   ةيريتحرو ةھيشف ةريقص تراختباا -   مييلتقا ئقارط     
Receiving  ا  لالستقباا على لطالبا ميتعل - ١( ج(مالستال/ا لتقبل   Responding الستجابةا  على لطالبا رةقد ريتطو - ٢ج     Valuing ج )لطالبا تمكنيأن   - ٣ 

 كسلو مع مةيلقا تكامل - ٥( ج Characterization by Value.  مييلقا ميلتنظا على لطالبا راتقد نيتحس  -  ٤ج    Organization   مةيق ءعطا)أ مييلتقا من
   ةيشخص هسم ءعطا)إ  دلفرا

    

.     ةيلعلما تلرحالا - .   ةيتطوع عمل تجماعا نيتكو - .  لطلبةا ادعدا من اتمحاضر ميتنظ - .(   ةيفرق أو ةيدفر)  ممتعة  ةيعلم تمنافسا اءجرا -   لتعلموا ميلتعلا ئقارط    
أو  لعلميا لقسما في نمكا صيتخص -   تاطلنشاا تلك في هكاترمشا على لطالبا مييتق من ءجز صيتخص - (   ةيريتقد داتاھش،  كتب)  ئزاجو صيتخص -     مييلتقا ئقارط
   لشخصيا رلتطووا فيظلتوا ةيبقابل لمتعلقةا ىألخرا راتاھلم)ا  لمنقولةا ةيليھلتأوا لعامةا راتاھلما - . د   نيزيلمتما لطلبةا ءسماو ا تنتاجاو رصو ضلعر  نيوكتراللا لموقعا في

 ريرلتقاا ادباعدد ٢ لخاصةا ةيلعلما مجالبروا النترنتوا باسولحا امكاستخد  ثةيلحدا ةيلتكنلوجا دواتالا امستخدا - د ١ يريلتحروا يھلشفا صلالتوا راتاھم لطالبا ميتعل - .(   
  لوقت)ادارة ا  لوقتا من لمثلىا دةالستفاا على لطالبا راتقد ةيتنم - د . ( ٣ عمل قيفر ضمن لجماعيا لعملا على لطالبا عيتشج - .  .     وضلعروا لالشكاوا اوللجدوا

   هايلموا لتربةا في شيتع لتيا ةيرھلمجا ءايالحا عنأ ١  رفلمعاا ريتطو ولألا ىلمستوا- )  Knowledge  هتعلم ما رذكاستا على لطالبا رةقد ريتطو(   ةيلمعرفا افدھألا - أ
 ترالقدا تطوير  لثالثا ىلمستوا- . ( )       جالستنتاوا لتنبؤو ا ريلتفسا على Comprehension رةلقدا ريتطوأ ٢ لفهم)ا بالستيعاا ىمستو حتسني لثانيا ىلمستوا- . (  

  تلمعلوماوا رالفكاا مجد على لطالبا رةقد ريتطو لخامسا ىلمستوا-    Analysisأ ٤ لتحليلا على رةلقدا لطالبا بكساا بعالرا ىلمستوا-     Applicationأ ٣  لتطبيقيةا
. ب   لمتعلمةا دةلماأ ا٦ لتقوميا  دسلساا ىلمستوا-   Evaluation مةيق على حكم ءعطاا على لطالبا رةقد ريتطو)  لرتكيبا Synthesis ليلتحلا عكس يھأ   ( و٥ ىمستو)
ب  ٢ ةحملاكاوا لتقليدا ةيفيك تعلميأن  - :   Imitationب   ١ –  لمالحظةا على لطالبا رةقد نيتحس)   Observation.  (  ربالمقر لخاصةا ةي ترااھلما افدھألا- 

Experimentation    -  تبالمخططا الستعانة)ا  ةيحيلتوضا وضلعرا - .  ءاللقاوا رةلسبوا امستخدوا   ةلمحاضرا -   لتعلموا ميلتعلا ئقارب      ط٣ لتجريبا  بسلوأ تعلميأن 
     تيالذا ميلتعلا -   ةيلتفاعلا لمناقشةا - (  ةيميلتعلا مالفالوا رلصووا

       ةيميلقوا ةينالوجدا افدھألا - ج  ىخرأ تاطنشاو تماھمسا -   ةيتيب تجباوا -   ةيعمل راتختباا -  ريرتقا ادعدا -   ةيريتحرو ةھيشف ةريقص راتختباا -   مييلتقا ئقارط     
Receiving  ا  لالستقباا على لطالبا ميتعل - ١( ج(مالستال/ا لتقبل   Responding الستجابةا  على لطالبا رةقد ريتطو - ٢ج     Valuing ج )لطالبا تمكنيأن   - ٣ 

 كسلو مع مةيلقا تكامل - ٥( ج Characterization by Value.  مييلقا ميلتنظا على لطالبا راتقد نيتحس  -  ٤ج    Organization   مةيق ءعطا)أ مييلتقا من
   ةيشخص هسم ءعطا)إ  دلفرا

    

.     ةيلعلما تلرحالا - .   ةيعتطو عمل تجماعا نيتكو - .  لطلبةا ادعدا من اتمحاضر ميتنظ - .(   ةيفرقأو  ةيدفر)  ممتعة  ةيعلم تمنافسا اءجرا -   لتعلموا ميلتعلا ئقارط    
أو  لعلميا لقسما في نمكا صيتخص -   تاطلنشاا تلك في هكاترمشا على لطالبا مييتق من ءجز صيتخص - (   ةيريتقد داتاھش،  كتب)  ئزاجو صيتخص -     مييلتقا ئقارط
   لشخصيا رلتطووا فيظلتوا ةيبقابل لمتعلقةا ىألخرا راتاھلم)ا  لمنقولةا ةيليھلتأوا لعامةا راتاھلما - . د   نيزيلمتما لطلبةا ءسماو ا تنتاجاو رصو ضلعر  نيواللكترا لموقعا في

 ريرلتقاا ادباعدد ٢ لخاصةا ةيلعلما مجالبروا النترنتوا بلحاسوا امكاستخد  ثةيلحدا ةيلتكنلوجا دواتالا امستخدا - د ١ يريلتحروا يھلشفا صلالتوا راتاھم لطالبا ميتعل - .(   
  لوقت)ادارة ا  لوقتا من لمثلىا دةالستفاا على لطالبا راتقد ةيتنم - د . ( ٣ عمل قيفر ضمن لجماعيا لعملا على لطالبا عيتشج - .  .     وضلعروا لالشكااو  اوللجدوا



 
	٣الصفحة 

  

   هايلموا لتربةا في شيتع لتيا ةيرھلمجا ءايالحا عنأ ١  رفلمعاا ريتطو ولألا ىلمستوا- )  Knowledge  هتعلم ما رستذكاا على لطالبا رةقد ريتطو(   ةيلمعرفا افدھألا - أ
 راتلقدا تطوير  لثالثا ىلمستوا- . ( )       جالستنتاوا لتنبؤو ا ريلتفسا على Comprehension رةلقدا ريتطوأ ٢ لفهم)ا بالستيعاا ىمستو حتسني لثانيا ىلمستوا- . (  

  تلمعلوماوا رالفكاا مجد على لطالبا رةقد ريتطو لخامسا ىلمستوا-    Analysisأ ٤ لتحليلا على رةلقدا لطالبا بكساا بعالرا ىلمستوا-     Applicationأ ٣  لتطبيقيةا
. ب   لمتعلمةا دةلماأ ا٦ لتقوميا  دسلساا ىلمستوا-   Evaluation مةيق على حكم ءعطاا على لطالبا رةقد ريتطو)  لرتكيبا Synthesis ليلتحلا عكس يھأ   ( و٥ ىمستو)
ب  ٢ ةحملاكاوا لتقليدا ةيفيك تعلميأن  - :   Imitationب   ١ –  لمالحظةا على لطالبا رةقد نيتحس)   Observation.  (  ربالمقر لخاصةا ةي ترااھلما افدھألا- 

Experimentation    -  تبالمخططا الستعانة)ا  ةيحيلتوضا وضلعرا - .  ءاللقاوا رةلسبوا امستخدوا   ةلمحاضرا -   لتعلموا ميلتعلا ئقارب      ط٣ لتجريبا  بسلوأ تعلميأن 
     تيالذا ميلتعلا -   ةيلتفاعلا لمناقشةا - (  ةيميلتعلا مالفالوا رلصووا

       ةيميلقوا ةينالوجدا افدھألا - ج  ىخرأ تاطنشاو تماھمسا -   ةيتيب تجباوا -   ةيعمل راتختباا -  ريرتقا ادعدا -   ةيريتحرو ةھيشف ةريقص راتختباا -   مييلتقا ئقارط     
Receiving  ا  لالستقباا على لطالبا ميتعل - ١( ج(مالستال/ا لتقبل   Responding الستجابةا  على لطالبا رةقد ريتطو - ٢ج     Valuing ج )لطالبا تمكنيأن   - ٣ 

 كسلو مع مةيلقا تكامل - ٥ج ( Characterization by Value.  مييلقا ميلتنظا على لطالبا راتقد نيتحس  -  ٤ج    Organization   مةيق ءعطا)أ مييلتقا من
   ةيشخص هسم ءعطا)إ  دلفرا

    

.     ةيلعلما تلرحالا - .   ةيتطوع عمل تجماعا نيتكو - .  لطلبةا ادعدا من اتمحاضر ميتنظ - .(   ةيفرقأو  ةيدفر)  ممتعة  ةيعلم تمنافسا اءجرا -   لتعلموا ميلتعلا ئقارط    
أو  لعلميا لقسما في نمكا صيتخص -   تاطلنشاا تلك في هكاترمشا على لطالبا مييتق من ءجز صيتخص - (   ةيريتقد داتاھش ، كتب)  ئزاجو صيتخص -     مييلتقا ئقارط
   لشخصيا رلتطووا فيظلتوا ةيبقابل لمتعلقةا ىألخرا راتاھلم)ا  لمنقولةا ةيليھلتأوا لعامةا راتاھلما - . د   نيزيلمتما لطلبةا ءسماو ا تنتاجاو رصو ضلعر  نيواللكترا لموقعا في

 ريرلتقاا ادباعدد ٢ لخاصةا ةيلعلما مجالبروا النترنتوا بلحاسوا امكاستخد  ثةيلحدا ةيلتكنلوجا دواتالا امستخدا - د ١ يريلتحروا يھلشفا صلالتوا راتاھم لطالبا ميتعل - .(   
  لوقت)ادارة ا  لوقتا من لمثلىا دةالستفاا على لطالبا راتقد ةيتنم - د . ( ٣ لعم قيفر ضمن لجماعيا لعملا على لطالبا عيتشج - .  .     وضلعروا لالشكاوا اوللجدوا



 
	٤الصفحة 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

 علم ىلا مدخل
  ٤ عالقتهو لفسلجةا

 ىالخرا مبالعلو
  بالعصاا فسلجة،و

وزوال  لكهربائيةا دثاحلوا      
 ملشابكا      ٢ ٤ بالستقطاا
    لعصيبا  ٣ ٤ زاليعاا لنتقاوا لعصبيةا

 ٤ ملختلفةا عهاابانو تلعضالا فسلجة
 تفسري    لدقيقا تركيبهاو  ٤

      ٥ ٤ لعضليا لتقلصا ميكانيكية
 لنتقاوا لقلبا ورانلدا زجها فسلجة

 ادثحلوا    فيه لتهيجا موجة  ٦ ٤
  ٧ ٤ تسجيلهاو للقلب لككهربائيةا
      ٨ ٤اول  نمتخاا    ملدا ختثرو

      ٩ ٤ ءالمعاوا ةللمعد هلظما فسلجة
 ةملعدا يفو يملعوا هلظما على ةلسيطرا
 ملالعووا ملائيا ازنلتوا      ١٠ ٤
 ازنلتوا تفسري      ١١ ٤ فيه ةملؤثرا

 ضغطو  ١٢ ٤ جلسميةا ئلالسوا بني
    للفعاا لرتشيحا

 لصما دلغدا فسلجة    ١٣٤ 
   عمل يكيةميكانو
  تهلرموناا

    

 تهلرموناا ظائفو    ١٤٤ 
   عهاابانو ملختلفةا
  ملختلفةا

  للجسم اريحلرا ازنلتوا    ١٥٤     
 ماو يةارحلرا كزاملروا

   دملهاا حتت

 

 علم ىلا مدخل
  ٤ عالقتهو لفسلجةا

 ىالخرا مبالعلو
  بالعصاا فسلجة،و

وزوال  لكهربائيةا ادثحلوا      
 ملشابكا      ٢ ٤ بالستقطاا
    لعصيبا  ٣ ٤ زاليعاا لنتقاوا يةلعصبا

 ٤ ملختلفةا عهاابانو تلعضالا فسلجة
 تفسري    لدقيقا تركيبهاو  ٤

      ٥ ٤ لعضليا لتقلصا ميكانيكية
 لنتقاوا لقلبا ورانلدا زجها فسلجة

 ادثحلوا    فيه لتهيجا موجة  ٦ ٤
  ٧ ٤ تسجيلهاو للقلب لككهربائيةا
      ٨ ٤اول  نمتخاا    ملدا ختثرو

      ٩ ٤ ءالمعاوا ةللمعد هلظما جةفسل
 ةملعدا يفو يملعوا هلظما على ةلسيطرا
 ملالعووا ملائيا ازنلتوا      ١٠ ٤
 ازنلتوا تفسري      ١١ ٤ فيه ةملؤثرا

 ضغطو  ١٢ ٤ جلسميةا ئلالسوا بني
    للفعاا لرتشيحا

 لصما دلغدا فسلجة    ١٣٤ 
   عمل ميكانيكيةو
  تهلرموناا

    

 تهلرموناا ظائفو    ١٤٤ 
   عهاابانو لفةملختا
  ملختلفةا

  للجسم اريحلرا ازنلتوا    ١٥٤     
 ماو يةارحلرا كزاملروا

   دملهاا حتت

 

 علم ىلا مدخل
  ٤ عالقتهو لفسلجةا

 ىالخرا مبالعلو
  بالعصاا فسلجة،و

وزوال  لكهربائيةا ادثحلوا      
 ملشابكا      ٢ ٤ بالستقطاا
    لعصيبا  ٣ ٤ زاليعاا لنتقاوا لعصبيةا

 ٤ ملختلفةا عهاابانو تلعضالا فسلجة
 تفسري    لدقيقا تركيبهاو  ٤

 لصما دلغدا فسلجة    ١٣٤ 
   عمل ميكانيكيةو
  تهلرموناا

    



 
	٥الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢
  كباكو. - د  نيللمؤلف لنسجا علم ١ لمطلوبةا رةلمقرا لكتبا 

 النسجةا علم يف تايالساسا اويلرا ميلحكا عبدو د . رلمختاا درلقااعبد
 خالد انجوو  غالي دياھلاعبد �د . نيللمؤلف ٢-   ةيناويلحا

ود  ساي ميلرحاعبد  وانمر. ٣- د  نيللمترجم انويلحا ايولوجيفس
 كباكو فيتال ٢ درلمصا)ا ةيسيلرئا جعالمر( ـ ا     بعر وسفي.

