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 كما مدون انفا -1د      
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 بنية المقرر 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 النظري
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 
هيم فهم المفا ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Introduction, bacteria 

compared with other 

microbes 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

2 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Microbial 

Taxonomy and 

Scientific naming  

 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

تحان أالم

 اليومي

3 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Structure of bacterial cells  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

4 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

 Bacterial Growth  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

5 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Bacterial genetics  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

6 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Normal flora ,In general 

and in Oral system 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

7 
فهم المفاهيم  اعهس 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Host defenses  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أمتحان 

 الفصل أالول

8 

 ساعه 2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Innate immune defense 

mechanisms  

Adaptive immune 

mechanisms  

Inflammation 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 توضيحالشرح وال

أالمتحان 

 اليومي

9 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Complement system  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

10 
فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Antibodies and their 

structure 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

 أالمتحان

 اليومي

11 
فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Antimicrobial Drugs: 

Mechanism of action 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

12 
فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

Antimicrobial Drugs: 

Resistance 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

أالمتحان 

 اليومي



 يحالشرح والتوض والتطبيق

13 
فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Sterilization and 

Disinfection 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

14 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Stages of gingivitis : from 

immunological view point  

 طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

15 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Microbiology of plaque 

and carries and plaque 

Biofilms   

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

   امتحان نصف السنة  ساعه 2 

16 

فهم المفاهيم  ساعه 2

يات واالساس

 والتطبيق

Gram-positive cocci : 

Staphylococci  

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

17 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Gram-positive cocci : 

Streptococci and oral 

Streptococci 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

18 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Gram-negative cocci  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

19 

 ساعه 2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Non-spore-forming Gram 

positive Bacteria 

Corynebacterium  

& Listeria  

 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 لشرح والتوضيحا

أالمتحان 

 اليومي

20 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Gram-negative rods  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

21 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Gram-negative rods  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 ليوميا

22 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Gram-negative rods  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أمتحان 

 الفصل الثاني

23 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

                                      

Gram-negative rods 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 التوضيحالشرح و

أالمتحان 

 اليومي

24 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Haemophilus influenzae &  

Actinobacillus     

actinomycetemcomitans  

 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

25 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Oral Anaerobic  Bacteria 

,Actinomycetes,  

Lactobacillus  

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

26 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Oral minor bacterial 

pathogens 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

27 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 بيقوالتط

DNA enveloped viruses  طريقة القاء

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

28 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

DNA Non-enveloped 

viruses 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي



 

 

 :الجزء العملي 

29 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

RNA Non-enveloped 

viruses 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

30 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

RNA enveloped viruses, 

HIV 

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

  أالمتحان ألنهائي   

 بنية المقرر

 لساعاتا األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم العملي

طريقة 

 التقييم

 ساعه 2 1
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Lab. Experiment 

Assignments 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

2 
فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Biological safety 

Protocols 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

3 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Microbiological 

Laboratory 

instruments and 

tools  

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

4 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Bacterial shapes   طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

5 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Structure of 

bacterial cells 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

6 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Staining techniques لقاء طريقة ا

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

7 
فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Types of culture 

medium 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أمتحان 

 الفصل أالول

8 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Inoculation and 

culturing 

techniques 

لقاء طريقة ا

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

9 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Isolation and 

identification 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

10 
فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Isolation and 

identification 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

11 
فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Ab+Ag complex  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

12 
فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

Pt test  طريقة القاء

ت المحاضرا

أالمتحان 

 اليومي



 الشرح والتوضيح والتطبيق

13 
فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Bacterial counting  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

14 

فهم المفاهيم  ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Clinical specimens   طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

15 

م فهم المفاهي ساعه 2

واالساسيات 

 والتطبيق

Sterilization and 

Disinfection 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

     ساعه 2 

16 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Staphylococci  

:Characterization 

Identification of 

slides 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 حالشرح والتوضي

أالمتحان 

 اليومي

17 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Streptococci 

:Characterization 

Identification of 

slides 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

18 

 ساعه 2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Gram-negative 

cocci 

:Characterization 

Identification of 

slides 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

19 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Corynebacterium 

;Characterization 

Identification of 

slides 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

20 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

االساسيات و

 والتطبيق

Gram-negative rods 

:Characterization 

Identification of 

slides 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

21 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Gram-negative rods 

:Characterization 

Identification of 

slides 

طريقة القاء 

ت اضراالمح

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

22 

 ساعه 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Gram-negative rods 

:Characterization 

Identification of 

slides 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أمتحان 

 الفصل الثاني

23 
 ساعات  2

 

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Gram-negative rods 

:Characterization 

Identification of 

slides 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

24 
 ساعات  2

 

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Haemophilus 

influenzae &  

Actinobacillus     

actinomycetemcomi

tans  

Characterization 

Identification of 

slides 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

25 
 ساعات  2

 

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Oral Anaerobic  

Bacteria 

,Actinomycetes,  

Lactobacillus 

Characterization 

Identification of 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

أالمتحان  الشرح والتوضيح

 ياليوم
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 الكتب المقررة المطلوبة -1

Medical Microbiology and Immunology, 
by: Warren Levinson, Lange eighth 

edition, 2007 

 ادر(المراجع الرئيسية )المص -2

1-Medical Microbiology and 

Immunology, by: Warren 
Levinson, Lange eighth edition, 

2007 

2-JAWETES ,medical microbiology  

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Google scholer, research gates                              

                               

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 

1-Pumbed 
 2-الكتب العلمية االلكرتونيىة 

 3-مكتبة كلية طب االسنان االلكرتونية  
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف واالضافة واالستبدال  -1
 يثة حسب طبيعة المادة استعمال طرائق تدريسية حد -2
 استعمال وسائل تقويمية حديثة -3

 

 

 

slides 

26 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Oral Swab : 

isolation and 

identification 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

27 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Immune techniques  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 مياليو

28 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Immune techniques  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

29 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

 

Immune techniques 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

30 

لمفاهيم فهم ا ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

                                  Tutorial and 

review  
أالمتحان 

 اليومي
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  المهارات المعرفية -أ

   

 عام بشكل األدوية لعلم االساسية المفاهيم لبالطا يفهم أن -1أ
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.بينها والفروق الدواء اعطاء طرق وكذلك عليها االدوية آثار لمعرفة المختبرية  

 

 لتعليم دقة المالحظة وزيادة االدراك  المعرفي والتحليل واالستيعاب الفهم  – 2 ب
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14- Learning Technologies on Campusالجامعي الحرم وخارج داخل االلكتروني التعلم  
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16- Application Learning) -التعليم تطبيق 
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 بنية المقرر  -11

 الساعات األسبوع
 التعلم مخرجات

 المطلوبة

 الموضوع أو المساق/  الوحدة اسم

 النظري
 التعليم طريقة

 طريقة

 التقييم

1 
  اعاتس 2

 

 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Introduction, Pharmacology 

principles 

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 أالمتحان

 اليومي

2 

  ساعات 2
 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Pharmacokinetics & 

Pharmaco-dyanamics 

 

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 تحانأالم

 اليومي

3 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Disinfectants and 

Antiseptics 

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 أالمتحان

 اليومي

4 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

  Drugs acting on 

autonomic and somatic 

nervous system   

 القاء طريقة

 تمحاضراال

 والتوضيح الشرح

 أمتحان

 أالول الفصل

5 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Drugs acting on central 

nervous system  

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 أالمتحان

 اليومي

6 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Drugs affecting 

gastrointestinal function  

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 أالمتحان

 اليومي

   امتحان نصف العام   ساعات 2 

7 

 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Histamine, 

antihistamines and 

NSAID 

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 االمتحان

 اليومي

8 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Chemotherapy of 

microbial diseases  

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 أالمتحان

 اليومي

9 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Drugs acting on 

cardiovascular system 

and blood  

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 أالمتحان

 اليومي

10 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Pharmacology of 

general and  local 

anesthesia 

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 أالمتحان

 اليومي



 

 

 الجزء العملي 

11 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Endocrine 

pharmacology and 

hormones 

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 التوضيحو الشرح

 امتحان

 الثاني الفصل

12 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Antianemic drugs 

vitamins & minerals 

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 أالمتحان

 اليومي

13 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Drugs abuse & Drug 

interaction 

 القاء طريقة

 تحاضراالم

 والتوضيح الشرح

 أالمتحان

 اليومي

14 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

                                  Tutorial 

and review 

 القاء طريقة

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 أالمتحان

 اليومي

15 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Case study قاءال طريقة 

 تالمحاضرا

 والتوضيح الشرح

 أالمتحان

 اليومي

 

 

 

  

 ألنهائي أالمتحان

 

 بنية المقرر 11

 الساعات األسبوع
 التعلم مخرجات

 المطلوبة
 التقييم طريقة التعليم طريقة العملي

1 
  ساعات 2

 

 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Lab. Experiment 

Assignments 

 القاء طريقة

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 أالمتحان

 اليومي

2 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Nomenclature of 

drugs 

 القاء طريقة

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 أالمتحان

 اليومي

3 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Routes of drugs 

admininstration  

 القاء طريقة

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 أالمتحان

 اليومي

 المفاهيم فهم  ساعات 2 4

 واالساسيات

Drug dosage forms القاء طريقة 

 الشرح تالمحاضرا
 الفصل أمتحان



 أالول والتوضيح والتطبيق

5 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Metrology 

 
 القاء طريقة

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 متحانأال

 اليومي

6 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Handling of 

experimental animals 

 القاء طريقة

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 أالمتحان

 اليومي

7 

 

  ساعات 2
 المفاهيم فهم

 واالساسيات

 والتطبيق

Action of Autonomic 

drugs on the eye 

 

 القاء طريقة

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 االمتحان

 اليومي

8 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Pain tolerance, 

grading and 

measurements 

 القاء طريقة

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 أالمتحان

 اليومي

9 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Organo-phophorus 

poisoning 

 القاء طريقة

 الشرح تاالمحاضر

 والتوضيح

 أالمتحان

 اليومي

10 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Toxicity of Aspirin & 

Paracetamol 

 

 القاء طريقة

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 أالمتحان

 اليومي

11 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Dispensing of drugs القاء طريقة 

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 الفصل امتحان

 الثاني

12 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Triple Response 

 

 القاء طريقة

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 أالمتحان

 اليومي

13 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Prescription writing 

 
 القاء طريقة

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 أالمتحان

 اليومي

14 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

                                  

Tutorial and review 

 القاء طريقة

 الشرح تالمحاضرا

 والتوضيح

 أالمتحان

 اليومي

15 

 المفاهيم فهم  ساعات 2

 واالساسيات

 والتطبيق

Case study القاء طريقة 

 الشرح تالمحاضرا

 لتوضيحوا

 أالمتحان

 اليومي

 االمتحان النهائي
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الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت  ( ت

  العلمية ،التقارير ،.....(
Google scholer, research gates                                        

                     

 المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،..... ( ث

1-Pumbed 
 2-الكتب العلمية االلكترونيىة 

 3-مكتبة كلية طب االسنان االلكترونية  
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 التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف واالضافة واالستبدال  -1

 مال طرائق تدريسية حديثة حسب طبيعة المادة استع -2

 استعمال وسائل تقويمية حديثة -3



 

 (,مرحلة ثانية)الفسلجةنموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
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 يمياستخدام طرق التدريس المناسبة للموقف التعل -3

 وضع ارشادات لرفع كفاءة االسئلة الصفية -4

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .31

  االهداف المعرفية -أ
      تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطار الفسلجي  -1أ

      تمكين الطلبة من معرفة وفهم وظيفة كل جهاز من اجهزة الجسم -2أ

تمكين الطلبة من معرفة  كيفية التعامل مع االجهزة المختبرية الخاصة بالتحاليل المرضية كتحاليل  -3أ 

     الدم بكل انواعه وكيفية قياس ضغط الدم

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم مسببات بعض االمراض نتيجة االخالل بالتوازن  -4أ

      الفسلجي والهرموني

 

  
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بمعايير الفسلجة – 1ب 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بوظائف اجهزة الجسم – 2ب 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين التحليالت المرضية – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع االضافية لحل المشاكل العلمية  -1

 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العلمي -2

 الطلب من الطلبة خالل الدروس العلمية بإجراء الفحوصات المختبرية بإالعتماد على انفسهم وبإشراف  -3

 مدرس المادة

 

 رائق التقييم ط     

                     

 امتحانات يومية وشهرية -1

 امتحانات فصلية ونهائية -2

 درجات مشاركة -3

 درجات االلتزام بالحضور -4

 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 تمكين الطالب من معرفة وفهم علم وظائف جسم االنسان -1ج         

 ض الخلية والعمليات المطلوبة في اكساب الطاقة للجسماكساب الطالب مهارات في كيفية عمل واي -2ج

 اكساب الطالب مهارات في كيفية عمل وظيفة الخلية واجهزة الجسم -3ج

 اكساب الطالب مهارات في معرفة االمراض -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

شكال وبوسترات تشرح تمكين الطلبة من استخدام شرائح زجاجية يتم فحصها بالمجهر اضافة الى ا -1

 حاالت مرضية معينة

 تمكين الطلبة من اجتياز مقابالت العمل  -2

 تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية -3

 تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج 4
 
 



 طرائق التقييم    

 

 امتحانات يومية وشهرية -1

 ئيةامتحانات فصلية ونها -2

 درجات مشاركة -3

 

 

 
 

 

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

تمكين الطلبة من استخدام شرائح زجاجية يتم فحصها بالمجهر اضافة اللى اشكال وبوسترات تشرح  -1د

 حاالت مرضية معينة

 مقابالت العملتمكين الطلبة من اجتياز  -2د

 تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية -3د

 تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج -4د   

 

 



 

 

 

 بنية المقرر .32

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 

م وظائف مقدمة عن عل

االعضاء وتمكين 

الطالب من معرفة 

جهاز الدوران بما في 

ذلك الدم وخاليا الدم 

وفصائل الدم وكل ما 

 يتعلق بالجهاز

 جهاز الدوران
محاضرة 

وشرح نظري 

 وعملي
 اسئلة ومناقشة 

2 4 
تمكين الطالب معرفة 

فسلجة الدم وتكوين 

 خاليا الدم بإنواعها
 جهاز الدوران

محاضرة 

وعرض 

 شرائح

مشاركة 

الطلبة في 

شرح 

 الموضوع 

3-4 6 
الجهاز القلبي الوعائي 

وكيفية سير الدم 

 بالجسم
 الجهاز القلبي الوعائي

محاضرة 

 وشرح
 اسئلة ومناقشة 

5-6 6 
جهاز الهضم والغدد 

 الملحقة واالفرازات
 جهاز الهضم

محاضرة 

 وشرح
 اسئلة ومناقشة 

7-8 6 
الجهاز العصبي 

وانواع الخاليا 

 ة والمساعدةالعصبي

 صبيالجهاز الع
محاضرة 

 وشرح
 اسئلة ومناقشة 

 الجهاز العضلي 4 9-10
محاضرة  الجهاز العضلي

 وشرح
 اسئلة ومناقشة 

11 4 
تمكين الطلبة من 

معرفة جهاز التنفس 

 وكل ما يتعلق به
 جهاز التنفس

محاضرة 

وعرض 

 شرائح

مشاركة 

الطلبة في 

شرح 

 الموضوع 

12 4 
تمكين الطلبة من 

رفة جهاز التنفس مع

 وكل ما يتعلق به
 جهاز التنفس

محاضرة 

وعرض 

 شرائح

مشاركة 

الطلبة في 

شرح 

 الموضوع 

13-14 6 
الغدد الصماء وافراز 

 الهرمونات
 الغدد الصماء

محاضرة 

 وشرح
 اسئلة ومناقشة 

 الجهاز التكاثري الجهاز التكاثري 2 15-16
محاضرة 

 وشرح
 اسئلة ومناقشة 

    عطلة نصف السنة  

 الجهاز البولي الجهاز البولي 4 17-18
محاضرة 

 وشرح
 اسئلة ومناقشة 

 السوائل الجسمية  السوائل الجسمية  6 19-20
محاضرة 

 وشرح
 اسئلة ومناقشة 

 العظم العظم 4 21-22
محاضرة 

 وشرح
 اسئلة ومناقشة 



 الجزء العملي

 

