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انخطت انذساعٛت نكهٛت انؼهٕو
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المستوى
األٔل

األهذاف

 تضٔٚذ انطبنب بًؼهٕيبث ػٍ َشأة ٔتبسٚخ ػهى انبٕٛنٕج8ٙ ٚحذد انطبنب أْى خصبئص انكبئُبث انحٛت ٔيظبْش حٛبة ْزِ انكبئُبث ٔتشكٛبٓب ٔإَٔاػٓب. ٕٚظح انطبنححب انؼًهٛححبث انحٕٚٛححت انًخته ححت انتحح ٙتحتى احح ٙانكبئُححبث انحٛححت ٔػ قبتٓححب بححبنؼهٕواألخشٖ8
ٚ -حذد انطبنب األعظ انؼهًٛت نتصُٛف انكبئُبث انحٛت.

المحتوى النظري

َبزِ ػٍ ي ٕٓو ػهى األحٛبء  -انشكم انظبْش٘ نهُببث (جزس ٔعبق ٔٔسقت)  -يقذيت ػٍ شحكم
ٔيكَٕححبث انخهٛححت انُببتٛححت انحٛححت ٔةٛححش انحٛححت– نًحححت ػححٍ بؼححط األَغححتت انُببتٛححت -انشححكم
انتششٚح ٙنهُببتبث أحبدٚت ٔثُبئٛت ان هقت ـ تصُٛف انًًهكت انُببتٛحت -دساعحت نحبؼط األيةهحت يحٍ
داخم انًًهكت انُببتٛت – بؼط انؼًهٛبث األٚعٛت انحٕٚٛحت اح ٙانُبحبث ببختصحبس (انُحت اانبُحبء
انعٕئ ٙاانتُ ظ-انخهٛت انحٕٛاَٛت – انًحتٕٚبث انحٛت ٔةٛش انحٛت نهخهٛت -االَقغبو اح ٙانخهٛحت
(انًببششـ ةٛش انًببشش) -ان شٔق ب ٍٛانخهٛت انحٕٛاَٛت ٔانُببتٛت – األَغتت انحٕٛاَٛت ـ تصُٛف
انًًهكت انحٕٛاَٛت -يقذيت ا ٙاغٕٛنٕجٛب ٔبٛئت انحٕٛاٌ.

المحتوى العملي

انبزٔس ٔاإلَببث -انشكم انظبْش٘ نهُببث (انتزٔس -انغٛقبٌ – األٔساق) -انتشكٛب انتشحشٚحٙ
نهُببث (إَٔاع انخ ٚب ٔاألَغتت انُببتٛت – تشش ٚانتزس – تشش ٚانغحبق – تشحش ٚانٕسقحت)-
بؼححط األيةهححت نؼهححى تقغححٛى انكبئُححبث انُببتٛححت (طحبنححب  -اطشٚححبث) -أثححش انبٛئححت ػهححٗ انتشكٛححب
انتششٚحٔ ٙانًٕسإنٕج ٙنهُببتبث -إَٔاع األَغتت انط ئٛت (بغٛطت حشش ٛت -بغٛطت يكؼبحت-
بغححٛطت ػًٕدٚححت -يشكبححت ػًٕدٚححت يٓذبححت  -يشكبححت حششح ٛت -يشكبححت كبربححت يٓذبححت -اَتقبنٛححت) -
أَححٕاع األَغححتت انعححبيت (األصححٛم :اتححٕ٘ -ن ٛحح -ٙيححشٌ -يخححبط -ٙشححبك -ٙدُْحح ٙا ْٛكهحح:ٙ
ةعشٔف صجحبج– ٙن ٛح -ٙيحشٌا انؼظحى انكةٛحف)  -انُغح ٛانعحبو انٕػحبئ(ٙدو اإلَغحبٌ -دو
انع ذػت) ا انُغ ٛانؼعه(ٙػع ث يهغحبء -ػعح ث يخططحت -ػعح ث قهبٛحّ) ا انُغحٛ
انؼصب( ٙانخهٛت انؼصبٛت -انحبم انشٕك - )ٙتصُٛف انحٕٛاٌ  -انط ئؼٛحبث (ايٛبحبٕٚ -جهُٛحب-
تشٚببَٕعٕيب -بشايٛغٕٛو)ا انًغبيٛبث(اعح ُ انهٕٛكٕعحٕنُٛٛب)ا ان عحؼبث (انٓٛحذسا)  -انذٚحذاٌ
انً هطحت(انبهٓبسعٛب) ا انذٚحذاٌ االعحطٕاَٛت (اإلعحكبسط) ا انذٚحذاٌ انحهقٛحت (دٔدة األسض) ا
انحشححشاث ( انبؼححٕض -انصشصححٕس األيشٚكحح – )ٙانشخٕٚححبث (أإلخطبححٕغ) ا انتهذشححٕكٛبث
(َتى انبحش) ًَ -برج يختبسة يٍ انحبهٛبث (أعًبك – بشيبئٛبث – طٕٛس – ثذٛٚبث)8

انخطت انذساعٛت نكهٛت انؼهٕو
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المخرجات

ػُذ إَٓبء ْزا انًقشس بُتبح ٚغتطٛغ انطبنب أٌ:
 ٚؼشف َشأة ٔتبسٚخ ٔتطٕس ػهى األحٛبء ٔتأثٛشِ ػهٗ حٛبة اإلَغبٌ8 ٚؼححذد ألْححى خصححبئص انكبئُححبث انحٛحت انُببتٛححت ٔيظححبْش حٛححبة ْححزِ انكبئُححبث انحٛححت ٔتشكٛبٓححبٔإَٔاػٓب.
  ٚححشق بحح ٍٛيختهححف انؼًهٛححبث انحٕٚٛححت ٔانتحح ٙتححتى احح ٙانخهٛححت انُببتٛححت ٔػ قبتٓححب داخححم جغححىانكبئٍ8
ُٚ -بقش األعظ انؼهًٛت نتصُٛف انكبئُبث انحٛت انُببتٛت.

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المعملية

االختبار النهائي

%38

%38

%48

انخطخ اندراسُخ نكهُخ انعهىو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسى
عهىو انحُبح
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المتطلبات السابقة
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حُب 000
المجموع
ػملي
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السنة الذراسية
األونً
المستوى
انثبنث

األهذاف

َزعزف انطبنت عهً األسس انًزعهقخ ثدراسخ عهى انجُئخ انُجبرُخ يٍ خالل انزعزف عهىً انرىزو
ثٍُ عهى انجُئخ انذارُخ وعهى انجُئخ انًخزهطخ.
َُبقش انطبنت أهًُخ انعالقخ ثٍُ عهى انجُئخ انُجبرُخ وانعهىو األسبسُخ األخزي.
رشوَد انطبنت ثبنًصىبرر انحدَثىخ وانطىز انددَىدح نهزعىزف عهىً انجُئىبد انًالئًىخ ألَىىا
انعشبئز انُجبرُخ انًخزهرخ نهكسبء انخضزٌ.
رعزَىىا انطبنىىت عهىىً يدًىعىىبد انعىايىىم انجُئُىىخ انزىىٍ رىىو ز عهىىً ًَىىى واسىىزقزار ان طىىبء
انُجىىبرٍ وانزىىٍ رشىىزًم عهىىً عىىم يىىٍ انعىايىىم انطجىلزالُىىخ وانعىايىىم انًُبخُىىخ وانعىايىىم
انحُىَخ وعىايم انززثخ.
َحدر انطبنت انًدًىعبد ان جُئُىخ انًخزهرىخ يىٍ انُجبرىبد انىسىطُخ وانًهحُىخ واندربلُىخ وأهىى
انخصبئص انزٍ رزًُش ثهب نزكُرهب ثجُئبرهب.

المحتوى النظري

يقديخ ورعزَا عهى انجُئخ انُجبرُخ -رراسخ يرهىو األَىا واأللزار وانطجُعخ اندَُبيُكُىخ نهجُئىخ
انًرىىبهُى وانًىىذاهت انجُئُىىخ نزقسىىُى َةىىى انجُئىىخ -ان ىىالف اندىىىٌ ويكىَبرىىئ وخصبئصىىئ -انخصىىبئص انُىعُىىخ وانكًُىىخ نهًدزًعىىبد انُجبرُىىخ -إعطىىبء أيثهىىخ نهًدزًعىىبد انُجبرُىىخ راخىىم
 عىايىمانًًهكخ -انعىايم انجُئُخ انًو زح عهىً انُجبرىبد (عىايىم انززثىخ -عىايىم انًُىب
انًىقع -انعىايم انحُىَخ وانزُبلس )  -أهًُخ انًبء وانزكُىا انُجىبرٍ نهعىايىم انجُئُىخ -انجُئىبد
انصىىحزاوَخ (اندربلُىىخ) وانًبئُىىخ وانىسىىطُخ -رعزَىىا ألهًُىىخ انجُئىىبد انسىىبحهُخ -انًةىىبهز
انًىسًُخ وأطىار انًُى انخضزٌ -انز ُىزاد انجُئُىخ انزذثذثُىخ وانًى هىخ -يرهىىو انزىىاسٌ
انجُئٍ ورطجُقبد ثُئُخ1

المحتوى الؼملي

ردًُع انعُُبد واألَىا انُجبرُخ-رعزَا انًعشجخ انُجبرُخ ورصجُز وطز حرظ انعُُبد انُجبرُخ
ثأَىاعهب ا نًخزهرخ يٍ سىُقبٌ و ىذور ثبسىزخداو انكىجس وثبسىزخداو انًحبنُىم انكًُُبئُىخ-رراسىخ
عُرُىىخ رسىىى وقىىزاءح األلىىكبل انجُبَُىىخ نهعىايىىم انًُبخُىىخ انًخزهرىىخ نكىىم يىىٍ عىايىىم انحىىزارح
وانزطىثخ انُسجُخ ورر خ هطىل األيطبر -رراسخ يقبرَخ نهززثىخ انزيهُىخ وانطُُُىخ وانصىرزاء
نىىجعط يىىٍ ىىربد انززث ىخ انرُشَبئُىىخ وانكًُُبئُىىخ ورشىىزًم عهىىً عًىىم يقطىىع لىىٍ انززثىىخ-نىىىٌ
ورزعُت وانرصم انرُشَبئٍ نهززثخ-يهًس وقىاو انززثخ-انخب ىخ انشىعزَخ وأَىىا انًىبء-رر ىخ
انًهىحخ-األيالح انكهُخ انذائجخ -انسعخ انًبئُخ انقصىي نعُُبد يخزهرخ يٍ انززثخ1

انخطخ اندراسُخ نكهُخ انعهىو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسى
عهىو انحُبح

المخرجات

عُد إَهبء هذا انًقزر ثُدبح َسزطُع انطبنت أٌ:
َعزف يرهىو ثعط يٍ انًصطهحبد انجُئُخ انًزخصصخ وانزٍ رحدر يكىَبد انُةى انجُئُىخ
انحُخ ولُز انحُخ.
َزعزف عهً يرهىو انعالقبد انجُئُخ انًخزهرخ انًى ىىرح ثىٍُ انعشىبئز انُجبرُىخ واألَىىا األخىزي
انًحُطخ.
َصا انخصبئص انهبيخ وانًًُشح نهُجبربد اندربلُخ وانًهحُخ راخم اندًبعبد وانًدزًعبد
انًًثهخ نهعشبئز انُجبرُخ.
َرز ثٍُ األَىا انًخزهرخ يٍ انجُئبد وعُرُخ رًُُزهب ورطىَزهب لٍ انجُئخ انًحهُخ.
َعبنج انًشبعم انجُئُخ انًحهُخ انزٍ قد رو ز عهً ًَى انُجبربد1

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%31

%31

%41

المراجغ

 -0عهىىى انجُئىىخ انُجبرُىىخ ( .)2110أحًىىد يدبهىىد ويحًىىد عىىىرادت يُشىىىراد عًىىبرح لىىووٌ
انًكزجبدت بيعخ انًهك سعىرت انزَبض.
 - 2أسس عهىى انجُئىخ انُجبرُىخ .)0993( .عجىدانرزبح ثىدر و عجىدانعشَش انقبسىىت بيعىخ انًهىك
عجدانعشَشت يزعش انُشز انعهًٍ.
 - 3ردىىبرة عًهُىىخ لىىٍ عهىىى انجُئىىخ انُجبرُىىخ ( )2111رقُىىخ حسىىٍُ اندبسىتحسىىٍ انطُطىىبوٌ
يطجعخ بيعخ انكىَذ1

الخطخ الذساسيخ لكليخ العلْم
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسن
علْم الحيبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــذد الوحــذات
المتطلبات السابقة

السنة الذراسية

علن الالفقبسيبد
2186880
نظري
3

حيب 880
المجموع
ػملي
4
8
حيب 828

األّلٔ
المستوى
الثبًٔ

األهذاف

 يتعشف الطبلت علٔ الصفابد الخبصفخ للحيْاًفبد الالفقبسيفخ ّالتف تويضُفب عفي الحيْاًفبدالاقبسيخ2
يصٌف الطبلت الوجبهيع الوختلاخ للحيْاًبد الالفقبسيخ2
يصف الطبلت التشكيت التصٌيأ للحيْاًبد الالفقبسيخ ّهْقعِب ف الوولكخ الحيْاًيخ.
يششح الطبلت التشكيت التاصيل لجعط األهثلخ التبثعخ لجعط الوجبهيع الالفقبسيخ2

المحتوى
النظري

هب ُ الحيْاًبد الالفقبسيخ ؟ الصابد العبهخ  ،التصٌيف  ،الصابد العبهخ للشعت ّالطْائف
ُّ ،زٍ الشعت تشول (األّليبد ،اإلساٌجيبد  ،ألجْفوعْيبد  ،الوالطحبد  ،الذيفذاى الخيطيفخ
 ،الحلقيفففبد  ،الشخْيفففبد  ،الشفففْكجلذيبد  ،هاصفففليبد األس فففل) دساسفففخ ثيْلْ يفففخ تاصفففيليخ
لجعط األًْاع التبثعخ لِزٍ الشعت ّالطْائف ثوب ف رلك الجيئخ ّالتشكيت2

المحتوى الؼملي

األّليفففبد هٌِفففب ( األهيجفففب  ،اًتبهيجفففب كفففْتٓ  ،اًتبهيجفففب ُيسفففتْليتيكب  ،ففففْساهيٌياشا ،
يْ ليٌب ،تشيجبًْسْهب  ،ليشوبًيب  ،ثالصهْديبم  ،ثشاهيسيْم  ،ثالًتيفذيبم)  -اإلسفاٌجيبد
(الليْكْسْليٌيب  ،السيكْى ،اإليْسجًْجيب)  -الجْفوعْيبد ّأهثلخ هٌِفب (الِيفذسا  ،األّثيليفب،
األّسيليففب  ،األلسففيًْيبم  ،قففقبئم الٌعوففبى)  -الذيففذاى (الجالًبسيففب  ،الففذّدح الكجذيففخ  ،الففذّدح
الشفففشيطيخ  ،اإلسفففكبسط  ،األًكليسفففتْهب)  -الحلقيفففبد (دّدح األسض  ،دّدح الشهفففل  ،العلفففم
الطجفففٔ) -الشخْيفففبد (الكيتفففْى  ،الحجفففبس  ،القْقفففع الصفففحشآّ  ،هحفففبس الوفففب العفففزة) –
الشْكجلذيبد (ًجن الجحشً ،جن الجحش الِش ،خيفبس الجحفش  ،قٌافز الجحفش)  -هاصفليبد األس فل
(الجوجففشٓ  ،أم أسثعففخ ّأسثعففيي  ،العقففشة  ،العٌكجففْد الففزئت  ،أثففْ صففْفَ  ،الصشصففْس ،
القشاد الصلت  ،القشاد الليي)2

المخرجات

عٌذ اًِب ُزا الوقشس ثٌجبح يستطيع الطبلت أى:
ياشق ثيي طْائف ّقعت الحيْاًبد الالفقبسيخ2
يعذد الصابد العبهخ للشعت الالفقبسيخ الوختلاخ2
يتعشف علٔ هجبهيع الحيْاًبد الالفقبسيخ الوختلاخ ّأُويتِب الجيْلْ يخ2

التقويم

االختبارات الفصلية
%32

االختبارات المؼملية
%32

االختبار النهائي
%42

المراجغ

 -الالفقبسيبد ً .جيل صكٔ صاُذ  ،العصشيخ للطجبعخ ّالٌشش ّالتْصيع . 0228

الخطت الدراسُت لكلُت العلىم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت لسن
علىم الذُاة

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

نظري
8

علن الخلُت
3186880
دُا 880
المجموع
ػملي
2
8
دُا 838

السنة الذراسية
األولً
المستوى
الثاًٍ

األهذاف

 َدرن الطالب لوفاهُن علن الخلُت وهجاالتها الوختلفت هٌذ اكتشاف الخلُت دتً ولتٌا الذالٍ. َشزح التزكُب الدلُك للخلُت الذُىاًُت والٌباتُت وأهن الفزوق بٌُهوا. َىضخ آلُت عول األجهشة الوختلفت الخاصت بالفذىص والدراساث الخلىَت. َشزح االًمساهاث الخلىَت الوختلفت (الوباشز – غُز هباشز – االختشالٍ).َ -تعزف علً هكىًاث الخلُت (العضُاث الخلىَت) ووظائفها وتزاكُبها3

المحتوى النظري

لوذةةت تارَخُةةت عةةي علةةن الخلُةةت والعملةةت بةةُي علةةن الخلُةةت و ةةزو العلةةىم الذُىَةةت األخةةزي
التزكُةةب الةةدلُك للوكىًةةاث األساسةةُت للخلُةةت هةةي الوةةىا العضةةىَت وغُةةز العضةةىَت .تزكُةةب
الغشةةةال الخلةةةىٌ ووظائفةةة  .تزكُةةةب ووظةةةائي العضةةةُاث الخلىَةةةت .هثةةةل الٌةةةىاة الشةةةبكت
االًدوبمسهُةةت وعولُةةاث ت ةةٌُو البزوتٌُةةاث أجسةةام جةةىلجٍ وعولُةةاث اإل ةةزاس الخلةةىٌ
األجسام السبذُت (الوُتىكٌدرَا) وعولُت التٌفس الخلىٌ البمستُداث الخضزال وعولُت البٌال
الضةةىئٍ ةةٍ ال ٌباتةةاث رباعُةةت الكزبةةىى واماُةةت الكزبةةىى سلسةةلت ًمةةل االلكتزوًةةاث هةةو
اإلشارة إلً بعض األجهشة والطزق الوستخدهت ٍ راست الخلُت.