   اويلرا ميلحكاعبدو رلمختاج ا لنسجا علم-  -  ١وج ٢  درلقااعبد

 ....،(  ريرلتقا،ا  ةيلعلما تلمجال)ا                 اھب وصىي لتيا جعارلموا لكتبا اـ

  كباكو. - د  نيللمؤلف لنسجا علم ١ لمطلوبةا رةلمقرا لكتبا 
 النسجةا علم في تايالساسا اويلرا ميلحكا عبدو د . رلمختاا درلقااعبد
 خالد انجوو  غالي دياھلاعبد �د . نيللمؤلف ٢-   ةيناويلحا

ود  ساي ميلرحاعبد  وانمر. ٣- د  نيللمترجم انويلحا ايولوجيفس
 كباكو فيتال ٢ درلمصا)ا ةيسيلرئا جعالمر( ـ ا     بعر وسفي.

   اويلرا ميلحكاعبدو رلمختاج ا لنسجا علم-  -  ١وج ٢  درلقااعبد

 ....،(  ريرلتقا،ا  ةيلعلما تلمجال)ا                 اھب وصىي لتيا جعالمروا لكتبا اـ

      ٥ ٤ لعضليا لتقلصا ميكانيكية
 لنتقاوا لقلبا ورانلدا زجها فسلجة

 ادثحلوا    فيه لتهيجا موجة  ٦ ٤
  ٧ ٤ تسجيلهاو للقلب لككهربائيةا
      ٨ ٤اول  نمتخاا    ملدا ختثرو

      ٩ ٤ ءالمعاوا ةللمعد هلظما فسلجة
 ةملعدا يفو يملعوا هلظما على ةلسيطرا
 ملالعووا ملائيا ازنلتوا      ١٠ ٤
 ازنلتوا تفسري      ١١ ٤ فيه ةملؤثرا

 ضغطو  ١٢ ٤ جلسميةا ئلالسوا بني
    للفعاا لرتشيحا

 تهلرموناا ظائفو    ١٤٤ 
   عهاابانو ملختلفةا
  ملختلفةا

  جسملل اريحلرا ازنلتوا    ١٥٤     
 ماو يةارحلرا كزاملروا

   دملهاا حتت

 

 علم ىلا مدخل
  ٤ عالقتهو لفسلجةا

 ىالخرا مبالعلو
  بالعصاا فسلجة،و

وزوال  لكهربائيةا ادثحلوا      
 ملشابكا      ٢ ٤ بالستقطاا
    لعصيبا  ٣ ٤ زاليعاا لنتقاوا لعصبيةا

 ٤ ملختلفةا عهاابانو تلعضالا فسلجة
 تفسري    لدقيقا تركيبهاو  ٤

      ٥ ٤ لعضليا لتقلصا ميكانيكية
 لنتقاوا لقلبا ورانلدا زجها فسلجة

 ادثحلوا    فيه لتهيجا موجة  ٦ ٤
  ٧ ٤ تسجيلهاو للقلب لككهربائيةا
      ٨ ٤اول  نمتخاا    ملدا ختثرو

      ٩ ٤ ءالمعاوا ةللمعد هلظما فسلجة
 ةملعدا يفو يملعوا هلظما على ةلسيطرا
 ملالعووا ملائيا ازنلتوا      ١٠ ٤
 ازنلتوا تفسري      ١١ ٤ فيه ةثرملؤا

 ضغطو  ١٢ ٤ جلسميةا ئلالسوا بني
    للفعاا لرتشيحا

 لصما دلغدا فسلجة    ١٣٤ 
   عمل ميكانيكيةو
  تهلرموناا

    



 
	٦الصفحة 

  كباكو. - د  نيللمؤلف لنسجا علم ١ لمطلوبةا رةلمقرا لكتبا 
 النسجةا علم في تايالساسا اويلرا ميلحكا عبدو د . رلمختاا درلقااعبد
 خالد انجوو  غالي دياھلاعبد �د . نيللمؤلف ٢-   ةيناويلحا

ود  ساي ميلرحاعبد  وانمر. ٣- د  نيللمترجم انويلحا ايولوجيفس
 كباكو فيتال ٢ درلمصا)ا ةيسيرئلا جعالمر( ـ ا     بعر وسفي.

   اويلرا ميلحكاعبدو رلمختاج ا لنسجا علم-  -  ١وج ٢  درلقااعبد

 ....،(  ريرلتقا،ا  ةيلعلما تلمجال)ا                 اھب وصىي لتيا جعالمروا لكتبا اـ

 وللدا ربتجا على عالطالا - .    مستحدثة سيرتد ئقارط دعتماا - .    ةيقيلتطبا تالستخاماا لمجا في راتلتطوا كباتو ثيبح جھلمنا داتمفر ريتطو
  .     ةيناويلحا النسجةا لمجا في متخصصة اتمختبر ءنشاا على لعملا - .     كمةالمترا مھتاخبر من دةالستفاوا للمجاا اذھ في راتطو الكثرا

  
  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

	٢٥	أقل عدد من الطلبة 

	٥٥	أكبر عدد من الطلبة 

  



علم التلوث



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

  تلوث 	اسم / رمز المقرر .٣

	كوكل ميت 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الثاني 	الفصل / السنة .٦

	٦٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	١٤/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

في األنشطة اإلنمائية مثل البناء والنقل والتصنيع ال تستنزف الموارد الطبيعية فحسب، بل تنتج أيضا كميات كبيرة من 
طات؛ واالحترار العالمي واألمطار الحمضية. وتعتبر النفايات النفايات التي تؤدي إلى تلوث الهواء والماء والتربة والمحي

غير المعالجة أو المعالجة غير السليمة أحد األسباب الرئيسية لتلوث األنهار والتدهور البيئي مما يسبب في صحة الجهاز 
على بيئتنا والتدابير التنفسي وفقدان إنتاجية المحاصيل. في هذا الموضوع سوف ندرس األسباب الرئيسية للتلوث وآثاره 

	المختلفة التي يمكن اتخاذها للسيطرة على هذه الملوثات.

	

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

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بينھا وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرھنا

	)كل أستاذ يضع وصفا للمقرر( البرنامج.



 
	٢الصفحة 

	
	
	

	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
إن دراسة "موضوع التلوث" تتيح للطالب التعرف على موضوعات كثيرة تتعلق بإختصاص  -١أ -١أ

  ه ومعالجته .التلوث والسيطره علي
  مجموعة محاضرات مكثفة لمساعدة الطالب،وھي تتناول  انواع التلوث -٢أ
يتعِرف الطالب على علم التلوث : مفھومه، ما الذي يدرسه،أھميته  في الوقت الراھن،عالقته   -٣أ

	 ات.بالعلوم األخرى. وسيعرف لماذا اإلھتمام بالبيئة وضرورة المحافظة عليھا من خالل معالجة الملوث
	-٤أ
	 -٥أ
	  -٦أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

  بعد االنتھاء من ھذا الموضوع الدراسي ، سوف تكون قادرا على:- ١ب - ١ب
  تعريف مصطلحات التلوث والملوثات.

  تعداد أنواع مختلفة من التلوث.
وث الھواء، وصف أنواع التلوث، والمصادر، واآلثار الضارة على صحة اإلنسان ومراقبة تل  - ٢ب

  وتلوث الھواء في األماكن المغلقة، وتلوث الضوضاء.
  وصف تلوث المياه وأسبابه ومراقبته.  - ٣ب
  وصف التلوث الحراري.  -٤ب

  وصف تلوث التربة وأسبابه ومراقبته.
  وصف التلوث اإلشعاعي والمصادر والمخاطر.

	
	طرائق التعليم والتعلم      

بطريقة العرض للساليدات مدعومه باالمثله ووسائل االيضاح اضافه الى يه االلكترونالمحاضرات النظريه 
	التجارب المختبريه في الدروس العمليه

	طرائق التقييم      
االمتحانات اليوميه والشھريه والنھائيه والمناقشه بتوجيه االسئله ووضع اسئله لكل محاضره وطلب االجابه 

	عنھا كواجب بيتي
  رمھارات التفكي -ج

سيدرك الطالب في ان  األنشطة البشرية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة سلبا.الكسارة  -١ج
التحطم يضيف الكثير من الجسيمات العالقة والضوضاء في الغالف الجوي.والعوادم الخارجه من 

أكسيد الكربون السيارات تحوي أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون وأول 
ومزيج معقد من الھيدروكربونات غير المحترقة و السخام األسود الذي يلوث الغالف الجوي. مياه 

  الصرف الصحي المحلية والخارجه من الحقول الزراعية، محملة بالمبيدات.
 كما يتعرف على ان األسمدة تلوث المسطحات المائية. تحتوي النفايات السائلة من المدابغ على -٢ج

العديد من المواد الكيميائية الضارة وتنبعث منھا رائحة كريھة. وھذه ليست سوى أمثلة قليلة تبين كيف 



 
	٣الصفحة 

  

لبشرية البيئة. ويمكن تعريف التلوث بأنه إضافة مواد غير مرغوب فيھا إلى البيئة نتيجة تلوث األنشطة ا
لألنشطة البشرية. العوامل التي تسبب التلوث البيئي تسمى الملوثات. ويمكن تعريف الملوثات بأنھا مادة 

ل مباشر أو غير فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية يتم إطالقھا عن غير قصد في البيئة التي تضر بشك
  مباشر بالبشر والكائنات الحية األخرى.