 البنية التحتية 12

 Human Physiology  ،Guyton الكتب المقررة المطلوبة -5

 Human Physiology  ،Guyton المراجع الرئيسية )المصادر( -6

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( ج

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Google scholer, research gates                              

                               

 بنية المقرر 11

 طريقة التقييم طريقة التعليم و الموضوعاسم الوحدة / أ مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

مقدمة عن علم وظائف 

االعضاء وتمكين الطالب 

من معرفة جهاز الدوران 

بما في ذلك الدم وخاليا 

الدم وفصائل الدم وكل ما 

 يتعلق بالجهاز

 جهاز الدوران
محاضرة وشرح 

 نظري وعملي
 اسئلة ومناقشة 

2 4 
تمكين الطالب معرفة 

وين خاليا فسلجة الدم وتك

 الدم بإنواعها
 جهاز الدوران

محاضرة 

 وعرض شرائح

مشاركة الطلبة 

في شرح 

 الموضوع 

3-4 6 
الجهاز القلبي الوعائي 

 وكيفية سير الدم بالجسم
 اسئلة ومناقشة  محاضرة وشرح الجهاز القلبي الوعائي

5-6 6 
جهاز الهضم والغدد 

 الملحقة واالفرازات
 لة ومناقشة اسئ محاضرة وشرح جهاز الهضم

7-8 6 
الجهاز العصبي وانواع 

 الخاليا العصبية والمساعدة
 الجهاز العصبي

 اسئلة ومناقشة  محاضرة وشرح

 اسئلة ومناقشة  محاضرة وشرح الجهاز العضلي الجهاز العضلي 4 9-10

11 4 
تمكين الطلبة من معرفة 

جهاز التنفس وكل ما 

 يتعلق به
 جهاز التنفس

محاضرة 

 وعرض شرائح

مشاركة الطلبة 

في شرح 

 الموضوع 

12 4 
تمكين الطلبة من معرفة 

جهاز التنفس وكل ما 

 يتعلق به
 جهاز التنفس

محاضرة 

 وعرض شرائح

مشاركة الطلبة 

في شرح 

 الموضوع 

13-14 6 
الغدد الصماء وافراز 

 الهرمونات
 اسئلة ومناقشة  محاضرة وشرح الغدد الصماء

 اسئلة ومناقشة  محاضرة وشرح التكاثري الجهاز الجهاز التكاثري 2 15-16

    عطلة نصف السنة  

 اسئلة ومناقشة  محاضرة وشرح الجهاز البولي الجهاز البولي 4 17-18

 اسئلة ومناقشة  محاضرة وشرح السوائل الجسمية  السوائل الجسمية  6 19-20

 اسئلة ومناقشة  محاضرة وشرح العظم العظم 4 21-22



المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ح

.....، 

1-Pumbed 
 2-الكتب العلمية االلكرتونيىة 

 3-مكتبة كلية طب االسنان االلكرتونية  
 خطة تطوير المقرر الدراسي13

 استخدام الوسائل التعليمية الحديثة ووسائل االيضاح ، الدورات التدريبية والندوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (اولى ةالطبية, مرحلالفيزياء (نموذج وصف المقرر
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 معة تكريتجا المؤسسة التعليمية .33

 فرع العلوم االساسية القسم الجامعي / المركز .34

 \PHX166الفيزياء الطبية اسم / رمز المقرر .35

 بكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .36

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .37

 سنوي الفصل / السنة .38

 عملي( 56نظري و  56ساعة  )  112    )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .39

 2021-6-13 تاريخ إعداد هذا الوصف  .40

 أهداف المقرر .41

  بشكل عام للفيزياء الطبيه االساسية كساب الطالب مهارة معرفية عن المفاهيما  -9

  نسان و التشخي  و العالج باالشعاع فيزياء جسم اال تزويد الطالب بالمعلومات عن  -10

 .فيزياء جسم االنسانأكساب الطالب مهارة معرفية بأهمية    -11

 العملية متطلباتمع ال، التعاريف االساسية للمواصفة ي للفيزياء تطبيقالدراسة ال  -12

 

 

 

 

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

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

المتاحة. والبد التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .42

 المعرفة والفهم  -أ
   
 بشكل عام للفيزياء الطبيه لطالب مفاهيم المفاهيم االساسية أن يفهم ا -1أ

  الفيزياء الطبيه بشكل خاص  بشكل عام و فيزياءالعالقة بين المفاهيم االساسية لل فأن يص -2أ

  الفيزياء و عالقتها بجسم االنسان تحليل المعرفي الهمية  - -3أ

        أن يقيم ويطبق ويعمل للجانب التطبيقي -4أ
  -5أ

 
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الجانب التطبيقي في الساعات العملية – 1ب 

 الفهم واالستيعاب والتحليل المعرفي  – 2ب 

 المالحظة واالدراك – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      
  .ت الشرح والتوضيحطريقة القاء المحاضرا   -17

18- Student Center -   

19-   Team Project -المجاميع الطالبية 

20- Work Shop  -ورش العمل 

 شعاعي و عالقته بجسم االنسان الرحالت العلمية لمتابعة التلوث اال -21

22- Learning Technologies on Campusالتعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي 

23- Experiential Learning  -التعلم التجريبي. 

24- Application Learning) -تطبيق التعليم 

 طرائق التقييم      
 االختبارات النظرية -  -9

  االختبارات العملية   -11

   التقارير والدراسات   -11

  االمتحانات اليوميه -12
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

  

 المالحظة واالدراك  -1ج      
 التحليل والتفسير  -2ج     

 االستنتاج والتقييم  -3ج     

 االعداد والتقويم  -4ج     
 
 

 رائق التعليم والتعلم ط    
 كما مدون انفا  -6
   األسبوعيةالتقارير  -7
8-   
 طرائق التقييم    
 كما مدون انفا   -5
6-   
 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 كما مدون انفا -1د      

  -2د      

         
 
 
 
 
 
 



 ساعاتال األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 النظري
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

1 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Physics of Diagnostic x-

rays,. 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

2 

 اعات س 2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Physics of Diagnostic x-rays,   طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

3 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Physics of Diagnostic x-rays,   طريقة القاء

ت المحاضرا

 توضيحالشرح وال

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

4 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Physics of Diagnostic x-rays,   طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

5 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Physics of Nuclear Medicine, 

 
طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

6 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Physics of Nuclear Medicine,   طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

7 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Physics of Nuclear Medicine,   طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أمتحان 

 الفصل أالول

8 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Physics of Radiation Therapy  طريقة القاء

ت المحاضرا

 ح والتوضيحالشر

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

9 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Physics of Radiation Therapy  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

10 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 

Physics of Radiation Therapy 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

11 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Protection in Medicine  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

12 
 ساعات  2

 
Exam  طريقة القاء

ت المحاضرا
 



 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

13 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Function of Skeleton  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

14 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

ساسيات واال

 والتطبيق

Function of Skeleton  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

15 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Principles of Heat &Cold in 

Medicine 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (lineOnميت)

أالمتحان 

 اليومي

16 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Principles of Heat &Cold in 

Medicine 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

17 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Pressure  طريقة القاء

ت ضراالمحا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

18 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Pressure  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

19 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Generation of LASER 

&Application in Medicine 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

20 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Generation of LASER 

&Application in Medicine 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

21 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Sound in Medicine  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

22 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Sound in Medicine  طريقة القاء

ت المحاضرا

 رح والتوضيحالش

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

23 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Energy, Work and power of 

the body 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أمتحان 

 الفصل الثاني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 التطبيقو

Basic Physics of Lung & 

Breathing 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

25 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Basic Physics of Lung & 

Breathing 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

26 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Electric within the body  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

27 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Electric within the body طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

28 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Electric within the body  طريقة القاء

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

بواسطة الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

29      

   االمتحان النهائي    30



 

 الجزء العملي

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم العملي

1 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

linear absorption 

coefficient(Practical). 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

 أالمتحان

 اليومي

2 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

viscosity of 

liquid(Practical) 
طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

3 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

cathode ray 

oscilloscope(Practica

l) 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

4 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

laser intensity 

measurements 

(optical fiber laser) 

(Practical) 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

5 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

density of 

liquid(Practical) 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

6 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

simple 

pendulum(Practical) 
طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  ضيحوالتو

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

7 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Laser 

Application(Practical

) 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أمتحان الفصل 

 أالول

8 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

A simple graphical 

method for 

determining both 

e.m.f and the internal 

resistance of a cell 

 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

9 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

A simple graphical 

method for 

determining both 

e.m.f and the internal 

resistance of a cell 

 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

10 
فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

The rate of flow of 

water through a 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

أالمتحان 

 اليومي



 capillary tube is والتطبيق

proportional to the 

applied pressure 

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

11 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

The rate of flow of 

water through a 

capillary tube is 

proportional to the 

applied pressure 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

12 

 ساعات  2

 

Exam   طريقة القاء

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

 

13 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Temperature 

measurements using 

clinical mercury 

thermometer 

&thermometer 

 طريقة القاء

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

14 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Temperature 

measurements using 

clinical mercury 

thermometer 

&thermometer 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

ان أالمتح

 اليومي

15 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

The focal length of a 

convex lens by a 

graphical method 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

16 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

The focal length of a 

convex lens by a 

graphical method 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

17 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Comparing the 

viscosities of wo 

liqid using Ostwald's 

viscosities 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

18 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Comparing the 

viscosities of wo 

liqid using Ostwald's 

viscosities 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

19 

 ساعات  2

هم المفاهيم ف

واالساسيات 

 والتطبيق

Laser application for 

measurement 's of 

single slit 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

20 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Laser application for 

measurement 's of 

single slit 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

21 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

The wavelength of 

sodium light using a 

diffraction grafting 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

متحان أال

 اليومي



 

  

 البنية التحتية 12

 الكتب المقررة المطلوبة -7
1- Medical Physics by John R.Cameron & 

James G.Skofronick (1978) 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -8

1- Medical Physics by John 

R.Cameron & James G.Skofronick 
(1978) 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( خ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Google scholer, research gates                              

                               

22 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

The wavelength of 

sodium light using a 

diffraction grafting 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

23 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

The resistance of 

current sensitivity of 

sensitive 

galvanometer 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أمتحان الفصل 

 الثاني

24 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

The resistance of 

current sensitivity of 

sensitive 

galvanometer 

 طريقة القاء

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

25 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Exam  طريقة القاء

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

26 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Exam لقاء طريقة ا

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

27 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

طريقة القاء  

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي

28 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

بواسطة  والتوضيح

الكوكل 

 (Onlineميت)

أالمتحان 

 اليومي
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 عليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق الت لبرنامجمخرجات ا  .1

  ا االهداف المعرفية .-أ
 أن يفهم الطالب اهمية علم التشريح -  -1أ
 أن يتعرف الطالب على  العالقة بين مهنة طب االسنان والتشريح -2أ
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 الرسومات .2
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 طرائق التقييم      

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.



 

 االختبارات النظرية  .1
  االختبارات العملية .2
 اتالتقارير والدراس .3
 االمتحانات اليومية .4

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج
 المالحظة واالدراك .1

 التحليل والتفسير .2
 االستنتاج والتقييم .3
 االعداد والتقويم .4
 

 

 
 
 

 

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

 كما هو مدون انف-1د

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 لعمليالموضوع ا
 طريقة التعليم 

طريقة 

 التقييم

 ساعة واحدة 1
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Terminology   طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 عة واحدةسا 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Anatomy of the 

Skin 

 

 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 3
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Muscles   طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 ليوميا

 ساعة واحدة 4
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Joint – definition, 
types and 
function 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 5
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Nervous system   طريقة االلقاء مع الرسم

يحي والشرح على التوض

power point 

أالمتحان 

 اليومي



 

 ساعة واحدة 6
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Nervous system 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 7
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Autonomic 
nervous system 

االلقاء مع الرسم  طريقة 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أمتحان 

الفصل 

 أالول

 ساعة واحدة 8
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Cardiovascular 
system 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 9
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Cardiovascular 
system 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 10
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Lymphatic system   طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 11
هيم فهم المفا

واالساسيات 

 والتطبيق

The Digestive 
system 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 12
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Accessory organs 
of digestive 

system 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 13
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Respiratory 

system 

 

 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 14
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Skeletal system   طريقة االلقاء مع الرسم

الشرح على التوضيحي و

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 15
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

The  Skull 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 16
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Cranium   طريقة االلقاء مع الرسم

حي والشرح على التوضي

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 17
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Facial Bones   طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 18
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Occipital bone 

 

 
الرسم  طريقة االلقاء مع

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 19
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Parietal bones 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 20
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Temporal bones 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 21
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Frontal bone 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي



 

 الجزء العملي  

 ساعة واحدة 22
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

طريقة االلقاء مع الرسم   حان فصليامت

التوضيحي والشرح على 

power point 

أمتحان 

الفصل 

 الثاني

 ساعة واحدة 23
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Sphenoid bone 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 24
فهم المفاهيم 

ات واالساسي

 والتطبيق

Ethmoid bone 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 25
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Mandible bone 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

26  
فهم المفاهيم 

اسيات واالس

 والتطبيق

Vomer and 
maxilla 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

27 
فهم المفاهيم  ساعة واحدة

واالساسيات 

 والتطبيق

Nasal and 
zygomatic bones 

  
أالمتحان 

 اليومي

28 
فهم المفاهيم  ساعة واحدة

واالساسيات 

 والتطبيق

Lacrimal and 
palatine bones 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

29 
فهم المفاهيم  ساعة واحدة

واالساسيات 

 والتطبيق

Inferior nasal 
conchae 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

30 
هيم فهم المفا ساعة واحدة

واالساسيات 

 والتطبيق

Review                                   

Tutorial and review  
أالمتحان 

 اليومي

   أالمتحان ألنهائي   

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع النظري
 طريقة التعليم 

طريقة 

 التقييم

 ساعة واحدة 1
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Terminology   طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Anatomy of the 

Skin 

 

 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 3
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Muscles   طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 4
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Joint – definition, 
types and 
function 

رسم طريقة االلقاء مع ال 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي



 ساعة واحدة 5
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Nervous system 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 6
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Nervous system 

 

 
االلقاء مع الرسم  طريقة

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 7
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Autonomic 
nervous system 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أمتحان 

الفصل 

 أالول

 ساعة واحدة 8
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 بيقوالتط

Cardiovascular 
system 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 9
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Cardiovascular 
system 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 10
م المفاهيم فه

واالساسيات 

 والتطبيق

Lymphatic system   طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 11
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

The Digestive 
system 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 يوميال

 ساعة واحدة 12
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Accessory organs 
of digestive 

system 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 13
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Respiratory 

system 

 

 

طريقة االلقاء مع الرسم 

توضيحي والشرح على ال

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 14
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Skeletal system   طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 15
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

The  Skull 

 

 
مع الرسم  طريقة االلقاء

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 16
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Cranium   طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 17
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Facial Bones  لقاء مع الرسم طريقة اال

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 18
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Occipital bone 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 19
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Parietal bones 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 20
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Temporal bones 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي



 

 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة
Netter atlas of anatomy 
Clinical anatomy snell 

 المراجع الرئيسية )المصادر(
last anatomy 
Grants Atlas 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت 

  العلمية ،التقارير ،.....(
Netter atlas of anatomy 
Clinical anatomy snell 

  المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،.....