المحتوى الؼملي

راست بعض الطزق واأل واث الوستخدهت ٍ راسةت الخلُةت -شةكل ووظُفةت الجشَتةاث العضةىَت
األربعةةةت الكبُةةةزة (السةةةكزَاث الشةةةذىم البزوتٌُةةةاث األدوةةةا الٌىوَةةةت) .أوجة ة التشةةةاب
واالخةةتمف ةةٍ الشةةكل والىظُفةةت بةةُي الخلُةةت بدائُةةت الٌةةىاة  Prokaryotesوالخلُةةت دمُمُةةت الٌةةىاة
 .Eukaryotesأَضا َتعزف الطالب علً هكىًاث ووظائي الغشال الخلىٌ الٌىاة ةٍ الخمَةا
الوتمدهت الوُتىكىًدرَا البمستُداث الشبكت اإلًدوبمسهُت األجسام الوذلل جهةاس جةىلجٍ
واللُُفاث.

المخرجات

عٌد إًهال هذا الومزر بٌجاح َستطُو الطالب أى:
َفزق بُي الخمَا الذُىاًُت والٌباتُت الوختلفت.
َ ي األجهشة الوختلفت الوستخدهت ٍ راست الخمَا.
َسز هكىًاث الخلُت هي الوىا العضىَت وغُز العضىَت.
َزسن شكم لعضُاث الخلُت الذُىاًُت والٌُاتُت.
َشزح تزاكُب ووظائي عضُاث الخلُت الوختلفت.
َمارى بُي االًمسام الوباشز وغُز الوباشز واالختشالٍ.

التقويم

االختبارات المؼملية
%03

االختبارات الفصلية
%03

االختبار النهائي
%03

الخطت الدراسُت لكلُت العلىم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت لسن
علىم الذُاة

المراجغ

-8علن الخلُت .)8991( .عبدالعشَش ال الـخ ار الخزَجٍ للٌشز والتىسَو.
 -2علن الخلُت .)8999( .هكزم ضُال شكارة ار الوسُزة للٌشز والتىسَو والطباعت عواى.

الخطح الذراسُح لكلُح العلىم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطح قسن
علىم الذُاج

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

ذذضُزاخ هجهزَح
8006180
نظري
0

دُا 180
المجموع
ػملي
1
0
دُا 080

السنة الذراسية
الثاًُح
المستوى
الزاتع

األهذاف

َرذرب الطالة علً الوىاد والرقٌُاخ الوسرخذهح فٍ دفظ وذجهُزش العٌُزاخ الذُىاًُزح والٌثاذُزح
وإعذادها للفذص.
َرعزف الطالة علً األسس الٌظزَح لهذٍ الرقٌُاخ وَكرسة ههاراخ ذطثُقها عولُا .

المحتوى
النظري

األًواط الوخرلفح للرذضُزاخ الذُىَح  ،األجهشج واألدواخ الوعولُح ،الرخزذَز والرثثُزد ،األبزثا
الذُىَزززح ويُفُزززح عولهزززا ،الرذضزززُزاخ الكاهلزززح ،ذذضزززُز وبزززثارح الخ َزززا الذُزززح ،ذذضزززُزاخ
القطاعاخ الوجهزَح ،بثارح الرذضُزاخ الٌسُجُح والرذضُزاخ الخلىَح.

المحتوى الؼملي

ذذضززُز وبززثارح الخلُززح الٌثاذُززح – ذذضززُز وذجهُززش وبززثارح تعززو عضززُاخ وهذرىَززاخ
الخلُزززح – ذذضزززُز وبزززثارح األرزززىار الوخرلفزززح والكزوهىسزززىهاخ فزززٍ ا ًقسزززام الوُرزززىسي
إعزذاد
والوُىسي فٍ الخلُح – ذذضُز وبزثارح قطاعزاخ فزٍ الجزذور والسزُقاى واألورا
قطاعاخ ًسُجُح دُىاًُح هعذج تطزَقح الرقطُع – إعزذاد وذجهُزش الهُايزل الذُىاًُزح لذُىاًزاخ
بغُزج الذجن – إعذاد وذجهُش هجوىعح دشزَح (أرىار تالغح هي رذة الذشززاخ الوخرلفزح)
إعذاد وذجهُش هجوىعاخ دُىاًُح هذفىظح فٍ سىائل) – ذذضُز سذثاخ الذم8

المخرجات

عٌذ إًهاء هذا الوقزر تٌجاح َسرطُع الطالة أى:
َعزززذد األًوزززاط الوخرلفزززح للرذضزززُزاخ الوجهزَزززح سزززىاء ياًزززد الرذضزززُزاخ الٌثاذُزززح أو
الرذضُزاخ الذُىاًُح.
َذذد األجهزشج و األدواخ الوعولُزح الوطلىتزح ألٌ هعوزل لكزٍ َحزثخ هجهزشار ءجززاء هخرلز
الرذضُزاخ الوعولُح.
َطثق رز الرخذَز و الرثثُد للذُىاًاخ الوخرلفح .
َذضز وَجهش وَحثغ تعو عضُاخ وهذرىَاخ الخلُح .
َقززارى تززُي هخرلز رززز إعززذاد القطاعززاخ الٌسززُجُح وإعززذاد وذجهُززش الهُايززل الذُىاًُززح
وإعذاد و ذجهُش الوجوىعاخ الذشزَح.

التقويم

االختبارات الفصلية
%28

االختبارات المؼملية
%28

االختبار النهائي
%38

الخطح الذراسُح لكلُح العلىم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطح قسن
علىم الذُاج

المراجغ

 الوجاهـززـز و ذقٌُاذهززـا .)0996( .هذوززذ الخلُفززح وعثززذالعشَش الحززالخ ،هطززاتع جاهعززح الول زسعىد.
أساسزززُاخ ذذضزززُز العٌُزززاخ الٌثاذُزززح ( .)0991عثزززذان تزززي ردزززُذ الزززذعُجً و خززززوى .دار
الخزَجً .
 الرقٌُح الوجهزَح .)0909( .هذوىد الثٌهاوٌ وهٌُز الجٌشورٌ ،دار الوعارف ـ القاهزج. الرذضُزاخ الوجهزَح الضىئُح (األسس الٌظزَح والرطثُقاخ) ( )0990دوُذ أدوذ الذزاجش.هزيش الكرة األردًٍ8

انخطخ انذساسٛخ نكهٛخ انعهٕو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسى
عهٕو انذٛبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

السنة الذراسية

عهى انٕساحخ
1106100
نظري
1

دٛب 100
المجموع
ػملي
2
0
دٛب 002

انخبَٛخ
المستوى
انخبنج

األهذاف

ٚتعشف انطبنت يعهٕيبد عٍ َشأح عهى انٕساحخ ٔ تطٕسِ1
ٚتعشف انطبنت عهٗ كٛفٛخ اَتقبل انخصبئص انٕساحٛخ ث ٍٛاألجٛبل انًتعبقجخ1
ٚفٓى انطبنت عهٗ قٕاَ ٍٛانٕساحخ انًُذنٛخ ٔاناليُذنٛخ1
ٚتعشف انطبنت عه ٙأْى األيشاض ٔانطفشاد انٕساحٛخ1

المحتوى
النظري

يشادم االَقسبو انًٛتوٕص٘ ٔانًٛوٕص٘ ٔانوتذكى فو ٙانوذٔسح انخهٕٚوخ دساسوخ قوٕاَ ٍٛيُوذل نهٕساحوخ
ٔاالستخُبءاد نقٕاَ ٍٛيُذل يخم تعذد األنٛالد ٔانسٛبدح انًشوتشكخ ٔانتبيوخ ٔانُبقصوخ انتفبعوم ثوٍٛ
يجوووبد
انجُٛوووبد انصوووفبد انًتوووأحشح ثوووبنجُل ٔانعٕايوووم انًًٛتوووخ سوووجم انُسوووت انوووٕساحٙ
ٔساحووخ انًجتًعووبد يقذيووخ فوو ٙتووبسٚا اكتشووبف ٔتشكٛووت انذًووط
االدتًووبالد فوو ٙانٕساحووخ
انُٕٔ٘1

المحتوى الؼملي

ٚتعهى انطبنت يشادم االَقسبو ف ٙانخالٚب انجسذٚخ (انًٛتوٕص٘) ٔانجُسوٛخ (انًٛوٕص٘) ٔطشٚقوخ
انتذكى ف ٙعًهٛخ االَقسبو دٛج ٚقٕو انطبنت ثتذعٛش عُٛبد يٍ قًوخ انجصوم انُبيٛوخ نهتعوشف
عهٗ يشادوم األَقسوبو دساسوخ يجوبد انٕساحوخ انًُذنٛوخ ٔانتجوبسة انتو ٙاسوتُتال يوٍ خالنٓوب
يُذل قٕاَ ُّٛيٍ خالل عُٛبد تذتٕ٘ عهٗ صفبد يختهفوخ طجقوب نقوٕاَ ٍٛيُوذلٚ .وتعهى انطبنوت
أٚعب دبالد انسٛبدح انتبيخ أٔ انًششكخ يٍ خالل انتعشف عهوٗ فصوٛهخ ديوّ ٔتذذٚوذ انفصوبئم
انًذتًهخ نكم يٍ اٜثوبء ٔاألثُوبء اسوتخذاو قوٕاَ ٍٛانجًوا ٔانعوشة ائدصوبئٛخ يوٍ خوالل
عًهٛووبد تهقووٛخ ثعووٕض انذسٔسووٕفٛال انطجٛعوو ٙيووا أَووٕا يصووبثخ ثطفووشاد ٔرن و يووٍ خووالل
انًعًم االنكتشَٔ. virtual Lab ٙ

المخرجات

عُذ إَٓبء ْزا انًقشس ثُجبح ٚستطٛا انطبنت أٌ:
ٚفسش كٛفٛخ اَتقبل انصفبد انٕساحٛخ يٍ اٜثبء إنٗ األثُبء1
ٚششح انصفبد انٕساحٛخ انسبئذح ٔانًتُذٛخ1
ٚعذد قٕاَ ٍٛيُذل ٔأحشْب ف ٙدٛبتُب1
ٚتعشف عهٗ آنٛخ تٕاسث انصفبد انٕساحٛخ عهٗ يستٕٖ انًجتًا1
ٚتزكش ثعط األيشاض انٕساحٛخ ٔطشٚقخ تٕاسحٓب1

التقويم

االختبارات الفصلية
%21

االختبارات المؼملية
%21

االختبار النهائي
%31

انخطخ انذساسٛخ نكهٛخ انعهٕو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسى
عهٕو انذٛبح

المراجغ

يقذيخ ف ٙعهى انٕساحخ .)0991( .يكشو ظٛبء شكبسح  ،داس انششٔق نهُشش ٔانتٕصٚا ـ
عًبٌ.
انذٛبح ٔ عهى انٕساحخ .)0991( .غبص٘ تذيش٘ ٔ َسش ٍٚتذيش٘ ،أكبدًٛٚب ـ ثٛشٔد.
تذسٚجبد ف ٙأسبسٛبد عهى انٕساحخ .)0991( .فٛصم أثٕ طشثٕش ٔ يذًوذ َجٓوبٌ ،عًوبدح
شئٌٕ انًكتجبد ،جبيعخ انًه سعٕد.

الخطت الذراسٍت لكلٍت العلْم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت قسن
علْم الذٍبة

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

السنة الذراسية

الوولكت الٌببتٍت
2182080
نظري
0

الثبًٍت

دٍب 080
المجموع
ػملي
3
8
دٍب 828

المستوى
الثبلث

األهذاف

ٌذذد الطبلب الوجوْعبث الٌببتٍت ّ هعلْهبث عي التٌْع الْاسع فً عبلن الٌببث.
ٌقبرى الطبلب بٍي أّجَ التشببَ ّاالختالف فً أقسبم الوولكت الٌببتٍت.
ٌتعزف على التغٍٍزاث التطْرٌت للوجوْعبث الٌببتٍت.
ٌتعزف على أُن البٍئبث ّالوجتوعبث الٌببتٍت2

المحتوى
النظري

الوجوْعبث التصٌٍفٍت للوولكةت الٌببتٍةت ّالووٍةشاث العبهةت لكةو هجوْعةت هةي خةالت أهثلةت تْ ةخ
الووٍةةشاثت تشةةوو الفٍزّسةةبثت الزٌكتسةةٍبت البكتٍزٌةةبت الفطزٌةةبثت الطذبلةةبت ا ،ةةيت الذشاسٌةةبثت
التزٌذٌبثت هعزاة البذّرت ّكبسٍبث البةذّرت هةع اا ةبرة لةذّرة دٍةبة بعةا الٌببتةبث الووثلةت لكةو
هجوْعت هي ُذٍ الوجوْعبث ّدراستِب دراست تفصٍلٍت (بٍئت ّفسٍْلْجٍت)2

المحتوى
الؼملي

دراست كو ّأ ًْاع كو هي الفٍزّسبثت الزٌكتسٍبت البكتٍزٌبت الفطزٌةبثت الطذبلةبت ا ،ةيت
الذشاسٌبثت التزٌذٌبثت هعةزاة البةذّرت ّكبسةٍبث البةذّرت هةع ّصة عةبم للٌببتةبث الشُزٌةت
الوختلفت ّالتزكٍش على عٌٍبث ًببتٍت هذلٍت2

المخرجات

عٌذ إًِبء ُذا الوقزر بٌجبح ٌستطٍع الطبلب أى:
ٌص ة أًةةْاع كةةو هةةي الفٍزّسةةبثت الزٌكتسةةٍبت البكتٍزٌةةبت الفطزٌةةبثت الطذبلةةبت ا ،ةةيت
الذشاسٌبثت التزٌذٌبثت هعزاة البذّرت ّكبسٍبث البذّر.
ٌتعزف على دّرة دٍبة بعا اًْ،اع هةي الفٍزّسةبثت الزٌكتسةٍبت البكتٍزٌةبت الفطزٌةبثت
الطذبلبت ا ،يت الذشاسٌبثت التزٌذٌبثت هعزاة البذّرت ّكبسٍبث البذّر2

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%32

%32

%02

المراجغ

الوولكت الٌببتٍت .)8818( .دسٍي العزّسً ّ عوبد الذٌي ّصفً.
هقذهت فً علن تقسٍن الٌببث .)8811( .قبسن السذبر2
أسبسٍبث علن الٌببتبث الالسُزٌت .)8881( .هذوذ سلٍوبى ا،دوذ ّ عبذا لزدوي الشِزي.

انخطخ انذراصٛخ نكهٛخ انؼهٕو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قضى
ػهٕو انحٛبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

أصبصٛبد ػهى انجٛئخ
3186180
نظري
1

حٛب 180
المجموع
ػملي
0
8
حٛب 838

السنة الذراسية
األٔنٗ
المستوى
انثبَٙ

األهذاف

رؼرٚف انطبنت ثبنًجبدئ ٔاألصش نجؼض انًفبْٛى انجٛئٛخ انرئٛضٛخ داخم انُظى انجٛئٛخ.
رؼرٚففف انطبنففت ثةًْٛففخ انجٛئففخ ٔرةعٛرارٓففب ػهففٗ انكبئُففبد ٔعففما ػسقزٓففب ثففبنؼهٕو األصبصففٛخ
األخرٖ.
ٚذرس انشكم انؼبو نهُظبو انجٛئ ٙيغ انزؼرف ػهٗ انًكَٕبد انحٛخ ٔغٛر انحٛخ داخم انُظبو
ٔدراصخ نهؼسقبد انًخزهفخ ث ٍٛانكبئُبد ٔثؼضٓب انجؼض.
رؼرٚف انطبنت ثةَٕاع انذٔراد انجٕٛجٕٛعًٛٛبئٛخ انًفثعرح ػهفٗ انكبئُفبد يفغ انزؼفرف ػهفٗ
يضزٕٚبد انطبقخ ٔصرٚبٌ انطبقخ داخم انُظبو انجٛئ.ٙ
ٚفٓففى انطبنففت انًفففبْٛى انجٛئٛففخ انًزكففررح ٔانًًثهففخ نهاًبػففبد ٔانًازًؼففبد ٔانزؼبقففت ٔعففم
يب ٚخزص ثٓمِ انًفبْٛى داخم انُظبو انجٛئ.ٙ

المحتوى النظري

رؼرٚف يفٕٓو انجٛئخ ٔانُظى انجٛئٛخ أيثهخ نهُظى انجٛئٛخ ثشكم ػبو ٔأيثهخ يٍ داخفم انًًهكفخ–
انٓرو انجٛئٔ ٙانكزهٔ ٙانؼذد٘ ٔيضزٕٚبد انطبقخ ٔاالرزاٌ انجٛئ ٙانؼٕايم انجٛئٛخ ثشفكم ػفبو
ٔيخزصففر اناًبػففخ ٔانؼٕايففم انًففثعرح ػهففٗ ًَففٕ اناًبػففخ انًازًؼففبد انجٛئٛففخ ٔخففٕا
انًازًففغ انجٛئفف ٙانزٕانففذ انجٛئفف ٔ ٙانزؼبقففت انجٛئفف ٙداخففم انًازًؼففبد ٔإَٔاػٓففب – انٓاففرح
ٔاالصفففزٛطبٌ ٔاالغزفففراة انفففذٔراد انإٛعًٛٛبئٛفففخ انؼًهٛفففبد انٕيٛفٛفففخ ثبنُظفففبو انجٛئفففٙ
ٔأًْٛزٓب3

المحتوى الؼملي

دراصخ انكضبء انخضر٘ رؼ ٍٛٛثؼض انصفبد انكًٛخ نزحذٚذ َفٕع انططفبء انضفبئذ ثفبنًازًغ
رحفذ انذراصفخ (انكثبففخ ٔانزفردد ٔانفٕفرح) دراصففخ ثؼفض انؼٕايفم انجٛئٛفخ انزف ٙرفثعر ػهففٗ
شكم انًازًؼبد يٍ خسل دراصخ ػٕايم انطقش ٔانًُبخ يفٍ خفسل دراصفخ ثؼفض األجٓفزح
انًزففٕفرح نقٛففبس عًٛففبد ْطففٕل األيطففبر ٔانريٕثففخ انُضففجٛخ ٔشففذح االصزضففبءح ٔدرجففبد
انحرارح نهزرثخ ٔانٓفٕاء -رؼٛف ٍٛثؼفض انصففبد انفٛزٚبئٛفخ ٔانكًٛٛبئٛفخ نهزرثفخ يثفم انًحزفٕٖ
انًففبئ ٙنهزرثففخ ٔعًٛففخ انًففٕاد انؼضففٕٚخ ٔانففذثبل درجففخ األس انٓٛففذرٔج ُٙٛنكففم يففٍ انزرثففخ
ٔانؼُٛبد انًبئٛخ درجخ انزخهم نهزرثخ رؼ ٍٛٛدرجخ انزؼكٛفر َضفجخ انًفٕاد انؼبنقفخ ٔانًفٕاد
انًطمٚخ ٔانٓبئًبد ٔانًٕاد انصهجخ انكهٛخ نؼُٛبد انًبء انًخزهفخ3

انخطخ انذراصٛخ نكهٛخ انؼهٕو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قضى
ػهٕو انحٛبح

المخرجات

ػُذ إَٓبء ْما انًقرر ثُابح ٚضزطٛغ انطبنت أٌ:
ٚزؼرف ػهٗ ثؼض انًصطهحبد انًزخصصخ ف ٙركٕ ٍٚانُظى ٔاألْرايبد انجٛئٛخ .
ًٛٚز ث ٍٛإَٔاع انؼسقفبد انجٛئٛفخ انًخزهففخ ثف ٍٛانكبئُفبد انحٛفخ ٔثؼضفٓب انفجؼض ٔاَزقفبل انطبقفخ
ثُٓٛب.
ٚضفففزُزل انطفففرع ٔانًؼفففبدالد انًخزهففففخ نحضفففبة ثؼفففض انقفففٛى انًًثهفففخ نهؼسقفففبد انجٛئٛفففخ داخفففم
اناًبػبد ٔانًازًؼبد انجٛئٛخ.
ٚفرع ث ٍٛاألَٕاع انًخزهفخ يفٍ انًازًؼفبد ٔاناًبػفبد انجٛئٛفخ ٔأَفٕاع انزؼبقفت نهكثٛفر يفٍ
انكبئُبد داخم ثٛئخ انًًهكخ.
ٚجزكر حهٕل نهًشبعم انجٛئٛخ انًٕجٕدح ف ٙثٛئزّ ٔٚؼبنآب.

