
 
 

      

    

   1 الصفحة  

  

 نموذج وصف المقرر  

  

  وصف المقرر

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

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

  ؛البرنامج.

  

  

  المؤسسة التعليمية .1  الكوت الجامعةكلية 

  القسم العلمي  / المركز .2    قسم تقنيات المختبرات الطبية 

  اسم / رمز المقرر .3                             علم االحياء البشري

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني و مدمج 

  الفصل / السنة .5   2021 -2020السنة الدراسية 

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6 ساعة   60 

 م.د.علي صبيح + م.د.صابرين هادي    \ 5/1/2021

  +م.م.هيام عماد 

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

  أهداف المقرر .8

 روتينمات وتنظميم تركيمن االنزيممات والب  Genes(علمم البمايولولي اليمو يركمز علمب تحليمل البنيمة وو ما ف المورو مات    1

 االخرى , ودراسة البنية فوق المجهرية للخلية ومحتوياتها و دراسة ميكانيكية التمايز الخلموي وكمذلد دراسمة البايولوليما

 .biology Molecularالجز ية 

 طمور(والقسم الثاني من علم البايولولي الطبي يختص مع مختلف انواع المخلوقات عن طريق تحليمل االسما الجز يمة للت 2

 واالنزيممات والهرمونمات) .  Haemoglobinبطريقة مقارنة البيئة الكيمياويمة للبروتينمات النوعيمة مثمل ( خضمام المد 

 وكذلد يركز علب دراسة الكا نات الحية الدنيا مثل الجمرا يم والفايروسمات والطفيليمات والفطريمات وايرهما حيم يركمز 

 ا الطبية.علب ولود هذه الكا نات واهميته

 10.  مخرالت المقرر وطرا ق التعليم والتعلم والتقييم 



 
 

      

    

   2 الصفحة  

  األهداف المعرفية   -أ

  Genesعلممم البممايولولي اليممو  يركممز علممب تحليممل البنيممة وو مما ف المورو ممات  -1أ  )1

البنية فوق المجهرية للخليمة ومحتوياتهما و  وتنظمميم تركيممن االنزيمات والبروتينات االخرى , ودراسة 

 .  Molecular biologyدراسمة ميكانيكيمة التمايز الخلوي وكذلد دراسة البايولوليا الجز ية 

والقسم الثاني من علم البايولولي الطبي يختص مع مختلف انواع المخلوقات عن طريق تحليل االسما   )2

ممة البيئمممة الكيمياويمممة للبروتينمممات النوعيمممة  الجز يمممة للتطمممور بطريقمممة مقارنم

واالنزيممات والهرمونمات) . وكمذلد يركمز علمب  Haemoglobinمثمممل ( خضمممام المممد  

دراسمة الكا نمات الحيمة المدنيا مثمل الجرا يم والفايروسات والطفيليات والفطريات وايرها حي  

   نمات واهميتهما الطبية.  يركز علمب ولمود همذه الكا 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.     -م 

 -  2يكتسن الطالن مهارة في معرفة االنزيمات والبروتينات ومكونات الجسم   م - 1م

يكتسن    - 3يكتسن الطالن مهارة في معرفة الزاء الجسم المختلفة بالمصطلحات الطبية م

   التمييز بين المايكروبات المختلفة.الطالن مهارة في التشخيص لغرض 

  طرا ق التعليم والتعلم      

 عن طريق المحاضرة ووسا ل االيضاح و حضور المحاضرات العلمية في المختبر  

  

  طرا ق التقييم      

  quizzesامتحانات قصيرة  -1

    امتحانات فصلية و سنوية  -2

 تطبيق وتنفيذ ومن  م تقييم التنفيذ.   -3

  

- 1األهداف الولدانية والقيمية  ج -ج
 عمل بروح الفريق الواحد   ي

- 3يلتز  بأخالقيات المؤسسة الجامعية  ج-2ج
 ستقبل ويتقبل المعرفة  ي

  

   

  طرا ق التعليم والتعلم     

  المحاضرات النظرية والعملية  -1

 تطبيق المادة النظرية بشكل عملي في المختبر   -2

  

  طرا ق التقييم     

 طريق الحوار و المناقشة عن 

  

  



 
 

