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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دَبنًخبيؼخ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 حبُكهُخ انؼهىو / قسى ػهىو انح انقسى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 انزقُُبد انحُىَخ    اسى / سيض انًقشس .3

 حعىس داخم اندبيؼخ أشكبل انحعىس انًزبحخ .4

 فصهٍ انفصم / انسُخ .5

 نكم اسجىع َظشٌ سبػزٍُ    )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 2116 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

نًؼشفخ اهًُخ انكبئُبد سىاء كبئُبد يدهشَخ او كبئُبد ساقُخ فٍ اَزبج يىاد يهًخ ينٍ  يقذيخ أسبسُخ  اٌ هزا انًُهح االكبدًٍَ هى

 -وَهذف انًُهح انً: .انُبحُخ انزدبسَخ وانصُبػُخ وانطجُخ وانصُذالَُخ

 انحُىَخ انكالسُكُخ وانًزطىسح  نهذف انًطهىة يٍ انطبنت نكٍ َدزبص ثُدبذ يزطهجبد انًقشس هى إدساك انطبنت نزقُُبد ا .1

     

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

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

 البرنامج.

 وغشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى انًقشسيخشخبد .11
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  االهذاف انًؼشفُخ 
 انزقبَخ انحُىَخ يؼشفخ انطبنت فٍ يدبل ا-1 

 واالخهضح انًزطىسح انًسزخذيخ فٍ هزا انًدبليؼشفخ غشائق -2 

    

 غشائق انزؼهُى وانزؼهى      

  غشَقخ انًحبظشح  -انششذ ثبسزخذاو ادواد انؼشض انحذَثخ انًخزهفخ -

  رضوَذ انطهجخ  ثبالسبسُبد وانًىاظُغ االظبفُخ انًزؼهقخ    -

  

 غشائق انزقُُى      

 االخزجبساد انؼًهُخ -1

 االخزجبساد انُظشَخ -2

 انزقبسَش وانذساسبد -3

 ايزحبَبد َىيُخ ثبسئهخ حههب رارُب   -4

 ثُزُخدسخبد يحذدح ثىاخجبد  - 5
 انًُقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزبهُهُخ انًهبساد  انؼبيخ و - 

 يزبثؼخ  انزطىس انؼهًٍ يٍ خالل االرصبل ثبندبيؼبد انؼبنًُخ ػٍ غشَق االَزشَُذ   -1 

 نًشبسكخ فٍ انًؤرًشاد انؼهًُخ داخم وخبسج انقطش ا -2 

 انًشبسكخ فٍ انىسش وانُذواد انؼهًُخ داخم وخبسج انقطش -3 

 بع انخبص.و يؤسسبد انذونخ وششكبد انقطانضَبساد انًُذاَُخ فٍ انًشبسَغ انصُبػُخ  -4 
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 انجُُخ انزحزُخ .12

      انكزت انًقشسح انًطهىثخ -1
  

  انًشاخغ انشئُسُخ )انًصبدس( -2

انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصٍ ثهب  - أ

   )انًدالد انؼهًُخ,انزقبسَش,...(

انًشاخغ االنكزشوَُخ,يىاقغ  - ة

   االَزشَذ...

 

 انًقشس انذساسٍ .خطخ رطىَش13

 ثُُخ انًقشس.11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىظىع
 غشَقخ انزقُُى غشَقخ انزؼهُى

1 2  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

2 2  
مقارنة بين الكائنات المجهرية  

 والكائنات الراقية
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

عملوةذالتخمرواالجزاءذالرئودوةذهلاذ  2 3  
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

تقنواتذزراعةذاالندجةذالنباتوةذ  2 4  
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

تقنواتذزراعةذاالندجةذاحلووانوةذ  2 5  
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

6 2  

االنزمياتذتقنواتذ 

)انتاجها,استخالصها,تنقوتها,استخد

   (اماتهاذالتطبوقوة

يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

 PCRاستخدامذالتقنواتذاحلدوثةذ    2 7
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

ذبواسطةذاهلالمالرتحولذالكهربائيذ   2 8
يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

9 2  
تقنواتذاستخدامذالبالزموداتذكنواقلذذ

 كلونة

يحبظشح انكزشوَُخ 

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

ذانواعذالبالزموداتذواهمذتطبوقاتها   2 11
يحبظشح انكزشوَُخ 

يحشس ثبسزخذاو 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

امتحانذ  2 11      
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  انحذَثخ ؼهًُخاالسزفبدح يٍ يسزدذاد َزبئح  انجحىس ان. 

 .رطجُق ثؼط اسزشارُدُبد انزذسَس انحذَثخ 

 رىسُغ يفشداد انًُهح. 

 ادخبل كزت يصذسَخ ويُهدُخ حذَثخ. 

 