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي
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المراجغ

 .8أصبصٛبد ػهى انجٛئفخ انُجبرٛفخ ( )8991د.يحًفٕد هْفراٌ د دار انُشفر نهابيؼفبد انًصفرٚخ
(يكزجخ انٕفبء)3
 .1يقذيخ ف ٙػهٕو انجٛئخ ( )1331د.يحًذ إصًبػٛم ػًر د دار انكزت انؼهًٛخ – انقبْرح.
 .0رابرة ػًهٛخ ف ٙػهى انجٛئخ انُجبرٛخ ( )1333رقٛخ حض ٍٛانابصىدحضٍ انطُطبٔ٘ يطجؼخ
جبيؼخ انكٕٚذ3

انخطخ انذساسٛخ نكهٛخ انعهٕو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسى
عهٕو انذٛبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

ثكتٛشٚب ٔفٛشٔسبد
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األهذاف

ٚصُف انطبنت يٕقع انجكتٛشٚب ف ٙانكبئُبد انذٛخ انذقٛقخ1
ٚتعشف انطبنت عهٗ أًْٛخ انجكتشٚب ٔانفٛشٔسبد ٔيجبالد انُٓذسخ انٕساثٛخ نٓب1
ٚتذسة انطبنت عهٗ يٓبسح طشق عضل انجكتٛشٚب ٔصساعتٓب يعًهٛب1
ٚعذد انطبنت ثعط األيشاض انفٛشٔسٛخ ٔانجكتٛشٚخ1
ٚتعشف انطبنت عهٗ األًْٛخ انطجٛخ ٔاالقتصبدٚخ ألَٕاع يٍ انفٛشٔسبد ٔانجكتٛشٚب1

المحتوى
النظري

انصفبد انعبيخ نهفٛشٔسبد ،انتُقٛخ ،انتشكٛت انكًٛٛبئ ، ٙيقذيخ عبيةخ عةٍ انجكتشٚةب ٔانفٛشٔسةبد ،
طةةةشق يصةةةُٛف ٔعةةةضل انجكتٛشٚةةةب يةةةٍ يصةةةبدس يختهفةةةخ ،انذصةةةٕل عهةةةٗ انًةةةضاسع انجكتٛشٚةةةخ،
االختجةةبساد انًتجعةةخ فةة ٙانتعشٚةةف ثًةةب فةة ٙرنة انطةةشق انٕساثٛةةخ نهًجةةبيٛع انجكتٛشٚةةخ ،خصبئصةةٓب
انفسٕٛنٕجٛخ ٔأًْٛتٓب ف ٙانتقُٛخ انذٕٚٛخ األًْٛخ انطجٛخ ٔاالقتصبدٚخ نهفٛشٔسبد ٔانجكتٛشٚب1

المحتوى الؼملي

انًذتٕٖ انعًه( ٙانجكتٛشٚب):
انتعشف عه ٙثعةط أَةٕاع انًجةبْش انًختهفةخ ٔخصةبئن كةم َةٕع انتةذسٚت انعًهة ٙعهةٙ
فذن إَٔاع يختهفخ يٍ انخالٚب انتعشف عه ٙاألشكبل انشئٛسٛخ نهجكتشٚب يٍ خالل انشةشائخ
انجٛئبد انغزائٛخ :إَٔاعٓب ،يذعش ثٛئخ غزائٛةخ ٔبةجٓب فة ٙأطجةبق ثٛتةش٘ يًُٛةخ انجكتٛشٚةب
يٍ يصبدس يختهفخ أٔ يهٕثةبد يختهفةخ عةضل انجكتٛشٚةب يةٍ خةالل طةشق انتخطةٛت انًختهفةخ
يشةةبْذح ٔٔبةف انذشكةةخ انجكتٛشٚةةخ ثبسةةتخذاو انشةةشٚذخ انًقعةةشح (اختجةةبس انُقطةةخ انًعهقةةخ) -
انصجغخ انجسٛطخ بجغخ غشاو يهقٛخ انجٛئبد انسبئهخ اختجبس قذسح انجصم ،انثٕؤ ،يعبد
د ٕ٘ٛيختبس عه ٙانًقبٔيخ انذٕٚٛخ انصجغخ انًقبٔيخ نألدًبض بجغ انغالف انجكتٛةش٘
بجغ انجشاثٛى1
انًذتٕٖ انعًه( ٙانفٛشٔسبد):
ٚةةتعهى انطبنةةت ثعةةط انتقُٛةةبد انًعًهٛةةخ انتةة ٙيسةةتخذو نهكشةةف عةةٍ انفٛشٔسةةبد انتةة ٙيصةةٛت
انذٛةةةٕاٌ (انتةةة ٙال يُتقةةةم ننةةةٗ ا َسةةةبٌ) ،كعةةةضل انفٛشٔسةةةبد ثبسةةةتخذاو انًجٓةةةش االنكتشَٔةةةٙ
ٔانكٕاشف كبنٛضا سهسهخ يفبعم أَضٚى انجهًشح1

انخطخ انذساسٛخ نكهٛخ انعهٕو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسى
عهٕو انذٛبح

المخرجات

عُذ نَٓبء ْزا انًقشس ثُجبح ٚستطٛع انطبنت أٌ:
ُٚبقش انٕظع انتصُٛف ٙنهجكتٛشٚب ٔانفٛشٔسبد1
ٚستخذو انطبنت أًْٛخ انجكتشٚب ٔانفٛشٔسبد ف ٙيجبل انتقُٛخ انذٕٚٛخ1
ٚقٕو ثطشق عضل انجكتٛشٚب ٔصساعتٓب يعًهٛب.
ٚقبسٌ انطبنت ث ٍٛثعط األيشاض انفٛشٔسٛخ ٔانجكتٛشٚخ1
ٚعذد األًْٛخ انطجٛخ ٔاالقتصبدٚخ نجعط إَٔاع انفٛشٔسبد ٔانجكتٛشٚب1

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي
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المراجغ

 انجكتٛشٚب ( )0331اثٕ انذْت ،داس انًعبسف1 أسبسٛبد عهى انفٛشٔسبد .)8110( .د /كبيم يٓذ٘ انتً ،ًٙٛاالْه ّٛنهُشش ٔ انتٕصٚع ،جذِ1 عهةى األدٛةةبء انذقٛقةةخ نهًٓةةٍ انصةةذٛخ ( .)0080يشجًةةخ د /عهةةٗ دسةةٍ ثٓكهةة ، ٙجبيعةةخ انًهةسعٕد.

انخطت انذساعٛت نكهٛت انعهٕو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت قغى
عهٕو انذٛبة

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

عهى انذبهٛبث
2226000
دٛب 000
المجموع
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4
2
3
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السنة الذراسية
انثبَٛت
المستوى
انشابع

األهذاف

ٚغشد انطبنب يعهٕيبث عٍ شعبت انذبهٛبث ٔياب ضماًّ ياٍ دٕٛاَابث يخ هاات ٔان ا ٙضُ اش اٙ
كب ت يُبطق ي عذدة ٔرنك يٍ خالل ان عشض نهطٕائف ان  ٙضمًٓب ْزِ ان عبت انكبٛشة .
 ٚعشف عهٗ انًجًٕعبث األعبعاٛت نهذٕٛاَابث اناقبسٚات ٔعالقات ْازِ انذٕٛاَابث ببعمآب ياٍ
انُبدٛت ان طٕسٚت ٔان شكٛبٛت2
 ٚعشف انطبنب عهٗ انًابْٛى األعبعٛت ن شٚخ جغى انذٕٛاَبث اناقبسٚت عهاٗ يغا ٕٖ ضشكٛاب
األعمبء ٔ األجٓضة .
ٚشعى انطبنب بعض أجٓضة انذبهٛبث انًخ هات
ٚشبط انطبنب ب ٍٛان شكٛب ٔيالئًت انٕظٛات ٔانبٛئت

المحتوى
النظري

دساعاات ياةااهت عااٍ انذبهٛاابث ض ااًم انٕيااع ان ةااُٛا ٙنهذبهٛاابث ٔان ااكم انخاابسجٔ ٙان ااشٚذٙ
نًثبل أٔ أكثش نكالً ياٍ :انازٚم دبهٛابثا اناشأط دبهٛابثا انُةاف دبهٛابث ٔاناقبسٚابث ااى انًقبسَات
بُٓٛبٔ .دساعت انطٕائف ان ببعت نٓزِ ان عبت دساعت ضاةٛهٛت (بٛئت ٔٔظٛات)2

المحتوى الؼملي

يقذياات اا ٙضةااُٛف انذبهٛاابث دساعاات  :انطاإس انباابنس ن عااٛذٚب ٔ انطاإس انٛشقاا ٙاألطاإاس
انببنغت نهبالَٕجهٕعظ  -انطٕس انببنس نهغٓٛى ٔ قطبعبث عشياٛت ا ٙيُابطق انبهعإو ٔ األيعابء
ٔ انزٚم انطٕس انبابنس نهجهكا ٔ ٙقطبعابث عشياٛت ا ٙيُابطق انخٛبشاٛى ٔ انجازل ٔ انازٚم ٔ
انطاإس انٛشقاا ٙدساعاات ٔ ض ااشٚخ انطاإس انباابنس نكهااب انغااًك ٔ قطاابل عً إد٘ اا ٙانجهااذ ٔ
قطبعبث عشيٛت  ٙيُبطق انبهعٕو ٔ انجزل ٔ انزٚم  -دساعت ٔ ض شٚخ عًك انبهط ٔ ٙدساعت
قطبل عشي ٙ ٙيُطقت انبهعٕو ٔ دساعت األَٕال انًخ هات نق إس األعاًبا انعيًٛات انطإس
انباابنس نهماااذعت ٔ دساعاات ان جٕٚااف اناًاا ٙانبهعاإي ٔ ٙانعمااالث انغااطذٛت انبطُٛاات ٔاألد ابء
انعبياات ٔ انجٓاابص انباإن ٙان ُبعااه ٙدساعاات أَاإال يخ هااات يااٍ انضٔادااف ٔ ض ااشٚخ انمااب
دساعاات انذًبياات انًُضنٛااتا األَاإال انًخ هااات يااٍ انااشٚح ٔ ض ااشٚخ األد اابء انعبياات دساعاات
األسَب ٔ ض شٚخ األد بء انعبيت .

المخرجات

عُذ إَٓبء ْزا انًقشس بُجبح ٚغ طٛع انطبنب أٌ:
ٚةُف األَٕال ان ببعت ن عبت انذبهٛبث ٔان عشف عهٗ انذٕٛاَبث انًخ هات ان  ٙضُ ًا ٙإناٗ
ْزِ ان عبت .
 ٚشح أ٘ َٕل يٍ إَٔال انذٕٛاَبث انذبهٛت.
 ٚعشف عهٗ األجٓضة انذاخهٛت انًخ هات نهذبهٛبث .
 ٚعشف عهٗ انبٛئبث انًخ هات ان  ٙضأٔ٘ إنٓٛب األَٕال انًخ هات نذٕٛاَبث ْزِ ان عبت .

التقويم

االختبارات الفصلية
%32

االختبارات المؼملية
%32

االختبار النهائي
%42

انخطت انذساعٛت نكهٛت انعهٕو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت قغى
عهٕو انذٛبة

المراجغ

أعبعٛبث عهى انذٕٛاٌ .)2992( .أي ٍٛسشذ٘ ٔيذًٕد انبُٓبٔ٘ا داس انبذٕث انعهًٛت.
- The Chordates. (1989). Alexander, R. Cambridge University Press.

اىخطخ اىذراسٍخ ىنيٍخ اىؼيً٘
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسٌ
ػيً٘ اىذٍبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

السنة الذراسية

تي٘ث اىجٍئخ
3226880
نظري
8

اىثبٍّخ

دٍب 880
المجموع
ػملي
8
دٍب 820

المستوى
اىزاثغ

األهذاف

ٌسزد أّ٘اع اىَي٘ثبد اىجٍئٍخ.
ٌشزح إٌٔ اىطزق ٗاىتقٍْبد اىؼيٍَخ اىَستخذٍخ دبىٍب ىتقيٍو اىتي٘ث ثبىجٍئبد اىَختيفخ.
ٌذرك اىطبىت ىَفًٖ٘ اىتي٘ث اىجٍئً ٗأخطبرٓ ػيى اىنبئْبد اىذٍخ ٗخبصخ اإلّسبُ.
ٌنتست اىطبىت اتجبٕبد اٌجبثٍخ ّذ٘ اىَذبفظخ ػيى اىجٍئخ ٍِ اىَي٘ثبد اىَختيفةخ ٗثبسةتخذاً
ٍ٘اد طجٍؼٍخ اىَصذر.
ٌشزح ظبٕزح االدتجبص اىذزاري ٗاىتصذز.

المحتوى النظري

تؼزٌف اىتي٘ث اىجٍئً ٗػبداد ٗتأثٍز اإلّسبُ ػيةى اىجٍئةخ– اىغةف اىٖة٘ائً ٗاىَي٘ثةبد اىغبسٌةخ
ٍٗصةةبدر تيةة٘ث اىغةةف اىٖةة٘ائً طةةزق اى٘قبٌةةخ ٍةةِ اىَي٘ثةةبد اىغبسٌةةخ ٍٗنبفذتٖةةب ٗقٍبسةةٖب
اىغف اىَبئً ٗاىذٗرح اىَبئٍخ ٍٗصبدر تي٘ث اىٍَبٓ ٗمٍفٍخ ٍؼبىجتٖب – تأثٍز اىَي٘ثبد ػيةى
اىنبئْةةبد اىَبئٍةةخ– اىغةةف اضر ةةً ٍٗي٘ثةةبد اىتزثةةخ ٗاالّجةةزا ٗاىتصةةذز ٗطةةزق ٍنبفذتةةٔ
اىَي٘ثةةبد اىطجٍةةخ ٗاىْفبٌةةبد ٗطةةزق ٍؼبىجتٖةةب ٗتةةذٌٗزٕب اىتيةة٘ث اىض٘ ةةبئً ٍٗصةةبدرٓ
ٗتأثٍزٓ ػيى اىجٍئةخ ٗطةزق اىةتذنٌ ٗاى٘قبٌةخ ٍْةٔ اىتية٘ث ثبىَجٍةذاد ٗأثةز اىَجٍةذاد ػيةى اىجٍئةخ
ٗطزق اى٘قبٌخ ٍْٖب اىَخيفبد اىصيجخ ٗاىسبئيخ ٗآثبرٕب ػيى اىجٍئخ ٍٗؼبىجتٖب ٗطةزق تةذٌٗزٕب
ٍي٘ثةةبد اىَةة٘اد اىَشةةؼخ ٗتأثٍزاتٖةةب اىصةةذٍخ ٗاىجٍئٍةةخ ٗطةةزق اى٘قبٌةةخ ٍْٖةةب ٗػةةف آثبرٕةةب
اىتي٘ث ثبضسيذخ اىنٍٍَبئٍخ ٗاىجزثٍٍ٘خ ٗطزق اىذَبٌخ ٗاى٘قبٌخ ٍْٖب

المخرجات

ػْذ إّٖبء ٕذا اىَقزر ثْجبح ٌستطٍغ اىطبىت أُ:
ٌسزد اىَي٘ثبد اىٖ٘ائٍخ ٗاىَبئٍخ ٍٗي٘ثبد اىتزثخ.
ٌذمز طزق اىَذبفظخ ػيى اىجٍئخ ٗمٍفٍخ تقيٍو ّست اىَي٘ثبد ىيجٍئخ اىَذٍطخ.
ٌشزح تأثٍز اىَي٘ثبد اىَختيفخ ػيى اىنبئْبد اىْجبتٍخ ٗاىذٍ٘اٍّخ ثأّ٘اػٖب داخو اىَجتَؼبد اىجٍئٍخ.
ٌٍَُش ثٍِ اضّ٘اع اىَختيفخ ٍِ اىَي٘ثبد ٌٗ٘ خ اىجزاٍج اىتْفٍذٌخ ىَذبرثخ اىَي٘ثبد.
ٌصف اىتقٍْبد ٗاىطزق اىذذٌثخ فً إدارح ٍٗؼبىجخ اىْفبٌبد ثأّ٘اػٖب.
ٌؼذد اىجذٌذ ٍِ اىَ٘ ٘ػبد فً ٍجبه اىتي٘ث ٍثو ظبٕزح االدتجبص اىذزاري ٗاىتصذز.

