
  نموذج وصف المقرر 

  وصف المقرر

یوفر وصف المقرر ھذا ایجازا مقتضیا الھم الخصائص المقرر والمخرجات التعلم 
المتوقعة من الطالب تحقیقھا مبرھنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

  فرص التعلم
  

كلیة  –جامعة دیالى 
  العلوم

  1سسة التعلیمیةؤالم

 2المركز –لعلمي القسم ا  ةقسم علوم الحیا

 genetics 307BIGE وراثةعلم ال

 4اشكال الحضور المتاحة  الزامي

  فصلي
  

  5السنة -الفصل

60 

  ساعة
  

  6)الكلي(عدد الساعات الدراسیة

6-8-2016  
  
  
 

 7 تاریخ اعداد ھذا الوصف

  
تعریف  الطالب بكافة انواع الخالیا الصغیرة التي ترى بالمجھر الى الخالیا الكبیرة 

ومعرفة المكونات الكیمیائیة والوضائف التي ترى بالعین المجردة ثل البیض م
  .الحیویة للمكونات الداخلیة للخالیا 

  
تعریف الطالب بانواع الخالیا الحیوانیة والنباتیة وكذلك البكتریا والفیروسات والتي 

   .كذلكتعتبر خالیا 
  
  



  8مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم 
تطویر قدرة الطالب على  knowledgeالمستوى االول تطویر المعارف  -1

 استذكار ما تعلمھ من الخالیا 

 comprehension) الفھم (المستوى الثاني تحسین مستوى االسیعاب  -2
 تطویر القدرة على التفسیر 

 applicationتطویر القدرات التطبیقیة  -3

  analysisل المستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحلی -4

 synthesisالمستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار  -5

 المستوى السادس التقویم اعطاء حكم على قیمة المادة  -6

  
  االھداف المھارتیة الخاصة بالمقرر 
   observationتحسین قدرة الطالب على المالحظة 

   imitationان یتعلم التقلید والمحاكاه 
  جریب ان یتعلم اسلوب الت
  9طرق التعلیم والتعلم 

  
  اختبارات قصیرة شفھیة

  اعداد تقاریر 
  اختبارات علمبة 

  واجبات بیتیة 
  

  االھداف الوجانیة 
 تعلیم الطالب على االستقبال  -1

 تطویر الطالب على االستجابة  -2

 ان یتكم الطالب من التقییم  -3

 تحسین قدرة الطالب على التنظیم القیمي  -4

  
  طرائق التعلیم والتعلم 
  اجراء منافسات علمیة 

  تنظیم محاضرات 
  الرحالت العلمیة 

  
  



 10طراق التعلیم 

  كتب شھادات تقدیریة (تخصیص جوائز  
  تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركتھ في الفعالیات 

واسماء الطلبة تخصیص مكان في القسم العلمي لغرض عرض الصور والنتاجات  
  ین والمتمیز

  
  المھارات العامة والتاھیلیة المنقولة 

 تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  -1

 الحدیثة االدوات والتكلونوجیا  ماستخدا -2

 تشجیع الطالب على العمل لجماعي  -3

  ادة من الوقت فتنمیة الطالب على االست -4
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 11بنیة المقرر  

مخرجات   اسم الموضوع   قة التعلیمطری  طریقة التقییم 
  التعلم 

  االسبوع  الساعات

الوراثة علم        4 1 

  
  

 حول مندل قوانین دراسة  

 البازالء
  4 2 

االمندلیة مندل قوانین        4 3 

  
  

 المرتبطة الصفات  

 بالجنس
  4 4 

  
  
  
  

الكمیة الوراثة      4 5 

  
  

  EXAM   4 6 

  
  

السایتوبالومیة الوراثة      4 7 

  
  

السكانیة راثةالو      4 8 

الكروموسومیة الوراثة        4 9 

الوراثیة االمراض        4 10 

والجنس الوراثة        4 11 

  
  

الجینیة الوراثة      4 12 

    EXAM   4 13 

       4 14 

       4 15 

  12البنیة التحتیة 

  خطة تطویر المقرر  الدراسي 

  تخدامات التطبیقیة تطویر مفردات المنھج بحیث یواكب التطورات في مجال االس

  اعتماد طرائق تدریس مستحدثة 

  االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا المجال واالستفادة من خبراتھم 



   لوراثةالعمل على انشاء مختبرات متخصصة في علم ا

 