	

	طرائق التعليم والتعلم     

  
  مكرر
	
	طرائق التقييم    

  مكرر
  
  
	

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  الجتھا سيتعرف الطالب على انواع التلوث وكيفية مع- ١د-١د
سيتعرف طالبنا على أبرز المشاكل البيئية الراھنة وخصوصا المسببه لتلوث البيئه، وعلى العالقة  -٢د

  بين التنمية و البيئة، وأھمية اإلھتمام بالبيئة وضرورة المحافظة عليھا وحمايتھا
  -٢د
  -٣د
	   -٤د



 
	٤الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

ة / المساق اسم الوحد
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	١

 مقدمه عن التلوث      (
التلوث والملوثات) ، 
 انواع التلوث ، تلوث 

المحاضره 
االلكترونيه 

	التفاعليه 

االمتحان 
اليومي 

والشھري 
	والنھائي

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	٢

الرماد المتطاير  الھواء ، 
وجسيمات  الرصاص ، 

اسئله  المعادن األخرى ، 
  ذات عالقه بما ورد اعاله

		

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	٣
 الملوثات الغازية ، 

الوقاية والسيطرة على 
 ا  تلوث الھواء ، 

		

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	٤

لوقايه والسيطرة على 
تلوث الھواء في األماكن 

الوقاية  المغلقة ، 
والسيطرة على التلوث 

ئله ذات الصناعي ، اس
  عالقه بما ورد اعاله 

		

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	٥
ثقب األوزون األسباب 
واألضرار الناجمة عن 

 استنفاد األوزون ، 
		

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	٦
 التلوث الضوضائي ،  

اسئله ذات عالقه بما ورد 
  اعاله

		

		 امتحان الشھر االول٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٧٤

اسئله  الصحيه ،  التغذيه	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	٨
		  ذات عالقه بما ورد اعاله

طرق السيطره على تلوث 	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	٩
		 الماء واعادة  تدويره

اسئله ذات  تلوث التربه، 	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	١٠
		  عالقه بما ورد اعاله

مصادر تلوث التربه ، 	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	١١
		 السيطره

	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	١٢
 لوث الترب ، على ت 

اسئله ذات عالقه بما ورد 
  اعاله

		

التلوث االشعاعي 	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤	١٣
		  مصادره ومخاطره ، 

الضرر اإلشعاعي اسئله 	٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤  ١٤
		  ذات عالقه بما ورد اعاله

		 امتحان الشھر الثاني٤-،أ- ٣،أ٢-،أ١-أ	٤  ١٥



 
	٥الصفحة 

  المطلوبة:القراءات 
 لنصوص األساسية ا	
 كتب المقرر	
      أخرى	

Environmental Pollution and Control (Fourth 
Edition( 
Author: J. Jeffrey Peirce, Ruth F. Weiner and P. 
Aarne Vesilind 
Pollution: Causes, Effects and Control 
Roy M. Harrison Royal Society of Chemistry, 2001 - 
Science - 579 pages 
Environmental Pollution and Control 
٤th Edition Authors: J. Jeffrey Peirce P Aarne 
Vesilind Ruth Weiner 

	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
لضيوف والتدريب المثال محاضرات ا
	 الميدانية)المھني والدراسات 

	

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		أكبر عدد من الطلبة 

  



علم الوراثة 



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	علم الوراثة	اسم / رمز المقرر .٣

  البكالولريوس في قسم علوم الحياة	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	٢٠٢١-٢٠٢٠الثاني/ 	/ السنةالفصل  .٦

	ساعة (ساعتين اسبوعيا) ٣٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	١٥/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

تعريف الطالب على المبادئ االساسية النتقال الصفات الوراثية من جيل الى اخر و سبب ظھورھا او عدم 
	ظھورھا

الممكن حدوثھا في الصفات الوراثية و االمراض المحتمل ظھورھا في  تعريف الطالب على التغيرات
 االنسان

	
	
	

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

ً ألھم خصائص  ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  علم الوراثةيوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضيا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  تاحة. والبد من الربط بينھا وبين المالتعلم تحقيقھا مبرھنا

	 وصف البرنامج.



 
	٢الصفحة 

	
	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
  تعريف الطالب بالمادة الوراثية و كيفية تضاعفھا و توارثھا-١أ
	انواع الوراثة و تداخل الجينات-٢أ

  لخاصة بالموضوع المھارات ا  - ب 
	استخدام حشرة ذبابة الفاكھة كنموذج لفھم الية انتقال الصفات الوراثية– ١ب

	طرائق التعليم والتعلم      
  
  المحاضرة النظرية  - ١
  الحاضرة العملية - ٢
  الشرح و التوضيح - ٣
  مشاركة الطلبة في بعض محاور المواضيع و مناقشتھا - ٤
  
	

	طرائق التقييم      
  متحانات اليومية و الشھرية و النھائيةاال - ١
  النقاش - ٢
  
  
	
  مھارات التفكير -ج

  المالحظة و االدراك -١ج
  التحليل و التفسير -٢ج
  التشجيع على البحث العلمي -٣ج
  االستنتاج و التقييم  -٤ج

 	

	طرائق التعليم والتعلم     

  
  االستنساخ.تنمية قدرات الطالب العقلية على التفكير والتحليل وتطبيق 

  استخدام الوسائل التربوية الحديثة في تدريس عرض األفالم الوثائقية. -



 
	٣الصفحة 

  

  اعتبار االختبار وسيلة لقياس مدى فھم الطالب
	
	طرائق التقييم    
  
  إعداد التقارير -

  االختبارات النظرية والعملية
  االمتحانات القصيرة الشفوية والكتابية

  الواجب المنزلي -
  
	

  ت  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المھارا -د 
  تدريب الطالب على التفكير و اجراء الحوار لغرض معرفة مدى استجابتھم للمادة-١د
	اجراء تجارب عملية لالستفادة منھا مستقبال بالمختبرات و المراكز البحثية-٢د



 
	٤الصفحة 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

١	٢	
أ-١٠

مقدمة و نظرة تاريخية
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

٢	٢	
أ-١٠

	مكونات الدنا
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

٣	٢	
أ-١٠

	قانون مندل األول
االمتحانات  ضرةالمحا

االسبوعية و 
 الشھرية

٤	٢	
أ-١٠

	قانون مندل الثاني
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

٥	٢	
انواع السيادة، أ-١٠

	االليالت المتعددة

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

٦	٢	
أ-١٠

	التفوق
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

٧	٢	
أ-١٠

	يد الجنستحد
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

٨	٢	
أ-١٠

	امتحان فصلي
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

٩	٢	
الصفات المحددة و أ-١٠

	المتأثرة بالجنس

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

١٠	٢	
الوراثة المرتبطة أ-١٠

	بالجنس

االمتحانات  المحاضرة
ية و االسبوع
 الشھرية

١١	٢	
أ-١٠

	تحليل سلسلة النسب
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

١٢	٢	
أ-١٠

	وراثة العشائر
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

١٣	٢	
أ-١٠

الوراثة السايتوبالزمية
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

١٤	٢	

كرموسوم حقيقية أ-١٠
أثير العوامل النواة، ت

البيئية على الطراز 
	المظھري 

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

االمتحانات  المحاضرة	امتحان فصليأ-١٠	٢	١٥
االسبوعية و 



 
	٥الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

	علم الوراثة د. مكرم ضياء شكارة

على سبيل المثال  (وتشملبات خاصة متطل
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
Google scholar	

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

  النجاح من المرحله الثانيه	المتطلبات السابقة

	٨	عدد من الطلبة  أقل

	٥٠	أكبر عدد من الطلبة 

  

 الشھرية



فسلجة االحیاء 
المجھریة



 
	

	١الصفحة 
	

		
 

 نموذج وصف المقرر

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

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً ألھم العمليات الفسلجية في األحياء المجھرية ومخرجات التعلم المتوقعة 
القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط من الطالب تحقيقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة 

	.بينھا وبين وصف البرنامج

 

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

	فسلجة االحياء المجھرية	رمز المقرر/	اسم  .٣

	جوجل ميت، ادمودو	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	المتاحةأشكال الحضور  .٥

	2020/2021األول 	السنة/	الفصل  .٦

	)ساعتين اسبوعيا(ساعة 	30	)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	15/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	:	أھداف المقرر .٩

 دراسة المفاھيم االساسية في علم فسلجة االحياء المجھرية
 
 
 

	
	

 



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
	تطوير معرفة الطالب عن االحياء المجھرية التي تعيش في البيئات المختلفة	‐1أ
	تحسين القدرة على االستيعاب وتفسير النتائج	‐2أ
	تطوير القدرات التطبيقية والقدرة على التحليل ودمج االفكار والمعلومات	‐3أ
	واھمية للمادة المتعلمة تطوير قدرة الطالب على اعطاء حكم	‐4أ

	المھارات الخاصة بالموضوع 		‐ب 
	اكساب الطالب القدرة على المالحظة	‐1ب
	ان يتعلم كيفية استعراض المفاھيم بشكل مبسط	–	2ب
	experimentsالقيام بالتجارب 	–	3ب

	طرائق التعليم والتعلم      
	المحاضرة النظرية 	‐1
	المحاضرة العملية	‐2
	التوضيحالشرح و 	‐3
	مشاركة الطلبة في بعض محاور المواضيع و مناقشتھا	‐4
	
	
	

	طرائق التقييم      
	االمتحانات اليومية و الشھرية و النھائية ‐١
	النقاش ‐٢
	
	
	مھارات التفكير	‐ج
	تطوير قدرة الطالب على االستقبال واالستجابة	‐1ج
	تحسين قدرات الطالب على التقييم والتنظيم القيمي	‐2ج
	تكامل القيمة مع سلوك الفرد واعطاء سمة شخصية	‐3ج
	

طرائق التعليم والتعلم      

.تنمية قدرات الطالب العقلية على التفكير والتحليل وتطبيق االستنساخ	‐1
.استخدام الوسائل التربوية الحديثة في تدريس عرض األفالم الوثائقية	‐

اعتبار االختبار وسيلة لقياس مدى فھم الطالب



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

طرائق التقييم      

إعداد التقارير
االختبارات النظرية والعملية
االمتحانات القصيرة الشفوية والكتابية

الواجب المنزلي	‐

)مھارات أخرى ذات صلة بقابلية التوظيف والتنمية الشخصية(المھارات العامة والقابلة للتحويل 	‐د
D1‐	 الحوار بغرض معرفة استجابتھم للمادةتدريب الطالب على التفكير وإجراء
D2	‐	إجراء التجارب العملية لالستخدام المستقبلي في المعامل ومراكز البحوث

 

	بنية المقرر .١١

	الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
المساق /	اسم الوحدة 

	أو الموضوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم

	10أ	4	1
االمتحانات  المحاضرة مقدمة

االسبوعية و 
 الشھرية

	10أ	4	2
الھدف من دراسة فسلجة 

 االحياء المجھرية
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	10أ	4	3
اشكال وترتيب الخاليا 

 المايكروبية
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	10أ	4	4
 -العضيات الخلوية

 الكبسولة
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	10أ	4	5
االمتحانات  المحاضرة االسواط والشعيرات

االسبوعية و 
 الشھرية



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

	10أ	4	6
االمتحانات  المحاضرة جدار الخلية

االسبوعية و 
 الشھرية

	10أ	4	7
االمتحانات  المحاضرة غشاء الخلية

االسبوعية و 
 الشھرية

	10أ	4	8
االمتحانات  المحاضرة امتحان

االسبوعية و 
 الشھرية

	10أ	4	9
االمتحانات  المحاضرة المغذيات

االسبوعية و 
 الشھرية

	10أ	4	10
االمتحانات  المحاضرة طرق تغذية الخاليا

االسبوعية و 
 الشھرية

	10أ	4	11
االمتحانات 	المحاضرة انتاج الطاقة

االسبوعية و 
	الشھرية

	10أ	4	12
االمتحانات 	المحاضرة فعاليات الھدم

االسبوعية و 
	الشھرية

	10أ	4	13
االمتحانات 	المحاضرة االنزيمات البكتيرية

االسبوعية و 
	الشھرية

	10أ	4	14
االمتحانات 	المحاضرة منحني نمو البكتريا

االسبوعية و 
	الشھرية

	10أ	4	15
االمتحانات 	المحاضرة امتحان

االسبوعية و 
	الشھرية

 

	البنية التحتية  .١٢

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

Physical	microbiology,	medical	microbiology,	
Todar	microbiology	

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية
	موقع ويكيبيديا

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	والدراسات الميدانيةالمھني 
	

 

	القبول  .١٣



 
	

	٥الصفحة 
	

		
 

		المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		أكبر عدد من الطلبة 
 



فطریات



 
	

	١الصفحة 
	

		
 

 وصف مقرر فطريات

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

 

 وصف المقرر

للفطريات، بما في   المقرر: مقدمة للحياة الفطرية وتصنيف المجموعات الرئيسية يتضمن ھذا
لفطرية تركيب الخلية االدقيقة، الخمائر والميكروبات حقيقية النواة األخرى. مناقشة لخصائص  الفطريات ذلك

	مع اإلشارة إلى دورات الحياة. الفطريات وعمليات التكاثر وتجرثم

 

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

	رمز المقرر/	اسم  .٣
Mycology	

	البكالوريوس في قسم علوم الحياة	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الثاني  	السنة/	الفصل  .٦

	)ساعة أسبوعيا	4(ساعة 	60	)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	13/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

	تأھيل الطالب بالجوانب النظرية والعملية لھذا المقرر 	–	1
	معيشتھا وتكاثرھا وتراكيبھا المختلفة وصف اشكال الفطريات وانواعھا وطرق 	–	2
	فوائد واضرار الفطريات لإلنسان والحيوان والنبات 	–	3
 معرفة الصفات الرئيسية لمجاميع الفطريات 	–	4

	
	
	

 



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
	توظيف المعرفة والفھم في مجال االختصاص ‐1أ
	االلمام بالجوانب النظرية والعملية للمقرر	‐2أ
	بناء قاعدة علمية للطالب تخدم برامجه المستقبلية للعمل بالمجتمع واالستفادة منھا في الحياة العملية	‐3أ
		‐5اكتساب مھارات البحث العلمي في مجال تخصصي مستقبال أ‐4أ
			‐6أ

	المھارات الخاصة بالموضوع 		‐ب 
	تطبيق التقنيات الجديدة في مجال حقل  دراسته القدرة على 	–	1ب
	البناء العلمي وفق استنادات علمية صحيحة 	–	2ب
		‐	3ب
					‐4ب

	طرائق التعليم والتعلم      
	المحاضرة النظرية 	–	1
	المحاضرة العملية 	–	2
	الشرح والتوضيح	–	3
	التقرير العملي 	–	4

	طرائق التقييم      
	

لمام والفھم اال	–الواجبات البيتية 	–كتابة التقرير العملي 	–المناقشة 	–اليومية والشھرية والنھائية االمتحانات 
	للعينات المختبرية 

	
	
	مھارات التفكير	‐ج
	المالحظة واالدراك 	‐1ج
	التحليل والتفسير 	‐2ج
	التشجيع على البحث العلمي 	‐3ج
	االستنتاج والتقييم  		‐4ج