التقويم

االختبارات الفصلية
%03

االختبار النهائي
%03

المراجغ

 -2تي٘ث اىجٍئخ .)8330( .ػجذاهلل ثبصًٖ ٗ ٍذَذ اىؼ٘دادٍْ ،ش٘راد جبٍؼخ اىَيل سؼ٘د3
 -8اىتي٘ث اىجٍئً .)2331( .ػجذاىٕ٘بة رجت ٕبشٌٍْ ،ش٘راد جبٍؼخ اىَيل سؼ٘د.
 -0ػيً٘ تي٘ث اىجٍئخ ( ،)2332أ.د .دسِ اىسٌ٘ذاُ ،دار اىخزٌجً ىيْشز ٗاىت٘سٌغ ،اىزٌبض3

الخطخ الدراطَخ لكلَخ العلوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لظن
علوم الحَبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

فطزٍبد وطحبلت
6180-333
نظري
3

حَب 333
المجموع
ػملي
3
8
حَب 383

السنة الذراسية
الجبلجخ
المستوى
الخبهض

األهذاف

ٍتعزف الطبلت علي األطض العلوَخ للفطزٍبد والطحبلت.
ٍتعزف الطبلت ثتبرٍخ وطزق تمظَن كل هي الطحبلت والفطزٍبد.
ٍتعررزف الطبلررت علرري ثعررا األاٌرربص الفطزٍررخ والطحلجَررخ هررت التعررزد لتزكَج ررب و وراد
حَبت ب وأهوَت ب.
ٍترردر ة الطرر ة علرري الطررزق الوظررتخدهخ فررٌ تووَررت وعررشف وسراعررخ وتعزٍرر كررل هرري
الفطزٍبد والطحبلت.
ٍتعزف الطبلت علي األهوَخ الطجَخ وااللتصب ٍخ للطحبلت والفطزٍبد6

المحتوى النظري

همدهررخ تبرٍخَررخ عرري الطحبلررت والفطزٍرربد ,األهوَررخ االلتصررب ٍخ للطحبلررت والفطزٍرربد ,توااررد
وتمظررَن الطحبلررت والفطزٍرربد ,التغذٍررخ فررٌ الطحبلررت وكررذلة الدراطررخ التفصررَلَخ لووووعررخ هرري
األاٌرربص ثحَررت تغطرري اوَررت الووووعرربد الطحلجَررخ والفطزٍررخ  ,هررت تعزٍ ر الطبلررت ثرربلطزق
األطبطرررَخ الوظرررتخدهخ فرررٌ تووَرررت  ,وسراعرررخ  ,وعرررشف وتعزٍرر الطحبلرررت والفطزٍررربد 6ثَئرررخ
الفطزٍبد والطحبلت راطخ تفصَلَخ ( ورح حَبح) ثعا أًواع الفطزٍبد والطحبلت6

المحتوى الؼملي

الوحتوى العولٌ لومزر (اشء الطحبلت):
تشرررول الدراطرررخ الوعولَرررخ راطرررخ هوووعرررخ هررري األاٌررربص الطحلجَرررخ ثحَرررت تغطررري اوَرررت
الووووعررربد الطحلجَرررخ  ,هرررت تعزٍرر الطبلرررت ثررربلطزق األطبطرررَخ الوظرررتخدهخ فرررٌ تووَرررت ,
وسراعرررخ  ,وعرررشف وتعزٍرر الطحبلرررت .راطرررخ الشررركل اللررربهزً لرررجعا أًرررواع الطحبلرررت
الخضزاء الوشرلخ والَوالٌََرخ والخضرزاء والذهجَرخ (الردٍبتوهبد) والجٌَرخ والحورزاء -فحر
ثعا العٌَبد الوبئَخ الوووعخ ثواططخ الط ة وتعزٍ هب ث ب هي أًواع طحلجَخ6
الوحتوى العولٌ لومزر (اشء الفطزٍبد):
تحضرَز الجَئرخ الغذائَرخ الوٌبطرجخ لتٌوَرخ الفطزٍربد  -عرشف و راطرخ الفطزٍربد الووارو ح فرٌ
الجَئبد الوٌبطجخ لكل لظن هي الفطزٍربد -طزٍمرخ تحضرَز الشرزائف لفحر العٌَربد الفطزٍرخ
الوعشولخ هي الجَئخ  -تٌوَخ المردرح الوفرفَخ لردً الطبلرت الكتظربة الو ربرح علرٌ التوََرش ثرَي
أًررواع الفطزٍرربد ثبطررتخدام الشررزائف الورربهشح هظررجمب والوحضررزح هحلَررب  -تعزٍ ر ووف ر
الفطزٍبد الشٍووٍخ واألطكوهَكوتٌَخ والجبس ٍخ والٌبلصخ.

الخطخ الدراطَخ لكلَخ العلوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لظن
علوم الحَبح

المخرجات

عٌد إً بء هذا الومزر ثٌوبح ٍظتطَت الطبلت أى:
ٍتعزف علي أطبطَبد علوٌ الفطزٍبد والطحبلت.
ٍظز الطزق الوختلفخ لتمظَن كل هي الطحبلت والفطزٍبد.
ٍتعزف علي ثعا األشكبف اللبهزٍخ للطحبلت وكذلة علي طزق تكبثزهب الوختلفخ.
ٍعشف وٍعزف كل هي الفطزٍبد والطحبلت.

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%36

%36

%06

المراجغ

الوزات الزئَظَخ:
 أطبطَبد علن الفطزٍبد ( , )8081عجد اهلل ثي ًبفز الزحوخ  ,ابهعخ الولة طعو الطحبلت ( , )3666عجد العشٍش ثي لج ى الزاًي وآخزوى  ,ابهعخ الولة طعو . األطبص العولرٌ للفطزٍربد (ط8080( , )3هرـ)  . ,عجرد اهلل الخلَرل  ,هطجوعربد ابهعرخالولة طعو .
هزاات أخزى:
الفطزٍبد ( .)3663عجد العشٍش ثي لج ى الظزاًي وآخزوى  ,ابهعخ الولة عجد العشٍش.العوالك الٌجبتَخ ( .)8111أ . .ثوًي (هتزان إلي العزثَخ  ,علري الحوَرداى و إثرزاهَن العربرف) ,ابهعخ الولة طعو 6

انخغخ انذساسيخ نكهيخ انعهىو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خغخ قسى
عهىو انحيبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

وظبئف أعضبء انُجبد ()1
3316333
نظري
2

(حيب )333
المجموع
ػملي
3
1
حيب 212

السنة الذراسية
انثبنثخ
المستوى
انخبيس

األهذاف

يفهى انغبنت انعالقبد انًبئيخ انًختهفخ في انُجبد.
يتعشف انغبنت عهً أهًيخ انُشبط اإلَضيًي وايض انُجبد.
يفهى انغبنت حذوث انضغىط االسًىصيخ وااليتصبص وصعىد انعصبسح في انُجبتبد.
يتعشف انغبنت عهً يفهىو فسيىنىجي اإلجهبد3

المحتوى
النظري

انخهيةةةخ انُجبتيةةةخ (انتشكيةةةت وانىظيفةةةخ) – انغشويةةةبد وعالقتهةةةب ثبنًكىَةةةبد انجشوتىثالصييةةةخ داخةةةم
انخهيخ -االَتشبس -األسًىصيخ -انتششة -ايتصبص واَتقبل انًبء -انُتح -انجُبء انضةىئي وتفةبعالد
انضةةىء وانمةةالو -انتةةُفس وأيةةض انُجةةبد وانتحةةىالد انجيىكيًيبئيةةخ ثبنخهيةةخ -اإلَضيًةةبد وانعىايةةم
انًؤثشح عهً انُشبط اإلَضيًي -فسيىنىجيب اإلجهبد وانتُفس.

المحتوى الؼملي

تحضةةيش انغشويةةبد  -انصةةفبد انعبيةةخ نهًحبنيةةم انغشويةةخ  -االَتشةةبس(اَتشةةبس انًحبنيةةم انحقيقةةخ
وانغشويةةةخ واأليىَةةةبد خةةةالل ان يالتةةةيٍ) – انتشةةةشة – األسةةةًىصيخ – تقةةةذيش قةةةىح االيتصةةةبص
اإلسًىصيخ نهخهيخ انُجبتيخ – انُفبريةخ – انعىايةم انًةؤثشح عهةً انُفبريةخ -انعالقةبد انًبئيةخ نهُجةبد
(صةةعىد انعصةةبسح – انُةةتح) -انجُةةبء انضةةىئي – انتةةُفس -اإلَضيًةةبد (إَضيًةةبد انتحهةةم انًةةبئي –
أَضيًةةبد األكسةةذح واالختةةضال – اإلَضيًةةبد انهبديةةخ) -انكشةةف عةةٍ ثعةةض انًةةىاد انعضةةىيخ فةةي
انُجبد.

المخرجات

عُذ إَهبء هزا انًقشس ثُ بح يستغيع انغبنت أٌ:
يشثظ عجيعخ اإلَضيًبد ثبنُسجخ نىظيفتهب في تحفيض انتفبعالد انجيىنىجيخ في انكبئُبد انحيخ.
يُفز عشق اختجبس انُشبط االَضيًي.
يششح كيف يًكٍ نهُجبد اكتسبة وتىصيع انغبقخ وانًبء وانغزاء.
يقةةبسٌ ثةةيٍ تة ثيش انعىايةةم انذاخهيةةخ وانخبسجيةةخ عهةةً انعًهيةةبد انجيىنىجيةةخ فةي انُجةةبدو وكيةةف
يتفبعم انُجبد يع ثيئته.
يقيى يفبهيى فسيىنىجيب انُجبد ثبنً بالد انجيىنىجيخ األخشي.

التقويم

االختبارات الفصلية
%33

االختبارات المؼملية
%33

االختبار النهائي
%43

المراجغ

فسيىنىجيب انُجبد و ()2333و سوثشد ديفهيٍ و تشجًخ يحًذ يحًةىد رةشاقي و انةذاس انعشثيةخ
نهُشش وانتىصيع.
فسيىنىجيب انُجبد انعبيةخو  1413هةـو يحًةذ انةىهيجي ويحًةذ ثبصةالحو ان ةضء األولو يغةبثع
جبيعةخ انًهةس سةعىد فسةةيىنىجيب انُجةبد انعًهةيو 1421هةـو يحًةةذ انةىهيجي ويحًةذ ثبصةةالحو
ان ضء انثبَيو يغبثع جبيعخ انًهس سعىد.

الخطت الذراصٍت لكلٍت العلىم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت لضن
علىم الحٍاة

اســــم المـقـــــــرر تصٌٍف الٌباتاث الزهرٌت والفلىرا
رقــم
5336880
المـقــــــــــرر
حٍا 880
رمـز المـقــــــــرر
المجموع
نظري ػملي
ػـــــــــذد
الوحــــذات
8
3
2
حٍا 232
المتطلبات السابقة

السنة الذراسية
الثالثت
المستوى
الضادس

األهذاف

ٌتعرف الطالب على طرق تصٌٍف الٌباتاث الزهرٌت.
ٌتعرف الطالب على الطرق الوختلفت لتضوٍت الٌباتاث.
ٌضتخذم الطالب الوفاتٍح التصٌٍفٍت للٌباتاث الزهرٌت.

المحتوى
النظري

تارٌخ علن التصٌٍف (صٌاعً  -طبٍعً – تطىري العدذدي) هفهدىم الصدفاث التصدٌٍفٍتص هصدادر
الصددفاث التصددٌٍفٍتص الصددفاث التصددٌٍفٍت الياهرٌددتص تٍفٍددت تصددٌٍف الٌبدداثص (الوفتددا )ص الىحددذاث
التصٌٍفٍتص التضوٍتص دراصت بعض الفصائل الٌباتٍت الهاهدت يدً الوولكدتص الوعا دبص الحذٌمدت الٌباتٍدت
ودراصت الفلىرا بشكل عام ويلىرا الوولكت العربٍت الضعىدٌت بشكل خاص.

المحتوى الؼملي

دراصدددت هصدددادر الصدددفاث التصدددٌٍفٍتص الصدددفاث التصدددٌٍفٍت الياهرٌدددتص تٍفٍدددت تصدددٌٍف الٌبددداثص
(الوفتدددا )ص الىحدددذاث التصدددٌٍفٍتص التعدددرف علدددى اًدددىاو انوهدددار والٌدددىراث والثودددار .دراصدددت
تفصددٍلٍت تٍددف ٌددتن تشددرٌح انوهددار وهعريددت المددىاًٍي والوضددم الزهددري والمطدداو الطددىلً.
دراصت هٍذاًٍت حملٍت لوشاهذة الٌباتاث على الطبٍعٍت والتعرف علٍهدا وتدكلج عودع بعدض هدكة
العٌٍاث وتجفٍفها وحفيها يً الوعشبت وهعريت تٍفٍت تصٌٍفها5

المخرجات

عٌذ إًهاء هكا الومرر بٌجا ٌضتطٍع الطالب اى:
ٌتعرف على العلواء الكٌي صاهوىا بتطىٌر عولٍت التصٌٍف5
ٌشر انوهار وهعريت لىاًٌٍها5
ٌطبك هفاتٍح تصٌٍف الٌباتاث الزهرٌت.
ٌفرق بٍي يصائل ًباتاث الفلمتٍي والفلمت الىاحذة5

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%85

%85

%05

المراجغ

تصٌٍف الٌباتاث الزهرٌت 5)3838( 5لاصن يؤاد الضوارى 5هكتبت هصر5
 همذهدددت يدددً التصدددٌٍف الٌباتددداث الزهرٌدددت .)3880( .يدددىوي الضدددلهتص الدددذار الذولٍدددت للٌشدددروالتىوٌع.
 الٌباتاث الزهرٌت (ًشأتهاص تطىرهاص تصٌٍفها) .)3830( .كري إبراهٍن صعذ. تصددٌٍف الٌباتدداث والتمضددٍن انحٍددائً .)3888( .صددتٍشص ترعوددت :احوددذ الفرحدداى ونخددروىصعاهعت الولج صعىد.

الخطخ الذراسٍخ لكلٍخ العلْم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسن
علْم السٍبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

شكل ّتشزٌر الٌجبد
6180330
نظري
3

زٍب 330
المجموع
ػملي
4
8
زٍب 282

السنة الذراسية
الثبلثخ
المستوى
السبدص

األهذاف

 ٌتعزف الطبلت على الوزازل الوختلفخ لٌوْ الٌجبد هي اإلًجبد ّزتى هززلخ الجلْغ. ٌسددذد الطبلددت هعددبلن الشددكل الخددبرخً ّالتزرٍددت التشددزٌسً للٌجددبد علددى هسددتٌْبد الخلٍددخّالٌسٍح ّالعضْ.
 ٌسددتخذم الطلجددخ ثبلوِددبراد ال سهددخ لتألطٍد انًسدددخ الٌجبتٍددخ الطبسخددخ رددً ددبر التسضددٍزلذراسخ تشزٌر الٌجبد.
 ٌتعزف الط ة على االستخذام السلٍن للوٍكزّسكْة الضْئً. ٌألبرى الطبلت التزرٍت التشزٌسً للٌجبد ثشكل هتذرج لوزازل ًوٍْ الوختلفخ. ٌفسز الوفبٍُن انسبسٍخ لٌوْ الٌجبد ّتطْرٍ ّالوزستٍوبد الوختلفخ التً تشبرك ردً تكدٌْيالٌجبد.

المحتوى النظري

أًْاع الجذّر ّاإلًجبد الودوْع الدذري (الشكل الخبرخً ،أًْاعِب ّ تسْراد ّ ّظدبئ
الدذّر) الودوْع الخضزي (الشكل الخبرخً  ،أًْاع ّتسْراد ّّظٍفخ رل هي السٍألبى
ّانّراق ّالجزاعن) ،الدِبس التكبثزي ردً الٌجبتدبد ربسدٍبد الجدذّر (الشُدزح ،الجدذرح ،الثودزح
ّأًْاعِب  -التلألٍر ،اإلخادبة ،التشدكل الدٌٌٍدً )،انًسددخ الٌجبتٍدخ ( أًْاعِدب ّّظبئفِدب)،
تشكل انًسدخ الوختلفخ للٌجبد  ،التزرٍت التشزٌسً لألعضدب الٌجبتٍدخ (خدذر ،سدبقّ ،رقدخ)
رً رل هي أزبدٌبد الفلألخ ّثٌبئٍتِب ،الٌوْ الثبًْي (الدتلل ) لكدل هدي السدبق ّالددذر ،الخشدت
ّأًْاعَ.

المحتوى الؼملي

أًددْاع الجددذّر اإلًذّسددجزهٍخ ّنٍددز اإلًذّسددجزهٍخ اإلًجددبد انر ددً ّالِددْائً – أًددْاع
الدذّر ّالسٍألبى ّانّراق ّالجزاعن ّتسْراتِب ّأشكبلِب الوختلفدخ – انشدكب الوْررْلْخٍدخ
لألسُددبر ّالٌددْراد ّالثوددبر انًسدددخ الوزسددتٍوٍخ – انًسدددخ الذائوددخ (انًسدددخ انسبسددٍخ
ّالضبهخ ّالْعبئٍخ) أًْاع السشم الْعبئٍخ  -التزرٍت التشزٌسً لألعضب الٌجبتٍخ الوختلفخ
( خددذر ،سددبقّ ،رقددخ) رددً رددل هددي أزبدٌددبد الفلألددخ ّثٌبئٍتِددب الددتلل الثددبًْي رددً السددٍألبى
ّالدذّر ،أًْاع الخشت.

الخطخ الذراسٍخ لكلٍخ العلْم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسن
علْم السٍبح

المخرجات

عٌذ ًِب ُذا الوألزر ثٌدبذ ٌستطٍ الطبلت أى:
 ٌختجز اإلهكبًٍبد الوٍكزّسكْثٍخ رً رسص هعبلن الخ ٌب ّانًسدخ الٌجبتٍخ. ٌفزق ثٍي الٌجبتبد الوختلفخ هعتوذا ثذلك على شكلِب الخبرخً ّالذاخلً. ٌوٍش الافبد التشزٌسٍخ لكل هي الخلٍخ ّالٌسٍح ّالعضْ الٌجبتى. ٌفسز الع قخ ثٍي التزرٍت التشزٌسً للٌجبد ّّظٍفخ.ٌ -ا تأثٍز العْاهل الجٍئٍخ علً التزرٍت التشزٌسً للٌجبد.

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%36

%36

%46

المراجغ

 هْررْلْخٍب ّتشزٌر الٌجبد ( )8991زسٍي العزّسى ّعوبد الدذٌي ّفدفى  .دار الوطجْعدبدالدذٌذح – اإلسكٌذرٌخ – هاز.
 الوْررْلْخٍب الٌجبتٍخ .)8914( .هسوذ العْداد ّاخزّى ،خبهعخ الولك سعْد. هْررْلْخٍب الٌجبد ّتشزٌسَ ( )8992هسوذ عجذ العْداد ّعجذاهلل ثي رشٍذ الدذعٍدى .خبهعدخالولك سعْد.
 -تشزٌر الٌجبد – العولً .)2666( .عجذاهلل الذعٍدً ،خبهعخ الولك سعْد.