      

    

   3 الصفحة  

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التو يف والتطور الشخصي) .   -د 

 مهارة تنفيذ مها  في انظمة تشغيل مختلفة .   -1د 

 مهارة التحكم في اعدادات نظا  التشغيل  .  -2د 

 التشغيل بما يتال م و متطلبات المستخد  . مهارة ضبط اعدادات نظا   -3د 

 مهارة تنصين انواع مختلفة من انظمة التشغيل .  -4د 

  

  

  
 

 بنية املقرر (النظري فقط)   (م.م. اسراء صاحل كامل )   .11

 االسبوع  الساعات  خمرجات التعليم املطلوبة   اسم الوحدة/او املوضوع   طريقة التعليم   طريقة التقيم  

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

The Science of Biology 

Why sudy biology is 

importance ,Diffinition of 

biology,  
 Some subdivision of biology 

 1  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

The Charactaristics of Living  
Things (Organisims)  
Evaluation, Adaptation,  
Respiration,  
Homostasis,Metabolism,Ana 

bolism, Catabolism,   
Respond to  

stumili,Repruduction 

 2  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

 The Kingdom of Living  
 Things 
ClassificationofOrganisms,C 

atogaries of Classification 

ofOrganisms,The five   
Kinkdom Scheme Of  

Classification 

 3  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

 power point 
  ومحاضرات مكتوبة

  

Chemistry of Life(Biology of  
Polymerse,Levels of  
Organization Lipids,  
Carbohydrates ,Protiens,  
Amino acid 

 4  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

 Cell Structure and Function  
 ,Animal cells 
Cell  
Wall,CellMembrane,Cytopla  

smicMatrix,Nuecleous 

 5  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع



 
 

      

    

   4 الصفحة  

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

 power point 
  ومحاضرات مكتوبة

  

Endoplasmic  
Reticulum,Golgiapparatus,Ci 

lia , Flagella Plant cells 

Comparision Between 

Animal and Plant,,etc. 

 6  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

ProkcaryotesCells,Eukaryote 
sCells,Differences 

,Characterstics and  

Comparision 

 7  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point   
  ومحاضرات مكتوبة

  
Cell Life Cycle (Mitosis  
),Nucleur Division  
,Cytoplasmic Division) 

 8  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Meiosis (Human  
Reproduction),Spermatogens  

is,Oogenesis 

 9  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  
 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

 Gene and Gene Action 

,DNA,RNA Structures. 
 10  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 
 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Genetic   
Codes,,Replication,Translati  

on,Transcription,…Mutation 

  

 11  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Organ Systems(Digestive  
,Circulatory,Respiratarty,Uri 

nary,Musculary,Nervous)Sys  

tems 

 12  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  مكتوبةومحاضرات 

Viruses,Viriods,Prions,Bacte 

riophages, Virual Life  
 Cycle,Characterstics, Shapes 

 13  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Viral Human  
 Diseases,Harmfull of Viruses 

 14  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Kingdom OF monera  
:Phylum  
Schizophyta(Bacteria),, 

ClassificationStructure 

,Morphology.,Growth and  
Function,Motility 

 15  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع



 
 

      

    

   5 الصفحة  

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Harmfull Activity of  
Bacteria  
( Bacterial Diseases in  
Human and Animals,Control  

of bacteria. 

 16  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

  معروضة بشكل 
power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Kingdom OF Protesta  
,Simple Algae.,Harmfull of  
Algae 

 17  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

  معروضة بشكل 
power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Kingdom of  
Protesta,Protozoans,Classific 

ation of Protozoa 

 18  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Phylum of  
Sarcodina,Ameobaes,,  
Phylum of  
Zoomastigina,Trypanosoma,  

Giardia 

 19  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Phylum of Sporozoa,  

Plasmodium 
 20  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Kingdom of  
Fungi,Classification  

,Reproduction 

 21  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

 Harmfull Activities of Fungi 22  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع 

 أمتحان 

 يومي  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

Yeast and  
YeastLikeFungi,Charactersti 

 23  نظري   2   الطالب يفهم املوضوع



 
 

      

    

   6 الصفحة  
 



 
 

      

    

   7 الصفحة  

  
  
  
  

 

  

    

 