	والتعلم  طرائق التعليم    

	تنمية قدرات الطالب العقلية على التفكير والتحليل 	‐
	.استخدام الوسائل التربوية الحديثة في تدريس عرض األفالم الوثائقية	‐

	اعتبار االختبار وسيلة لقياس مدى فھم الطالب
	
	
	
	طرائق التقييم    



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

	إعداد التقارير	‐
	االختبارات النظرية والعملية

	القصيرة الشفوية والكتابيةاالمتحانات 
	الواجب المنزلي	‐
	
	
	
	

	).المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (	المھارات  العامة والمنقولة 	‐د 
	تدريب الطالب على التفكير وإجراء الحوار بغرض معرفة استجابتھم للمادة	‐1د
	المعامل وإجراء تجارب عملية لالستخدام المستقبلي في 	‐2د
	

 

	بنية المقرر .١١

	الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
المساق /	اسم الوحدة 

	أو الموضوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم

مقدمة عامة عن علم 	4أ		3أ		2أ	1أ	ساعات	4الثاني +األول
	الفطريات 

	–الحضور	المحاضرة
االمتحانات 

الشھرية 
	وعيةواالسب

أھمية دراسة الفطريات 		ساعات	4	الرابع+الثالث
والصفات العامة لھا

=	=	

	+الخامس
	السادس

تركيب جسم الفطر ونمو 		ساعات	4
وتكاثر الفطريات

=	=	

+	السابع 
الثامن

نمو وتكاثر الفطريات 		ساعات	4
	وتغذيتھا 

=	=	

التاسع 
	العاشر+

موقع الفطريات من 		ساعات	4
الكائنات األخرى وانواعھا 

=	=	

الحادي عشر 
	الثاني عشر+

قسم الفطريات الھالمية 		ساعات	4
الحقيقة الكتريدية 	–

البيضية

=	=	

الثالث عشر 
	الرابع عشر+

فطريات 	–اعفان الماء 		ساعات	4
	–البياض الزغبي 

الفطريات الالقحية 

=	=	

 

	البنية التحتية  .١٢

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

	–جامعة بغداد 	–الفطريات 	–	1980	‐إبراھيم عزيز خالد 	–السھيلي 
	العراق

	



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

.ed.Tato.			rdSharma.O.P.	(1997)	Text	book	of	fungi	3
	–will	publishing	co.	limited	,	new	Delhi		–Mc	grow	

India	
	

الطبعة األولى 	–علم الفطريات العملي 	–	2012عبد الرضا طه ,	سرحان 
بغداد

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية
	

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	المھني والدراسات الميدانية
	

 

	القبول  .١٣

	النجاح من المرحله الثانيه	المتطلبات السابقة

	8	الطلبة أقل عدد من 

	50	أكبر عدد من الطلبة 
 



مصول و لقاحات



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	المصول واللقاحات 	اسم / رمز المقرر .٣

		البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

  الثالثه	‐الثاني 	/ السنةالفصل  .٦

	ساعة  ٢٤	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	٥/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

واالعمار اليت    دف من هذا املقرر هو اعطاء قاعده معلومات عامة عن ماده املصول واللقاحات وكيفية اجراءها وطريقة تطبيقهااهل
ية للتحصني وتاثريات اجلانبية وفوائد ومساؤى الطريقة ، كما يهدف املقرر اىل معرفة امساء واللقاحات ميكن اعطاءها والفرته الزمن

	وكذلك التقنيات املستخدمة يف انتاجها. والغرض من اعطاءها وكيفية استخدامها

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

دراسة مقرر المصول واللقاحات تھدف الى التعرف على اھم التقنيات المستخدمة ألنتاج اللقاحات واالستجابة 
ھذه اللقاحات وبالتالي يتعرف الطالب المناعية المتوقع حدوثھا بعد اخذھا وكذلك الخطوات االساسية ألنتاج 

	على اھم خصائص اللقاحات وجداول اخذھا.

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠



 
	٢الصفحة 

	المعرفة والفھم  -أ
والتفكير العلمي عن طريق استخدام اللقاحات وااللتزام باالرشادات والتعليمات  القدرة على التحليل-١أ

الي فعالية في االطار التنظيمي واالداري في تنفيذ مشروع او مواجھة مشكلة طبية وحلھا وتقييمھا 
  وتقديم اقتراٍح او خطة ما او اعادة صياغتھا او ترجمتھا او تفسيرھا

  مؤثر باللغة العربية واالنكليزية   التحدث والكتابة باسلوب علمي ان يكون الطالب قادراً على-٢أ
ان يكون عارفاً بمعايير المصول واللقاحات وتخمين احتياجات الجانب الطبي والصحي وتطبيق 	 -٣أ

	مفاھيم ادارة الجودة في العمل الصحي
لعالية اضافة الى االلتزام التمسك باخالقيات ممارسة المھنة والقدرة على ابداء الكفاءة المھنية ا		-٤أ

	بالمظھر الشخصي والسلوك
مرضى   وخاصه   ان يكون مھتماً بحماية المريض من اخطار استخدام اللقاحات االطبية السريرية -٥أ

	العوز المناعي
	

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
			القدرة على تطبيق مبادىء علم المصول واللقاحات				‐	١ب 
مشاكل الطبية من الجانب العلمي ذات االساس البايلوجي والتوصل الى حلھا والقابلية تحليل ال - ٢ب 	

		على اقتراح البدائل المناسبة
						.	البنائة وابداء الرأي		المناقشات الطبية			‐	٣ب 
تمكين المتخرجين من مواكبه التطور البحثي في جانب المصول واللقاحات الذي يساھم في 		‐٤ب 

	نب الطبيتطوير الجا
	
	طرائق التعليم والتعلم      

  
النظرية والعملية واعداد التقارير االسبوعية ومناقشتھا واسئلة الطلبة بالمحاضرات    عتماد المحاضراتا

  باب المناقشة بين الطلبة  وعمل امتحان نھاية محاضره وفتح  السابقة
  
	

	طرائق التقييم      
ية والنھائية اجراء االمتحانات اليومية والشھر -
	.	مراجعة التقارير العلمية االسبوعية وابداء المالحظات عليھا -
		مساعده الطالب على اجراء االختبارات المختبرية وكيفية انجازھا -
- 	
  مھارات التفكير -ج

  اسلوب المحاورة بين الطالب واالستاذ -١ج
  اعداد التقارير االسبوعية  -٢ج
  ج في نتائج التحليالت البايولوجية اجراء مناقشات للنتائ -٣ج
  التفكير االستكشافي (اكتشاف الحقائق العلمية من خالل التجارب في المختبرات)  -٤ج
	

	طرائق التعليم والتعلم     

	.	تنمية االمكانيات الذھنية للطالب على التفكير وتحلل وتطبيق االستنساخ -
	.		ض افالم وثائقيةاستخدام وسائل التعليم الحديثة في تعليم من عر -
	اعتبار االختبار وسيلة لقياس مدى فھم الطالب -

	طرائق التقييم    



 
	٣الصفحة 

 

 

 

.اعتماد االسئلة القصيره المركزه في االختبارات -
	.	تكاليف الطلبة باجراء تجارب مفرده او جماعية مع زمالئة لتنمية روح تعاون وتعلم بينھم -
	.	ويات العقلاعتماد االسئلة الشمولية التي تناسب جميع مست -
	اعتماد االسئلة النقاشية لتعبير على مدى فھم الطالب -

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
		اعتماد مبدا العمل الجماعي والتفاعل االيجابي-١د
		صيفيالعمل على رفع المھارات الفردية من خالل التدريب ال-٢د
	تعزيز المھارات اللغوية-٣د



 
	٤الصفحة 

 

 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

٢ ١   KNOWLEDGE  
مقدمة عن المصول 
	واللقاحات 

Presentat
ion(	Data	
Show)  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

٢  ٢   KNOWLEDGE 
اعة القطيع وانواع من

	المناعة

Presentat
ion(	Data	
Show)  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

٢ ٣   KNOWLEDGE 

	انواع اللقاحات 
Presentat
ion(	Data	
Show)  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

٢  ٤   KNOWLEDGE 

	انتاج اللقاحات
Presentat
ion(	Data	
Show)  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

٢  ٥   KNOWLEDGE 

exam	
Presentat
ion(	Data	
Show)  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

٢  ٦   KNOWLEDGE 

	جدول اللقاحات 
Presentat
ion(	Data	
Show)  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

٢  ٧   KNOWLEDGE 

	DNAلقاحات الـ 
Presentat
ion(	Data	
Show)  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

٢ ٨   KNOWLEDGE Immunotherap
y	&gamma	
globulin	

prepration	

Presentat
ion(	Data	
Show)  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

٢  ٩   KNOWLEDGE 

EXAM	
Presentat
ion(	Data	
Show)  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

٢  ١٠   KNOWLEDGE 

  مراجعه
Presentat
ion(	Data	
Show)  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

٢  ١١   KNOWLEDGE 

	مراجعه 
Presentat
ion(	Data	
Show)  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

12  2   KNOWLEDGE مراجعه	PAPER	
EXAM	



 
	٥الصفحة 

 

  

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

Text	book		in		serology 
Serology	&	vaccine		word 
Clinical	immunology	&	serology	,	
contemporary	&	clinical	immunology	

على سبيل المثال  (وتشملة متطلبات خاص
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	املوقع االلكرتوين

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	اقامة ورش العمل ودورات للخرجيني 

  

	القبول  .١٣

	فرع العلمي للدراسة االعداديةال	المتطلبات السابقة

	/	أقل عدد من الطلبة 

	/	أكبر عدد من الطلبة 

  



نباتات طبیة وصف 
المقرر عربي  (3)



 
	

	١الصفحة 
	

		
 

 نموذج وصف المقرر

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

 

 وصف المقرر

يوفر كورس النباتات الطبية الوسائل والطرق الستخالص مركبات االيض الثانوية واھمية تلك المركبات في 
	صحة االنسان

 

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	الجامعي القسم  .٢

	النباتات الطبية	رمز المقرر/	اسم  .٣

	البرامج االكاديمية في قسم علوم الحياة	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الثالثة	\الثاني	السنة/	الفصل  .٦

	ساعة60		)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	22‐6‐2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

تاھيل الطالب على ادراك الجوانب النظرية والتطبيقية
 غذوية الت–الصناعية  -العالجية –التعريف بدور واھمية النباتات الطبية في مجاالت : الدوائية 

 -تالتربينا –الكالكيوسيدات  -التعريف عن اھمية انواع مركبات االيض الثانوية: القلويدات
الزيوت النباتية والعطرية والتعرف على الطرق الفعالة في  -الصابونيات –المركبات الفينولية 

 استخالصھا
 
	
	



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	
 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	
	االھداف المعرفية .	أ
	توظيف المعرفة والفھم في مجال االختصاص .			‐1أ

	النظرية والعملية بناءااللمام بالجوانب 	‐.			‐2أ    
	اكتساب خبرة في البحث العلمي في مجال طرق االستخالص	3أ
	تعميم دور نواتج االيض الثانوية في المجاالت المتعددة .		‐4أ
		

	المھارات الخاصة بالموضوع 		‐ب 
رفع قدرة الطالب على تطبيق التقنيات الجديدة في الكشف و االستخالص وتنقية مركبات  ‐	1ب

	الثانويةااليض 
	القدرة على االلمام بكيمياء المركبات الفعالة 	‐	2ب
		‐	3ب
					‐4ب

	طرائق التعليم والتعلم      
	
	

 ثاسلوب كتابة مشاريع الح –كتابة التقرير العلمي  –الشرح والتوضيح  –طريقة المحاضرة     
	
	

	طرائق التقييم      
	

 النقاش العلمي -االمتحانات االسبوعيه والشھرية والنھائية
	
	
	
	مھارات التفكير	‐ج
 المالحظة واالدراك ‐1ج

 ج . التحليل والتفسير٢    
 ج. التشجيع على البحث العلمي ٣    
 ج . االستنتاج و التقييم٤    
			
		

	طرائق التعليم والتعلم     

	
	‐كتابة التقرير العلمي–الشرح والتوضيح ‐طريقة المحاضرة



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

	

	طرائق التقييم    

 النقاش العلمي -االمتحانات االسبوعيه والشھرية والنھائية
	
	
	
	
	).المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (	المھارات  العامة والمنقولة 	‐د 
 تطوير مھارات القيادة  ‐1د
 القابلية على التنبوء واالستقراء-٢. د  

 مجال التفكير العلمي. توظيف االجراءات المكتسبة في   -٣د   
 تعزيز المھارات اللغوية في كتابة مشروع البحث٤-. د   
	
		

 