الخطة الذراطُة لكلُة العلىم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطة قظن
علىم السُاة

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

علن السشزات العام
2438564
نظري
4

زُا 564
المجموع
ػملي
5
3
زُا 334

السنة الذراسية
الثالثة
المستوى
الخاهض

األهذاف

َتشود الطالب بالوعلىهات عي هىرفىلىخٍ ووظائف أعضاء السشزات كأككرز اائةأة فأٍ
الالفقارَات بل والوولكة السُىاًُة.
َوُش رتب السشزات الوختلةة بٌاء علٍ هعلىهات الوىرفىلىخً2
َتعزف الطالب علً تشزَر بعض السشزات2
َتعزف علً التزاكُب الذاخلُة و الخارخُة لها2

المحتوى
النظري

دراطة التزكُب الخارخٍ والتشزَسٍ للسشأزات تصأٌُف السشأزات والتعأزف علأً اأز
التصأأٌُف ,أًأأىاد دورات السُأأاة الوختلةأأة فأأٍ السشأأزات دراطأأة أًوأأات التكُأأف الشأأكلٍ
والةظُىلىخٍ للسشأزات والتعزَأف برُ أة السشأزات و اة وُأة ادقتصأادَة والطرُأة با أافة
لأل زار الرُ ُة والصسُة لرعض أًىاد السشزات2

المحتوى الؼملي

الأأزأص (أًأأىاد قأأزوى ادطتشأأعار ,ورقأأٍ عقأأذٌ راطأأٍ رَشأأٍ شأأعزٌ ارَظأأتٍ –
هخزاسٌ صىلداًٍ هشطٍ هشطٍ هتضاعف هٌشارٌ شأىكٍ هزفقأٍ خُطأٍ
خأأادع
هأأا
قأأار دع أ ثاقأأب هأأا
) الأأزأص (أًأأىاد أخأأشاء الةأأن ,قأأار
ها كا طةٌح) الصذر ( أًىاد تسىرات اةرخل فٍ الطىر الرالغ ,هشٍ زةز
ها
خوع غذاء قٌص قةش عىم تعل هشٍ علٍ اةططر الولظاء ,أرخل َزقُه) الصذر
(أًأأىاد تسأأىرات اةخٌسأأة ,أأذبٍ غوأأذٌ ًصأأف غوأأذٌ غشأأائٍ ززشأأةٍ خلأأذٌ
شأأركٍ وأخهأأشة التشأأاب  ,خطأأافٍ شأأىكٍ هتزاكأأب) الأأرطي (تسأأىرات سوائأأذ الأأرطي,
قابضة قافشة -هلقات قزوى شزخُة -آلة و ع بُض آلة لظع أًأىاد الُزقأات (دودَأة
هٌرظطة -اططىاًُة هقىطأة) وأًأىاد العأذاري (زأزة هكرلأة ًشأطة -هظأتىرة) التسأى
(أهثلة لسشزات عذَوأة التسأى  -كاهلأة التسأى ً -اقصأة التسأى ) الدهأاس التٌةظأٍ (فتسأات
تٌةظُة خُاشُن قصرُة) وا خزاج(أًابُب هلرُدٍ) تصٌُف السشزات (أهثلة لسشزات هي
رتب هختلةة)2

الخطة الذراطُة لكلُة العلىم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطة قظن
علىم السُاة

المخرجات

عٌذ إًهاء ذا الوقزر بٌداذ َظتطُع الطالب أى:
 َتعزف علٍ أخشاء الدظن الوختلةة وتسىَزاتها فٍ رتب السشزات الوختلةة2 َصف أعضاء الدظن والعولُات الةظُىلىخُة التٍ تقىم بها2َ -صٌف علً اطاص الصةات الوىرفىلىخُة والتشزَسُة .

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%52

%52

%62

المراجغ

تزكُب وتصٌُف السشزات ( )3997تكلُف :خىرج ًصز اهلل رس الوكترة اةكادَوُة.
السشزات الشراعُة شكلها الظا زٌ وتشزَسها الذاخلٍ )3991( .تأكلُف :علأٍ بأذوٌ وعلأٍ
الظسُراًٍ ,هطابع خاهعة الول طعىد.
أطاطأأُات علأأن السشأأأزات .)4223( .تأأكلُف :رَتشأأارد الشفدأأأا ,تزخوأأة :أزوأأذ عرذالظأأأالم,
الوكترة اةكادَوُة.
اةطأأض العولُأأة فأأٍ علأأن السشأأزات العأأام  ,تأأكلُف :هكأأٍ العوأأىدٌ 3639 ,أأـ ,هطرىعأأات,
خاهعة الول طعىد2

الخطت الذساسيت لكليت الؼلْم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت لسن
ػلْم الحياة

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

السنة الذراسية

ػلن الطفيلياث
3436080
نظري
2

الثالثت

حيا 080
المجموع
ػملي
0
3
حيا 082

المستوى
السادس

األهذاف

يسؤ الطالب الطفيلياث التي تصيب اإلًساى ّالحيْاى.
يتؼشف ػلٔ األًْاع الوختلفت هي الطفيلياث ( األّليت  ،الذيذاى  ،هفصلياث األسجل)3
يؼذد طشق الؼذّٓ ّيمتشح كيفيت الْلايت هٌِا
يمتشح كيفيت الحذ هي اًتشاس اإلصابت بِزٍ الطفيلياث ػي طشيك دساست دّساث حياتِا3

المحتوى
النظري

همذهت ػاهت للطفيلياث  ،أًْاع الطفيلياث  ،أًْاع الؼْائل  ،الؼاللت بيي الطفيل ّالؼائل  ،تأثيش
الطفيل ػلٔ الؼائل  ،دساست تفصيليت لبؼط األًْاع الِاهت هي األّلياث ّالذيدذاى ّهفصدلياث
األسجددل الطفيليددت التددٔ تصدديب اإلًسدداى ّالحيددْاى تشددول ( التصددٌي ، ،التْصيددغ الفىشا ددٔ ،
الشكل الظاُشٓ  ،دّسة الحياة  ،طشق الؼذّٓ ّاإلصابت  ،التأثيش الوشظٔ )

المحتوى الؼملي

الطفيلياث األّليت (أيويشيا ،كشيبتْسبْسيذيام ،ساسكْسيسدتي ،،تْكسدْبالصها  ،بالصهْديدام ،
تشيباًْسْها  ،ليشدواًيا  ،تشايكْهًْداس  ،جياسديدا ،اًتاهيبدا ،بالًتيدذيام)  -الذيدذاى الطفيليدت
(ك لًْددْسكي ،سيٌٌسدددي ،،باساجًْيوددداس ّيسددتشهأً  ،ابيْلْبسدددي ،باسدددكُٔ ،يتدددشّ ي،
ُيتدددددشّ ي ،،بيستْسدددددْها هاًسدددددًْآ  ،بيستْسدددددْها ُيواتْبيدددددام  ،أكيٌْكدددددْك ،،تيٌيدددددا،
دايفيللْبْثشيدام تتدام  ،أسدكاسي ،،أًكليسدتْها )  -هفصدلياث األسجدل (المدشاد ،الحلدن ،المودل،
البشاغيث)3

المخرجات

ػٌذ اًِاء ُزا الومشس بٌفاح يستطيغ الطالب أى:
يتؼشف ػلٔ أًْاع الطفيلياث الوختلفت التي تصيب اإلًساى ّالحيْاى .
يستٌتج كيفيت تفٌب الؼذّٓ ّاإلصابت بالطفيلياث .
يطبك ها دسسَ للحفاظ ػلٔ صحتَ ّحيْاًاتَ األليفت هي األهشاض الطفيليت3
يتؼشف ػلٔ الطشق السلويت للحذ هي اإلصابت بالطفيلياث الوختلفت3

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%03

%03

%83

المراجغ

التطفل ّالطفيلياث  .بِيفت اسواػيل البِبِدأً ّ ياسديي هصدطفٔ طدَ  ،هٌشدْساث راث
السالسل . 2332
ػلن الطفيلياث  .اسواػيل أبْ ػساف  ،األُليت للٌشش ّالتْصيغ . 2332

اٌخطخ اٌذساس١خ ٌىٍ١خ اٌعٍَٛ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لسُ
عٍ َٛاٌح١بح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

اٌّفصٍ١بد اٌطج١خ ٚااللتصبد٠خ
6430180
نظري
3

ح١ب 180
المجموع
ػملي
2
3
ح١ب 182

السنة الذراسية
اٌخبٌخخ
المستوى
اٌسبدس

األهذاف

٠حذد اٌطبٌت األّ٘١خ اٌطج١خ ٚااللتصبد٠خ ٌٍّفصٍ١بد.
٠تعشف عٍ ٝاٌشىً اٌخبسجٌٍّ ٟفصٍ١بد إٌبلٍخ ألِشاض اإلٔسبْ ٚاٌحٛ١اْ.
٠ذسس دٚساد اٌح١بح ٌجعط اٌّفصٍ١بد ٚاٌّسججبد اٌّشظ١خ اٌّشتجطخ ثٙب.
٠ذسس طشق ٔمً اٌعذٚ ٜٚأعشاض األِشاض.

المحتوى النظري

ٔجذزٖ عذذٓ اٌّفصذذٍ١بد اٌطج١ذذخ ٚاٌج١طش٠ذذخ ٚااللتصذذبد٠خ .دساسذذخ أاذذىبي ٚعذذبداد ٚاٌصذذفبد اٌّّ١ذ ح
ٚوذذزٌه دٚساد اٌح١ذذبح ٌٍّاّٛعذذبد اٌّفصذذٍ١خ اٌتذذ ٟتذذاحش ثطش٠ذذك ِجباذذش أ١ ٚذذش ِجباذذش عٍذذٝ
اإلٔسذذذبْ ٚحٛ١أبتذذذٗ االلتصذذذبد٠خ ِخذذذً (اٌاذذذشة ثأٛاعذذذٗف إٌوذذذ ،ثأٛاعذذذٗف اٌحسبسذذذ١خ) .دساسذذذخ
اٌّفصذذذٍ١بد وّسذذذججبد ألِذذذشاض اإلٔسذذذبْ ٚحٛ١أبتذذذٗ االلتصذذذبد٠خ اٌتذذذ ٟتصذذذ١ت اٌّ سٚعذذذبد
ٚاٌّحبص ً١اٌحمٍ١خ ٚطشق ِىبفحتٙب .طشق اٌحذ ِٓ اإلصبثخ اٌج١ئخ اٌّالئّذخ ٌّٕذٚ ٛتىذبحش تٍذه
اٌّفصٍ١بد6

المحتوى الؼملي

اٌصشصذذٛس األِش٠ىذذ -ٟاٌصشصذذٛس األٌّذذبٔ – ٟاٌصشصذذٛس اٌشذذشل – ٟثذذك اٌفذذشا – اٌجذذك
اٌسفبح  -اٌمًّ اٌّبص( لًّ اٌشأس – لًّ اٌاسذُ – لّذً اٌاذبِٛس)؛ اٌمّذً اٌمذبسض ( لّذً
اٌذٚاجٓ – لًّ اٌحّبَ) - .اٌزثبة األسٛد – رثبثخ اٌشًِ -اٌٙبِ ٛاٌذٛاخ  -اٌجعذٛض اٌجذبٌ :
أٔخٚ ٟروش ثعٛض اٌىٌٛ١ىس ٚاالٔٛفٍ١س ٚاال٠ذس  -أطذٛاس اٌجعذٛض ١ذش إٌبظذاخ :ثذ١ط
٠ٚشلبد ٚعزاس ٜثعٛض اٌى١ذٌٛىس ٚاالٔذٛفٍ١س ٚاال٠ذذس  -اٌزثبثذخ إٌّ ٌ١ذخ -رثذبة اٌخ١ذً –
رثبثذخ اٌٍحذذُ – رثبثذذخ اٌتبوٕ١ذذب – رثبثذذخ اإلسذذطجً – رثبثذذخ اٌتسذذ ٟتسذذ ٟاٌذذزثبة أٌمٍّذذ ( ٟثذذش
اٌخ١ذذً) – اٌذذذٚدح اٌحٍ ١ٔٚذذخ – إٌوذذٔ ( ،وذذِ ،عذذذح اٌخ١ذذً – ٔوذذ ،جٍذذذ
األ ٕذذبَ – ثذذش
اٌّبا١خ – ٔو ،سأس األ ٕبَ) -.اٌجشا ١ج (ثش ٛث اإلٔسبْ -ثش ذٛث اٌىٍذت)ٔ -حذً اٌعسذً
– دثٛس اٌجٍح – اٌعمشة  -اٌعٕىجٛد  -اٌمشاد اٌابِذذ ( لذشاد اٌاّذً – لذشاد اٌىذالة) ف اٌمذشاد
اٌٍ ٓ١ف اٌحٍُ (حٍُ جشة اإلٔسبْ – حٍُ جشة األ ٕبَ – حٍُ جشة اٌذجبد)6

المخرجات

عٕذ إٔٙبء ٘زا اٌّمشس ثٕابح ٠ستط١ع اٌطبٌت أْ:
٠تعشف عٍ ٟاٌّفصٍ١بد راد األّ٘١خ اٌطج١خ ٚااللتصبد٠خ ِٓ ح١ج دٚساد اٌح١بح6
٠صذذذذ ،أّٔذذذذبس اٌسذذذذٍٛن ٚاٌتوز٠ذذذذخ ٌذذذذجعط أٔذذذذٛاي اٌّفصذذذذٍ١بد راد األّ٘١ذذذذخ اٌطج١ذذذذخ
ٚااللتصبد٠خ6
٠ششح اٌّسججبد اٌّشظ١خ اٌت ٟتٕمٍٙب6
٠سشد أعشاض األِشاض إٌبائخ عٓ ٔمً اٌّسججبد اٌّشظ١خ إٌ ٟاإلٔسبْ ٚاٌحٛ١اْ.

التقويم

االختبارات الفصلية
%16

االختبارات المؼملية
%16

االختبار النهائي
%86

اٌخطخ اٌذساس١خ ٌىٍ١خ اٌعٍَٛ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لسُ
عٍ َٛاٌح١بح

المراجغ

ِفصذٍ١بد األسجذذً راد األّ٘١ذخ اٌطج١ذذخ ٚاٌج١طش٠ذخ فذذ ٟاٌٍّّىذخ اٌعشث١ذذخ اٌسذذعٛد٠خ.)3998( .
عٍ ٟإثشا٘ ُ١ثذٞٚف ِطبثع جبِعخ اٌٍّه سعٛد.
اٌزثبة فذ ٟاٌٍّّىذخ اٌعشث١ذخ اٌسذعٛد٠خ تصذٕ١فٗ  ٚأٔٛاعذٗ  ٚأّ٘١ذخ االلتصذبد٠خ ٚاٌج١طش٠ذخ.
(ِ .)3991ى ٟاٌعّٛد.ٞ

اٌخطت اٌذساعُت ٌىٍُت اٌعٍىَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت لغُ
عٍىَ اٌحُاة

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

وظائف أعضاء اٌحُىاْ ()1
6116-343
نظري
2

حُا 343
المجموع
ػملي
3
1
حُا 222

السنة الذراسية
اٌزاٌزت
المستوى
اٌخاِظ

األهذاف

َششح اٌّفاهُُ األعاعُت ٌعٍُ وظائف األعضاء وأهُّخه وفشوعه اٌّخعذدة.
َذسن اٌطاٌب ألهُّت اٌخغزَت ٌإلٔغاْ واٌحُىاْ.
َشبط بُٓ ِىىٔاث اٌغزاء (ِٓ حُذ إٌىع واٌىُ) وطحت اإلٔغاْ واٌحُىاْ.
َذسن اٌطاٌب اٌعاللت بُٓ اٌفُخإُِاث واٌّعادْ واٌعٍُّاث اٌحُىَت اٌّخخٍفت داخً اٌخٍُت.
َ شبط ب ُٓ طبُع ت اٌخشوُ ب واٌىظُف ت ٌٍله اص اٌهض ٍّ واٌ ذوسٌ واٌخٕفغ ٍ ف ٍ اٌحُىأ اث
اٌّخخٍفت ِع اٌخشوُض عًٍ اٌحُىأاث اٌعٍُا.
َششح عٍُّاث األَض ِٓ عٍُّاث بٕاء وهذَ ٌٍىشبىهُذساث واٌبشوحُٕاث واٌذهىْ.
َىضح اِراس اٌغٍبُت ٌٍخذخُٓ عٍٍ اٌلهاص اٌخٕفغٍ.

المحتوى النظري

اٌخعشَ ف بعٍ ُ وظ ائف األعض اء وأهُّخ ه وفشوع ه اٌّخع ذدة اٌعٍُّ اث اٌحُىَ ت اٌخٍىَ ت
(االٔخشاس واالعّىصَت وإٌمً اٌغٍبٍ وإٌشط واٌّحاًٌُ اٌغشوَت) اٌخغزَ ت اٌشاعع ت (اٌغ ٍبُت
واالَلابُ ت) اٌزب اث اٌ ذاخٍٍ حشوُ ب اٌله اص اٌهض ٍّ أّٔ اا اٌخغزَ ت وطبُع ت اٌهض ُ
واالِخظاص – األٔضَّاث أَ ض اٌبشوحُٕ اث واٌىشبىهُ ذساث واٌ ذهىْ اٌه شَ اٌغ زائٍ –
اٌغ ّٕت أع بابها وِخاطشه ا – اٌ شعُُ اٌغ زائٍ اٌخ ٕفظ ف ٍ اٌحُىأ اث ف ٍ اٌبُل اث اٌّخخٍف ت
(َابغت وِائُت) حشوُب اٌلهاص اٌخٕفغٍ ٌإلٔغاْ ُِىأُىُت حبادي اٌغ اصاث – ِض اس اٌخ ذخُٓ
حشوُب اٌلهاص اٌذوسٌ – ِىىٔاث اٌذَ – اٌذوسة اٌذِىَت ض غط اٌ ذَ واٌعىاِ ً اٌّ رشة فُ ه
اٌٍّف واألوعُت اٌٍّفاوَت.

المحتوى الؼملي

اٌىشف عٓ بعض اٌّىاد اٌعض ىَت اٌغزائُ ت ِز ً اٌىشبىهُ ذساث واٌبشوحُٕ اث واٌ ذهىْ دساع ت
حأرُش بعض هاضّاث اٌّىاد اٌغزائُت واٌىشف عٕها ع حب عُٕ اث اٌ ذَ ِ ٓ حُىأ اث اٌخل اس
(األسأب واٌلشراْ) و ع ذ خالَ ا اٌ ذَ ولُ اط ٔغ بت اٌهُّىعٍ ىبُٓ وححذَ ذ لُّ ت اٌهُّاحىوشَ ج
وحغ ا دالالث اٌ ذَ حش شَح اٌله اص اٌهض ٍّ واٌ ذوسٌ واٌخٕفغ ٍ ودساع ت ِىىٔاحه ا ف ٍ
حُىأ اث اٌخل اس (األسٔ ب واٌفل شاْ) فح ض اٌّلغ ّاث واٌظ ىس اٌخ ٍ حىض ح ِىىٔ اث
األعه ضة األعاع ُت واٌهض ٍّ واٌ ذوسٌ واٌخٕفغ ٍ وِماسٔخه ا ف ٍ حُىأ اث فماسَ ت ِخخٍف ت ب ذءاً
باألعّان إًٌ اإلٔغاْ  -فحض ششائح األٔغلت اٌّظبىغت اٌخٍ حبُٓ حشاوُب أع ضاء ِ ٓ األعه ضة
اٌهض ُّت واٌذوسَ ت واٌخٕفغ ُت ٌع ذد ِ ٓ اٌّل اُِع اٌحُىأُ ت اٌّخخٍف ت لُ اط اٌض غط وإٌ بض
وححذَذ وفاءة اٌشئخاْ.