 خطة تطوير المقرر الدراسي

 عقد اجتماعات مع بقية كليات طب االسنان واختيار منهج موحد يخدم طالب طب االسنان

 ساعة واحدة 21
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 لتطبيقوا

Frontal bone 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 22
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

طريقة االلقاء مع الرسم   امتحان فصلي

التوضيحي والشرح على 

power point 

أمتحان 

الفصل 

 الثاني

 ساعة واحدة 23
 فهم المفاهيم

واالساسيات 

 والتطبيق

Sphenoid bone 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 24
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Ethmoid bone 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

 ساعة واحدة 25
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Mandible bone 

 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

26  
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Vomer and 
maxilla 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

27 
فهم المفاهيم  ة واحدةساع

واالساسيات 

 والتطبيق

Nasal and 
zygomatic bones 

  
أالمتحان 

 اليومي

28 
فهم المفاهيم  ساعة واحدة

واالساسيات 

 والتطبيق

Lacrimal and 
palatine bones 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

29 
اهيم فهم المف ساعة واحدة

واالساسيات 

 والتطبيق

Inferior nasal 
conchae 

طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح على 

power point 

أالمتحان 

 اليومي

30 
فهم المفاهيم  ساعة واحدة

واالساسيات 

 والتطبيق

Review                                   

Tutorial and review  
أالمتحان 

 اليومي

   ان ألنهائيأالمتح   



 

 (, مرحلة اولى)تشريح اسناننموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .50

 فرع العلوم االساسية  / المركز علميالقسم ال .51

 \DAN142\تشريح اسنان  رراسم / رمز المق .52

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .53

 سنوي الفصل / السنة .54

 ساعة عملي  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .55

 14/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .56

 أهداف المقرر .57

 اكتساب الطالب مهاره معرفه المفاهيم األساسية لعلم تشريح االسنان -1

 خاصة بمصطلحات تشريح االسنان تزويد الطالب بالمعلومات ال -2

   اكتساب الطالب مهارة معرفية عن صفات كل سن وكل التضاريس الموجودة على سطوح االسنان -3

 الدراسة العملية لشكل السن ونحت كل تفاصيله على الصابون والشمع -4
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .58

  ةاالهداف المعرفي -أ

 

      - ان يفهم الطالب أهمية علم التشريح1أ

ان يعرف الطالب المعلومات األساسية الخاصة بعلم تشريح االسنان ويتعلم ربط هذا العلم مع علوم -2أ

 طب االسنان االخرى

 ان يستطيع الطالب ان يميز شكل كل سن وكذلك يستطيع التمييز بين االسنان العليا والسفلى- 3أ

ان تكون للطالب أسس معرفية عن تشريح االسنان يستطيع من خاللها بناء ركائز صحيحه يعتمد -4أ

  عليها الطالب في المستقبل لنجاحه في الجانب النظري والعملي لمهنته.
  -5أ
   -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -ب 

 الجانب التطبيقي في الساعات العملية في المختبر  - 1ب 

 .الفهم واالدراك واالستيعاب العلمي للمادة – 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

وتكون بخط واضح ومزودة  (Power Point)ت الجانب النظري: يتم بألقاء المحاضرة من خالل البوربوين

 .برسوم وصور توضيحية

 الجانب العملي: يتم ذلك من خالل نحت االسنان على الصابون والشمع

 

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -1

 االختبارات العملية -2

 التقارير النظرية والنشاطات العملية -3

 األسئلة الشفوية -4

 حان اليومياالمت-5    
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 كما مذكور سابقا
 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 كما مذكور سابقا 

 

 



 

 

 

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

 تحفيز الطالب على التفكير وطرح األسئلة العلمية بدون تردد -1د

الصحيحة لدى الطالب التي تجعل منة عنصر ناجح في المجتمع  ةبناء األسس العلمية واإلنساني -2د

 مستقبال  

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .1

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم عليمطريقة الت

1 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات
 والتطبيق 

Terminology 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية 

2 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات
 والتطبيق 

Formulae for 
Human Teeth 

يقة االلقاء مع الرسم طر

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

3 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات
 والتطبيق 

Tooth 
Numbering 

System 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

4 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات
 والتطبيق 

LANDMARKS 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

5 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات
 والتطبيق 

The permanent 
maxillary 
Incisors 

رسم طريقة االلقاء مع ال

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

6 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات
 والتطبيق 

The permanent 
maxillary 

incisors 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

 
7 

 

 

 

ة واحدة ساع

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات
 والتطبيق 

Maxillary 
Lateral incisors  

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

 
8 

 

 

 

ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Maxillary 
Lateral Incisors 

االلقاء مع الرسم طريقة 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

9 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Mandibular 

incisors 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

10 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

The Permanent 
Canines 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

11 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

The Permanent 
Canines 

مع الرسم  طريقة االلقاء

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

12 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Maxillary 

Premolars 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

13 
عة واحدة سا

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

 امتحان فصلي
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

امتحان الفصل 

 األول 

14 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

Permanent 
Mandibular 1st 

طريقة االلقاء مع الرسم 

ي والشرح التوضيح

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية



 power point على  Premolar والتطبيق 

15 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Mandibular 2nd 

Premolar 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

16 
ساعة واحدة 

  نظري

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Maxillary 

Molars 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

17 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Maxillary 

Molars 

 طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

18 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Maxillary 

second molars  

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

19 
احدة ساعة و

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Mandibular 

molars 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

20 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Mandibular 

molars 

اء مع الرسم طريقة االلق

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

21 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Tooth 
development 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

22 
ساعة واحدة 

 ظري ن

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Maxillary 
deciduous teeth 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

23 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Maxillary 
canine 

طريقة االلقاء مع الرسم 

ي والشرح التوضيح

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

24 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Mandibular 
deciduous teeth 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

25 
ساعة واحدة 

 نظري 

لمفاهيم فهم ا

 واألساسيات

 والتطبيق 

Mandibular 
deciduous teeth 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

26 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

 امتحان فصلي
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

امتحان الفصل 

 الثاني 

27 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Principle 
differences 

between 
deciduous and 

permanent 
teeth 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

28 
ساعة واحدة 

  نظري

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 
Pulp cavity  

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

29 
ساعة واحدة 

 نظري 

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 
Pulp cavity 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power point على 

االمتحان اليومي 

 واالسئلة الشفوية

االمتحان اليومي  Review Tutorial andفهم المفاهيم ساعة واحدة  30



 

 اجلزء العملي :

 واألساسيات نظري 

 والتطبيق 
review واالسئلة الشفوية 

      

 بنية المقرر11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم ريقة التعليمط

1 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 
Terminology 

الرسم التوضيحي   

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية 

2 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Formulae for 
Human Teeth 

توضيحي الرسم ال

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

3 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Tooth 
Numbering 

System 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

4 
ساعة 2

 عملي

هيم فهم المفا

 واألساسيات

 والتطبيق 
LANDMARKS 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

5 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

The 
permanent 
maxillary 
Incisors 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 لشمع والصابونعلى ا

االسئلة 

 الشفوية

6 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

The 
permanent 

maxillary 
incisors 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

 األسئلة

 الشفوية

 

7 

 

 

 

ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Maxillary 
Lateral 

incisors  

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

 

8 

 

 

 

ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Maxillary 
Lateral 

Incisors 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

سئلة اال

 الشفوية

9 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Mandibular 

incisors 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

االسئلة 

 الشفوية



 على الشمع والصابون

10 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

The 
Permanent 

Canines 

وضيحي الرسم الت

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

11 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

The 
Permanent 

Canines 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

12 
ساعة 2

 عملي

هيم فهم المفا

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Maxillary 

Premolars 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

13 
ساعة 2 

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 
 امتحان فصلي

تم االمتحان بالنحت على 

 الشمع
امتحان 

  األولالفصل 

14 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Mandibular 1st 

Premolar 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

15 
ساعة 2 

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Mandibular 
2nd Premolar 

وضيحي الرسم الت

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

16 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Maxillary 

Molars 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

17 
ساعة 2

 عملي

المفاهيم فهم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Maxillary 

Molars 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

18 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Maxillary 

second molars  

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

19 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Mandibular 

molars 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

20 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Permanent 
Mandibular 

molars 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

21 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Tooth 
development 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 ونعلى الشمع والصاب

االسئلة 

 الشفوية

22 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

Maxillary 
deciduous 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
االسئلة 

 الشفوية



 البنية التحتية 12

 الكتب المقررة المطلوبة -9

1-TOOTH FORM  

2-Anatomy, physiology and occlusion 

المراجع الرئيسية  -10

 )المصادر(

2-Anatomy, physiology and occlusion 
 1-TOOTH FORM  

 

ي يوصى بها الكتب والمراجع الت ( ذ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Google scholer, research gates                              

                               

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ر

.....، 

1-Pumbed 
 2-الكتب العلمية االلكرتونيىة 

 3-ةمكتبة كلية طب االسنان االلكرتوني  

ونحت السن   teeth point والتطبيق 

 على الشمع والصابون

23 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Maxillary 
canine 

يحي الرسم التوض

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

24 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Mandibular 
deciduous 

teeth 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

25 
ساعة 2

 عملي

مفاهيم فهم ال

 واألساسيات

 والتطبيق 

Mandibular 
deciduous 

teeth 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

26 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 
 امتحان فصلي

تم االمتحان بالنحت على 

 الشمع
امتحان 

 الفصل الثاني 

27 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 

Principle 
differences 

between 
deciduous and 

permanent 
teeth 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

28 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 
Pulp cavity  

التوضيحي  الرسم

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة  

 الشفوية

29 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 واألساسيات

 والتطبيق 
Pulp cavity 

الرسم التوضيحي 

 power والشرح على 
point   ونحت السن

 على الشمع والصابون

االسئلة 

 الشفوية

30 
ساعة 2

 عملي

فهم المفاهيم 

 األساسياتو

 والتطبيق 
Review 

Tutorial and 
review 

االسئلة 

 الشفوية



 خطة تطوير المقرر الدراسي13

 التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف واالضافة واالستبدال  -1

 استعمال طرائق تدريسية حديثة حسب طبيعة المادة  -2

 استعمال وسائل تقويمية حديثة -3

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (, مرحلة ثالثة)امراض عامةنموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر

 

 كليه طب االسنان -جامعه تكريت المؤسسة التعليمية .1

 فرع العلوم األساسية / المركز علميالالقسم  .2

 Fyco3dm \ االمراض العامة اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعه 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021\6\16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 العامة   معرفه وفهم مبادئ واساسيات ماده االمراض-1

تمكين الطلبة من الحصول على المعلومات المتعلقه باألمراض العامة لجسم االنسان وعالقتها بصحه  -2

 و االسنان الفم

 اكتساب الطالب مهاره معرفيه بامهية االمراض العامه-3

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

 االهداف المعرفية -أ
 من الحصول على المعرفة والفهم لألمراض العامةتمكين الطلبة  -1أ

 تمكين الطلبة من معرفه وفهم امراض كل جهاز من اجهزه الجسم -2أ

 ان يكتمل تصور الطالب عن االمراض العامة ويكون قادرا على التحليل واالستنتاج والتطبيق  -3أ
 تاهيل الطلبه لالنتقال الى مرحلة دراسة طرق عالج هده االمراض -4أ
  -5أ
   -6أ



 

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 المهارات التخطيطية )اعداد الطالب بالشكل الذي يمكنه من وضع الخطط الفعالة إلدارة الدرس مثال معرفه–- 1ب
 معلومات سابقه عن مستوى المتعلمين, صياغه  االهداف السلوكية للدرس, أختيار الطرق التدريسية الفعالة

 هارات التنفيذية) تهيئه الطالب لتكون لدية القدره على التهيئه للدرس, اداره الصف, عرض أألسأله(.الم  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 وعلى شكل فيدوية والشرح والتوضيح PDFأرسال المحاضرة على شكل -1

 لتشكيل المجاميع الطالبية واعداد ورش عمل على منصات التواص -2

 ((Meeting, Class room and you tube استخدام منصات التواصل متل -3

 التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي -4

 Experimental Learning التعلم التجريبي -5

 Application Learning تطبيق التعليم -6

 

 طرائق التقييم      

 أالختبارات النظرية  -1

 أالختبارات العملية-2

 لتقارير والدراساتا -3

 االمتحانات اليومية -4

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 العداد والتقويم-1ج

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االستنتاجات والتقييم   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 كما مدون انفا

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 كما مدون انفا

 

 

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

 تقدمي جمموعه من النصائح واالرشادات اليت تصب يف مصلحه الطالب لتطور املهارات لدية -1 -1د
 

 العمل اجلماعي وروح التعاون -2د

 اداره الوقت وحتديد االولويات -3د

 اده واالدارةالقي    -4د

 غرس مبدأ املتابعة والتوجية الذايت عند الطالب لتطوير مهاراته -5د

 العمل على ابراز شخصيه الطاب من خالل االستاذ القدوة. -6د
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األسبو

 ع
الساعا

 ت
اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

اهيم االساسيات فهم المف 2 1

 والتطبيق
مقدمه في علم 

 االمراض
 PDFمحاضره- 

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضرة -

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

فهم المفاهيم االساسيات  2 2-3

 والتطبيق
 PDFمحاضره-  أالصابه الخلوية

 محاضره فيديوية -

محاضرة شرح ومناقشه ال-

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

فهم المفاهيم واالساسيات  2 4-5

 والتطبيق
تكييف الخليه 

 لألصابه
 PDFمحاضره- 

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضرة -

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

يم واالساسيات فهم المفاه 2 6

 والتطبيق
 PDFمحاضره-  االلتهاب الحاد

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضره -

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

فهم المفاهيم واالساسيات  2 7

 والتطبيق
 PDFمحاضره-  أاللتهاب المزمن

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضره -

 Meetلى ع

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

فهم المفاهيم واالساسيات  2 8

 والتطبيق
 PDFمحاضره-  التئام الجروح

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضره -

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

9 

 
 

2 

 

 

 فهم المفاهيم

 والتطبيق واالساسيات
 

 االورام

 

 

 

 

  

 PDFمحاضره-
 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضره -

 Meetعلى 

 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

 

10 

 

 

 فهم المفاهيم 2

 واالساسيات والتطبيق

   ديناميكية الدم

 PDFمحاضره-
 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضره -

 Meetعلى 

ألسأله والمناقشة وعمل أ

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

  

 

11 

 

 فهم المفاهيم 2

 واالساسيات والتطبيق

امراض األوعية 

الدموية ,ساليدات 

النسيج المرضي 

الخاصة باألوعية 

 الدموية

  

 PDFمحاضره-
 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضره -

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 متحانات الفصلية والمفاجئةاال

 

12-

13 

 فهم المفاهيم 2

 واالساسيات والتطبيق

أمراض القلب 

 الوعائية

ساليدات النسيج 

 المرضي

 

 

 

 

 

 

 PDFمحاضره-
 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضره -

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

 

 فهم المفاهيم 2 14

 سيات والتطبيقواالسا

الحمى 

 ةالروماتيزمي

 الحاده

ساليدات النسيج 

 المرضي

  

 PDFمحاضره-
 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضرة -

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

 

15 

 

 

2 

 

 

 فهم المفاهيم

 واالساسيات والتطبيق

 

التهاب الغالف 

الداخلي لعضله 

 لقلبا

 PDFمحاضره- 
 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضره -

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساليدات النسيج 

 المرضي

 

 Meetعلى 

16 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 فهم المفاهيم

 واالساسيات والتطبيق

 

 

 

 