	بنية المقرر .١١

	الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
المساق /	اسم الوحدة 

	أو الموضوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم

1 
4	10	A	

استعمال النباتات 
في الحضارات 

 القديمة 

لمحاضرة
العلميالنقاش  

 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

2 4 10	A استعمال النباتات
في العصر الحديث 

لمحاضرة
النقاش العلمي 

 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

3 4 10	A انتشار  النباتات في
المناطق الجغرافية 

 من العالم 

لمحاضرة
 النقاش العلمي  

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

4 4 10	A تصنيف النباتات
تصنيف -الطبية 
 النباتي

النق لمحاضرة 
اش العلمي

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

5 4 10	Aلمحاضرة اھم العوائل النباتية
العلميالنقاش  

 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

6 4 10	Aالنق لمحاضرة  امتحان شھري
اش العلمي

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

7 4 10	A التصنيف الكيمياوي
 -العالجي -

الدوائي  -العضوي
 الصناعي -

لمحاضرة
النقاش العلمي 

 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

8 4 10	A مركبات االيض
 الفعالة القلويدات

النق لمحاضرة 
اش العلمي

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

9 4 10	A  مركبات الفعاله- 
 الفينوالت

لمحاضرة
النقاش العلمي 

 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

10 4 10	A مركبا ت الفعاله- 
 التربينات 

النق لمحاضرة 
اش العلمي

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

11 4 10	Aلمحاضرة امتحان شھري
النقاش العلمي 

 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

12 4 10	Aالمركبات الفعالة- 
الزيوت الطيارة 

 والثابتة

النقاش العلمي 
لمحاضرة

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

13 4 10	A استعمال النباتات
الطبية في عالج 
 بعض االمراض

لمحاضرة 
النقاش العلمي 

 

 –لحضور 
 – االمتحانات
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

14 4 10	A تھيأة بعض
 استعمالھا -النباتات
 كأدوية

النق لمحاضرة 
اش العلمي

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

15 4 10	A الخلطات العشبية
واستعماالتھا 

 العالجية

لمحاضرة
النقاش العلمي 

 

 –لحضور 
 –االمتحانات 
 –االسبوعية 

التقرير  –الشھرية 
 العلمي

 

	البنية التحتية  .١٢

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

و علم العقاقير والنباتات  2009غسان حجازي واخرون 
 الطبية عمان االردن



 
	

	٥الصفحة 
	

		
 

النباتات الطبية  1988شكري ابراھيم سعد واخرون 
في الوطن العربي المنظمه العربية والعطرية والسامة 
 للتنمية الزراعيه

White ,L.B. and S. Faster, 2000 Herbs 

Pharmacy, PA , USA 

Duke, T.A. 1985.Handbook Medicinal 
Herbs. Fla. CRC, USA	

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	)والمواقع االلكترونية
	

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	المھني والدراسات الميدانية
	

 

	القبول  .١٣

	نجاح من المرحله الرابعة	المتطلبات السابقة

	8	أقل عدد من الطلبة 

	50	أكبر عدد من الطلبة 
 



قسم علوم الحياة 

الفصــل الثــاني 
المرحلة الرابعة



Biotecnology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Biotechnology 3. Course title/code 

 4. Programme(s) to which it contributes 

weekly 5. Modes of Attendance offered 

2nd Semester / 4th grade 6. Semester/Year 

30 hrs 7. Number of hours tuition (total) 

15\10\2020 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

The course description provides an explanation of the 
information related to the living perspectives that are 
used daily. It is also a technology based on biology, so 
that we can use this information for its purposes in 
industrial purposes and harness it to serve humans, the 
environment .when used in agriculture such as 
pesticide, food science such as genetic modified food , 
and medicine such as Gene therapy. 

 



 

  

9. Aims of the Course 

Introduce the student to the technological application that uses living biological systems 
Living organisms, or their derivatives, to make or modify products or processes for specific 
uses that benefit. 

The student’s knowledge of the importance of living 
organisms in the production of important industrial, 
medical and pharmaceutical materials from ancient 
times such as fermentation and plant breeding to the 
present day and the development of this science into a 
group of sciences in the environment, industry, 
agriculture and genetic engineering. 

 
 
 
 

 
 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Method

A- Knowledge and Understanding
 

A1. To develop the student's knowledge of microorganisms and their role in 
biotechnology 
A2- Develop applied capabilities of students 
A3 – Increase analytical ability of student 
A4- Knowing the advanced methods and devices used in this field 
  

  B. Subject-specific skills 
 

B1 - To give the student the ability to observe 
B2 - To learn how to review concepts in a simplified manner 
B3 - Doing experiments 

  

      Teaching and Learning Methods

 
Recitation and use of the board 
Use the projector to display pictures and educational films 
interactive discussion 



 

  

  
 

  

  

  
 

      Assessment methods  

  
Reports preparation 
homework 
Oral and written exams 
Theoretical and practical tests 

  
 

C. Thinking Skills  
C1 - Develop the student's ability to receive and respond 
C2- Improving the student's abilities in assessment and value regulation 
C 3- Integration of value with individual behavior and giving a personality trait 

 
   

             Teaching and Learning Methods 

Do interesting science tests 
Organizing lectures prepared by students 

 

            Assessment methods

Allocating a portion of the student’s assessment to his/her participation in 
activities. 
Allocate a place on the bulletin board to display the products and names of 
distinguished students. 

  
  
  
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1. Teaching students oral and written communication skills 
D2 - Using modern technology tools in preparing reports 
D 3- Participation in scientific workshops and symposia 
D 4- To develop the student's ability to make use of time 
  



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

General 
questions+ 

disccussion 
Oral +ppt Introduction knowledge 2 1 

General 
questions+ 

disccussion 

Oral +ppt Gold 
biotechnology + 

reports topic 
suggestion 

knowledge 

2 2 

General 
questions+ 

discussion+ quiz 

Oral +ppt 
Fermination and 

main steps 

knowledge 

2 3 

General 
questions+ 

disccussion 

Oral +ppt Fermenter	
Instrumentatio

n  &Contro 

knowledge 

2 4 

General 
questions+ 

disccussion 

Oral +ppt Liquid	
fermintation  

knowledge 

2 5 

General 
questions+ 

disccussion 

Oral +ppt Solid	
fermintaion  

knowledge 

2 6 

Paper exam 1 Oral +ppt exam  knowledge 2 7 

General 
questions+ 

disccussion 

Oral +ppt Products	of	
Fermentation 

 Submit reports  

knowledge 

2 ٨ 

General 
questions+ 

disccussion 

Oral +ppt Downstream	
Processing 

knowledge 

2 ٩ 

General 
questions+ 

disccussion 

Oral +ppt Tissue	culture	  knowledge 

2 ١٠ 

General 
questions+ 

disccussion 

Oral +ppt Enzymes	
technique  

knowledge 

2 ١١ 

General 
questions+ 

disccussion 

Oral +ppt Enzyme	
restriction  

knowledge 

2 ١٢ 

General 
questions+ 

disccussion 

Oral +ppt Biosensors  knowledge 

2 ١٣ 

General Oral +ppt Metabolites	knowledge 2 ١٤ 



 

  

12. Infrastructure

Biotechnology 
Biotechnology Prof. Zahra AlKafagi 

American society of microbiology 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 

questions+ 
disccussion 

pathways  

Paper exam 2 Oral +ppt امتحان  knowledge 2 ١٥  



 Genetic
 engineering



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Genetic engineering  3. Course title/code 

Academic program in biology department 4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

2nd –4th year 6. Semester/Year 

30 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

Introduce the student to the genetic materials responsible for the transfer of traits 

and the possibility of using these materials to hybridize traits in living organisms. 

 

Study the most important techniques used to transfer genetic traits. 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

This course description provides a brief summary of the most 
important characteristics of genetic engineering and the learning 
outcomes expected of the student to achieve, demonstrating whether 
he has made the most of the available learning opportunities. It must 
be linked to the description of the program 



 

  

  
 
 

 
 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
A-1- The student learns about the genetic material of living things and how 
to extract and purify it? 
A2- How is the genetic material duplicate? 
A 3- The different ways of transferring genetic material and how to use it? 
A4- Explaining Different ways of transmitting mutations 

  B. Subject-specific skills 
B1 - Using different solutions for extraction and purification methods for 
DNA and RNA 
B2 – clarifying how to use of electrophoresis-centrifuge-spectrophotometer 
B3 - Study the techniques used in genetic engineering  

      Teaching and Learning Methods

 
١ -Theoretical lecture 

2  - The practical present 
٣- Explanation and clarification 

4  - Students’ participation in and discussion of some topics 
 

      Assessment methods  

- Conducting daily, monthly and final exams 
Reviewing the weekly scientific reports and making comments on them. 
Helping the student to conduct laboratory tests and how to accomplish them 

  
 

C. Thinking Skills  
C1- Observation and Perception 
C2- Analysis and interpretation 
C 3- Encouraging scientific research 

    C4- Conclusion and evaluation    

             Teaching and Learning Methods 

١ -Theoretical lecture 
2  - The practical present 

 



 

  

  

            Assessment methods

  
- Reports preparation 
Theoretical and practical tests 
Oral and written short exams 
- homework 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1- Teaching the student oral and written communication skills 
D2 - Using modern technology tools in preparing reports 
D 3- Encouraging the student to work collectively within a work team 
D 4- To develop the student's ability to make use of time 

 

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Weekly+	
monthly	exams  

Lecture+	PPT(	
Data	Show)  

Introduction and 
applications of genetic 
engineering 

  

10 A 

2 

١ 

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

nuclear enzymes 

 

10 A 2 ٢  

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

interrupting enzymes 

  

10 A 2 ٣ 

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

Types of blocking 
enzymes 

  

10 A 2 ٤  

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

Hybridization 

  

10 A 2 ٥  

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

Hybridization 
techniques 

  

10 A 2 ٦  

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

Chlomatization Vectors 

  

10 A 2 ٧  



 

  

 

  

  

  
  
  

12. Infrastructure

Soil	microbiology  
Alexandre Martin 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

semester exam 

  

10 A 2 ٨ 

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

Recombinant DNA 
technology 

  

10 A 2 ٩  

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

Genetic and 
complementary DNA 
offices 

  

10 A 2 ١٠  

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

polymerase chain 
reaction 

 

10 A 2 ١١  

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

polymerase chain 
reaction 

  

10 A 

2 12 

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

DNA sequencing 

 

10 A 

2 13 

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

genetic maps 

 

10 A 

2 14 

Weekly+ monthly 
exams 

Lecture+ PPT( Data 
Show) 

semester exam 10 A 2 15 

  
 



 

  

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



 Medical
analysis



TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 
 

 

 COURSE SPECIFICATION 

The description of this course provides an explanation of the basic 
principles of tests as well as an explanation of the mechanics of tests 
and how to deal with pathological models of various types and 
knowledge of the clinical significance and benefit of conducting 

laboratory analyzes tests 

 

Madenat alelem university college  
1. Teaching Institution 

Department of biology 
2. University Department/Centre 

Medical Labratory 
3. Course title/code 

Academic program for Bacholer study in 
biology department 

4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly 
5. Modes of Attendance offered 

First 
6. Semester/Year 

30 hours 
7. Number of hours tuition (total) 

3‐6‐2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification    

9. Aims of the Course 

The aim of this course is to give a general information base about the subject of pathological 
analyzes, how to obtaining  them from the patient and preserve them from damage for the purpose 

of developing theoretical and practical skills. The course also aims to know the names of 
pathological analyzes and devices used for that purpose and specific pathological cases. 

 
 



 

 
 

 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
A1. The ability to analyze and through the use of pathological analyzes and 

commitment to the instructions 
A2. Should be familiar with the analysis standards, assess the needs of the medical 
and health aspect, and apply the concepts of quality management in health work. 
A3. Adherence to the ethics of practicing the profession and the ability to show 

high professional competence 
A4. To be concerned with protecting the patient from the dangers of using tests 
and misdiagnosing clinical medical errors, especially immunodeficiency and 

cancer patients. 
 

  B. Subject-specific skills 
B1. The ability to apply the principles of pathological analysis 

B2.  Analyzing medical problems from the scientific side , reaching their 
solution, and being able to suggest appropriate alternatives. 

B3. Enabling the graduates to keep pace with the research development in 
analyzes and the use of modern equipment that conducts analyzes with high 

efficiency and in the least possible time, which contributes to the development of 
the medical aspect   

Teaching and Learning Methods

Lecture and presentation
Presentations (using diagrams, pictures and educational films)
interactive discussion
self education

 

Assessment methods  

 
Reports preparation
- homework
Oral and written exams

 



C. Thinking Skills  
C1. Teaching the student to receive (acceptance/receiving) 

C2. Develop the student ability to respond 
C3. improving the student ability to value organization 

          

     Teaching and Learning Methods 

Doing scientific tests
Organizing lectures prepared by students

 

   Assessment methods

Allocating a portion of the student’s assessment to his/her participation in the 
activities
Allocating a place in the scientific department or on the website to display the 
students’ photos, products and names
of distinguished students

 
 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and  
personal development)  

D1.Teaching students oral and written communication skills
D2-Using modern technology tools in preparing reports  

D3.Encouraging students to work as a team 
  

 

11. Course Structure

Assessm
ent 

Method 

Teachin
g 

Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs Hour Week 

Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

Medical	
laboratory 

knowledge 2 1 

Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

General	urine	
examination 

knowledge 2 2 



Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

General stool 
examination 

knowledge 2 3 

Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

Complete blood 
count 

knowledge 2 4 

Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

Cerebrospinal	
fluid 

knowledge 2 5 

Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

Exam		knowledge 2 6 

Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

Seminal	fluid knowledge 2 7 

Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

Immunodiagnost
ic methods. 