اٌخطت اٌذساعُت ٌىٍُت اٌعٍىَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت لغُ
عٍىَ اٌحُاة

المخرجات

عٕذ إٔهاء هزا اٌّمشس بٕلاح َغخطُع اٌطاٌب أْ:
َعذد بعض ِٓ اٌّفاهُُ األعاعُت فٍ عٍُ وظائف األعضاء.
َششح دوس اٌغذد اٌٍّحمت باٌلهاص اٌهضٍّ.
َغخٕخج أَٓ َحذد اٌهضُ اٌُّىأُىٍ واٌىُُّائٍ وأَٓ َحذد االِخظاص.
َماسْ بُٓ اٌىشبىهُذساث واٌبشوحُٕاث واٌذهىْ ِٓ حُذ اٌهضُ واالِخظاص واألَض.
َشبط بُٓ اٌغزاء اٌّخىاصْ وطحت اإلٔغاْ واٌحُىاْ.
َخخبش اٌىشبىهُذساث واٌبشوحُٕاث واٌذهىْ فٍ اٌّحاًٌُ اٌّخخٍفت.
َفشق بُٓ اٌذهىْ اٌّشبعت وغُش اٌّشبعت.
َششح آٌُت عًّ طّاِاث اٌمٍب.
َظف اٌذوسة اٌذِىَت داخً اٌمٍب.
َحذد اٌعىاًِ اٌخٍ ح رش عٍٍ ضغط اٌذَ وعشعت عشَاْ اٌذَ فٍ األوعُت اٌذِىَت.
َمُظ ضغط اٌذَ وإٌبض.
َفشق هُغخىٌىعُا بُٓ األوسدة واٌششآَُ.
َماسْ بُٓ اٌذوسة اٌذِىَت اٌظغشي واٌىبشي.
َمذس دوس اٌحلا اٌحاعض واٌعضالث اٌظذسَت فٍ عٍُّت اٌشهُك واٌضفُش.
َم اسْ ب ُٓ عٍُّ ت ٔم ً األوغ ُلُٓ ور أٍ أوغ ُذ اٌىشب ىْ بىاع طت هُّىعٍ ىبُٓ و شاث اٌ ذَ
اٌحّشاء.
َعذد اٌعىاًِ اٌخٍ ح رش فٍ عٍُّت حبادي اٌغاصاث.
َمُظ وفاءة اٌشئت.

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%36

%36

%46

المراجغ

أعظ اٌفغ ُىٌىعُا اٌطبُ ت ح أٌُف  Guytonحشعّ ت د .ط اسق ِحّ ذ اٌّىع ً وآخ شوْ
داس اٌّعاعُ ٌٍطباعت وإٌشش .َ1993
األعاعُاث اٌّخىاٍِت ٌعٍُ اٌحُ ىاْ" .عٍ ُ وظ ائف األعض اء واٌبُل ت وع ٍىن اٌحُ ىاْ" ط.
هىّاْ وآخشوْ حشعّت دِ .اهش حغُٓ خٍُفت اٌذاس اٌعشبُت ٌٍٕشش واٌخىصَع .َ1991
فغ ُىٌىعُا اٌحُ ىاْ اٌعٍّ ٍ ح أٌُف ط بحٍ عّ شاْ ش ٍ داس إٌ ذي ٌٍطباع ت واٌخىصَ ع
.َ1999
اٌفغ ُىٌىعُا اٌعاِ ت ح أٌُف دِ .حّ ذ ب ٓ ط اٌح اٌخٍُف ت ِط ابع عاِع ت اٌٍّ ه ع عىد
.َ2661
أعاعُاث عٍُ اٌحُىاْ حأٌُف دِ .حّذ إعّاعًُ ِحّذ وآخشوْ ِطابع داس اٌفىش اٌعشبٍ
اٌطابعت األوٌٍ .َ2662
عٍ ُ اٌحُ ىاْ ح أٌُف دِ .حّ ىد أحّ ذ اٌبٕه اوٌ وآخ شوْ ِط ابع داس اٌّع اس اٌطابع ت
اٌخاععت .َ2662
ِمذِت عٍُ اٌحُاة :اٌخشوُ ب واٌىظُف ت ح أٌُف دٔ .بُ ه عب ذ اٌ شحّٓ باعش ٓ و د .صساق ب ٓ
عُغً اٌفُفٍ ِطابع ِ عغت عىاظ ٌٍظحافت وإٌشش اٌطابعت اٌزاٌزت .َ2665

اىخطخ اىذساسُخ ىنيُخ اىعيىً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسٌ
عيىً اىذُبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

السنة الذراسية

عيٌ األّسجخ
8036180
نظري
3

دُب 180
المجموع
ػملي
2
3
دُب 180

اىثبىثخ
المستوى
اىسبدط

األهذاف

َذسك اىطبىت ىَفهىً اىتععٍ.
َفذص األّسجخ اىذُىاُّخ اىَختيفخ ثبستخذاً اىَجهش اىعىئٍ واالىنتشوٍّ.
َددذسك اىطبىددت ىيفددشو اىتشمُجُددخ واىىفُفُددخ ثددُِ األّسددجخ اىطيئُددخ واىعددبٍخ واىععدديُخ
واىعصجُخ.

المحتوى
النظري

دساسددخ اىتشمُددت اىَجهددشٌ ألّددىا األّسددجخ اىَختيفددخ ىيععددبج اىشئُسددُخ ددٍ سددٌ اىذُددىاُ
واىتٍ تشَو األّسدجخ اىطيئُدخ ا اىعدبٍخ ا اىععديُخ و اىعصدجُخ اىتشمُدت اىتفصدُيٍ ىتيدل
األّسدددجخ (اىطجُعدددخ اىتشمُجُدددخ واىىفُفدددخ) أهَُدددخ األّسدددجخ اىذُىاُّدددخ دساسدددخ اىفدددشو
اىتششَذُخ واىىفُفُخ ىيّسجخ اىذُىاُّخ8

المحتوى
الؼملي

َتعيٌ اىطبىت اىجُْبُ اىَجهشٌ ىيّسجخ اىذُىاُّخ ورىل ٍِ خيه ذص شدشائخ تذتدىٌ عيدً
قطبعبد دٍ أ دضاج ٍختيفدخ ٍدِ سدٌ ا ّسدبُ تىظدخ األّسدجخ اىطيئُدخ ث ّىاعهدب ا اىعدبٍخ
ث ّىاعهب ا ومزىل أّىا اىععيد واألعصبة.

المخرجات

عْذ إّهبج هزا اىَقشس ثْجبح َستطُع اىطبىت أُ:
َصف اىتشمُت اىجْبئٍ ىيّسجخ اىذُىاُّخ.
َششح أّىا األّسجخ وٍْش هب ووفبئفهب.
َْبقش األٍشاض اىَتشتجخ عيً اىخيو اىتشمُجٍ ىجعط األّسجخ اىذُىاُّخ.
َفذص األّسجخ اىذُىاُّخ اىَختيفخ ثبستخذاً اىَجهش اىعىئٍ واالىنتشوٍّ.
َقبسُ ثُِ األّسجخ اىذُىاُّخ اىَختيفخ ٍِ دُث اىتشمُت واىىفُفخ.
َفسش اىعيقخ ثُِ ٍيئَخ اىتشمُت واىىفُفخ ىيّسجخ اىذُىاُّخ.

التقويم

االختبارات الفصلية
%18

االختبارات المؼملية
%18

االختبار النهائي
%88

اىخطخ اىذساسُخ ىنيُخ اىعيىً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ قسٌ
عيىً اىذُبح

المراجغ

 عيٌ األّسجخ .)3991( .ادَذ ّعَبُ ّصشا داس اىَعبسف ـ اىقبهشح.اىَش ع اىشئُسٍ اىعَيٍ:
دىُو اىطبىت ىيذسوط اىعَيُخ ٍ عيٌ األّسجخ اىذُىاُّخّ .)3996( .ىسي اىطُت و ثشُش
شاسا بٍعخ اىَيل سعىد.
اىَشا ع:
ٍقذٍدخ دٍ عيدٌ األدُدبج اىجضَئدٍ .)2888( .خيدذ اىنجُسدٍا داس ادفبج ىيْشدش و اىتىصَدع ـ
عَبُ.
ٍذخو اىىساثخ اىجضَئُخ .)3998( .ادَذ َىسف اىَتٍُْا ٍْش ح داس اىَعبسف ا سنْذسَخ.

الخطخ الذساس٘خ لكل٘خ الؼلْم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لسن
ػلْم الح٘بح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

ػلن األح٘بء الجضٗئ٘خ
8006480
نظري
2

ح٘ب 480
المجموع
ػملي
3
0
ح٘ب 200

السنة الذراسية
الشاثؼخ
المستوى
السبثغ

األهذاف

ٗستزكش الطبلت هفِْم ػلن األح٘بء الجضٗئ٘خ.
ٗؼذد الطبلت االتجبُبد الحذٗخخ لؼلن األح٘بء الجضٗئ٘خ.
ٗسشد الطبلت التشك٘ت الذل٘ك لألحوبض الٌّْٗخ ّّظبئفِب8
ٗششح الطبلت طشق هعبػفخ ّاستحخبث الجٌ٘بد فٖ الخالٗب الح٘خ8
ٗفِن الطبلت طشق التحكن فٖ هستْٓ التؼج٘ش الجٌٖ٘ فٖ الخالٗب الح٘خ8
ٗختجش الطبلت الطشق الحذٗخخ لوعبػفخ ّدساسخ الجٌ٘بد فٖ الوؼول8
ٗتؼشف الطبلت ػلٔ التطج٘مبد الحذٗخخ للْساحخ الجضٗئ٘خ ّأحشُب ػلٔ ح٘بح اإلًسبى8

المحتوى النظري

التشك٘بت البذل٘ك لألحوببض الٌّْٗبخ ( ، )DNA and RNAتببسٗ اكتشببفَ ّالتجببسة التبٖ
سبػذد فٖ رلك ،االكتشببفبد التبٖ سببػذد فبٖ تطبْس ُبزا الؼلبن .الٌظشٗبخ التبٖ تؼتوبذ ػلِ٘بب
ثؼط التمٌ٘بد التٖ تستخذم فٖ ػلن الْساحبخ الجضٗئ٘بخ هخبل تمٌ٘بخ سلسبلخ تفببػالد الجلوبشح فبٖ
هعبػفخ الحوط الٌّْٕ ّ DNAهمبسًتِب هغ هب ٗحبذث فبٖ الخل٘بخ الح٘بخ ،تمٌ٘بخ االًضٗوببد
المبطؼخ  ،تمٌ٘خ  ، PCRتمٌ٘خ الفصبل الشبؼشٕ ّلبشةح التسلسبل الجٌ٘بٖ .اتجببٍ الوؼلْهببد هبي
الـ  DNAإلٔ الجشّت٘ي ّػول٘خ إًتبد  mRNAفٖ صْستَ الٌِبئ٘بخ .فْائبذ الْساحبخ الجضٗئ٘بخ
الحبل٘خ هخل األغزٗخ الوؼذلبخ ّساح٘بب ّاالستٌسبب ّتحصب٘ي الوحبصب٘ل ظبذ الحشبشاد ّإًتببد
ثؼط الوشكجبد الؼالج٘خ فٖ كبئٌبد أخشٓ .

المحتوى الؼملي

تمٌ٘ببخ اسببتخالح الحبببهط الٌببّْٕ الشٗجببْصٕ  ، mRNAإًتبببد  ، cDNAتمٌ٘ببخ الفصببل
الشبؼشٕ الكِشثببئٖ  ،Gel electrophoresisتحل٘بل استجببغ الحببهط الٌبّْٕ Southern
ُ ، analysisعن الحبهط الٌّْٕ ثْاسطخ األًضٗوبد المبطؼخ ، Restriction enzymes
استٌسب الحبهط الٌبّْٕ ثْاسبطخ الجالصه٘بذاد  ،تمٌ٘بخ هعببػفخ الحببهط الٌبّْٕ ، PCR
التمٌ٘بد الوستخذهخ فٖ الجحج ػي خالٗب ثكت٘شٗ٘خ حبهلخ لجالصهذ ٗحتْٕ ػلٔ الج٘ي هْظْع
الجحج ّطشق إًوبئِب  ،تمٌ٘خ لشةح الحبهط الٌّْٕ .DNA Sequencing

الخطخ الذساس٘خ لكل٘خ الؼلْم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لسن
ػلْم الح٘بح

المخرجات

ػٌذ إًِبء ُزا الومشس ثٌجبح ٗستط٘غ الطبلت أى:
ٗتؼشف ػلٔ تشك٘ت ّ RNA ّ DNAالفشق ثٌِ٘وب8
ٗصف ًمل الوؼلْهبد هي الٌْاح الٔ الس٘تْثالصم8
ٗتؼشف ػلٔ األدّاد الوستخذهخ فٖ الذساسبد الوؼول٘خ8
ٗتؼشف ػلٔ تطج٘مبد الؼلن ػلٔ ح٘بح اإلًسبى8

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%38

%38

%48

المراجغ

الْساحخ الجضٗئ٘خ .)2888( .ػجذ الحس٘ي الف٘صل ،الذاس األُل٘خ للٌشش ّ التْصٗغ ػوبى.
الوشاجغ:
همذهخ فٖ ػلبن األح٘ببء الجضٗئ٘بخ .)2888( .خبلبذ الكج٘سبٖ ،داس صبفبء للٌشبش ّ التْصٗبغ ـ
ػوبى.
هذخل الْساحخ الجضٗئ٘خ .)0994( .احوذ ْٗسف الوتٌٖ٘ ،هٌشأح داس الوؼبسف اإلسكٌذسٗخ

الخطح الدراسٍح لكلٍح العلوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطح قسن
علوم الذٍاج

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

السنة الذراسية

أرشٍجوًٍاخ
1206180
نظري
8

دٍا 180
المجموع
ػملي
3
0
دٍا 333

الراتعح
المستوى
الساتع

األهذاف

 ٌتعرف الطالة على هجووعاخ هولكح الٌثاخ األساسٍح. ٌذددد الطالددة الاددااخ العاهددح للٌثاالدداخ الواعابٍددح االٌثاالدداخ الوعابٍددح عٍددر الث رٌددح اهعددراجالث ار  ،اأهن الاراق تٌٍها اتٍي تقٍح الٌثاالاخ هع اإلشارج لداراخ دٍاج تعض الٌثاالاخ.
ٌ -رتط الطالة تٍي العولٍح التطورٌح تدأ هي الٌثاالاخ الذسازٌح دتى هعراج الث ار1

المحتوى
النظري

هقدهددح الارٌخٍددح هددع التعددر لواهددوم الٌثاالدداخ األرشددٍجوًٍح ،راسددح الاددٌٍاٍح لواهددوم الٌثاالدداخ
األرشددٍجوًٍح ،هوثلددح ددً األقسددام التالٍددح  :الٌثاالدداخ الهثاالٍددح االذسازٌددح ،الوعابٍددح عٍددر الث رٌددح ،
عارٌاخ الث ار ،الوضٍخ الٌادٍح التطورٌح اشرح العوقاخ التً الرتطها تعضها الثعض.

المحتوى
الؼملي

راسح األشدكا الااهرٌدح االترا كٍدة الداخلٍدح لكدن هدي الٌثداخ الجداهٍتى االجربدوهً لدثعض
الذسازٌدداخ الوٌثطذددح االقابوددح هددع التعددر لتطددور الٌثدداخ الجربددوهً راسددح األشددكا
الااهرٌح لكن هي الٌثاخ الجاهٍتى االجربوهً لثعض الٌثاالاخ الوعابٍح الوت رٌح هع التعدرف
على أًواع األعودج الوعابٍح راسح الشكن الااهري لثعض أًواع الٌثاالاخ هعراج الث ار.

المخرجات

عٌد إًهاء ه ا الوقرر تٌجاح ٌستطٍع الطالة أى:
 ٌاٌف الوجووعاخ األساسٍح للوولكح الٌثاالٍح. ٌتعرف على الاااخ التً الوٍس كن هي الٌثاالداخ الواعابٍدح الوت رٌدح االٌثاالداخ الوعابٍدحالوت رٌح االٌثاالاخ هعراج الث ار.
ٌ -ستٌتج الطور الٌثاخ تدأ هي الٌثاالاخ الثالوبٍح إلى الٌثاالاخ هعراج الث ار.

التقويم

االختبارات الفصلية
%31

المراجغ

-

االختبارات المؼملية
%31

االختبار النهائي
%11

الٌثاالاخ الذسازٌح . ،أدود هجاهد اأخراى  ،0121جاهعح الولك سعو .
الٌثاالاخ الذسازٌح . ،أدود هجاهد اآخراى  ،0121جاهعح الولك سعو .
الٌثدداخ العولددً (الٌثاالدداخ الوزهرٌددح)  . ،0112 ،عثددد اب تاىددهى ا  .إتددراهٍن العددارف ،
ار الخرٌجٍي للٌشر االتوزٌع  ،جاهعح الولك سعو 1
الٌثاالاخ الوعابٍح عٍر الث رٌح . ،أدود هجاهد اآخراى  ،0116جاهعح الولك سعو .
الٌثاالاخ عارٌاخ الث ار . ،أدود هجاهد اآخراى  ،0123جاهعح الولك سعو .
أساسٍاخ علن الٌثاخ العام  . ،الٌاعى اآخراى  ، 8113 ،الدار العرتٍح للكتاب1

انخطح اندراسيح نكهيح انعهىو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطح قسى
عهىو انحياج

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

السنة الذراسية

وظائف أعضاء انُثاخ ()5
3349766
نظري
5

انزاتعح

حيا 766
المجموع
ػملي
6
4
حيا 666

المستوى
انثايٍ

األهذاف

يرعزف انطانة عهى انًُى ويُظًاخ انًُى في انُثاخ.
يفهى انطانة أهًيح انرغذيح انًعدَيح تانُسثح نهُثاخ.
يحدد انطانددة أهًيدح انًددشارئ انًائيددح ووظدائف انعُايددز انًعدَيدح انضددزوريح وأعددزا
َقصها عهى ًَى انُثاخ .