أمراض خاليا الدم 

 الحمراء

  

 PDFمحاضره-
 محاضره فيديوية -

قشه المحاضرة شرح ومنا-

 Meetعلى 

 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

17 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 فهم المفاهيم

 واالساسيات والتطبيق

 

 

 

 

فقر الدم الناجم عن 

زياده تكسر خاليا 

 الدم الحمراء

ساليدات النسيج 

المرضي الخاصة 

 بالموضوع

  

 PDFمحاضره-
 محاضره فيديوية -

ه المحاضرة شرح ومناقش-

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

 فهم المفاهيم 4 18

 واالساسيات والتطبيق

 

فقر الدم الناجم عن 

النق  في انتاج 

كريات الدم 

 الحمراء

ساليدات النسيج 

المرضي الخاصة 

 بالموضوع

 PDFمحاضره- 
 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضرة -

 Meetى عل

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

 فهم المفاهيم 2 19

 واالساسيات والتطبيق

 

اضطرابات 

 النزيف

 PDFمحاضره- 
 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضرة -

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

 فهم المفاهيم 2 20

 والتطبيق واالساسيات

 

علم الجينات 

 الوراثية

 PDFمحاضره- 
 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضرة -

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

 فهم المفاهيم 2 21

 واالساسيات والتطبيق

 PDFمحاضره-  االمراض المناعية
 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضرة -

 Meetعلى 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 االمتحانات الفصلية والمفاجئة

 

22 

 

2 

 

 فهم المفاهيم

 واالساسيات والتطبيق

 

أمراض الجهاز 

 التنفسي

ساليدات النسيج 

المرضي  خاص 

 بالجهاز

 

 

 

 

 

 

 

 PDFمحاضره-
 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه المحاضرة -

 Meetعلى 

 

أألسأله والمناقشة وعمل 

 الفصلية والمفاجئةاالمتحانات 



 

 

 

 

 الجزء العملي
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

فهم المفاهيم االساسيات  2 1

 والتطبيق
مقدمه في علم 

 االمراض
 PDFمحاضره- 

 محاضره فيديوية -

 شرح ومناقشه-

 Meetالمحاضرة على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

فهم المفاهيم االساسيات  2 2-3

 والتطبيق
 PDFمحاضره-  أالصابه الخلوية

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضرة على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

م واالساسيات فهم المفاهي 2 4-5

 والتطبيق
 PDFمحاضره-  تكييف الخليه لألصابه

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضرة على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

فهم المفاهيم واالساسيات  2 6

 والتطبيق
 PDFمحاضره-  االلتهاب الحاد

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه -

 Meetره على المحاض

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

فهم المفاهيم واالساسيات  2 7

 والتطبيق
 PDFمحاضره-  أاللتهاب المزمن

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضره على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

ات فهم المفاهيم واالساسي 2 8

 والتطبيق
  التئام الجروح

 

 

 

 

 PDFمحاضره-

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضره على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة



9 

 

 

2 

 

 

 فهم المفاهيم

 واالساسيات والتطبيق

 

 االورام

 

 

  

 PDFمحاضره-

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضره على 

 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 

10 

 

 

 فهم المفاهيم 2

 واالساسيات والتطبيق

 PDFمحاضره-  ديناميكية الدم

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضره على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 

 

 

11 

 

 فهم المفاهيم 2

 ساسيات والتطبيقواال

امراض األوعية 

الدموية ,ساليدات 

النسيج المرضي 

الخاصة باألوعية 

 الدموية

 -PDFمحاضره- 

 محاضره فيديوية

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضره على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 

 فهم المفاهيم 2 12-13

 واالساسيات والتطبيق

 ئيةأمراض القلب الوعا

ساليدات النسيج 

 المرضي

 محاضره فيديويةPDFمحاضره-  

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضره على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 فهم المفاهيم 2 14

 واالساسيات والتطبيق

 ةالحمى الروماتيزمي

 الحاده

ساليدات النسيج 

 المرضي

 -PDFمحاضره- 

 محاضره فيديوية

ومناقشه  شرح-

 Meetالمحاضرة على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 

15 

 

 

2 

 

 

 

 فهم المفاهيم

 واالساسيات والتطبيق

 

التهاب الغالف 

 الداخلي لعضله القلب

ساليدات النسيج 

 المرضي

 

 PDFمحاضره- 

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضره على 

 

اقشة وعمل أألسأله والمن

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

16 

 

 

 

2 

 

 

 

 فهم المفاهيم

 واالساسيات والتطبيق

 

  

أمراض خاليا الدم 

 الحمراء

 -PDFمحاضره- 

 محاضره فيديوية

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضرة على 

 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

17 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 فهم المفاهيم

 سيات والتطبيقواالسا

 

 

فقر الدم الناجم عن 

زياده تكسر خاليا الدم 

 الحمراء

ساليدات النسيج 

المرضي الخاصة 

 بالموضوع

 

 

 

 

 -PDFمحاضره-

 محاضره فيديوية

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضرة على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

فقر الدم الناجم عن  فهم المفاهيم 4 18

النق  في انتاج 

أألسأله والمناقشة وعمل  PDFمحاضره- 

االمتحانات الفصلية 



 

  

 واالساسيات والتطبيق

 

 كريات الدم الحمراء

ساليدات النسيج 

المرضي الخاصة 

 بالموضوع

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضرة على 

 والمفاجئة

 فهم المفاهيم 2 19

 واالساسيات والتطبيق

 

 PDFمحاضره-  زيفاضطرابات الن

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضرة على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 فهم المفاهيم 2 20

 واالساسيات والتطبيق

 

 -PDFمحاضره-  علم الجينات الوراثية

 محاضره فيديوية

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضرة على 

مل أألسأله والمناقشة وع

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 فهم المفاهيم 2 21

 واالساسيات والتطبيق

 -PDFمحاضره-  االمراض المناعية

 محاضره فيديوية

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضرة على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 

22 

 فهم المفاهيم 2

 واالساسيات والتطبيق

أمراض الجهاز 

 فسيالتن

ساليدات النسيج 

المرضي  خاص 

 بالجهاز

 PDFمحاضره- 

 محاضره فيديوية -

شرح ومناقشه -

 Meetالمحاضرة على 

أألسأله والمناقشة وعمل 

االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 البنية التحتية 12

 كتاب االمراض العامه روبنز الكتب المقررة المطلوبة-1

  المراجع الرئيسية )المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها -3

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 اطلس النسيج املرضي

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت -4

.....، 
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 طرائق التقييم    

 كما مدون انفا   -1        

 

 ف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 

 كما مدون انفا -1

  



 بنية المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع النظري

1 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Introduction about 

medical biology 

ت اضراطريقة القاء المح

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

2 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Microorganisms ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

3 

 ساعات  2
اهيم فهم المف

واالساسيات 

 والتطبيق

Structure of bacterial 

cells 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

4 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Mod of nutrition in 

bacterial 

ت طريقة القاء المحاضرا

توضيح على الشرح وال

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

5 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Genetic exchange in 

bacterial 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

6 

 ساعات  2
اهيم فهم المف

واالساسيات 

 والتطبيق

Bacteria and disease ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

7 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Introduction about 

Rickettsia and viruses 

ت طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على  الشرح

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

8 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Structure and 

multiplication of virus 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

9 

 ات ساع 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Introduction about 

parasitology 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

10 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Parasitic protozoa, 

Intestinal protozoa, 

amoebas 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

11 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Entamoeba histolytica 

& Entamoeba coli 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 لكالسروماليوتيوب وا

 أالمتحان اليومي

12 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Introduction about 

Helminthes, Trematoda 

(Flukes) 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

13 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 لتطبيقوا

Cestodes (Tape worms) ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي



14 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Nematodes (Round 

worms) 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 ليوتيوب والكالسروما

 أالمتحان اليومي

15 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Some definition in 

microbiology 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

   امتحان نصف السنة  ساعات  2 

16 

 ساعات  2
المفاهيم  فهم

واالساسيات 

 والتطبيق

Introduction about cell 

biology and cell theory 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

17 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Chemical composition 

of protoplasm 

ت ريقة القاء المحاضراط

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

18 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Structure of the 

eukaryotic cell 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 متحان اليوميأال

19 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Biologically Important 

molecules , Inorganic 

component, water, acid 

and bases, salt 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

20 

 ساعات  2
المفاهيم  فهم

واالساسيات 

 والتطبيق

Organic component, 

Carbohydrates 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

21 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Organic component, 

Proteins 

ت طريقة القاء المحاضرا

لشرح والتوضيح على ا

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

22 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Protein Synthesis ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

23 

 ساعات  2
يم فهم المفاه

واالساسيات 

 والتطبيق

Organic component, 

Lipids    

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

24 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Release of the energy ت طريقة القاء المحاضرا

 الشرح والتوضيح على

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

25 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Cell division and cell 

cycle 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

26 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

ساسيات واال

 والتطبيق

Introduction about 

genetics 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

27 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Mendel's laws ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

يت و مواقع الكوكل م

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

28 
فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

Sex-determination 

system 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 
 أالمتحان اليومي



 

 

مواقع الكوكل ميت و  والتطبيق

 اليوتيوب والكالسروم

29 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Chromosomal 

crossover and Genetic 

linkage 

ت طريقة القاء المحاضرا

الشرح والتوضيح على 

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

30 
 ساعات  2

 

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Sex-Linked Genes,  Sex 

Linked Disorders 

ت طريقة القاء المحاضرا

ضيح على الشرح والتو

مواقع الكوكل ميت و 

 اليوتيوب والكالسروم

 أالمتحان اليومي

   االمتحان النهائي   



 الجزء العملي    بنية المقرر .11

األس

 بوع
 الساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم العملي

1 
فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Biological 
safety 

Protocols 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

على مواقع الكوكل  والتوضيح

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

2 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Biological 
Laboratory 

instruments 
and tools 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 يوتيوب والكالسرومميت و ال

أالمتحان 

 اليومي

3 
فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Structure of 
bacterial cells 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

4 
فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Types of 
culture 

medium 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

5 
فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Staining 
techniques 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 مميت و اليوتيوب والكالسرو

أالمتحان 

 اليومي

6 
فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Staining 
techniques 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

7 
فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Inoculation 
and culturing 

techniques 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

8 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Dilution 
preparation 

of bacteria 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ومميت و اليوتيوب والكالسر

أالمتحان 

 اليومي

9 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Bacterial 
counting 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

10 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Ameba 
:Characteriza

ton 
Identification 

of slides 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

11 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

E. histolytica 
& E. coli  

:Characteriza
ton 

Identification 
of slides 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

التوضيح على مواقع الكوكل و

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

12 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Trematoda  
:Characteriza

ton 
Identification 

of slides 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 ليوميا

 

 

 

 

 



13 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Cestodes  
:Characteriza

ton 
Identification 

of slides 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

14 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Nematodes  
:Characteriza

tion 
Identification 

of slides 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

15 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Sterilization 
and 

Disinfection 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

يح على مواقع الكوكل والتوض

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

     ساعات  2 

16 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Laboratory 
and 

Differential 
Diagnosis 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

17 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Cytoplasmic 
organles 

:Characteriza
tion 

Identification 
of slides 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

18 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Structure of 
the 

eukaryotic 
cell 

:Characteriza
tion 

Identification 
of slides 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

19 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Inorganic 
component 

:Characteriza
tion  

Identification 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

20 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Organic 
component, 

Carbohydrate
s:Characteriz

ation 
Identification 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

على مواقع الكوكل  والتوضيح

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

21 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Proteins:Char
acterization 

Identification 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

22 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Protein 
Synthesis:Cha
racterization 

Identification 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي



 

 البنية التحتية   12
 الكتب المقررة المطلوبة -11

 
 النصوص االساسية

 المراجع الرئيسية )المصادر( -12

1-Sherris medical microbiology,3ed, 2000, 

2- Foundation of parasitology,7ed,2005,  

3-Molecular Biology 2nd Edition 

ي يوصى بها )المجالت الكتب والمراجع الت ( ز

  العلمية ،التقارير ،.....(

1-Sherris medical microbiology,3ed, 2000, 

2- Foundation of parasitology,7ed,2005, 

3-Molecular Biology 2nd Edition 

 المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،..... ( س

Google classroom 
Google meet 

You tub 

 مقرر الدراسيخطة تطوير ال .12

 تحديث المصادر المستخدمة قدر االمكان  -1
 استخدام مواقع االلكترونية ودمجها مع التعليم الحضوري في الكليات -2

of figure 

23 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Lipids:Charac
terization 

Identification 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

24 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Type of 
energy 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

المتحان أ

 اليومي

25 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Cell division 
and cell cycle 
:Characteriza

tion 
Identification 

of slides 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

26 

فهم المفاهيم  ساعات  2

االساسيات و

 والتطبيق

Genetic 
equalizations 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

27 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Genetic 
equalizations 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

كل والتوضيح على مواقع الكو

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

28 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Genetic 
equalizations 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

29 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Genetic 
equalizations 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 ميت و اليوتيوب والكالسروم

أالمتحان 

 اليومي

30 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

Tutorial and 
review 

ت الشرح طريقة القاء المحاضرا

والتوضيح على مواقع الكوكل 

 السرومميت و اليوتيوب والك

أالمتحان 

 اليومي

      



 (,مرحلة اولى)اللغة العربيةنموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 فرع العلوم األساسية  المركز/ القسم العلمي  .2

 ARB  128اللغة العربية  رمز المقرر/ اسم  .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 60 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 8/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعرف على مفهوم مادة اللغة العربية والتطور التاريخي لها     

لى دراسة فروع اللّغة التعّرف على مواطن الجمال في اللّغة العربّية وآدابها، وأن يكتسب الطالب القدرة ع
 العربّية.

  
تمكين الطالب من القراءة الصحيحة، وأن يكتسب القدرة على استعمال اللغة استعماالً صحيحاً في 

االّتصال مع اآلخرين؛ كالسرعة وجودة اإللقاء وحسن التعبير، وتعويده حسن االستماع لما يسمع مما 
 ييّسر له أموره ويعينه على قضاء حوائجه.

 يف الطالب بألفاظ اللّغة العربّية الصحيحة وتراكيبها وأساليبها السليمة بطريقة مشوقة وجذابة.تعر

تعويد الطالب التعبيرات السليمة الواضحة عن أفكاره وما يقع تحت حواسه نطقاً وكتابة وحسن استخدام 
 عالمات الترقيم.

 ممخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقيي .1

 ا االهداف المعرفية . -أ

 أن يكون لدى الطالب الفهم االساسي لهذه المادة بشكل عام   -1أ

 أن تتصف العالقة بين المفاهيم األساسية للغة العربية مقارنة لبعض المجتمعات بشكل عام -2أ

 تهدف الدراسة إلى إعطاء مفهوم للمهارات التعليمية، ومفهوم جودة التعليم. -3أ
 .الطلبة بالمعارف الحديثة في حقل اللغة العربية تزويد -4أ -1
 -5أ



 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب 

 الفهم واالستيعاب للمادة لدى الطالب  – 1ب 

 المالحظة والمشاركة والتفاعل واالدراك        - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة القاء المحاضرات الشرح والتوضيح  -1

 المناقشة والمشاركة في المحاضرة الختبار مهارات الفكرية  لدى الطلبة -2

 .طرح اسئلة فكرية بكل ما يتعلق باللغة العربية -3
 .عمل فريق ومجاميع من الطلبة لمناقشة مواضيع مرتبطة باللغة العربية  -4
 

 طرائق التقييم      

 

 إعداد واجبات اسبوعية للطلبة  -1

 الشهرية  للطلبةاالمتحانات اليومية و -2

 االلتزام بالحضور والمشاركة والتفاعل لدى الطلبة  -3

 .امتحانات يومية متفق عليها او غير متفق عليها مسبقا -4

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 .توجه الطلبة نحو البحث عن المعلومة المفيدة واالبتعاد عن تراكم المعلومات الغير مفيدة -1ج -1
و كيفية البحث عن البحوث الرصينة ذات الصلة بتخصصهم عبر شبكات توجيه الطلبة نح  -2ج -2

 االنترنيت 
   -3ج

   -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .تعليم الطلبة كيفية التفكير والتحليل واالستنباط بشكل علمي صحيح -1
 .لميةتشجيع الطلبة على طرح االسئلة الفكرية واالتيان بكل ماهو جديد لخدمة الجوانب الع -2

 

 طرائق التقييم    

 .المشاركة بالتحضير اليومي -1
 االمتحانات الشهرية والفصلية  -2
سحب مواضيع حديثة خاصة باللغة العربية واعداد ورقة بحثية بها لغرض مناقشتها او طرحها على  -3

 .الطلبة االخرين 

 

 
 

 

 قابلية التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة ب-د 

, مهارات االطالع على الكتب والبحوث الحديثة  ذات الصلة بالتخص  العام لغة العربية  -1د -1
 .والتخص  الدقيق للغة العربية

 . مهارة استخدام االنترنيت وطرائق البحث في المواقع رصينة -2د -2
    -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 مدون أنفا كما -1

 



 

 

 

 طرائق التقييم          

 كما مدون أنفا -1

 

 

 

 بنية المقرر .9

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مادة القرآن الكريم 2       1

شرح وحفظ قصة 

  أصحاب الكهف

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

2 
      2 

 
  

شرح وحفظ سورة 

 الضحى

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

3  2   

شرح وحفظ قصة النبي 

  موسى مع العبد الصالح

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

4       2  

شرح وحفظ قصة ذي 

   القرنين

طريقة القاء 

لمحاضرات ا

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

5 
      2 

 
 

شرح وحفظ آيات في 

  اآلداب االجتماعية

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

 مادة االدب  2  6

قصيدة من شعر عمر بن 

 كلثوم

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

أ متحان الفصل 

  األول

7       2  

قصيدة من شعر دريد بن 

  الصمة

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

8 
      2 

 
 

طريقة القاء   قصيدة من شعر المتنبي

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

9  2   

قصيدة من شعر 

 الجواهري

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

10       2  
 

نبذة مختصرة عن فنون 

  االدب

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 االمتحان اليومي



 والتوضيح

11 
  

 
 

Exam 
  

 مادة النحو  2  12

طريقة القاء   اقسام الكالم

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

13       2  

طريقة القاء    المبتدأ والخبر

المحاضرات 

الشرح 

حوالتوضي  

 االمتحان اليومي

14 
      2 

 
 

طريقة القاء    كان واخواتها

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

15  2   

طريقة القاء    الحال

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

16       2  

طريقة القاء    التمييز

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

17 
      2 

 
 

طريقة القاء   االستثناء

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

18  2   

طريقة القاء  العدد 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

 الصرف 2       19

ابواب الفعل الثالثي 

 المجرد

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

20 
      2 

 
 

الصرفي الميزان طريقة القاء   

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

21  2   

المشتقات اسم الفاعل 

  والمفعول

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

22       2  

صيغة المبالغة والصفة 

 المشبَّهه واسم التفضيل

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

اليومي االمتحان  

23 
      2 

 
 

المنقوص والمقصور 

  والممدود

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

24  2   

طريقة القاء  النسب

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

 اإلمالء العربي 2       25

طريقة القاء  الالم الشمسية والقمرية

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي



26 
      2 

 
 

طريقة القاء   عالمات الترقيم

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

27  2   

طريقة القاء  همزتا الوصل والقطع

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

28       2  

طريقة القاء   كتابة الضاد والظاء

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

حان اليومياالمت  

29 
      2 

 
 

كتابة التاء المبسوطة 

  والمربوطة

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

30  2   

الهمزة المتوسطة على 

  االلف والواو والياء

طريقة القاء 

المحاضرات 

الشرح 

 والتوضيح

 االمتحان اليومي

 البنية التحتية  .10

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 بن محمد بن سعيد : المؤلف العربية، اللغة قواعد في موجزال

 بيروت - الفكر دار : الناشر ،(هـ1417 : المتوفى) األفغاني أحمد
 م2003 - هـ1424 : الطبعة لبنان، –

 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2
اللغة العربية معناها ومبناها، المؤلف: تمام حسان عمر، الناشر: 

 م2006-هـ1427الخامسة  عالم الكتب، الطبعة:

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (1

 .....( المجالت العلمية ،التقارير ،)
كل الكتب والمراجع والبحوث والمجالت الحديثة على شبكة 

 االنترنيت

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (2

،..... 

كافة المقاالت واالبحاث والحالت الدراسية العربية ذات 
 مواقعالدقيق في اللغة العربية والمتوافرة على االختصاص 

 الويب

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

      تتضمن الخطة اضافة بعض من مفردات مادة اللغة العربية كونها من المواد االساسية في اللغة العربية
 

 

 

 

 

 

 

 



 (,مرحلة ثالثة )االجنةنموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية طب األسنان –جامعة تكريت  التعليميةالمؤسسة  .13

 فرع العلوم األساسية القسم الجامعي / المركز .14

 EMBRYOLOGY/ EMB452 اسم / رمز المقرر .15

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .16

 أشكال الحضور المتاحة .17
 عن التعلم باإلضافة الى وأساسي قائم أمر الطالب حضور

 بعد

 لثالثةالمرحلة ا الفصل / السنة .18

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .19

 1/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .20

 أهداف المقرر .21

 اعطاء فكرة للطالب عن االجنة واالنسجة المكونة لها . -13

تمكين الطالب من معرفة اساليب العالجات الحديثة واالمنة وكيفية التعامل مع المشاكل  -14

لجنيني للذرية واالمهات على حد سواء والتي تؤثر على الصحية التي من الممكن ان ترافق النمو ا

 األسنان .

15-  

16-  

 

 

 

 

 

 
 

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

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

المتاحة. والبد التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 المعرفة والفهم -أ
 
ان بلم الطالب بجميع أنواع األنسجة الجنينية التي توجد حول االسنان ووضيفة وخصائ  كل    -1أ

 نوع .

 طرائق العلمية في معالجة االمراض التي قد تصيب االجنة وغيرها .ان يتعلم الطالب ال   -2أ

 -3أ
 -4أ
 -5أ
 -6أ

 
 المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 واضح علمي اساس على امراض االجنة قضايا الطالب يناقش أن - 1ب 

 . النمو الجنينيدراسة  خالل من بطب االسنان مايتعلق بكل علمي بشكل الطالب مناقشة – 2ب 

 المقرر هذا مجال في و البحوث  اجراء المعالجات على الطالب حث – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 .(التوضيح و الشرح( المحاضرات القاء -25
 المحاضرة ,التعليمية االفالم( للتدريس كمعينات التكنولوجية التعليمية الوسائل استخدام -26

 .(االلكترونية
 .المتعلم حول المتمركز التعلم بيئة دعم خالل من وذلك الذاتي التعلم طريقة -27
 .التعلم أساليب كأحد المكتبة استخدام على الطالب حث -28

 طرائق التقييم

 التحريرية االختبارات -13
 الشفهية االختبارات -14
 اليومية المشاركات -15
16-  
 مهارات التفكير -ج

 

 يناقش الطالب قضايا االجنة ومشكالتها غلى اساس علمي واضح  -1ج

 لب قادر على التعامل مع اصابات االجنة وامراضها.ان يكون الطا  -2ج

 ان يكون الطالب قادر على تحديد المشكلة وتحديد اسلوب حلها  -3ج

 ينمي الطالب مهاراته الشخصية بحيث يكون قادر على الحل بسرعة واتقان في ان واحد  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرة -9
 المناقشة -10
 طرح االسئلة -11
 عمليةالمعالجات ال -12
 

 

 

 طرائق التقييم
 االختبارات التحريرية -7
 االختبارات الشفهية -8
 االختبارات العملية ومتابعة انجازات الطالب العالجية -9

 



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

 

 لطبي والعلوم االخرى.تنمية قدرات الطالب للربط بين علم االجنة ا -1د

 محاولة الطالب استخدام علم االجنة الطبي في معالجة مشاكل صحية مختلفة. -2د

 -3د

 -4د
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1 
ان يلم الطالب ببعض 

 التعاريف
Definitions: 

 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

2 1 
يتعرف الطالب على 

االسبوع االول للنمو 

 الجنيني

Development 

of embryo:1
st

 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

3-4 2 
يتعرف الطالب على 

االسبوع الثاني للنمو 

 الجنيني

Development 

of embryo 

:2nd w 

 المحاضرة والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

5-7 3 
يتعرف الطالب على 

االسبوع الثالث للنمو 

 الجنيني

Development 

of embryo :3rd 

w 

 المحاضرة والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

      امتحان فصلي

8 1 
يتعرف الطالب على 

 األرومة التغذوية

Development 

of the 

trophoblast 

 المحاضرة والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

9-10 2 
للنمو يتعرف الطالب على 

الجنيني من االسبوع 

 الثالث الى االسبوع الثامن

Development 

from Third to 

eight weeks 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

11 1 
 يتعرف الطالب على

 العرف العصبي خاليا
neural crest 

cells 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

12 1 
تمايز  ىيتعرف الطالب عل

 األكتوديرم
Ectoderm 

differentiation 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

13-15 3 
تمايز  يتعرف الطالب على

 الميزوديرم
Mesoderm 

differentiation 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

    السنة نصف امتحان

16 1 
 يتعرف الطالب على

 الردهات البلعومية
Pharyngeal 

Pouches 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

 المحاضرة والشرح Review استعراض 2 17-18
االسئلة 

 والمناقشة

19 1 
االخاديد البلعومية 

واالمراض المصاحبة 

 لها

pharyngeal 

clefts and 

Defects 

Involving the 

Pharyngeal 

Region 

 المحاضرة والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

 اللسان 1 20
Tongue   

 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

 االرتباطات السريرية 1 21
Clinical 

Correlates 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

     فصلي امتحان

 المحاضرة والشرح Thyroid Gland الغدة الدرقية 1 22
االسئلة 

 والمناقشة

23 1 
القناة اللسان درقية 

وتشوعات الغدة 

 الدرقية

Thyroglossal 

Duct and 

Thyroid 

Abnormalities 

 المحاضرة والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

االسئلة  المحاضرة والشرح Face الوجه 2 25 -24



 البنية التحتية 12

 T.W.Sadler الكتب المقررة المطلوبة -13

المراجع الرئيسية  -14

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( ش

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Google scholer, research gates                              

                               

رونية ،مواقع المراجع االلكت ( ص

 االنترنيت ،.....

1-Pumbed 
 2-الكتب العلمية االلكرتونيىة 

 3-مكتبة كلية طب االسنان االلكرتونية  
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .24

 تحديث المصادر المستخدمة قدر االمكان  -3
 استخدام مواقع االلكترونية ودمجها مع التعليم الحضوري في الكليات -4

 

 

 

 

 

 والمناقشة

26 1 
تطور القناة الدمعية 

 االنفية والخدين

Nasolacrimal 

duct& cheeks 

development 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

 المحاضرة والشرح Facial Clefts ديد الوجهيةاالخا 1 27
االسئلة 

 والمناقشة

28 1 
التجاويف والجيوب 

 االنفية 

Nasal Cavities 

and paranasal 

sinuses 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

 المحاضرة والشرح Review استعراض 2 29-30
االسئلة 

 والمناقشة

      
      
      
      
      



 (,مرحلة اولى)حقوق انسانرنموذج وصف المقر

 وصف المقرر

 

 معة تكريتجا المؤسسة التعليمية .25

 األساسيةفرع العلوم  القسم الجامعي / المركز .26

 \HRT127\حقوق االنسان  اسم / رمز المقرر .27

 بكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .28

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .29

 سنوي الفصل / السنة .30

 ساعة  60    )الكلي(عات الدراسية عدد السا .31

 2021-6-14 تاريخ إعداد هذا الوصف  .32

 أهداف المقرر .33

  .بشكل عاملحقوق االنسان  االساسية عن المفاهيمة كساب الطالب معرفا  -17

   بالمعلومات عن أهمية حقوق االنسان.تزويد الطالب   -18

  

 

 
 

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

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

لمتاحة. والبد االتعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.34

 المعرفة والفهم  -أ
   
 بشكل عام لحقوق االنسانالمفاهيم االساسية أن يفهم الطالب  -1أ

 معرفة الطالب باهمية  حقوق االنسان واهميتها في كل مجتمعات -2أ

 

 

  االهداف المهاراتية الخاصه بالمقرر  -ب 

 الفهم واالستيعاب والتحليل المعرفي  – 1ب 

 واالدراكل والمشاركة والتفاعالمالحظة  – 2ب 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  .ت الشرح والتوضيحطريقة القاء المحاضرا   -29

 مهارات التفكير رلمناقشة والمشاركة في المحاضرة الختبا   - 2

 طرائق التقييم      
 

 االلتزام بالحضور والمشاركة والتفاعل    -11

  امتحانات يومية وشهرية    -11

 قيميهاالهداف الوجدانية ال -ج

  

 المالحظة واالدراك  -1ج      

 التحليل والتفسير  -2ج     

 االستنتاج والتقييم  -3ج     

 االعداد والتقويم  -4ج     

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 كما مدون انفا  -13
14-  
15-  

 طرائق التقييم    

 كما مدون انفا   -10
11-   
12-   

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

 

 كما مدون انفا -1د      

  -2د      

  -3د      

  -4د      
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 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 النظري الموضوع
 طريقة التعليم العملي

طريقة 

 التقييم

1       2 
يم فهم المفاه

 واالساسيات 

حقوق االنسان في الحضارات 

 القديمة

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

2 
      2 

 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

حضارات حقوق االنسان في 

العراق القديم األديان 

 السماوية

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

3  2  
فهم المفاهيم 

  واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد  حقوق االنسان في اإلسالم  

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

4 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد  المصادر حقوق االنسان 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

5 2 
م فهم المفاهي

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  اإلعالن العالم لحقوق االنسان 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي

6 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  المصادر الوطنية    

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

ن متحاأ 

الفصل 

  األول

7 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

ور جمهورية العراق لسنة دست
2005 

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

المتحان ا

 اليومي

8 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  ضمانات حقوق االنسان 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

9 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

 ضمانات حقوق االنسان على

 الصعيد الداخلي  

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

10 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

 

ضمانات حقوق االنسان في 

 اإلسالم 

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

11 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

على  ضمانات حقوق االنسان

 الصعيد الدولي 

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

12 2  
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

 ال يوجد  مجلس حقوق االنسان  

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

13 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

 
دور المنظمات اإلقليمية في 

 اية حقوق االنسان   حم

 

 ال يوجد      
طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي



14 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

 

الميثاق العربي لحقوق 

 االنسان 

 

 ال يوجد 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

   
Exam 

 

Exam 

 
  

15 2 
 

فهم المفاهيم 

 اسيات واالس

 

 مستقبل حقوق االنسان 

 

 ال يوجد         

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

16 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

التقدم التكنلوجي وأثره على 

 حقوق االنسان  

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

17 2 
فهم المفاهيم 

 الساسيات وا

طريقة القاء  ال يوجد  العولمة وحقوق االنسان  

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي  

18 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد الهيمنة وحقوق االنسان 
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

19 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد طفل حقوق ال      
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

20 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد نشأة وتطور حقوق الطفل   
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

21 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

اء طريقة الق ال يوجد قواعد ومدلول حقوق الطفل 
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

22 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

 
 