 

knowledge 2 8 

Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

Polymerase 
chain reaction 

knowledge 2 ,9 

Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

Blood typing  

Hemostasis& 

knowledge 2 10 

Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

Exam knowledge 2 11 

Oral and 
written 

exam 

lectures + 
PPT 

Coagulation and 
Biochemical test 

knowledge 2 12,13 

Oral and 
written 

exam 

lectures 
+ PPT 

Review knowledge 2 14,5, 

 

12. Infrastructure

Text book  in  clinical analysis 
clinical analysis  word
clinical analysis of the inflammatory & 
Blood 
chemistry and CBC analysis

Required reading: 

·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 

·  OTHER



 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 

Lectures , internship , field  
studies)

 

13. Admissions

success from 4th grade Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 



 Soil and
 Water

 Microbiology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION  

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat Alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Soil and Water Microbiology  3. Course title/code 

Academic program in biology department 4. Programme(s) to which it contributes 

Weekly  5. Modes of Attendance offered 

2nd –4th year 6. Semester/Year 

30 hr 7. Number of hours tuition (total) 

14-06-2021 
8. Date of production/revision  of  this 

specification   

9. Aims of the Course 

Introducing the student to the microorganisms that live in the 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

The course description (Soil and Water Microbiology) provides a 
necessary summary of the importance of the characteristics of this 
course and the learning outcomes expected of the student to achieve 
them through knowledge of the microorganisms present in the soil 
and water environment and their role in providing nutrients through 
the cycle of elements and the conversion of complex compounds into 
simple compounds as well as their role in maintaining Environmental 
Budget Through this course, we demonstrate whether the student has 
made the most of the learning opportunities available in this major 



 

  

soil in terms of their classification into different groups and 

their importance to plants and the transformations that take 

place on organic and mineral materials and the role of these 

microorganisms in maintaining the vital ecological balance 
Introducing the student to the microorganisms that live in salty and fresh water, the 
environmental factors that affect them and their role in the analysis of organic and mineral 
waste resulting from human activity, specifications of drinking water, methods of treatment 
and sewage treatment. 

  
 
 

 
 
 

10·  Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding

A1- To develop the student’s knowledge about the microorganisms that live in soil 

and water 

A2- Develop applied capabilities and the ability to analyze and integrate ideas and 

information 

A3 - Improving the ability to comprehend and interpret results 

A4- Develop the student's ability to give judgment and importance to the learned 

material 
  

  B. Subject-specific skills 
B1 - To give the student the ability to observe 
B2 - Reviewing laboratory results 
B3 - To learn how to review concepts in a simplified manner 
B 4- Doing experiments  

      Teaching and Learning Methods

 
- Delivering and using the board  
Using the projector as the electronic display screen to display lectures, pictures 
and educational films 
Interactive discussion 



 

  

  

 

      Assessment methods  

- Conducting daily, monthly and final exams 
Reviewing the weekly scientific reports and making comments on them. 
Helping the student to conduct laboratory tests and how to accomplish them 

  

C. Thinking Skills  
C1- The method of dialogue between the student and the professor 
C 2- Preparing weekly reports 
C3- Conducting discussions of the results in the results of biological 
analyzes 
C4- Exploratory thinking (discovering scientific facts through 
experiments in laboratories).   

             Teaching and Learning Methods 

- Develop the student's mental capabilities to think, analyze and apply cloning. 
- Using modern educational means to teach the presentation of documentaries. 
Considering the test as a means of measuring the student's understanding 

  
 

            Assessment methods

  
- Reports preparation 
Theoretical and practical tests 
Oral and written short exams 
- homework 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

D1- Teaching the student oral and written communication skills 
D2 - Using modern technology tools in preparing reports 
D 3- Encouraging the student to work collectively within a work team 
D 4- To develop the student's ability to make use of time 



 

  

11. Course Structure

Assessment 
Method  

Teaching 
Method 

Unit/Module or Topic 
Title 

ILOs 
Hour

s 
Week 

Discussion+	
Questions  

PPT(	Data	
Show)  

Introduction to Soil and 
its most important 

characteristics, 
components and sections  

KNOWLEDGE 

2 

١ 

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Soil	
microorganism	
Bacteria,	fungi  

KNOWLEDGE 2 ٢  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Soil	microorganism
Carbon	cycle  

KNOWLEDGE 2 ٣ 

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Nitrogen	cycle	and	
microorganism	

role  

KNOWLEDGE 2 ٤  

Discussion	
+questions  

PPT(	Data	
Show 

Nitrification, Reverse 
Nitrification, and 

Nitrogen Fixation  

KNOWLEDGE 2 ٥  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

The role of soil microbes 
in sulfur transformations  

KNOWLEDGE 2 ٦  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

The	role	of	soil	
microbes	in	P	

transformation	  

KNOWLEDGE 2 ٧  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Exam	  KNOWLEDGE 2 ٨ 

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Water microorganism   KNOWLEDGE 2 ٩  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Water type and character KNOWLEDGE 2 ١٠  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Microbial distribution   KNOWLEDGE 2 ١١  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show Water contamination  Knowledge 2 12 

Quiz+	
Exam.+	

PPT(	Data	
Show 

Water treatment  Knowledge  2 13 



 

  

 

  

  

  
  
  

12. Infrastructure

Soil	microbiology  
Alexandre Martin 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

 
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

 Minimum number of students 

 Maximum number of students 

 

practical  

Quiz+	
Exam.+	
practical  

PPT(	Data	
Show 

Biological membrane in 
water 

Knowledge  2 14 

  exam  2 15 

  
 



Virology



 

  

TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 

 
 
 COURSE SPECIFICATION 

  

Madenat alelem university college  1. Teaching Institution 

Department of biology 2. University Department/Centre 

Virology  3. Course title/code 

 4. Programme (s) to which it contributes

Presence Actual 5. Modes of Attendance offered 

2nd semester  6. Semester/Year 

60 hrs. 7. Number of hours tuition (total) 

6/6/2021 
8. Date of production/revision  of  this 
specification    

9. Aims of the Course 

1- Describe and review the elements of the viral life cycle 
2- Explain viral replication strategies; and compare and contrast replication 

mechanisms used by viruses relevant for human disease 
3- Explain host antiviral immune mechanisms at a cellular and molecular level 

 
HIGHER EDUCATION  PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 

The course will give an overview of medically important virus families, their 

replication strategies, and mechanisms for development of viral infectious diseases. 

Topics will include taxonomy, replication strategies, pathogenicity, and transmission 

of viruses and, additionally, diagnosis, prevention, and treatment of viral diseases. 

Antiviral immunity and viral evasion will also be covered. Common human viral 

infections will be the focus of the course, and emphasis will be put on virus-host 

interactions as a key to understanding the diversity of viruses and viral diseases. 



 

  

4- Describe viral strategies to evade host immune and cellular factors (by use of 
examples of viruses relevant for human disease) 

5- Explain principles of virus pathogenesis. 
6- Compare and contrast methods used for laboratory diagnosis of viral infections. 
7- Explain the role of genetic material in develop viruses and increase the 

virulence. 

10· Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Method 

A- Knowledge and Understanding 
A1. To familiarize the student with the structure and importance of the pathogenic 
virus. 
A2. To familiarize the student with the principles and bases of classifying viruses. 
A3. introduce the student to the foundations of the host 
A4. Identifying viral families and the most important diseases they cause, methods 
of treatment, prevention and diagnosis   

  B  . Subject-specific skills 
B1. Isolate viruses, if possible, by basic methods, as well as watch the diseases they 
cause and their symptoms, with caution in dealing with them. 
B2. Writing work and experience reports in the form of a report and daily 
observations 

      Teaching and Learning Methods

- Presentation on Data Show 
- Discussion questions during the lecture and comparison between answers 
- Discussion and indicative groups for the questions raised. 

      Assessment methods  

- Assessment ( Oral and Written ) 
- Quiz  
- Reports  
-  
C. Thinking Skills  

C1. Inference to the general meanings of the topic viruses and their understanding 
and interpretation. 
C2- Solve the interactions between species and the diseases they cause and the 
similarities that occur between them 
C3- Comparative ability and conclusion          

             Teaching and Learning Methods 

- Lecture 
- Discussion 
- Educational application 
- Experiential learning 

 
 



 

  

  

  

            Assessment methods

- Assessment ( Oral and Written ) 
- Quiz  
- Reports  

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development)  

- Develop the student's ability to deal with technical means. 
- Develop the student's ability to deal with the Internet. 
- Develop the student's ability to deal with modern technical means of viral diagnosis. 
 -Develop the student's ability to dialogue and discussion

11. Course Structure 

Assessment Method  
Teaching
Method 

Unit/Module or 
Topic Title 

ILOs Hours Week 

Quiz and Discussion Lecture History of virology  2 1 

Quiz and Discussion Lecture Morphology of Virus  2 2 

Quiz and Discussion Lecture structure of virus  2 3 

Quiz and Discussion Lecture 
Taxonomy and 

classification of virus 
 2 4 

Quiz and Discussion Lecture Viral chemotherapy  2 5 

Quiz and Discussion Lecture Immunity to virus  2 6 

Quiz and Discussion Lecture Viral Disease  2 7 

Quiz and Discussion Lecture 

Enveloped virus 
(DNA) and   Non – 

enveloped virus 
(DNA) 

 2 8 

Quiz and Discussion Lecture 

Enveloped virus 
(RNA) and   Non – 

enveloped virus 
(RNA) 

 2 9 

Quiz and Discussion Lecture 
Modes of 

transmission of virus 
 2 10 

Quiz and Discussion Lecture Virus replication  2 11 

Quiz and Discussion Lecture Viral pathogenesis  2 12 

Quiz and Discussion Lecture 
Effects of viral 

infection on cell 
 2 13 

Quiz and Discussion Lecture Beneficial of virus  2 14 

Assessment  Assessment   2 15 



 

  

12. Infrastructure

Fundamentals Of Molecular 
Virology, Nicholas H. Acheson Willy 2012 

Required reading: 
·  CORE TEXTS 
·  COURSE MATERIALS 
·  OTHER 

WHO site for updating data,  
Special requirements (include for 
example workshops, periodicals, 
IT software, websites)

Online culture and discussion 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field  
studies)

  

13. Admissions

 Pre-requisites

5 Minimum number of students 

20 Maximum number of students 

 



احیاء مجھریة تربة 
و میاه



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	احياء مجھرية تربة ومياه	اسم / رمز المقرر .٣

  البرامج االكاديميه في قسم علوم الحياة	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	فصلي	الفصل / السنة .٦

	ساعة ٣٠	(الكلي)عات الدراسية عدد السا .٧

	١٤/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

رية اليت تعيش يف الرتبة من حيث تصنيفها اىل جماميع خمتلفة وامهيتها للنبات و يف التحوالت اليت جتري جملها باألحياءتعريف الطالب 
	. فظة على التوازن البيئي احليويعلى املواد العضوية واملعدنية ودور تلك االحياء يف احملا

رية اليت تعيش يف املياه املاحلة والعذبة والعوامل البيئية اليت تؤثر فيها ودورها يف حتليل املخلفات العضوية جملها باألحياءتعريف الطالب 
	. جملاريا واملخلفات املعدنية النامجة عن النشاط البشري ومواصفات مياه الشرب وطرق معاجلتها و معاجلة مياه

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

ً ألھم ( احياء مجھرية تربة ومياه )يوفر وصف المقرر المقرر ومخرجات  ھذا خصائص يةإيجازاً مقتضيا
في بيئة التربة والمياه ودورھا  ةجدمن خالل معرفة االحياء المجھرية المتواالتعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا 

في توفير المغذيات من خالل دورة العناصر وتحويل المركبات المعقدة الى مركبات بسيطة وكذلك دورھا في 
االستفادة القصوى من الطالب إذا كان قد حقق  برھنالمحافظة على الموازنة البيئية من خالله ھذا المقرر ن

	ختصاص في ھذا اال المتاحةالتعلم فرص 



 
	٢الصفحة 

	
	
	

	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
  تطوير معرفة الطالب عن االحياء المجھرية التي تعيش في التربة والمياه -١أ
  تطوير القدرات التطبيقية والقدرة على التحليل ودمج االفكار والمعلومات -٢أ
	ستيعاب وتفسير النتائجتحسين القدرة على اال  -٣أ
	تطوير قدرة الطالب على اعطاء حكم واھمية للمادة المتعلمة -٤أ
	 -٥أ
	  -٦أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  اكساب الطالب القدرة على المالحظة - ١ب
  االطالع على النتائج المختبرية  - ٢ب
  ان يتعلم كيفية استعراض المفاھيم بشكل مبسط  - ٣ب
	experimentsلقيام بالتجارب ا     -٤ب
	طرائق التعليم والتعلم      

  االلقاء واستخدام السبورة -
  الصور واالفالم التعليميةو المحاضرات لعرض  يشاشة العرض اإللكترون استخدام جھاز العرض -
  المناقشة التفاعلية -
  
  
	

	طرائق التقييم      
  اعداد التقارير -
  اختبارات نظرية وعملية -
  صيرة شفھية وتحريريةاختبارات ق -
  واجبات بيتية -
  
  
	
  مھارات التفكير -ج
  أسلوب الحوار بين الطالب واألستاذ -١ج

  اعداد التقارير االسبوعية -٢ج 
C3- إجراء مناقشات لنتائج التحاليل البيولوجية  
	 التفكير االستكشافي (اكتشاف الحقائق العلمية من خالل التجارب في المعامل). -٤ج

	طرائق التعليم والتعلم     



 
	٣الصفحة 

  

  
  تنمية قدرات الطالب العقلية على التفكير والتحليل وتطبيق االستنساخ.