المحتوى
النظري

انًُى أًَدا انًُدى وانعىايدم انًد فزج فيهدا يُظًداخ انًُدى انُثاذيدح (انهزيىَداخ) انردثفيز
انفسدديىنى ي وييكاَيكيددح عًددم ااو سدديُاخ وانايثزيهيُدداخ وانسدديرى يُيُاخ يثثطدداخ انًُددى
واإليثيهدديٍ االخرثدداراخ انحيىيددح انرثقددد انضددىئي -اإلسهددار وهزيىَدداخ اإلسهددار انرغذيددح
انًعدَيدددح وأهًيرهدددا انفسددديىنى يح وظدددائف انعُايدددز وأعدددزا َقصدددها انًد دشارئ انًائيدددح
واسرخداياذها – اإلرذثائ.

المحتوى
الؼملي

ذاهيددش انًددشارئ انًائيددح وانصددهثح – ذحضدديز ااوسددا انغذائيددح نهُثدداخ طددزا انك ددف عددٍ
انعُايز انًعدَيح اخم انُثداخ ذدثفيز اايد ع عهدى ًَدى انُثداخ – ذقدديز انعُايدز انًعدَيدح
تانُثاخ – وظائف انعُايز انًعدَيح انضدزوريح وأعدزا َقصدها عهدى ًَدى انُثداخ ذدثفيز
انهزيىَاخ انُثاذيح عهى ًَى انُثاخ انرقديز انكًي اندقيق نهًز ثاخ انعضىيح تانُثاخ.

المخرجات

عُد إَهاء هذا انًقزر تُااع يسرطيع انطانة أٌ:
يرعزف عهى يًيشاخ وعيىب انًشارئ انًائيح وانصهثح.
ي زع يفيح ايرصاص واَرقال انعُايز في انُثاخ.
يًيش تيٍ وظائف وأعزا َقص انعُايز انًعدَيح في انُثاخ.
يقارٌ تيٍ انرثفيزاخ انفسيىنى يح انًخرهفح نًُظًاخ انًُى عهى ًَى انُثاخ.
يفسز أهًيح انضىء في عًهيح اإلسهار

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%63

%63

%73
دزاقي انددار

المراجغ

 - 4فسيىنى يا انُثداخ ( )5333روتدزخ يفهديٍ ذز ًدح يحًدد يحًدى
انعزتيح نهُ ز.
 - 5يُظًدداخ انًُددى واإلسهددار ( )4998عًددا انددديٍ ويددفى انًكرثددح اا ا يًيددح -انقدداهزج-
يصز.
 - 6فسيىنى يا انُثداخ انعًهدي 4754هدـ يحًدد اندىهيثي ويحًدد تايد ع يطداتع ايعدح
انًهك سعى .

الخطت الذساسٍت لكلٍت العلوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت قسن
علوم الذٍاة

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

السنة الذراسية

ًباث اقتصادي
6340180
نظري
2

الشابعت

دٍا 180
المجموع
ػملي
2
دٍا 883

المستوى
السابع

األهذاف

ٌتعشف الطالب على األهوٍت االقتصادٌت للٌباث.
ٌذذد الٌباتاث التً تذتوي على الوشكباث الكٍوٍائٍت الطبٍعٍت.
ٌذذد الطالب األهوٍت الطبٍت لبعض الٌباتاث الووجودة بالوولكت.

المحتوى
النظري

هقذهةةت عةةي تةةاسٌا الٌباتةةاث البشٌةةت الوسةةتضسعت أهوٍةةت الٌباتةةاث يةةً دٍةةاة الًسةةاى الٌباتةةاث
أهوٍتها يً الصٌاعت هٌتجاث الٌباتاث راث األهوٍت االقتصادٌت الطبٍت دساسةت الوشكبةاث
دساسةةت كٍةٍةةت ٌةةتن اسةةتخبا الوشكبةةاث
الكٍوٍائٍةةت الطبٍعٍةةت يةةً الٌباتةةاث الطبٍةةت العطشٌةةت
الكٍوٍائٍت الطبٍعٍت هي الٌباتاث كزلك كٍةٍت الذةاظ علٍها هي التلف.

المخرجات

عٌذ إًهاء هزا الوقشس بٌجاح ٌستطٍع الطالب أى:
ٌتعشف على كٍةٍت استخبا الوشكباث الكٍوٍائٍت6
ٌتعشف على الةوائذ الطبٍت العطشٌت للٌباتاث6
ٌوٍض بٍي الوشكباث القلوٌذٌت الجلٍكوسٍذٌت6

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبار النهائي
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%36

المراجغ

 الٌباث االقتصادي .)2664( .د .هذوذ بهاء دسي طٌطا ي سقٍه جاسن. الٌباتاث الطبٍت العطشٌت .)4994( .سٍن الذكٍن هٌشوساث دهشق. الٌباتةةةاث الطبٍةةةت يةةةً الجٌةةةوم ال شبةةةً للوولكةةةت العشبٍةةةت السةةةعودٌت .)4931( .دسةةةٍي علةةةًابوالةتخ.
 -الٌباتاث األعشام الطبٍت ( .)2666الشذاث ًصش ابوصٌذ القاهشة الذاس العشبٍت للٌشش.

الخطخ الذراسيخ لكليخ العلىم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لسن
علىم الذيبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

زراعخ الخاليب واألًسجخ الٌجبتيخ
7346180
نظري
4

ديب 180
المجموع
ػملي
2
4
ديب 813

السنة الذراسية
الراثعخ
المستوى
الثبهي

األهذاف

يتعررر الطبلررت عل ر الوفهررىم العلوررز لعررسي الخاليررب واألًسررجخ الٌجبتيررخ ويسرربليت التعمررين
الوٌبسجخ ألًىاع السراعبد الوختلفخ.
يتذرة الطبلت عل يهن طرق السراعبد ألًىاع هتجبيٌخ هي األًسجخ واألجساء والمطبعبد
الٌجبتيخ.
يتعر الطبلت عل دور الهرهىًبد الٌجبتيخ والفيتبهيٌبد فز السراعبد الٌسيجيخ الوختلفخ.
يٌبلش الطبلت األهويخ االلتصبديخ لسراعخ الخاليب واألًسجخ الٌجبتيخ وتطجيك الجسء العلورز
عل الٌبديخ التجبريخ.

المحتوى
النظري

همذهخ عي زراعخ الخاليب واألًسجخ الٌجبتيخ الوجبدئ العبهخ لسراعخ الخاليرب واألًسرجخ دراسرخ
للطرق الوست خذهخ لعسي وزراعرخ الخاليرب واألًسرجخ الٌجبتيرخ هرر الترليرس علر العىاهرة األسبسريخ
علرر ًورررى الخاليرررب دور الهرهىًررربد الٌجبتيرررخ (األلسررريٌبد الجيجريليٌررربد السررريتىليٌيٌبد
اإليثيليي) فز زراعخ وتشكة الخاليب الجيئبد الطجيعيخ والصٌبعيخ التعمين والذرذ هري التلرى
طجيعخ وتذذيذ يًىاع الوسارع الخلىيخ الوستخذهخ داخة الوختجر.

المحتوى الؼملي

ليفيررخ شًشرربء هعوررة زراعررخ يًسررجخ – دراسررخ هكىًرربد وتجهيررس يًررىاع الوذبليررة يًررىاع األجهررسح
الوسررتخذهخ داخررة الوعوررة – ليفيررخ تجهيررس األوسرربا ال ا يررخ طرررق التعمررين الوختلفررخ ل وسرربا
ال ا يرخ واألجرساء الٌجبتيررخ دراسرخ لررجعن يًرىاع السراعرربد ل ًسرجخ والخاليررب الٌجبتيرخ تٌويررخ
الكرربلىش علر يوسرربا ا يررخ هختلفررخ زراعررخ وًوررى الجر ور ثبسررتخذام يوسرربا ا يررخ هعموررخ
التكبثر هي األثصبي داخة هعوة زراعخ األًسجخ7

المخرجات

عٌذ شًهبء ه ا الومرر ثٌجبح يستطير الطبلت يى:
ُيعر هفهىم الوصطلذبد الوتخصصخ فز علن زراعخ األًسجخ والخاليب الٌجبتيخ.
يويس ثيي يًىاع الجيئبد الو يخ الوختلفخ وطرق تجهيسهب وتذضيرهب ويسبليت التعمرين ل وسربا
ال ا يخ ولوكبى السراعخ.
يفرررق ثرريي األًررىاع الوختلفررخ ه ري السراعرربد هررر اسررتخذام يًررىاع هرري الفيتبهيٌرربد والهرهىًرربد
الوٌبسجخ.
يطجك الذراسخ الوعوليخ فز الوجبالد االلتصبديخ والتجبريخ الوختلفخ.

التقويم

االختبارات الفصلية
%87

االختبارات المؼملية
%87

االختبار النهائي
%17

الخطخ الذراسيخ لكليخ العلىم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لسن
علىم الذيبح

المراجغ

 .4الوفبهين الر يسيخ فز زراعخ الخاليب واألًسجخ واألعضبء الٌجبتيخ ( )4997عجذ الوطلت سريذ
هذوذ وهجشر صبلخ عور الوىصة.
 .2زراعخ األًسجخ الٌجبتيخ ( )2778فكري جالي هذوذ فهوز دار الكترت العلويرخ للٌشرر والتىزيرر –
المبهرح.
 .8يسبسيبد زراعخ الخاليب واألًسجخ الٌجبتيخ ( .)4933هذوذ عجبش سلوبى جبهعخ ث ذاد7

الخطت الذراسيت لكليت العلْم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت قسن
علْم الذياة

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

الخشريخ الوقارى
1406440
نظري
2

ديا 440
المجموع
ػملي
3
0
ديا 222

السنة الذراسية
الرابعت
المستوى
الثاهي

األهذاف

يصف الخركيب الخشريذي لبٌيت الكائٌاث الذيت ّخاصت الذيْاًاث الفقاريت .
 يقااارى ُا ٍ البٌياات بااذ اب هااي ابسااف ارااكام الفقارياااث هوثلاات بااذائرياث الفاان ّ دخا اعقااذُا هوثلااتبالثذيياث.
 يربف حلك الوجوْعاث الذيْاًيت هع بعضِا -يسخٌخج عالقاث القرب بيي الوجوْعاث الذيْاًيت الوخخلفت.

المحتوى النظري

هقذهت عي ًشأة علن الخشريخ الوقارى – دراست الخواثل ّ الخشابَ بايي اععضاا دراسات هفصالت
عي الخركيب الخشريذي للذيْاًاث الفقاريت الوخخلفت هي ديث حكْى الطبقاث الجرثْهيت في اجٌخِاا
دراست هقارًت لألجِزة العضْيت ّ حشول الجلذ ّ ّظائفَ ّ هقارًت حركيبَ في السِين ّصاًْب
إلاا حركياااب ّ بٌيااات الجلاااذ فاااي الثاااذيياث – الجِاااال الِيكلاااي ّ يشاااول دراسااات حكاااْيي الجوجوااات
الغضرّفيت ّ الجوجوت العظويت ّ العظام الغطائيت في رباعياث اعقذام العواْد الفقارو ّحشاول
الذراست حكْيي اجساام الفقاراث ّ القا ّ الضالْ – دراسات الِيكال الطرفاي ّ ّ ُيكال الذازام
الصذرو ّ الذزام الذْضاي ّ ُيكال اعااراي فاي اعساواي ّ فاي رباعيااث اعقاذام كواا حشاول
الذراسات دراساات الخذااْراث الخكيفياات فااي اعاااراي – الجِااال العضاالي ّ حشااول الذراساات اسااوا ّ
حواثاال العضااالث الِيكلياات ّ العضااالث الج عياات ّ ال يلياات لرباعياااث اعقااذام ّ العضااالث حذااج
الخيشْهيت ّ عضالث اللساى العضالث الطرفيت ّ العضالث الجلذيت – الجِال الاذّرو ّ حشاول
الذراست الجِال الشرياًي ّالجِال الْريذو1

المحتوى الؼملي

دراست الجِال الجلذو :جلاذ الساِين ,جلاذ دائريااث الفان  ,جلاذ اعساواي الغضارّفيت  ,جلاذ
اعسواي العظويت  ,جلذ الزّادف  ,جلذ الطيْر  ,جلذ الثاذيياث – دراسات الجِاال الِيكلاي -:
دراست الجوجوت الغضرّفيت في كلب السوك  ,الجوجوات العظويات فاي ساوك البلطاي ّجوجوات
الضفذعت ّ جوجوت السلذفاة ّ السذليت جوجوت الذواهات ّ اعرًاب ّ الفاأر – دراسات الذازام
الصااذرو ّ ُيكاال الزعٌفاات الصااذريت ّ الذاازام الذْضااي ّ ُيكاال الزعٌفاات الذْضاايت فااي
اعسواي الغضرّفيت دراست الذزام الصذرو ّ ُيكل الزعٌفت الصذريت ّ الذزام الذْضي
ُّيكل الزعٌفت الذْضيت في اعسواي العظويت دراسات الذازام الصاذرو ّ القا ّ عظاام
الطري اعهاهي ّ الذزام الذْضي ّ عظام الطري الخلفي ّ العوْد الفقرو في البرهائياث
دراست الذزام الصاذرو ّ القا ّ عظاام الطاري اعهااهي ّ الذازام الذْضاي ّ عظاام
الطري الخلفي ّ العوْد الفقرو في الزّاداف دراسات الذازام الصاذرو ّ القا ّ عظاام
الطااري اعهاااهي ّالذاازام الذْضااي ّعظااام الطااري الخلفااي ّ العوااْد الفقاارو ّ عظاااام
الضلْ في الذواهت دراست الذزام الصذرو ّ الق ّ عظاام الطاري اعهااهي ّالذازام
الذْضي ّ عظام الطري الخلفي ّ العوْد الفقرو ّعظام الضلْ في اعرًب.

الخطت الذراسيت لكليت العلْم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت قسن
علْم الذياة

المخرجات

عٌذ إًِا ُ ا الوقرر بٌجاح يسخطيع الطالب اى:
 يخعري عل حركيب اعجِزة العضْيت الوخخلفت. يقارى بيي الخركيب الخشاريذي لألجِازة العضاْيت للذيْاًااث الفقاريات الوخخلفات ّ اريقات اداُ ٍ اعجِزة لْظائفِا1
 -يصف الخذْراث الخكيفيت الخي دذثج لألًْا الوخخلفت هي الذيْاًاث الفقاريت .

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%31

%31

%41

المراجغ

 الخشريخ الوقارى للفقارياث .)0992( .هٌ عبذالردوي ,الوكخبت اعكاديويت. -الخشريخ الوقارى للذبلياث .)0995( .هذوْد قاسن ,الٌارر جاهعت عور الوخخار.

اٌخغخ اٌذراس١خ ٌىٍ١خ اٌعٍَٛ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خغخ لسُ
عٍ َٛاٌذ١بح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

أسبس١بد عٍُ إٌّبعخ
244:880
نظري
4

د١ب 880
المجموع
ػملي
0
4
د١ب 783

السنة الذراسية
اٌراثعخ
المستوى
اٌسبثع

األهذاف

٠شرح ٔشأح ٚرغٛر عٍُ إٌّبعخ.
٠ذرن اٌغبٌت ٌٍّفب٘ ُ١األسبس١خ ٌٍجٙبز إٌّبعٚ ٟأعضبئٗ ٚخال٠بٖ ٚجس٠ئبرٗ.
٠شرح األٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍّٕبعخ ٚعج١عخ ِمبِٚخ اٌجسُ اٌّزخصصخ ٌألِراض.
٠شرح ٔٛع١خ ٚآٌ١خ عًّ اٌزغعّ١بد اٌٛال١خ ِٓ األِراض.
٠فسر ثعط األِراض إٌبجّخ عٓ خًٍ اٌجٙبز إٌّبع.ٟ
 ٠ذرن اٌغبٌ ت ٌز أر١ر اٌج١ئ خ اٌّذ١غ خ ٚاٌذبٌ خ إٌفس ١خ ٚرم ذَ اٌعّ ر عٍ  ٝاٌج ٙبز إٌّ بعٟ
ٚز٠بدح ٔسجخ اإلصبثخ ثبألٚراَ اٌسرعبٔ١خ.

المحتوى النظري

ٔج ح ربر٠خ ١خ ع ٓ إٌّبع خ ث ذا٠بد عٍ ُ إٌّبع خ عالل خ عٍ ُ إٌّبع خ ث بٌعٍ َٛاألخ رٜ
اٌخال٠ب إٌّبع١خ األعضبء ٚاٌعمذ اٌٍّفب٠ٚخ (اٌعمذ اٌٍّفب٠ٚخ إٌّزشرح ف ٟاٌجسُ ٚف  ٟاٌج ٙبز
اٌٙضّٚ ٟاٌزٕفس  ٟاٌغ ذح اٌيّٛ١ر ١خ اٌغذ بي ٔخ بع اٌعا بَ) اٌّسزض ذاد إٌّبع خ
اٌغج١ع١خ  -االٔزرف١رٔٚبد اٌّروت اٌرئ١سٌٍ ٟزٛافك إٌس١ج ٟاٌخال٠ب اٌش جر٠خ اٌخال ٠ب
اٌّجرزح ٌٍّسزضذاد إٌّبعخ اٌّىزس جخ إٌّبع خ اٌخٍغ ١خ األجس بَ اٌّض بدح إٌّبع خ
اٌخٍ٠ٛخ  -اٌٍّفٛوٕ١بد االٔزرٌٛو ٕ١بد اٌس ١زٛوٕ١بد األِص بي – اٌٍمبد بد دٚر رم ذَ
اٌسٓ ٚاٌضغٛط إٌفس١خ ف ٟد ذٚس األٚراَ آٌ ١بد اٌ ٙرٚة ِ ٓ ِرالج خ اٌج ٙبز إٌّ بعٟ
اٌعالج إٌّبعٌ ٟألٚراَ اٌسرعبٔ١خ أِ راض ٔم ا إٌّبع خ اٌٛرار ١خ ٚاٌّىزس جخ أِ راض
إٌّبعخ اٌ ار١خ ٚاٌذسبس١خ.