التطور التاريخي لحقوق                 
 الطفل 

طريقة القاء  ال يوجد
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

حقوق 23

الطفل 

 لدى 

2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

 
حقوق الطفل لدى األمم    
 لحضارات القديمة وا

طريقة القاء  ال يوجد
ت المحاضرا
الشرح 

االمتحان 

 اليومي 



 حتية البنية الت12

 ال يوجد غري الكتاب املقرر              الكتب المقررة المطلوبة -15

المراجع الرئيسية  -16

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( ض

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Google scholer, research gates                              

                               

 والتوضيح

24 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

 
حقوق الطفل في الديانة        

 المسيحية 

طريقة القاء  ال يوجد
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

25 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد إلسالم حقوق الطفل في ا
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

26 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

 
حقوق الطفل في االتفاقية   

 1989الدولية لعام 

طريقة القاء  ال يوجد
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

27 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

   
ة لتفاقيه المبادئ األساسي 

 حقوق الطفل 

طريقة القاء  ال يوجد
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

28 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

حقوق الطفل التي تضمنتها 
 االتفاقية

طريقة القاء  ال يوجد 
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

29 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

   
اإلقليمية لحقوق االتفاقية   

 الطفل 

طريقة القاء  ال يوجد 
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

امتحان 

الفصل 

 الثاني 

30 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

 
االتفاقية الدولية لحقوق   

 الطفل 

طريقة القاء  ال يوجد
ت المحاضرا
الشرح 
 والتوضيح

اال متحان 

 اليومي 

    االمتحان النهائي    



المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ط

.....، 

1-Pumbed 
 2-الكتب العلمية االلكرتونيىة 

 3-مكتبة كلية طب االسنان االلكرتونية  
 خطة تطوير المقرر الدراسي13

 التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف واالضافة واالستبدال  -1

  استعمال طرائق تدريسية حديثة حسب طبيعة المادة -2

 استعمال وسائل تقويمية حديثة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (,مرحلة اولى)لغة انكليزيةنموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 معة تكريتجا المؤسسة التعليمية .35

 األساسيةفرع العلوم  القسم الجامعي / المركز .36

 ENG129\اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .37

 بكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .38

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .39

 سنوي الفصل / السنة .40

 ساعة  60    )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .41

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .42

 أهداف المقرر .43

  .بشكل عامللغة االنكليزية  االساسية عن المفاهيمة الالزمة معرفالكساب الطالب ا  -19

   لغة االنكليزية واستعماالتها في الحياة اليومية .بالمعلومات عن أهمية التزويد الطالب   -20

  

 

 
 

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

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

المتاحة. والبد من التعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.44

 المعرفة والفهم  -أ
   
 بشكل عام للغة االنكليزيةالمفاهيم االساسية أن يفهم الطالب  -1أ

  عض المجتمعات والعالم بشكل عام األساسية للغة اإلنكليزية مقارنة لبة بين المفاهيم العالق فصتتأن  -2أ

    -3أ

        -4أ
  -5أ
  -6أ

 
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الفهم واالستيعاب والتحليل المعرفي  – 1ب 

 واالدراكوالمشاركة والتفاعل المالحظة  – 2ب 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  .ت الشرح والتوضيحطريقة القاء المحاضرا   -30

 مهارات التفكير رالمناقشة والمشاركة في المحاضرة الختبا   - 2

 طرائق التقييم      
 

 االلتزام بالحضور والمشاركة والتفاعل    -19

  امتحانات يومية وشهرية    -21

 مهارات التفكير -ج

  

 المالحظة واالدراك  -1ج      

 التحليل والتفسير  -2ج     

 االستنتاج والتقييم  -3ج     

 االعداد والتقويم  -4ج     

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 كما مدون انفا  -16
17-  
18-  

 طرائق التقييم    

 كما مدون انفا   -13
14-   
15-   

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

 

 كما مدون انفا -1د      

  -2د      

  -3د      

  -4د      

  
 بنية المقرر .45



 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 النظري الموضوع
 طريقة التعليم العملي

طريقة 

 التقييم

1       2 
قواعد اللغة 

 االنكليزية

طريقة القاء  ال يوجد  ازمنة المضارع 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

2 
      2 

 
قواعد اللغة   

 االنكليزية

طريقة القاء  ال يوجد  ازمنة الماضي

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

3  2  
قواعد اللغة 

 االنكليزية

طريقة القاء  ال يوجد  المستقبل

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

4 2 
الجمل  أنواع

 االنكليزية

ة القاء طريق ال يوجد  الجمل المعقدة

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

5 2 
الجمل  أنواع

 االنكليزية

طريقة القاء  ال يوجد  الجمل المركبة

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي

6 2 
الجمل  أنواع

 االنكليزية

طريقة القاء  ال يوجد  الجمل التابعة

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

ن متحاأ 

الفصل 

  ألولا

7 2 
الجمل  أنواع

 االنكليزية

طريقة القاء  ال يوجد  الجمل الظرفية

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

المتحان ا

 اليومي

8 2 
الجمل  أنواع

 االنكليزية

طريقة القاء  ال يوجد  الجمل السببية 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

9 2 
الجمل  أنواع

 االنكليزية

طريقة القاء   يوجد ال جمل التناقض

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

10 2 
الجمل  أنواع

 االنكليزية

 

 الجمل الزمنية

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

11   Exam Exam    

12 2  

المبني للمجهول للزمن 

 المضارع
طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

رح الش

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

13 2   

المبني للمجهول للزمن 
 الماضي  

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

14 2  

المبني للمجهول لزمن 
 المستقبل  

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

15 2  
 الجمل الشرطية )الحالة

 الولى(

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

أالمتحان 

 اليومي



الشرح 

 والتوضيح

16 2  

طريقة القاء  ال يوجد  الجمل الشرطية الحالة الثانية  

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

17 2  

طريقة القاء  ال يوجد  الجمل الشرطية الحالة الثالثة

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

تحان أالم

 اليومي

18 2  

الكالم المباشر وغير 

 المباشر)الجملة الخبرية(

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

19 2  

الكالم المباشر وغير المباشر 

 )الجملة االستفهامية(

طريقة القاء  اليوجد

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

20 2  

لمباشر وغير المباشر الكالم ا

 )الجملة االمرية( 

طريقة القاء  ال يوجد

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

21 2  

طريقة القاء  اليوجد ( 1األصوات االنكلزية)

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

22 2  

طريقة القاء  اليوجد (2األصوات النكليزية)

ت المحاضرا

الشرح 

 ضيحوالتو

أالمتحان 

 اليومي

23 2  

طريقة القاء  اليوجد أنواع الفعل 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

24 2  

طريقة القاء  اليوجد التنقيط

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

25 2 
اإلمالء 

 العربي

طريقة القاء  اليوجد تقسيمات الفعل

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

متحان أال

 اليومي

26 2  

طريقة القاء  اليوجد النفي والسؤال 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

27 2  

طريقة القاء  اليوجد كيف تصيغ سؤاال

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

28 2  

طريقة القاء  اليوجد المفرد والجمع 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 وميالي

29 2  

طريقة القاء  اليوجد  since, forاستعمال 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي
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 التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف واالضافة واالستبدال  -1

 استعمال طرائق تدريسية حديثة حسب طبيعة المادة  -2

 استعمال وسائل تقويمية حديثة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2  

طريقة القاء  اليوجد حروف الجر 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

 
 

  
   

 



 (,مرحلة ثانية)انسجة عامةنموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر

 

 كلية طب األسنان  –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .46

 العلوم األساسية القسم الجامعي / المركز .47

 General Histology / GHS264 اسم / رمز المقرر .48

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .49

 بعد حضور الطالب أمر قائم أساسي باالضافة الى  التعلم عن  أشكال الحضور المتاحة .50
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 أهداف المقرر .54

 إعطاء تصور عام للطالب عن أنسجة جسم اإلنسان وأماكن تواجدها ضمن هذا الجسم .   -21

 ل منها . معرفة الطالب ألنواع األنسجة الموجودة في جسم اإلنسان و وضيفة ك  -22

 تعريف الطالب بالعالقة بين دراسته لهذا المقرر  وبين دراسته لطب الفم واألسنان. -23

 تعليم الطالب كيفية تشخي  كل نوع من أنواع أنسجة الجسم المختلفة.  -24

 

 
 

 ء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أدا

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

المتاحة. والبد التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 صف البرنامج.من الربط بينها وبين و

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.55



 المعرفة والفهم  -أ
   
      . ة العامان يلم الطالب بعلم األنسج  -1أ

 ان يتعرف الطالب على انواع االنسجة الموجودة في جسم االنسان.  -2أ

 ان بتعرف الطالب على الدراسات الحديثة في هذا المجال.  -3أ
 ان يتعلم الطالب كيفية الربط بين علم االنسجة العام وطب األسنان.  -4أ
  -5أ
  -6أ

 
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يناقش الطالب المشاكل واالمراض التي قد تصادفه من منظور علم االنسجة. ان  – 1ب 

 تشجيع الطالب الجراء بعض التجارب على الحيوانات المختبرية لمحاكات االنسان.  – 2ب 

 توصية الطالب لكتابة تقارير متعلقة بطب األسنان وعلم االنسجة معاً.  – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ء المحاضرات  القا  -31
 استخدام الوسائل التعليمية االلكترونية الحديثة.  -32
 حث الطالب على استخدام المكتبة والمواقع االلكترونية العلمية على الشبكة العنكبوتية.  -33
34-  

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية.   -21
 االختبارات الشفهية.  -22
 ة.المناقشات والمشاركات اليومية اثناء المحاضر  -23
 تحضير التقارير والواجبات البيتية  -24
 مهارات التفكير -ج

  

 ومشكالتها غلى اساس علمي واضح االنسجة واالعضاءيناقش الطالب قضايا   -1ج      

 وامراضها النسجية صابات االان يكون الطالب قادر على التعامل مع   -2ج     

  حديد اسلوب حلهاان يكون الطالب قادر على تحديد المشكلة وت  -3ج     

 ينمي الطالب مهاراته الشخصية بحيث يكون قادر على الحل بسرعة واتقان في ان واحد  -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة -19

 المناقشة -20

 طرح االسئلة -21

  المعالجات العملية -22
 

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية   -16

 االختبارات الشفهية -17

 العملية ومتابعة انجازات الطالب العالجيةاالختبارات  -18

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
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 بنية المقرر11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1- 2 10 
ان يتعرف الطالب على علم 

 االنسجة بصورة عامة 
 سئلة والمناقشةاأل المحاضرة والشرح مقدمة في علم االنسجة 

3- 6 20 
عرف الطالب على األنسجة تي

الطالئية وكيفية التمييز بين 

 انواعها و وضيفة كل نوع
 األسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح األنسجة الطالئية

7-10 20 
عرف الطالب على األنسجة تي

وكيفية التمييز بين  الرابطة

 انواعها و وضيفة كل نوع
 األسئلة والمناقشة ضرة والشرحالمحا األنسجة الرابطة

 عملي و نظري  الفصل األول امتحان 11

12-13 10 
عرف الطالب على األنسجة تي

وكيفية التمييز بين  العضلية

 انواعها و وضيفة كل نوع
 األسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح األنسجة العضلية

14-15 10 
عرف الطالب على األنسجة تي

ز بين وكيفية التميي العصبية

 انواعها و وضيفة كل نوع
 األسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح األنسجة العصبية

  السنة نصف امتحانات  

16- 18 15 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي وانسجته

19- 20 10 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح الجهاز التنفسي وانسجته التننفسيالجهاز 

21- 22 10 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح جهاز الدوران وانسجته لجهاز الدوران

 عملي و نظري الفصل الثاني امتحان 

23- 24 10 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح البولي الجهاز وانسجته البوليالجهاز 

25- 26 10 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح الجهاز التناسلي وانسجته التناسليالجهاز 

27- 28 10 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح الغدد الصم وانسجته جهاز الغدد الصم

29- 30 10 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح الجهاز العصبي وانسجته العصبيالجهاز 
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 التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف واالضافة واالستبدال  -1

 استعمال طرائق تدريسية حديثة حسب طبيعة المادة  -2

 استعمال وسائل تقويمية حديثة -3

 / الجزء العملي بنية المقرر .56

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1- 2 6 
ى علم ان يتعرف الطالب عل

 االنسجة بصورة عامة 
 األسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح مقدمة في علم االنسجة 

3- 6 12 
عرف الطالب على األنسجة تي

الطالئية وكيفية التمييز بين 

 انواعها و وضيفة كل نوع
 األسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح األنسجة الطالئية

7-10 12 
عرف الطالب على األنسجة تي

وكيفية التمييز بين  بطةالرا

 انواعها و وضيفة كل نوع
 األسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح األنسجة الرابطة

   نظري  الفصل األول امتحان 11

12-13 6 
عرف الطالب على األنسجة تي

وكيفية التمييز بين  العضلية

 انواعها و وضيفة كل نوع
 اقشةاألسئلة والمن المحاضرة والشرح األنسجة العضلية

14-15 6 
عرف الطالب على األنسجة تي

وكيفية التمييز بين  العصبية

 انواعها و وضيفة كل نوع
 األسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح األنسجة العصبية

  السنة نصف امتحانات  

16- 18 9 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 المناقشةاالسئلة و المحاضرة والشرح الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي وانسجته

19- 20 6 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح الجهاز التنفسي وانسجته التننفسيالجهاز 

21- 22 6 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح جهاز الدوران وانسجته لجهاز الدوران

   نظري الفصل الثاني امتحان 23

24-25 6 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح الجهاز البولي وانسجته البوليالجهاز 

26-27 6 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح الجهاز التناسلي وانسجته التناسليالجهاز 

28 6 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح دد الصمالغ وانسجته جهاز الغدد الصم

29- 30 6 
تعرف الطالب على اعضاء ي

 االسئلة والمناقشة المحاضرة والشرح الجهاز العصبي وانسجته العصبيالجهاز 
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 _ بنية المقرر11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع النظري
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Computer Fundamentals: 

Introduction ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 رباستخدام الكمبيوت

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

2 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

اجيال الحاسوب ودورة 

 حياة الحاسوب

 

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

3 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 ال الحاسوبتطور اجي

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

4 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

الحاسوب االلكتروني 

“Computer” ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 كمبيوترال

5 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Data & Information 

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

6 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 مميزات وخواص الحاسوب

ت الشرح والتوضيح قة القاء المحاضراطري مجاالت استخدام الحاسوب و 

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

7 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 مكونات الحاسوب

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

8 

 ساعات  2
هيم فهم المفا

واالساسيات 

 والتطبيق

انواع الحواسيب من حيث 

نوعية  -تصنيفها )الحجم واالداء

الغرض -نظم التشغيل-المدخالت

 من االستخدام( الجزء االول

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

9 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 لتطبيقوا

انواع الحواسيب من حيث 

نوعية  -تصنيفها )الحجم واالداء

الغرض -نظم التشغيل-المدخالت

 من االستخدام( الجزء الثاني

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

10 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Computer Components 

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر



11 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

االجزاء المادية للحاسوب وحدة 

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا االدخال واالخراج ووحدة النظام(

 مبيوترباستخدام الك

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

12 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 الكيان البرمجي

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

13 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

انظمة االعداد في 

السادس -الثماني-اسوب)الثنائيالح

 عشر(الجزء االول

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

14 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

انظمة االعداد في 

السادس -الثماني-الحاسوب)الثنائي

 عشر(الجزء الثاني

ت الشرح والتوضيح المحاضراطريقة القاء 

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

15 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

الحاسوب الشخصي)عند الشراء 

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا ومميزاته(–

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

   امتحان نصف السنة  ات ساع 2 

16 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Computer Safety & 

Software Licenses 

(introduction-type) 