  استخدام الوسائل التربوية الحديثة في تدريس عرض األفالم الوثائقية. -
  اعتبار االختبار وسيلة لقياس مدى فھم الطالب

	
	طرائق التقييم    
  

  إعداد التقارير

  ظرية والعمليةاالختبارات الن

  االمتحانات القصيرة الشفوية والكتابية

 الواجب المنزلي -
  
  
	

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  تعليم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحريري  -١د
  اعداد التقاريراستخدام ادوات التكنولوجيا الحديثة في   -٢د
  تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل   -٣د
	تنمية قدرات الطالب على االستفادة من الوقت    -٤د



 
	٤الصفحة 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

١	٢		
ا و تهاا ومكونتهالتربة أهم صفا

	الكتروني	مقاطعها
االمتحان 

اليومي 
	والمناقشة 

٢	٢		
بكتريا،  (أهم مايكروبات التربة

 ، فطريات، سيانوبكتريا تريا خيطيةبك

(	
	الكتروني

االمتحان 
اليومي 

	والمناقشة

٣	٢		
مايكروبات التربة ودورة الكاربون 

	الكتروني	تحليل المركبات العضوية الكاربونية
االمتحان 

اليومي 
	والمناقشة

٤	٢		
دورة النتروجين ودور ميكروبات 

	الكتروني	التربة في تحوالت النتروجي
االمتحان 

اليومي 
	والمناقشة

٥	٢		
النترتة وعكس النترتة وتثبيت 

	الكتروني	النايتروجي
االمتحان 

اليومي 
	والمناقشة

٦	٢		
دور ميكروبات التربة في تحوالت 

	الكتروني	والكبريت
االمتحان 

اليومي 
	والمناقشة

٧	٢		
دور ميكروبات التربة في تحوالت 

	الكتروني	الفسفور 
االمتحان 

اليومي 
	والمناقشة

		الكتروني  امتحان		٢  ٨

٢  ٩		
  المياه بيئة مايكروبية

	الكتروني
االمتحان 

اليومي 
	والمناقشة

٢  ١٠		
  أنواع المياه واھم مواصفاتھا

	الكتروني
االمتحان 

اليومي 
	والمناقشة

٢  ١١		
  ع المايكروبات في المياهتوز

	الكتروني
االمتحان 

اليومي 
	والمناقشة

٢  ١٢		
  تلوث المياه

	الكتروني
االمتحان 

اليومي 
	والمناقشة

٢  ١٣		
  معالجة المياه

	الكتروني
االمتحان 

اليومي 
	والمناقشة

٢  ١٤		
  االغشية الحيوية في المياه

االمتحان 	الكتروني
اليومي 



 
	٥الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

Soil	microbiology  
	احياء التربة، الكساندر مارتن

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
لمثال محاضرات الضيوف والتدريب ا

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		أكبر عدد من الطلبة 

  

	والمناقشة
		ونيالكتر  امتحان		٢  ١٥



تحلیالت مرضیة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	التحليالت المرضية 	المقرراسم / رمز  .٣

		البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	فصلي / الرابعة	الفصل / السنة .٦

	ساعة ٣٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	٣/٦/٢٠٢١	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

من ھذا المقرر ھو اعطاء قاعده معلومات عامة عن ماده  التحليالت المرضية وكيفية اجراءھا  الھدف
وطريقة الحصول عليھا من المريض والحفاظ عليھا من التلف لغرض تنمية المھارات النظرية والعملية   

غرض وحاالت ، كما يھدف المقرر الى معرفة اسماء التحاليل المرضية واالجھزه التي تستخدم لذلك ال
  المرضية المحدده.

  
  
  

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

كذلك توضيح ميكانيكيات االختبارات وكيفية توضيح المبادئ األساسية لالختبارات  يوفر وصف ھذا المقرر 
معرفة األھمية السريرية والفائدة من اجراء اختبارات و أنواعھاالتعامل مع النماذج المرضية بمختلف 

   التحليالت المختبرية



 
	٢الصفحة 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
القدرة على التحليل والتفكير العلمي عن طريق استخدام التحاليل المرضية وااللتزام باالرشادات    -١أ

فعالية في االطار التنظيمي واالداري في تنفيذ مشروع او مواجھة مشكلة طبية وحلھا  والتعليمات الي
	وتقييمھا وتقديم اقتراٍح او خطة ما او اعادة صياغتھا او ترجمتھا او تفسيرھا 

ان يكون عارفاً بمعايير  التحاليل وتخمين احتياجات الجانب الطبي والصحي وتطبيق مفاھيم ادارة  -٢أ
	لعمل الصحي.الجودة في ا

	التمسك باخالقيات ممارسة المھنة والقدرة على ابداء الكفاءة المھنية العالية   -٣أ
ان يكون مھتماً بحماية المريض من اخطار استخدام التحاليل وتشخيص الخاطئ االطبي السريري   -٤أ

	وخاصه  مرضى العوز المناعي  والسرطان
	
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

	القدرة على تطبيق مبادىء علم التحليالت المرضية   -١ب
تحليل المشاكل الطبية من الجانب العلمي ذات االساس البايلوجي والتوصل الى حلھا والقابلية  - ٢ب  

	على اقتراح البدائل المناسبة 
	المناقشات الطبية  البنائة وابداء الرأي .        - ٣ب 
التطور البحثي في التحليالت واستخدام االجھزه الحديثة التي تمكين المتخرجين من مواكبه   -٤ب 

	تجري تحاليل بكفاءه عالية واقل وقت ممكن الذي يساھم في تطوير الجانب الطبي
	طرائق التعليم والتعلم      

	المحاضرة وااللقاء
  )العروض التوضيحية ( االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعليمية

  التفاعليةالمناقشة 
  التعليم الذاتي

	
	طرائق التقييم      

  
	اعداد التقارير -
	واجبات بيتية -
  اختبارات قصيرة شفھية وتحريرية -

	
  مھارات التفكير -ج

  الطالب على االستقبال ( التقبل/ االستالم ) ميتعل -١ج
  قدرة الطالب على االستجابة  ريتطو -٢ج
  ) مةي(أعطاء ق مييالطالب من التق تمكنيأن  -٣ج
    مييالق ميقدرات الطالب على التنظ نيتحس  -٤ج

 	

	طرائق التعليم والتعلم     

  
  اجراء اختبارات علمية ممتعة  -



 
	٣الصفحة 

  

  تنظيم محاضرات من اعداد الطلبة  -
	
	طرائق التقييم    
  
  تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في النشاطات  -
  مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  صيتخص   -

  . نيزيالمتم
  
	

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
  تعليم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحريري -١د
  التكنولوجيا الحديثة في اعداد التقاريراستخدام ادوات  -٢د
  تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق عمل -٣د
  تنمية قدرات الطالب على االستفادة من الوقت -٤د
	



 
	٤الصفحة 

  

  

  

  

 بنية المقرر .١٠

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

٢ ١  Medical	
laboratory 

اسئلة   
 وكوزات

٢ ٢  General	urine	
examination 

اسئلة  
 وكوزات

٢ ٣  General stool 
examination 

اسئلة  
 وكوزات

٢ ٤  Complete blood 
count  

اسئلة  
 وكوزات

٢ ٥  Cerebrospinal	
fluid 

اسئلة  
 وكوزات

٢ ٦  Seminal	fluid   اسئلة
 وكوزات

٢ ٧  Immunodiagnost
ic methods. 

 

اسئلة  
 وكوزات

٨     Polymerase 
chain reaction  

اسئلة  
 وكوزات

٢  ٩   Blood typing  

Hemostasis&  

اسئلة  
 وكوزات

٢  ١١،  ١٠   Coagulation and 
Biochemical test  

اسئلة  
 وكوزات



 
	٥الصفحة 

	البنية التحتية  .١١

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

Text	book		in		clinical	analysis 	
clinical	analysis		word	

clinical	analysis	of	the	inflammatory	&	Blood 	
chemistry	and	CBC	analysis	

  

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٢

		المتطلبات السابقة

		أقل عدد من الطلبة 

		أكبر عدد من الطلبة 

  



تقانة احیائیة



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

  تقانة احيائية	م / رمز المقرراس .٣

		البرامج التي يدخل فيھا .٤

	سبوعيا	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الرابعة\فصلي	الفصل / السنة .٦

	ساعة ٣٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	2021‐06‐12	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

بية وصيدالنية مھمة من قديم الزمان كالتخمر معرفة الطالب أھمية الكائنات الحيه في انتاج مواد صناعية وط
وتربيه النبات الى يومنا ھذا وتطور ھذا العلم الى مجموعه علوم في البيئه والصناعه والزراعه والھندسه 

 الوراثيه

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

يقدم وصف الدورة شرًحا للمعلومات المتعلقة بالمنظورات الحية المستخدمة يومًيا. وهي أيًضا تقنية 
األغراض  تعتمد على علم األحياء ، حتى نتمكن من استخدام هذه المعلومات ألغراضها في

الصناعية وتسخيرها لخدمة اإلنسان والبيئة ، عند استخدامها في الزراعة مثل مبيدات اآلفات ، 
	.وعلوم األغذية مثل األغذية المعدلة وراثًيا ، والطب. مثل العالج الجيني



 
	٢الصفحة 

الكائنات احلية ، أو 	‐تعريف الطالب بالتطبيق التكنولوجي الذي يستخدم النظم البيولوجية احلية
ا ، لصنع أو  	.تعديل املنتجات أو العمليات الستخدامات حمددة تفيدمشتقا

	
	
	

	
	

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
 تطوير معرفة الطالب عن االحياء المجھرية ودورھا في التقنيات االحيائية -١أ
  تطوير القدرات التطبيقية -٢أ
  القدرة على التحليل -٣أ
  معرفة الطرائق واالجھزة المتطورة المستخدمة في ھذا المجال -٤أ
 	

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
 اكساب الطالب القدرة على المالحظة -١ب
  ان يتعلم كيفية استعراض المفاھيم بشكل مبسط – ٢ب
  experimentsالقيام بالتجارب  – ٣ب
 	
	طرائق التعليم والتعلم      

  
 م السبورةااللقاء واستخدا	
 استخدام جھاز العرض لعرض الصور واالفالم التعليمية  
 المناقشة التفاعلية  
  
  
	

	طرائق التقييم      
  
 اعداد التقارير	
 واجبات بيتية  
 اختبارات قصيرة شفھية وتحريرية  
 اختبارات نظرية وعملية  
  
  
	



 
	٣الصفحة 

  

  مھارات التفكير -ج
 تطوير قدرة الطالب على االستقبال واالستجابة -١ج
  تحسين قدرات الطالب على التقييم والتنظيم القيمي -٢ج
  تكامل القيمة مع سلوك الفرد واعطاء سمة شخصية -٣ج
	

	طرائق التعليم والتعلم     

 اجراء اختبارات علمية ممتعة
 تنظيم محاضرات من اعداد الطلبة  
  
  
	
	طرائق التقييم    
  
 تتخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في النشاطا	
 تخصيص مكان في لوحة االعالنات لعرض نتاجات واسماء الطلبة المتميزين  
  
  
	

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). -د 
 تعليم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحريري -١د
  استخدام ادوات التكنولوجيا الحديثة في اعداد التقارير -٢د
  المشاركة في الورش والندوات العلمية -٣د
  تنمية قدرات الطالب على االستفادة من الوقت -٤د
	



 
	٤الصفحة 

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

مقدمة مع لمحة   المعرفة  ٢ ١
تاريخية عن التقانة 

  الحيوية

oral+pow
erpoint 

اسئله عامه 
 ومناقشه

	Gold  المعرفة  ٢  ٢
biotechnology 

طلب تقارير عن 
 مواضيع مختلفه

oral+pow
erpoint 

المحاورات 
حول 

التقاريرواسبا
 ب ااالختيار

اسئله عامه 
  ومناقشه

عملية التخمر   المعرفة  ٢  ٣
  ء الرئيسية لھاواالجزا

oral+pow
erpoint 

اسئله عامه 
و  ومناقشه
 امتحان

	Fermenter  المعرفة  ٢  ٤
Instrumentatio

n  &Control  
   

oral+pow
erpoint 

اسئله عامه 
  ومناقشه

oral+pow  التخمر السائل  المعرفة  ٢ ٥
erpoint 

اسئله عامه 
 ومناقشه

oral+pow  التخمر الصلب  المعرفة  ٢  ٦
erpoint 

امه اسئله ع
  ومناقشه

امتحان شفھي     امتحان     ٢  ٧
 وتحريري

	of	Products  المعرفة  ٢  ٨
Fermentation 

 تسليم التقارير 

oral+pow
erpoint  

اسئله عامه 
 ومناقشه

	Downstream  المعرفة  ٢  ٩
Processing 

oral+pow
erpoint 

اسئله عامه 
  ومناقشه

تقنيات زراعة   المعرفة  ٢  ١٠
مناقشه  االنسجة
  التقرير

oral+pow
erpoint  

اسئله عامه 
	ومناقشه
  وامتحان

  تقنيات االنزيمات  المعرفة  ٢  ١١
  مناقشه التقارير

oral+pow
erpoint  

اسئله عامه 
  ومناقشه

  تقييد االنزيمات  المعرفة  ٢  ١٢
  مناقشه التقرير

oral+pow
erpoint  

اسئله عامه 
و  ومناقشه
 امتحان

 oral+pow	Biosensors  المعرفة  ٢  ١٣
erpoint 

اسئله عامه 
  ومناقشه

oral+pow  مسارات االيض  المعرفة  ٢ ١٤
erpoint  

اسئله عامه 
 ومناقشه



 
	٥الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

	,التقانة احليوية

	لتقانة احليوية.د. زهرة اخلفاجي
American	society	for	microbiology  

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
	

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

		ة أقل عدد من الطلب

		أكبر عدد من الطلبة 

  

امتحان شفھي      امتحان     ٢  ١٥
  وتحريري



علم الفایروسات



 
	١الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  

	الجامعةكلية مدينة العلم 	المؤسسة التعليمية .١

	 قسم علوم الحياة 	القسم الجامعي / المركز .٢

	علم الفايروسات	اسم / رمز المقرر .٣

	بكلوريوس علوم حياة 	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	فصلي 	الفصل / السنة .٦

	٦٠	(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٧

	6/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

واساسياتھاالفايروسات نبذة تعريفية عن .١
الممرضة للفايروساتالتعريف بالصفات .٢
.التصنيف العالمي للفايروسات واسس التصنيف٣
العوائل الفايروسية 4.
.الفايروسات واالورام٥
اھمية الفايروسات ومدا االستفادة منھا  6.

