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تعريف الطالب ابخللية احليوانية واجزائها كما يهتم بعلم الوراثة ويهتم ايضاً ابلتكاثر بشكلية اجلنسي وغري يهدف هذا املقرر على 
 اجلنسي

 
 
 
 
 

 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

 هداف المعرفية األ -أ
 تطوير قدرة الطالب على استذكار ما تعلمه عن االحياء المجهرية التي تعيش في التربة والمياه -1أ

 تحسين مستوى االستيعاب-2أ

 تطوير القدرات التطبيقية -3أ
 اكساب الطالب القدرة على التحليل-4أ
 تطوير قدرة الطالب على دمج األفكار والمعلومات -5أ
 إعطاء حكم عن طبيعية المادة المتعلمةتطوير قدرة الطالب على   -6أ

 .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحسين قدرة الطالب على المالحظة– 1ب

 ان يتعلم كيفية كيفية التقليد والمحاكاة – 2ب

 ان يتعلم أسلوب التجريب – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة واستخدام السبورة وااللقاء -

 العروض التوضيحية-

 المناقشة التفاعلية  -

 التعليم الذاتي  -

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 ةيريوتحر ةهيشف رةياختبارات قص -

 رياعداد تقار -

 ةياختبارات عمل -

 ةيتيواجبات ب -

 أخرى ونشاطات هماتمسا -

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستالم/ التقبل) الطالب على االستقبال  ميتعل -1ج 

 قدرة الطالب على االستجابة ريتطو -2ج 

 مةيأعطاء ق) مييالطالب من التق تمكنيأن  -3ج 

 مييالق ميقدرات الطالب على التنظ نيتحس - 4ج 

 شخصی هإعطاء سم) مع سلوك الفرد  مةيتكامل الق -5ج 

  

 



 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 (. ةيأو فرق ةيفرد) ممتعة  ةيمنافسات علماجراء  -

 .محاضرات من اعداد الطلبة  ميتنظ -

 . ةيجماعات عمل تطوع نيتكو -

 . ةيالرحالت العلم -

 

 
 طرائق التقييم    

 في تلك النشاطات هالطالب على مشاركات مييجزء من تق تخصيص -

 

 

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

 ريوالتحري الشفهي التواصل هاراتالطالب م ميتعل - 1د  

 الخاصة ةيكاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلم ثةيالحد ةياستخدام االدوات التكنلوج - 2 د

 .والجداول واالشكال والعروض  ريالتقار باعداد

 .عمل  قيالطالب على العمل الجماعي ضمن فر عيتشج - 3 د

 ( .ادارة الوقت ) قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  ةيتنم - 4 د



 البنية التحتية  .12

 الكتاب العملي يف بيولوجية علم احليوان ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 1991. مكي عبد هللا العمودي وبشري حممود , جرار (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المحاضرة و المجاهر  4 1

 العروض

 ةيحيالتوض

 والمناقشة

و  ةيالتفاعل

 ميالتعل

 الذاتي

اختبارات 

 ةهيشف

 ةيريوتحر

 ةيوعمل

 ةيومي

 ةهريوش

 ريوتقار

 ةيعلم
طرق الدراسات   4 2

 الخلوية
= = 

 = = التنظيم الخلوي  4 3

 = = التركيب العام للخلية  4 4

 = = الغشاء البالزمي  4 5

الميتوكوندريا   4 6

 والبالستيدات
= = 

 = = الشبكة االندوبالزمية  4 7

جهاز كولجي   4 8

واالجسام الحالة 

 واالجسام التأكسدية

= = 

 = = النواة  4 9
 = = الغالف النووي  4 11

 = = الدورة الخلوية  4 11
االنقسام الميتوزي   4 12

 والالميتوزي
= = 

 = = االنقسام الميوزي  4 13
مراجعة جميع ما سبق   4 14

 دراسته
= = 

مراجعة جميع ما سبق   4 15

 دراسته
= = 

      



 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
 كتاب علم احليوان العام

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
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 .هذاالمجالفي  ثةيتواكب التطورات الحد ثبحي هجمفردات المن ريتطو -

 .مستحدثة  سياعتماد طرائق تدر -

 . المتراكمة خبراتهم من واالستفادة المجال هذااالطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في  -

 .وانيالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال علم الح -

 

 

 
 