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

17 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 طبيقوالت

Computer Safety 

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا خصوصية الحاسوب-تراخي 

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

18 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 أنواع التراخي 

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا الملكية الفكرية

 لكمبيوترباستخدام ا

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

19 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 االختراق االلكتروني
مصادر -)انواع االختراق
 1المخاطر(-االختراق

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

20 

 ساعات  2
لمفاهيم فهم ا

واالساسيات 

 والتطبيق

 االختراق االلكتروني
مصادر -)انواع االختراق
 2المخاطر(-االختراق

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

21 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

–البرامجيات الخبيثة)االضرار 

-مكوناتها-انواعها-يروساتالفا

واضرار -االضرار الناتجة

 1الحاسوب على الصحة(

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

22 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

–البرامجيات الخبيثة)االضرار 

-امكوناته-انواعها-الفايروسات

واضرار -االضرار الناتجة

 2الحاسوب على الصحة(

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

23 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Operating Systems 

-الوظائف-)تعريف نظم التشغيل

 1تصنيف االنظمة(

ت الشرح والتوضيح حاضراطريقة القاء الم

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

24 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Operating Systems 

-الوظائف-)تعريف نظم التشغيل

 2تصنيف االنظمة(

 

 

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-ياليوم

وتطبيق 

 الكمبيوتر



 

 

 

 

 

25 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Operating Systems-OS 

-الوظائف-)تعريف نظم التشغيل

 3تصنيف االنظمة(

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

26 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 التطبيقو

 امثلة عن نظم التشغيل

Windows -1 

شريط -سطح المكتب-)مقدمة

 المهام............(

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

27 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Windows -2 

شريط -سطح المكتب-)مقدمة

 ام............(المه

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

28 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Windows-3 

شريط -سطح المكتب-)مقدمة

 المهام............(

ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 وترباستخدام الكمبي

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

29 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

DOS-Mac OS ت الشرح والتوضيح طريقة القاء المحاضرا

 باستخدام الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

30 

 2ساعات  4

 نظري

 عملي 2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Linux-Unix-Android OS 

 وتطبيق الكمبيوتر-أالمتحان اليومي

  أالمتحان ألنهائي   



 بنية المقرر /  الجزء العملي 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم العملي

1 
 ساعات  2

 

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 التعرف على اجزاء الحاسوب 

(H.W &S.W )-1 
طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

2 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 التعرف على اجزاء الحاسوب 

(H.W &S.W )-2 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 مبيوترالك

3 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 التعرف على اجزاء الحاسوب 

(H.W &S.W )-3 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

4 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 التعرف على اجزاء الحاسوب 

(H.W &S.W )-1 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

5 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

معرفة كيفية فتح وتنصيب 

 1-البرامج و انواعها

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -مياليو

 الكمبيوتر

6 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

معرفة كيفية فتح وتنصيب 

 2-البرامج و انواعها

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

7 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

لمفاتيح استخدام لوحة ا

 1-ومختصراتها

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

8 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

استخدام لوحة المفاتيح 

 2-ومختصراتها

 

 

 

 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

ان أالمتح

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

9 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

استخدام لوحة المفاتيح 

 3-ومختصراتها

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

10 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

لمفاتيح استخدام لوحة ا

 4-ومختصراتها

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

11 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

التعرف على اكال وانواع 

 الحواسيب

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -وميالي

 الكمبيوتر

12 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

طريقة القاء  امثلة عن النظام الرقمي

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر



13 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

مراجعة عن التنصيب 

-دية للحاسوبوالوحدات الما

1 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

14 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

مراجعة عن التنصيب 

-والوحدات المادية للحاسوب

2 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

ان أالمتح

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

15 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

طريقة القاء  مراجعة عامة

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 16

واالساسيات 

 والتطبيق

مراجعة عن مكونات 

 1-الحاسوب

 

 

قاء طريقة ال

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

17 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

مراجعة عن مكونات 

 2-الحاسوب

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

18 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

امن الحاسوب وكيفية حماية 

 الكمبيوتر من الفايروسات

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

19 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

تنصيب مضاد الفايروسات 
 وانواعها

انواع الفايروسات ومالحظة 
 1-اضرار الفايروسات–

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

20 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

تنصيب مضاد الفايروسات 
 وانواعها

ومالحظة انواع الفايروسات 
 2-اضرار الفايروسات–

قاء طريقة ال

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

21 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

الجلوس الصحيح امام 

 الكمبيوتر

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

22 

  ساعات 2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

طريقة القاء  تامين الكمبيوتر

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

23 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

طريقة القاء  1-نظم التشغيل

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

24 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

طريقة القاء  2-نظم التشغيل

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

25 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

طريقة القاء  تنصيب النظم

ت الشرح اضراالمح

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

26 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Windows -1 

شريط -سطح المكتب-)مقدمة

 المهام............(

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 بيوترالكم



 

 البنية التحتية 12

 الكتب المقررة المطلوبة -21

31-Computer Literacy BASICS:A 

Comprehensive Guide to IC3 by 

Connie Morrison and Dolores 

Wells(2012) 
 

2-My Parents Second Computer and 

Internet Guide, Beyond the Basics by 
Louise Latremouille and Dave Henry 

(Dec 1,2012 
 اجلزء -اساسيات احلاسوب وتطبيقاته املكتبية-

 (2014االول)ا.م.د. زياد حممد عبود واخرون()

المراجع الرئيسية  -22

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( ق

  مجالت العلمية ،التقارير ،.....()ال
Google scholer, research gates                              

                               

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ك

.....، 

1-Pumbed 
 2-الكتب العلمية االلكرتونيىة 

 3-مكتبة كلية طب االسنان االلكرتونية  
 ير المقرر الدراسيخطة تطو13

 التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف واالضافة واالستبدال  -1

 استعمال طرائق تدريسية حديثة حسب طبيعة المادة  -2

 استعمال وسائل تقويمية حديثة -3

 

27 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Windows -2 

شريط -سطح المكتب-)مقدمة

 المهام............(

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

28 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Windows -3 

شريط -سطح المكتب-مة)مقد

 المهام............(

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر

29 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

 

DOS 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

ق وتطبي-اليومي

 الكمبيوتر

30 

فهم المفاهيم  ساعات  2

واالساسيات 

 والتطبيق

أالمتحان  مراجعة عامة

وتطبيق -اليومي

 الكمبيوتر
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 ذكر سابقا -1د      

 باالضافة الى تطوير عقلية الطلبة وتوضيح العالقة بين طب االسنان والكمبيوتر واهميته في حياتنا -2د      

  -3د      

  -4د      

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

سم الوحدة / المساق أو الموضوع ا

 النظري
 طريقة التقييم طريقة التعليم

فهم المفاهيم  ساعات 2 1

واالساسيات 

 والتطبيق

طريقة القاء  مراجعة عامة عن الكمبيوتر

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 2

ت واالساسيا

 والتطبيق

Microsoft Word 

 التبويب(-الواجهات-)تشغيل

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 3

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft Word 

 التنظيم(-التعليمات-المجاميع-)االنماط

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 4

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft Word 

-الجداول االضافات-)الصفحات

 المعادالت(

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 5

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft Word 

-ن -رأس وتذييل-)االرتباطات

 رموز(

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 6

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft Word 

 اعدادات الصفحة

ة القاء طريق

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 7

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft Word 

 كتابة وتنظيم الن 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 8

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft Word 

 تبويب مراجع

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر



فهم المفاهيم  ساعات 2 9

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft Word 

 

 مجموعة الحواشي السفلية

طريقة القاء 

ت راالمحاض

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 10

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft Word 

 مجموعة فهرست

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

م فهم المفاهي ساعات 2 11

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft Word 

 اضافة صور وترتيبها وتنسيقها

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 12

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft Word 

تنسيق الصفحة من الحواشي وااليطار 

 حاتوعرض الصف

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 13

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft Word 

 اضافة مخطط وتعليق ون 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 كمبيوترال

فهم المفاهيم  ساعات 2 14

واالساسيات 

 والتطبيق

 Microsoftمراجعة 

Word 

 

 للمحاضرات السابقة

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 15

واالساسيات 

 والتطبيق

 Microsoftتطبيق لملف  

Word 

 

 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

   امتحان نصف السنة  ساعات 2 



فهم المفاهيم  ساعات 2 16

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

 تعريف

 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

ن أالمتحا

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 17

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

 file tabتبويب -واجهات-تشغيل

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 18

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

New presentation 

Save 

Open file 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 19

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

Close 

Print 

home 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

ضيح الشرح والتو

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 20

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

Slides 

Editing 

Page setup 

 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

مفاهيم فهم ال ساعات 2 21

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

Mister slides 

Show 

windows 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 22

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

Review all 

طريقة القاء 

ت حاضراالم

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 23

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

Insert tab 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

المفاهيم فهم  ساعات 2 24

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

Insert tab & formatting 

 

 

 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 25

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

Animations object 

القاء طريقة 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 26

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

Transitions tab 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر



 

 

فهم المفاهيم  ساعات 2 27

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

Presentation example 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 28

واالساسيات 

 والتطبيق

Microsoft PowerPoint 

Save as –pic.-pdf 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

باستخدام 

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 29

واالساسيات 

 والتطبيق

Internet 

مقدمة وكيفية كتابة اسم المواقع 

واستخدام االنترنيت واجزاء كتابة 

 1-الموقع

s طريقة القاء

ت المحاضرا

الشرح والتوضيح 

استخدام ب

 الكمبيوتر

أالمتحان 

-اليومي

وتطبيق 

 الكمبيوتر

 ساعات 2 30

 

فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Internet 

مقدمة وكيفية كتابة اسم المواقع 

واستخدام االنترنيت واجزاء كتابة 

 2-الموقع

 وتطبيق الكمبيوتر-أالمتحان اليومي

  أالمتحان ألنهائي   

 العمليبنية المقرر / الجزء 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم العملي

1 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

 على اجزاء الحاسوب  مراجعة

 ومختصرات لوحة المفاتيح
طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 لكمبيوتروتطبيق ا

2 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

 تنصيب االوفس

 وفتح تطبيق الورد

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

3 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

Word 

 تشغيل والتعرف على الواجهات

القاء طريقة 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

4 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

Word 

 اعداد الصفحة وتهيئة للكتابة

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

5 

 اعات س 2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

Word 

 الجداول

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

6 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

Word 

 المعادالت والرموز والجداول

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

استخدام والتوضيح ب

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر



7 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

Word 

 مراجعة لماسبق

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

8 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

Word 

 تيب االسماء ابجديتر

 

 

 

 

 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

9 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

Word 

ترتيب ملف للكتابة بمحتوى 

ماسبق مع تحديد الحواشي وعدد 

 اعمدة الصفحة

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

10 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

Word 

ترتيب ملف للكتابة بمحتوى 

ماسبق مع تحديد الحواشي وعدد 

 اعمدة الصفحة

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 الكمبيوتر وتطبيق

11 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

Word 

 اضافة الصور وتنسيقها

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 12

 واالساسيات والتطبيق

Word 

 اعداد الصفحات وتنسيقها

 طريقة القاء

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

13 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

Word 

طريقة اضافة تعليق للن  

وممكن ترجمة الن  على 

 االنترنيت

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 تطبيق الكمبيوترو

14 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

 wordمراجعة 

 للمحاضرات السابقة عملي

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

15 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

فة تطبيق عملي لملف ورد ومعر

مدى الكتابة في الملف وتخزينه 

 بكافة االمتدادات

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

فهم المفاهيم  ساعات 2 16

 واالساسيات والتطبيق

 PowerPointفتح تطبيق 

 

 

 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 مبيوترالك

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

17 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

PowerPoint 

File tab 

Page setup 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

18 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

PowerPoint 

New presentation 

Save 

Open file 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

19 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

PowerPoint 

Insert design 

&new slides 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

 والتوضيح باستخدام

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

20 

 ساعات  2
فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

PowerPoint 

Editing slides 

Insert pic.-shapes 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر
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1-MS-Word 2010 Advanced: part I. Templates, 

Forms and Styles.http:bookboon.com/ 

 
2- MS-PowerPoint 2010 Advanced: part I. 
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Styles.http:bookboon.com/ 
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 الكمبيوتر

21 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 سيات والتطبيقواالسا

PowerPoint 

Editing slides 

Insert pic.-shapes-

formatting-table 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

22 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

PowerPoint 

Review 

All- With example 

اء طريقة الق

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

23 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

PowerPoint 

Insert tab-sound-

animation 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

24 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

PowerPoint 

presentation 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

25 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

PowerPoint 

Animations object 

& formatting 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

26 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

PowerPoint 

Transitions tab & 

formatting 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

27 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

PowerPoint 

Presentation example 

طريقة القاء 

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

28 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

PowerPoint 

Save as –pic.-pdf 

طريقة القاء 

ت الشرح راالمحاض

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

29 

 ساعات  2

فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

 

Open internet program 

and see the parts  

s طريقة القاء

ت الشرح المحاضرا

والتوضيح باستخدام 

 الكمبيوتر

-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر

30 

 اعات س 2
فهم المفاهيم 

 واالساسيات والتطبيق

 مراجعة عامة
-أالمتحان اليومي

 وتطبيق الكمبيوتر
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

المساق أو الموضوع / اسم الوحدة 

 النظري
 طريقة التقييم

ساعات 3 1 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Acid , Base and Salt أالمتحان اليومي 

ساعات 3 2 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Salts , 
Preparation of 

Salts 

 

 أالمتحان اليومي

ساعات 3 3 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Fluid and Electrolyte أالمتحان اليومي 

ساعات 3 4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Buffer - PH and acid-base 
balance 

 أالمتحان اليومي

ساعات 3 5 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Acid -Base balance and blood 
Ph 

 أالمتحان اليومي

ساعات 3 6 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Solutions colloidal system أالمتحان اليومي 

ساعات 3 7 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Chirality in Biological 
Systems 

 أمتحان الفصل أالول

ساعات 3 8 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Pollution أالمتحان اليومي 

ساعات 3 9 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Radiochemistry أالمتحان اليومي 



ساعات 3 10 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Alkanes and Cycloalkanes أالمتحان اليومي 

ساعات 3 11 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Alkenes and Alkynes أالمتحان اليومي 

ساعات 3 12 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Aromatic Compounds أالمتحان اليومي 

ساعات 3 13 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Aromatic Hydrocarbons in 
Nature 

 أالمتحان اليومي

ساعات 3 14 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Stereoisomers of Carbon أالمتحان اليومي 

ساعات 3 15 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Diastereomers أالمتحان اليومي 

ساعات 3    امتحان نصف السنة  

ساعات 3 16 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

The chemistry of carbonyl 
compounds. 

 أالمتحان اليومي

ساعات 3 17 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Carboxylic acids and their 
derivatives (amides, esters, .. 