	

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

الظاھري الفيروسات، الشكل مقدمة وتشمل  يزود ھذا المقرر الطالبة بمقدمة عن الفيروسات، طبيعتھا وصفاتھا.
والتركيب الدقيق والبناء المعماري للفيروسات، التركيب الكيميائي للفيروسات، عملية االصابة الفيروسية 
والتكاثر، تأثير العوامل الفيزيائية والكيميائية على الفيروسات، تأثير االصابة الفيروسية على خلية العائل، 

ف الفيروسات، الفيروسات التي تصيب البكتيريا زراعة الفيروسات، آليات الدفاع ضد الفيروسات، توصي
والنبات والحيوان واالنسان، مكافحة االمراض الفيروسية، الوقاية من االمراض الفيروسية باللقاحات، عالج 

	ووراثة الفيروسات. االمراض الفيروسية والمضادات الفيروسية، الفيروسات والسرطان،



 
	٢الصفحة 

	والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .١٠

	المعرفة والفھم  -أ
	األھداف المعرفية   -أ-١أ

	الفايروس االمراضية. تركيب واھميةان يتعرف الطالب على -١أ
	الفايروسات.واسس تصنيف  مبادئان تٌعرف الطالب على  -٢أ
	وتناقل الفايروسات في خاليا المضيف. االساسية لنموان تٌعرف الطالب على المرتكزات  -٣أ
	 على العوائل الفايروسية واھم االمراض التي تسببھا وطرق العالج والوقاية والتشخيص التعرف -٤أ

  الخاصة بالموضوع  المھارات - ب 
االمراض التي تسببھا واعراضھا مع الحذر  مشاھدةالفايروسات ان امكن بالطرق االساسية وكذلك  عزل - ١ب

  بالتعامل معھا .
	كتابة تقارير العمل والتجارب بصيغة تقرير والمشاھدات يومية   - ٢ب

	طرائق التعليم والتعلم      
  Show	Dataالمحاضرات   بطريقة العرض على   -
  االسئلة المباشرة والنقاشية   خالل المحاضرة والمفاضلة بين االجابات  -
  .المطروحة لألسئلةعمل مجاميع نقاشية واسترشادية   -
	االسترشاد ببعض المواقع العلميةٌ على شبكة االنترنيت.  -

	طرائق التقييم      
  تحريٌرية او شفويةً  اليومية :  -
  	:	الشھرية  -
	والنظرية والمشاھدات المرضية ةالتقارير العملي  -
  مھارات التفكير -ج

  الفايروسات وفھما وتفسيرھا. العامة للموضوعاالستدالل الى المعاني  -١ج
  حل التداخالت بين االنواع واالمراض التي تسببھا والتشابه الذي يحصل بينھا  -٢ج
	 قدرة المقارنة واالستنتاجات  -٣ج

	طرائق التعليم والتعلم     

	المحاضرة /المناقشة /التطبيق التعليمي /التعلم التجريبي

	طرائق التقييم    
  تحريٌرية او شفويةً  اليومية :  -
  	:	الشھرية  -
	والنظرية والمشاھدات المرضية ةالتقارير العملي  -

  األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). (المھاراتوالمنقولة  المھارات العامة -د 
  الطالب على التعامل مع وسائل التقنية. تنمية قدرة -١د
  تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنيت. -٢د
  .الفايروسالطالب على التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة للتشخيص  تنمية  قدرة -٣د
	تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة -٤د



 
	٣الصفحة 

  



 
	٤الصفحة 

	البنية التحتية  .١٢

	بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم المطلوبةالساعات	األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

	طريقة التقييمطريقة التعليم	أو الموضوع

1	2	History	of	
virology		

History	of	
virology		

محاضرة مع 
  عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

2	2	
Morphology	of	

Virus			
Morphology	of	

Virus			
محاضرة مع 

	عرض 
واجوبة  أسئلة

	سريعة

3	2	structure	of	virus	structure	of	
virus	

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

4	2	
Taxonomy	and	
classification	of	

virus		

Taxonomy	and	
classification	of	

virus		

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

5	2	Viral	
chemotherapy		

Viral	
chemotherapy		

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

6	2	
Immunity	to	virusImmunity	to	

virus	
محاضرة مع 

	عرض 
واجوبة  أسئلة

	سريعة

7	2	Viral	Disease		Viral	Disease		 محاضرة مع
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

8	2	

Enveloped	virus	
(DNA)	and			Non	–	
enveloped	virus	

(DNA)	

Enveloped	virus	
(DNA)	and			
Non	–	

enveloped	virus	
(DNA)	

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

9	2	

Enveloped	virus	
(RNA)	and			Non	–	
enveloped	virus	

(RNA)	

Enveloped	virus	
(RNA)	and			Non	
–	enveloped	
virus	(RNA)	

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

10	2	
Modes	of	

transmission	of	
virus			

Modes	of	
transmission	of	

virus			

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

11	2	
Virus	replication		Virus	

replication		
محاضرة مع 

	عرض 
واجوبة  أسئلة

	سريعة

12	2	
Viral	pathogenesisViral	

pathogenesis	
محاضرة مع 

	عرض 
واجوبة  أسئلة

	سريعة

13	2	Effects	of	viral	
infection	on	cell	

Effects	of	viral	
infection	on	cell

محاضرة مع 
	عرض 

واجوبة  أسئلة
	سريعة

14	2	
Beneficial	of	virus	Beneficial	of	

virus		
محاضرة مع 

	عرض 
واجوبة  أسئلة

	سريعة

15	2	
محاضرة مع 	االمتحان الفصلياالمتحان الفصلي

	عرض 
واجوبة  أسئلة

	سريعة



 
	٥الصفحة 

  المطلوبة:القراءات 
  النصوص األساسية	
 كتب المقرر	
      أخرى	

FUNDAMENTALS	OF	MOLECULAR	
VIROLOGY,	NICHOLAS	H.	ACHESON	Willy	

2012	
The	Short	Textbook	of	Medical	Microbiology	

Satish	Gupte Jammu	180001,	J	&	K,	India	

على سبيل المثال  (وتشملمتطلبات خاصة 
ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

	االلكترونية)والمواقع 
	 WHOاالطالع بشكل دائما على مواقع الصحة العاملية 

على سبيل  (وتشملالخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	 الميدانية)المھني والدراسات 
  حماضرات الكرتونية وورش عمل تدريبية للطلبة يف علم الفايرسات

  

	القبول  .١٣

		المتطلبات السابقة

	٥	أقل عدد من الطلبة 

	٢٠	أكبر عدد من الطلبة 

  



ھندسة وراثیة



 
	

	١الصفحة 
	

		
 

 نموذج وصف المقرر

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

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً ألھم خصائص الھندسة الوراثية ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  التعلم المتاحة. والبد من الربط بينھا وبين تحقيقھا مبرھنا

	وصف البرنامج. 

 

	كلية مدينة العلم الجامعة	المؤسسة التعليمية .١

	قسم علوم الحياة  	المركز/	القسم الجامعي  .٢

	الھندسة الوراثية	رمز المقرر/	اسم  .٣

	البكالوريوس في قسم علوم الحياة	البرامج التي يدخل فيھا .٤

	اسبوعي	أشكال الحضور المتاحة .٥

	الرابعة/	الثاني	السنة/	الفصل  .٦

	)ساعتين اسبوعيا(ساعة 	30	)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .٧

	15/6/2021	تاريخ إعداد ھذا الوصف  .٨

	أھداف المقرر .٩

تعريف الطالب على المواد الوراثية المسؤولة عن نقل الصفات و امكانية استخدام ھذه المواد لتھجين الصفات 
	.الحيةفي الكائنات 

 دراسة اھم التقنيات المستخدمة لنقل الصفات الوراثية.
	
	
	
	



 
	

	٢الصفحة 
	

		
 

	
 

	مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .١٠

	المعرفة والفھم 	‐أ
	.ان يتعرف الطالب على المادة الوراثية لالحياء و كيفية استخالصھا و تنقيتھا‐1أ
	.كيفية تضاعف المادة الوراثية‐2أ
	.	المختلفة لنقل المادة الوراثية و كيفية استخدامھاالطرق ‐3أ
	.الطرق المختلفة لنقل الطفرات‐4أ

	المھارات الخاصة بالموضوع 		‐ب 
	.استخدام المحاليل المختلفة الخاصة بطرق االستخالص و التنقية لمادة الدنا و الرنا–	1ب
		spectrophotometer‐centrifuge‐electrophoresisاستخدام –	2ب
	.دراسة التقنيات التي تستخدم في الھندسة الوراثية	–	3ب

	طرائق التعليم والتعلم      
	
	المحاضرة النظرية 	‐1
	الحاضرة العملية	‐2
	الشرح و التوضيح	‐3
	مشاركة الطلبة في بعض محاور المواضيع و مناقشتھا	‐4
	
	

	طرائق التقييم      
	النھائيةاالمتحانات اليومية و الشھرية و 	‐1
	النقاش	‐2
	
	
	
	مھارات التفكير	‐ج
	المالحظة و االدراك	‐1ج
	التحليل و التفسير	‐2ج
	التشجيع على البحث العلمي	‐3ج
	االستنتاج و التقييم		‐4ج   

	طرائق التعليم والتعلم     

	
	
	



 
	

	٣الصفحة 
	

		
 

	طرائق التقييم    
	
	
	
	

	).المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المھارات األخرى (	المھارات  العامة والمنقولة 	‐د 
	تدريب الطالب على التفكير و اجراء الحوار لغرض معرفة مدى استجابتھم للمادة‐1د
	اجراء تجارب عملية لالستفادة منھا مستقبال بالمختبرات و المراكز البحثية‐2د

 

	بنية المقرر .١١

	الساعات	األسبوع
مخرجات التعلم 

	المطلوبة
المساق /		اسم الوحدة

	أو الموضوع
	طريقة التقييمطريقة التعليم

	10أ	2	1
مقدمة وتطبيقات 
	الھندسة الوراثية

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

	األنزيمات النووية	10أ	2	2
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	األنزيمات القاطعة	10أ	2	3
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	10أ	2	4
انواع األنزيمات 

	القاطعة

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

	التھجين	10أ	2	5
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	تقنيات التھجين	10أ	2	6
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	نواقل الكلونة	10أ	2	7
االمتحانات  المحاضرة

 االسبوعية و
 الشھرية

	امتحان فصلي	10أ	2	8
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	10أ	2	9
تقنية الدنا المعاد 

	ارتباطه

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

	10أ	2	10
المكاتب الجينية و 
	مكاتب الدنا المتمم

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية



 
	

	٤الصفحة 
	

		
 

	10أ	2	11
البوليميراز تفاعل 

	المتسلسل

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

	10أ	2	12
تفاعل البوليميراز 

	المتسلسل

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

	10أ	2	13
تسلسل الحمض 

	النووي

االمتحانات  المحاضرة
االسبوعية و 

 الشھرية

الخرائط الجينية	10أ	2	14
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

	امتحان فصلي	10أ	2	15
االمتحانات  المحاضرة

االسبوعية و 
 الشھرية

 

	البنية التحتية  .١٢

	:القراءات المطلوبة
	النصوص األساسية  ▪
	كتب المقرر ▪
	أخرى      ▪

Rece,	R.J.	Analysis	of	gene	and	genome.	2004	.	
USA	

وتشمل على سبيل المثال (متطلبات خاصة 
والدوريات والبرمجيات ورش العمل 

	)والمواقع االلكترونية
 موقع ويكيبيديا

وتشمل على سبيل (الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

	)	المھني والدراسات الميدانية
	

 

	القبول  .١٣

	النجاح من المرحلة الثالثة	المتطلبات السابقة

	8	أقل عدد من الطلبة 

	50	أكبر عدد من الطلبة 
 