.etc) 

 أالمتحان اليومي

ساعات 3 18 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Ethers, Alkyl halide ميأالمتحان اليو 

ساعات 3 19 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Carbohydrates أالمتحان اليومي 

ساعات 3 20 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Types of Carbohydrates أالمتحان اليومي 

ساعات 3 21 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Reactions of  Carbohydrates أالمتحان اليومي 

ساعات 3 22 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Proteins 

 

 أمتحان الفصل الثاني

ساعات 3 23 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Types of Proteins أالمتحان اليومي 

ساعات 3 24 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Reactions of Proteins أالمتحان اليومي 

ساعات 3 25  فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Lipids أالمتحان اليومي 

ساعات 3 26 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Types of Lipids  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي



ساعات 3 27 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Reactions of  Lipids  طريقة القاء

المحاضرات 

 وضيحالشرح والت

أالمتحان 

 اليومي

ساعات 3 28 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Nucleic Acids  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

ساعات 3 29 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Nucleosides , Nucleotides  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

ساعات 3 30 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Dioxy and Ribonucleic acids  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

  أالمتحان ألنهائي   

 

 
 

 الجزء العملي :

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم العملي

طريقة 

 التقييم

1 

ساعات4 المفاهيم فهم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Lab. Experiment 
Action of Strong 

Acid and Base 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

2 

ساعات4  
فهم المفاهيم 

واالساسيات 

 والتطبيق

Solubility rules and 
Applications 

(Solubility rules of 
Salts) 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

3 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Tests for negative 
ions (Anions) 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

4 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Tests for negative 
ions (Anions) 

طريقة القاء 

ت المحاضرا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

5 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Tests for negative 
ions (Anions) 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

6 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Tests for negative 
ions (Cations) 

طريقة القاء 

ضرات المحا

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

7 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Tests for negative 
ions (Cations) 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أمتحان 

 الفصل أالول

8 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Tests for negative 
ions (Cations) 

ء طريقة القا

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

9 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Hydrocarbons  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

10 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Aliphatic 
Hydrocarbons 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

11 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Aromatic 
Hydrocarbons 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي



12 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Aromatic 
Hydrocarbons 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

13 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Aromatic 
Hydrocarbons 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

14 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Aromatic 
Hydrocarbons 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

15 

ساعات4 هيم فهم المفا 

واالساسيات 

 والتطبيق

Aromatic 
Hydrocarbons 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

 
ساعات4  

    

16 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Buffers  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

17 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 طبيقوالت

Buffers  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

18 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

pH- Meters  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

19 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Test of 
Carbohydrates 

طريقة القاء 

اضرات المح

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

20 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Test of 
Carbohydrates 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

21 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Test of 
Carbohydrates 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 يحالشرح والتوض

أالمتحان 

 اليومي

22 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Test of Proteins  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أمتحان 

 الفصل الثاني

23 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Test of Proteins  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

24 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Test of Proteins  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

25 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Test of Proteins  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

26 

ساعات4 فهم المفاهيم  

ت واالساسيا

 والتطبيق

Test of Lipids  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

27 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Test of Lipids  طريقة القاء

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

28 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Test of Lipids  القاء طريقة

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

29 

ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

 والتطبيق

Acid – Base 
Titration 

طريقة القاء 

المحاضرات 

 الشرح والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

30 
ساعات4 فهم المفاهيم  

واالساسيات 

Oxidation – 
Reduction 

طريقة القاء 

المحاضرات 
أالمتحان 

 اليومي



 شرح والتوضيحال والتطبيق
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  العصاب والشرايين واالوردة الموجودة في هاتيين المنطقتيينأكساب الطالب مهارة معرفية عن اهم ا 

 
 
 
 
 

 

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

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

 البرنامج.



 بنية المقرر  .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
  طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

The face  طريقة االلقاء مع الرسم

والشرح  التوضيحي

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

2 
 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

The face 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

3 
 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

The scalp  طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

4 

 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Temporal fossa 
and zygomatic 

arch 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

5 
 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Cranial cavity 
and meninges 

 

قة االلقاء مع الرسم طري

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

6 

 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Venous sinuses 
of the dura 

mater 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

1 
 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 يقوالتطب

Cavernous sinus 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
 أمتحان الفصل أالول

 
 
 

1 
ساعةنظري 2

 ساعة عملي 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Parotid region 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

9 

 ساعة 2
لمفاهيم واالساسيات فهم ا

 والتطبيق

Infratemporal 
fossa 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

11 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Maxillary artery  طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

11 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Mandibular 
nerve 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

12 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Otic ganglion 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

13 

 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Carotid sheath 
and Styloid 
apparatus 

 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

14 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Pterygopalatine 
fossa 

 

طريقة االلقاء مع الرسم 

لشرح التوضيحي وا

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

15 

 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Nose and 
paranasal 

sinuses 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

16 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Mouth and hard 
palate 

 

لقاء مع الرسم طريقة اال

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

11 

 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Tongue 
طريقة االلقاء مع الرسم  

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
 أالمتحان اليومي

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Submandibular 
salivary g 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

19 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

The sublingual 
gland 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

21 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Pharynx and 
soft palate 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

21 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Pharynx and 
soft palate 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

22 

 ساعة 2
واالساسيات فهم المفاهيم 

 والتطبيق

Orbit and eye 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أمتحان الفصل الثاني

23 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

General 
topography of 

the neck 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

24 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Deep cervical 
fascia 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

25 

 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Lymph drainage 
of head and 

neck 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

26 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Temporomandi
bular joint 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

21 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Tissue spaces of 
the neck 

رسم طريقة االلقاء مع ال

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

21 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Triangles of the 
neck 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

29 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Triangles of the 
neck 

ريقة االلقاء مع الرسم ط

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

31 

 ساعة 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Review                                   
Tutorial and 

review  
  أالمتحان اليومي

    أالمتحان ألنهائي   



 بنية المقرر الجزء العملي 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
  طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

The face  طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

2 
 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

The face 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

3 
 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

The scalp  طريقة االلقاء مع الرسم

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

4 

 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Temporal 
fossa and 

zygomatic arch 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

5 
 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Cranial cavity 
and meninges 

 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

6 

 ساعة 2

يم واالساسيات فهم المفاه

 والتطبيق

Venous 
sinuses of the 

dura mater 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى
  أالمتحان اليومي

7 
 ساعة 2

فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق

Cavernous 
sinus 

 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

أمتحان الفصل 

 الولأ
 

ساعةنظري 2 8

 ساعة عملي 2
فهم المفاهيم واالساسيات 

 والتطبيق
Parotid region 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 9

 والتطبيق
Infratemporal 

fossa 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 10

 والتطبيق
Maxillary 

artery 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 11

 والتطبيق
Mandibular 

nerve 
طريقة االلقاء مع الرسم 

لشرح التوضيحي وا

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 12

 والتطبيق
Otic ganglion 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 13

 والتطبيق
Carotid sheath 

and Styloid 
apparatus 

 
 

االلقاء مع الرسم طريقة 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 14

 والتطبيق
Pterygopalatin

e fossa 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 15

 والتطبيق
Nose and 
paranasal 

sinuses 
 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 16

 والتطبيق
Mouth and 
hard palate 

 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

ساسيات فهم المفاهيم واال ساعة 2 17

 والتطبيق
Tongue 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 18

 والتطبيق
Submandibula

r salivary g 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

  أالمتحان اليومي



  

 لبنية التحتية ا

 الكتب المقررة المطلوبة
Netter atlas of anatomy 
Clinical anatomy snell 

 المراجع الرئيسية )المصادر(
last anatomy 
Grants Atlas 

ى بها )المجالت الكتب والمراجع التي يوص

 العلمية ،التقارير ،.....(
Netter atlas of anatomy 
Clinical anatomy snell 

  المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،.....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي

 عقد اجتماعات مع بقية كليات طب االسنان واختيار منهج موحد يخدم طالب طب االسنان

 power pointعلى

يم واالساسيات فهم المفاه ساعة 2 19

 والتطبيق
The sublingual 

gland 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 20

 والتطبيق
Pharynx and 

soft palate 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 21

 والتطبيق
Pharynx and 

soft palate 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 22

 والتطبيق
Orbit and eye 

 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

الفصل  أمتحان

 الثاني
 

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 23

 والتطبيق
General 

topography of 
the neck 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 24

 والتطبيق
Deep cervical 

fascia 
طريقة االلقاء مع الرسم 

ي والشرح التوضيح

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 25

 والتطبيق
Lymph 

drainage of 
head and neck 

 

طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 26

 والتطبيق
Temporomand

ibular joint 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 27

 والتطبيق
Tissue spaces 

of the neck 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 28

 والتطبيق
Triangles of 

the neck 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

فهم المفاهيم واالساسيات  ساعة 2 29

 والتطبيق
Triangles of 

the neck 
طريقة االلقاء مع الرسم 

التوضيحي والشرح 

 power pointعلى

  أالمتحان اليومي

االساسيات فهم المفاهيم و ساعة 2 30

 والتطبيق
Review Tutorial and 

review 
  أالمتحان اليومي

    أالمتحان ألنهائي   



 

 ر)كيمياء حياتية ,مرحلة ثانية(المقرنموذج وصف 

 وصف المقرر

 جامعة تكريت تعليميةالمؤسسة ال .1

  العلوم االساسية / المركز علميالقسم ال .2

 BCH2105الكيمياء الحياتية , اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 عملي  120نظري , 90 ,ساعة 210 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 8\6\2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 قررأهداف الم .8
ربوهيدارت اانزيمات، هرمونات بروتينات، ك )توضيح مفهوم الكيمياء الحياتية وعناصرها ووظائفها 

امراض مثال  مادة ذات اهمية كبيرة ال نها تخت  بالعناصر الكيموحيوية وما يتسبب اضطرابها من(  وغيرها

 مرض السكري واضطرابات  الكلى والكبد وغيرها

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم المطلوبة .2

 والفهم  المعرفة-أ

      المادة   على الطالب ان يفهم -1أ

 اساسيات الكيمياء الحياتيةأن يتعرف الطالب على  -2أ

في سياقات متعددة ويكون  فحوصات السريريةأن يكتمل تصور الطالب عن استخدام  -3أ

 عمليا قادرا على تطبيقها

  اتية الخاصة بالمقرراالهداف المهار–ب 

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب 

المهارات التخطيطية ) اعداد الطالب بالشكل الذي يمكنه من وضع الخطط الفعالة  – 1ب 

الدارة الدرس مثال: معرفة معلومات سابقة عن مستوى المتعلمين,  صياغة االهداف 

 ار الوسائل التعليمية الحديثة(السلوكية للدرس, اختيار الطرقة التدريسية الفعالة, اختي

المهارات التنفيذية ) تهيئة الطالب لتكون لديه القدرة على التهيئة للدرس, ادارة  – 2ب 

 الصف, عرض االسئلة, تنوع المثيرات, التعزيز(

المهارات التقويمية )مهارة معرفة االسئلة وانواعها, مهارة تقديم التقويم وانواعه,  – 3ب 

 ختبار, مهارة التغذية الراجعة(مهارة اعداد اال

 طرائق التعليم والتعلم      

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

المتاحة. والبد التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



الشرح  ووعلى شكل محاضرة  فيديوية   PDFأرسال المحاضرة على شكل    -47

  .والتوضيح

48- Student Center -   

49-  Team Project  -المجاميع الطالبية 

50- Work Shop  -على منصات التواصل ورش العمل 

 ss room, meeting, you tubeclaاستخدام منصات التواصل مثل  -51

52- Learning Technologies on Campus التعلم االلكتروني داخل الحرم

 الجامعي

53- Experiential Learning  -التعلم التجريبي. 

Application Learning) -تطبيق التعليم 

 :طرائق التقييم      
 االختبارات النظرية  -  -33
  االختبارات العملية   -34
   اساتالتقارير والدر   -35
   االمتحانات اليومية   -36
 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 المالحظة واالدراك  -1ج

 التحليل والتفسير  -2ج     

 االستنتاج والتقييم  -3ج     

 االعداد والتقويم  -4ج     
 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 كما مدون انفا
 

 طرائق التقييم    

 كما مدون انفا
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 بنية المقرر 11

 طريقة التقييم طريقة التعليم مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 3 Introduction ,Buffer solution 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

 

2-3 6 
Enzymes, basics, Enzyme catalysis, 

enzyme kinetics 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

 

4 6 Inhibitors, coenzymes 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

 

5-6 9 Carbohydrate, Classification, function  

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

متحانات وعمل اال

 الفصلية والمفاجئة

 

7-8 3 Amino acid, Classification,  function  

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

9-11 6 
Vitamins, classification, Fat soluble 

vitamins, water soluble vitamins   

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

12 6 Lipoproteins 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

 المحاضرة على ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب  

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

13 3 Examination   

14-16 6 
Nucleotides and nucleic acids ,bases and 

nucleotides, DNA, RNA 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

 المناقشةوة االسئل

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة



المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

17 3 Metabolism 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

18 3 
Tricarboxylic acid cycle: reactions and 

functions 

 (PDF )ملف حاضرةم

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

19-20 6 

Carbohydrate metabolism , glycolysis, 

Pentose phosphate pathway, 

gluconeogenesis 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

21-22  Glycogen metabolism, Diabetes mellitus 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

مل االمتحانات وع

 الفصلية والمفاجئة

23-24  Lipid metabolism. Fatty acid synthesis   

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

25  Ketone bodies biosynthesis  

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

 

24  Protein metabolism 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

25-26  
Transamination and deamination, 

Amino acid degradation 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

27  
Nucleotides and nucleic acids ,bases and 

nucleotides, DNA 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

28  RNA 
 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 



 

 الجزء العملي 

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

المحاضرررررررة علررررررى ال 

Meet 

 خدام اليوتيوباست

 الفصلية والمفاجئة

 

29-30  

Endocrinology, general mechanism of 

hormone action, types of second 

messengers, Thyroid hormone, 

Hormones of catecholamines 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشرررررررررررة  شررررررررررررح

ى ال المحاضرررررررة علرررررر

Meet 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات 

 الفصلية والمفاجئة

 

 
 Examination   

 طريقة التقييم طريقة التعليم العملي الساعات األسبوع

1 3 Laboratory Equipments 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 

2-3 6 
Introduction to Clinical 

Biochemistry  

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 

4 6 Saliva 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 

5-6 9 
Practical Enzyme  

 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 باستخدام اليوتيو

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 

7-8 3 Practical Carbohydrate  

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

9-11 6 
Estimation of Serum 

Gluose  

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

12 6 Practical Vitamins 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 على ال 

 المناقشةولة االسئ

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة



Meet 

 استخدام اليوتيوب  

13 3 Examination   

14-16 6 Practical Lipoprotein  

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

17 3 Practical protein 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

18 3 Total protein 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 اقشةالمنواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

19-20 6 Serum albumin 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

21-22  Amino Acid Reactions 

 (PDF )ملف محاضرة

   يةفيديو محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

23-24  Practical Lipids 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

ة وعمل االمتحانات الفصلي

 والمفاجئة

25  Serum Cholesterol 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 

24  Serum Triglyceride   

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetال  على

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

25-26  Serum HDL   

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

27  Serum  LDL. 

 (PDF )ملف ةمحاضر

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

28  Hormone Lab. 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

االمتحانات الفصلية وعمل 

 والمفاجئة

 



 

 البنية التحتية 12

 الكتب المقررة المطلوبة -27

1. Harper’s Illustrated Biochemistry 

2. Lippincott Illustrated Biochemistry 

3. McKay book 

المراجع الرئيسية  -28

 )المصادر(

1. Harper’s Illustrated Biochemistry 

2. Lippincott Illustrated 

Biochemistry 
3. McKay book 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( و

  ر ،.....()المجالت العلمية ،التقاري
Google scholer, research gates                              

                               

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ي

.....، 

1-Pumbed 
 2-الكتب العلمية االلكرتونيىة 

 3-مكتبة كلية طب االسنان االلكرتونية  
 خطة تطوير المقرر الدراسي13

 التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف واالضافة واالستبدال  -1

 استعمال طرائق تدريسية حديثة حسب طبيعة المادة  -2

 استعمال وسائل تقويمية حديثة -3

 

 

29-30  Hormone Lab. 

 (PDF )ملف محاضرة

   فيديوية محاضرة

ومناقشررررة المحاضرررررة  شرررررح

 Meetعلى ال 

 استخدام اليوتيوب

 المناقشةواالسئلة 

وعمل االمتحانات الفصلية 

 والمفاجئة

 

 
 Examination   