المحتوى الؼملي

االس زخذاَ اٌص ذ١خ ألدٚاد اٌذّب ٠خ اٌشخص ١خ ِي ً ٚال  ٟاٌٛج ٗ ٚاٌع ٚ ٓ١رداء اٌّعّ ً
ٚاٌىّبِخ ٚٚال ٟاٌمذَ  -فذا شرائخ األٔس جخ اٌّص ج ٛخ اٌز  ٟرج  ٓ١ررو ١ت اٌعم ذ اٌٍّفب ٠ٚخ
ٚاٌغذ بي ٚاٌغ ذح اٌسعزر ٠خ ثٛاس غخ اٌّ١ىرٚس ىٛة اٌض ٛئ ٟفذ ا اٌش رائخ اٌّص ج ٛخ
ٚاٌصٛر ٌٍخال٠ب إٌّبع١خ اٌّخزٍفخ رّ١١س اٌخال٠ب إٌّبع١خ ثٛاسغخ ج ٙبز ِ FCASش ب٘ذح
ٚرذٍ ً١ثعط األفالَ اٌعٍّ١خ ٚاسزٕزبج االسزجبثبد إٌّبع١خ اٌّخزٍفخ  -فصً اٌخال ٠ب إٌّبع ١خ
ثٛاسغخ اٌف١ىٛي ِع اٌغرد اٌّروسٌٍ( ٞخال٠ب إٌّبع١خ ٚد١ذح إٌٛاح) ٚاالٌزصبق عٍ ٟاألسغخ
اٌجالسز١ى١خ (ٌخال٠ب اٌّٛٔٛس١ذ) ٚجٙبز اٌفصً اٌّغٕبع١سٌٍ ٟخال٠ب (ٌجّ١ع اٌخال ٠ب إٌّبع ١خ)
 إجراء ٚف ُٙأسس ثعط اٌزمٕ١بد إٌّبع١خ اٌّسزخذِخ ف ٟاٌزشخ١ا ِيً رفبعالد االٌزصبق(اخزجبر اٌىشف عٓ اٌجىزر٠ب اٌّسججخ ٌٍز١فٛد) ٚرفبعالد اٌزالصك اٌذِ( ٞٛرذذ٠ذ فص بئً اٌ ذَ
ٚاٌعبًِ اٌر٠ص ٚ )ٟرف بعالد اٌزرس ١ت (ٚ ASOTٚ CRPٚ RFأخزج بر اٌذّ ً) ٚرف بعالد
ريج١ذ عٛاًِ اٌزىٍّ خ (اخزج بر اٌىش ف ع ٓ اٌس٘ رٚ )ٞرف بعالد األجس بَ اٌّض بدح اٌّررجغ خ
ثبٔس ّ٠بد أٛ ِ ٚاد فٍٛر٠س ١خ أٛ ِ ٚاد ِش عخ ()RIAٚ FIAٚ ELISPOTٚ ELISA
ٚرفبعالد االٔزشبر إٌّبع ١خ ٚرف بعالد اٌفص ً اٌىٙرث بئ ٟإٌّبع ١خ ٚاخزج بر اٌجٍ ذ ٌٍذسبس ١خ
ٚاٌسً.

اٌخغخ اٌذراس١خ ٌىٍ١خ اٌعٍَٛ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خغخ لسُ
عٍ َٛاٌذ١بح

المخرجات

عٕذ إٔٙبء ٘ ا اٌّمرر ثٕجبح ٠سزغ١ع اٌغبٌت أْ:
٠عذد ثعط ِٓ اٌّصغٍذبد اٌّزخصصخ ف ٟعٍُ إٌّبعخ.
١ّ٠س ث ٓ١أٔٛاع إٌّبعخ اٌّخزٍفخ وبٌفغر٠خ ٚاٌّىزسجخ ٚاٌخٍغ١خ ٚاٌخٍ٠ٛخ.
٠مبرْ ث ٓ١اٌجرٚرٕ١بد ٚاٌّسزضذاد ٚاألجسبَ اٌّضبدح.
٠شرح دٚر اٌخال٠ب اٌشج١ر٠خ اٌفر٠ذ ف ٟإدذاس ٚرٛجٚ ٗ١ريج١ظ االسزجبثبد إٌّبع١خ.
٠صف ثع ط آٌ ١بد اٌ ٙرٚة ٌّس ججبد األِ راض ٚاألٚراَ اٌس رعبٔ١خ ِ ٓ ِرالج خ اٌج ٙبز
إٌّبع.ٟ
٠سزٕزج اٌعاللخ ث ٓ١اٌّروت اٌرئ١سٌٍ ٟزٛافك إٌس١جٚ ٟزراعخ األعضبء.
١ّ٠س ثٔ ٓ١ما إٌّبعخ اٌٛرارٚ ٟاٌّىزست.
٠فرق ثِ ٓ١سججبد أِراض إٌّبعخ اٌ ار١خ ٚاٌذسبس١خ.
٠مذر أّ٘١خ اٌزغعّ١بد ٌٍٛلب٠خ ِٓ األِراض.

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%72

%72

%82

المراجغ

عٍُ إٌّبعخ ،رأٌ١ف دٔٚبٌذ ٠ ٚرٚج  ،ْٛررجّ خ د ِ .ب٘ر اٌجس  ٟٔٛ١دس  ،ٓ١إٌش ر اٌعٍّ ٟ
ٚاٌّغبثع ثجبِعخ اٌٍّه سعٛد ،اٌٍّّىخ اٌعرث١خ اٌسعٛد٠خ.َ4554 ،
عٍ ُ إٌّبع خ ٚاٌّص ٛي ،ر أٌ١ف د .ع برق ص بٌخ اٌسث ١ذ ،ٞدار اٌ ١بزٚر ٞاٌعٍّ ١خ ٌٍٕش ر
ٚاٌزٛز٠ع ،األردْ.َ0229 ،

اٌخطخ اٌذساع١خ ٌىٍ١خ اٌعٍَٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لغُ
عٍ َٛاٌض١بح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة
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3449776
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5

ص١ب 776
المجموع
ػملي
6
4
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السنة الذراسية
اٌشاثعخ
المستوى
اٌغبثع

األهذاف

٠شرررشس تشو١رررت ٚٚظ١فرررخ ثعرررز اارٙرررضح اٌعضررر٠ٛخ (وبٌزٙررربص اٌع رررجٚ ٟأعضررربء اٌضرررظ
ٚاٌعضالد ٚاٌزٙبص اإلخشارٚ ٟاٌتٕبعٍ )ٟف ٟاٌضٛ١أبد اٌعٍ١ب.
٠ششس طج١عخ ٚآٌ١خ اٌتى١ف اٌج١ئٌٍ ٟضٛ١أبد اٌّختٍفخ (اٌتآصس اٌتشو١ج ٟاٌٛظ١ف)ٟ
٠ذسن اٌطبٌت ٌطج١عخ اٌعاللخ ث ٓ١اٌزٙبص اٌع جٚ ٟاٌٙشِٚ ٟٔٛأّ٘١خ رٌه ٌٍضفبظ عٍ ٝث١ئخ داخٍ١خ
حبثتخ.
ٕ٠بلش ِخبطش إدِبْ اٌّخذساد ٚاٌىضٛي عٍ ٝاٌزٙبص اٌع ج.ٟ
٠ذسن اٌطبٌت ٌٍعاللخ ث ٓ١اٌتشو١ت ٚآٌ١خ عًّ اٌٙشِٔٛبد.
٠ششس آٌ١خ أمجبض اٌعضالد اٌ١ٙىٍ١١خ.
٠ششس آٌ١خ تى ٓ٠ٛاٌجٛي ٚدٚس اٌزٙبص اإلخشار ٟف ٟاٌضفبظ عٍ ٝحجبد اٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ ٌٍضٛ١اْ.

المحتوى النظري

اٌخٍ١خ اٌع ج١خ  -اٌّشتجىبد اٌع ج١خ  -آٌ١خ تى ٓ٠ٛاٌغ١بٌخ اٌع ج١خ  -تشو١ت اٌزٙبص اٌع جٟ
(ِشورررضٚ ٞطشفررر - )ٟاٌفعرررً اٌّرررٕعىظ  -أعضررربء اٌضرررظ تعش٠رررف اٌٙشِررر - ْٛت رررٕ١ف
اٌٙشِٔٛبد صغت طج١عتٙرب اٌى١ّ١بئ١رخ آٌ١رخ عّرً اٌٙشِٔٛربد اٌغرذد اٌ رّبء ٚاٌٙشِٔٛربد
اٌت ٟتفشص٘ب ٚٚظبئفٙب اٌخًٍ اٌٙشِٚ ٟٔٛثعز ااِشاض إٌبتزرخ عٕرٗ أٔرٛا اٌعضرالد
اٌتشو١ت اٌذل١ك ٌٍعضالد ااوتٚ ٓ١اٌّٛ١ع١ِ ٓ١ىبٔ١ى١خ أمجبض اٌعضرالد اٌ١ٙىٍ١رخ
دٚس اٌش٠بضخ ف ٝاٌضفربظ عٍر ٝلرىً ٚوفربءح اٌعضرالد تشو١رت اٌزٙربص اٌجرٚ ٌٟٛظربئف
اٌىٍ١ررخ تشو١ررت إٌ١فرشٚ ْٚث١رربْ ااٚع١ررخ اٌررذِ ٞٛاٌّشتجطررخ ثٙررب عٍّ١رربد تىرر ٓ٠ٛاٌجررٛي
اٌتٕظرر ُ١اٌع ررجٚ ٟاٌٙشِررٌ ٟٔٛىّ١ررخ اٌّرربء ٚااِررالس اٌّخشرررخ عررٓ طش٠ررك اٌجررٛي تشو١ررت
ٚٚظ١فررخ اٌخ رر١خ اأ١ج١جرربد إٌّ٠ٛررخ  -اٌغررذد اٌٍّضمررخ ثبٌزٙرربص اٌتٕبعررٍ ٟاٌررزوش ٞتشو١ررت
اٌّج١ز دٚسح اٌّج١ز ّٔ ٛاٌض ٠ٛالد ٚعاللخ رٌه ثبٌتغ١شاد اٌٙشِ١ٔٛخ لٕبح اٌج١ز
اٌشصُ  -عٕك اٌشصُ  -اٌّٙجً االخ بة.

اٌخطخ اٌذساع١خ ٌىٍ١خ اٌعٍَٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لغُ
عٍ َٛاٌض١بح

المحتوى الؼملي
المخرجات

ِعبٍِخ ٚصمٓ (ثطشق ِختٍفرخ) ٚتخرذ٠ش ٚعرضت عٕ١ربد اٌرذَ ِرٓ صٛ١أربد اٌتزربسة (ااسٔرت)
تشش٠ش ٚإظٙبس اٌزٙبص اٌجٚ ٌٟٛاٌتٕبعٌٍ ٟضٛ١أبد اٌتزبسة (اٌزرشر) تشرش٠ش ِرو ٚعرٚ ٓ١وٍ١رخ
اٌغُٕ ِٚمبسٔخ اٌتشو١ت ااعبعٌٙ ٟزٖ ااعضبء ثّخ١التٙب فِ ٟزغرُ اإلٔغربْ فضر اٌّزغرّبد
ٚاٌ ٛس اٌت ٟتٛضش تطٛس ِو اٌفمبس٠بد (ِجتذئب ثبٌجشِبئ١ربد ِٕٚت١ٙرب ثبإلٔغربْ) ٚتشو١رت اٌخٍ١رخ
اٌع ج١خ ٚاٌتشبثىبد اٌع ج١خ ٚتٛص ً١اٌغر١بالد اٌع رج١خ ٚٚظربئف ِغرتمجالد اٌضرظ فر ٟاٌزٍرذ
ٚاٌعرررٚ ٓ١اارْ ٚاأرررف ٚصٍّررربد اٌترررزٚق ٚعٍّ١رررخ تىررر ٓ٠ٛاٌجرررٛي فضر ر لرررشائش اأغرررزخ
اٌّ جٛغخ اٌت ٟتج ٓ١تشو١ت اٌزٙبص اٌع ج ٟاٌّشوضٚ ٞاٌطشفٚ ٟأعضبء اٌضظ ٚاٌغرذد اٌ رّبء
ٚإٌٙب٠بد اٌع ج١خ اٌعضٍ١خ ٚاٌىٍ١خ ثٛاعطخ اٌّ١ىشٚعىٛة اٌضٛئ ٟاعتخذاَ اارٙضح اٌّعٍّ١رخ
اٌّختٍفخ ثفبعٍ١خ ٚعًّ ثعز اٌتضبٌ ً١اٌجٌٛٛ١ر١خ ٚتضٍٚ ً١تفغر١ش االرىبي ٚإٌّضٕ١ربد ٚاعرتخذاَ
إٌتبئذ اٌّعطبح ف ٟاٌىشف عٓ خًٍ اٌغذد اٌ ّبء ٚل ٛس عًّ اٌىٍِ( ٟخً اختجبس ِٕضٕر ٟتضّرً
اٌغىش ٚتضٍٚ ً١ظبئف اٌىٍ )ٟاعتضذاث ٚاٌتّ١١ض ثر ٓ١اٌغ١جٛثرخ إٌبتزرخ عرٓ ص٠ربدح ٔٚمر عرىش
اٌذَ اعتخذاَ رٙبص سعرُ اٌعضرالد فر ٟتغرز ً١أمجربض اٌعضرالد اٌ١ٙىٍ١رخ اعرتزبثخ ٌّررحشاد
ِختٍفررخ فض ر اٌجررٛي ف١ض٠بئ١ررب ٚو١ّ١بئ١ررب ١ِٚىشٚعررىٛث١ب ٚاعررتٕتبد اٌخٍررً فررٚ ٟظرربئف أعضرربء
اٌزغُ.
عٕذ إٔٙبء ٘زا اٌّمشس ثٕزبس ٠غتط١ع اٌطبٌت أْ:
٠مبسْ ث ٓ١تشو١ت ٚٚظ١فخ وً ِٓ :اٌزٙبص اٌع ج ٟاٌّشوضٚ ٞاٌطشف.ٟ
١ّ٠ض ث ٓ١اأٛا اٌّختٍفخ ٌٍخال٠ب اٌع ج١خ ِٓ ص١ج اٌتشو١ت ٚاٌٛظ١فخ.
١ّ٠ض ث ٓ١اأٛا اٌّختٍفخ ٌخال٠ب اٌغشاء اٌع ج.ٟ
ٕ٠بلش آٌ١بد ٔمً اٌغ١الد اٌع ج١خ عجش ِضبٚس اٌخال٠ب اٌع ج١خ ٚاٌتشبثىبد اٌع ج١خ.
٠فشق ث ٓ١اافعبي إٌّعىغخ اٌجغ١طخ ٚاٌّشوجخ.
٠شررشس آٌ١رربد عّررً ِغررتمجالد اٌضررظ اٌّختٍفررخ ٠ٚغررتٕتذ و١ف١ررخ ااث رربس ٚاٌغررّع ٚاٌتررزٚق
ٚاٌشُ.
١ّ٠ض ث ٓ١طٛي ٚل ش إٌظش.
٠فغش اٌعاللخ ث ٓ١تشو١ت اٌٙشِٚ ْٛآٌ١خ عٍّٗ.
٠غتٕتذ اٌخًٍ إٌبرُ عٓ ص٠بدح أٔ ٚم إفشاص ثعز اٌٙشِٔٛبد.
٠ششس آٌ١خ أمجبض اٌعضالد اٌ١ٙىٍ١خ ٠ٚفغش صذٚث اإلرٙبد اٌعضٍٚ ٟو١ف١خ تزٕجٗ.
 ٠ررف عٍّ١ررخ تىرر ٓ٠ٛاٌجررٛي فرر ٟاٌىٍررٚ ٟأّ٘١تٙررب فرر ٟاٌضفرربظ عٍرر ٟاٌتررٛاصْ اٌج١ئررخ اٌذاخٍ١ررخ
ٌٍضٛ١اْ.
٠غتٕتذ تؤح١ش ِشض اٌغىشٚ ٞت ٍت اٌششا ٓ١٠عٍ ٟوفبئخ اٌىٍ.ٝ
٠ىشف عٓ اٌخًٍ ف ٟثعز أعضبء اٌزغُ ِٓ خالي تضٍ ً١اٌجٛي.
 ٠ف ثبٌشعُ ٚوتبثخ اٌج١بٔبد اٌتشاو١ت اٌذل١م١خ ٌجعز أعضبء اٌزغُ.

التقويم

االختبارات الفصلية

االختبارات المؼملية

االختبار النهائي

%63

%63

%73

اٌخطخ اٌذساع١خ ٌىٍ١خ اٌعٍَٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لغُ
عٍ َٛاٌض١بح

المراجغ

أعظ اٌفغرٌٛٛ١ر١ب اٌطج١رخت ترؤٌ١ف Guytonت تشرّرخ د .طربسق ِضّرذ اٌّٛعرٚ ٝآخرشْٚت
داس اٌّعبرُ ٌٍطجبعخ ٚإٌششت .َ4556
ااعبع١بد اٌّتىبٍِخ ٌعٍُ اٌض١رٛاْ" .عٍرُ ٚظربئف ااعضربء ٚاٌج١ئرخ ٚعرٍٛن اٌض١رٛاْ" ط.
٘ىّبْ ٚآخشْٚت تشرّخ دِ .ب٘ش صغ ٓ١خٍ١فخت اٌذاس اٌعشث١خ ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠عت .َ4554
فغررٌٛٛ١ر١ب اٌض١ررٛاْ اٌعٍّررٟت تررؤٌ١ف صررجض ٟعّررشاْ لررٍشت داس إٌررذٌٍ ٜطجبعررخ ٚاٌتٛص٠ررعت
.َ4555
اٌفغررٌٛٛ١ر١ب اٌعبِررخت تررؤٌ١ف دِ .ضّررذ ثررٓ صرربٌش اٌخٍ١فررخت ِطرربثع ربِعررخ اٌٍّرره عررعٛدت
.َ5334
أعبع١بد عٍُ اٌضٛ١اْت تؤٌ١ف دِ .ضّذ إعّبعِ ً١ضّذ ٚآخشْٚت ِطبثع داس اٌفىش اٌعشثٟت
اٌطبثعخ ااٌٟٚت .َ5335
عٍررُ اٌض١ررٛاْت تررؤٌ١ف دِ .ضّررٛد أصّررذ اٌجٕٙرربٚ ٞٚآخررشْٚت ِطرربثع داس اٌّعرربس ت اٌطبثعررخ
اٌتبععخت .َ5335
ِمذِخ عٍُ اٌض١بح :اٌتشو١رت ٚاٌٛظ١فرخت ترؤٌ١ف دٔ .ج١رٗ عجرذ اٌرشصّٓ ثبعشرٓ  ٚد .صساق ثرٓ
ع١غ ٝاٌف١فٟت ِطبثع ِرعغخ عىبظ ٌٍ ضبفخ ٚإٌشش ت اٌطبثعخ اٌخبٌخخ ت .َ5338

اىخطح اىذراسيح ىنييح اىعيىً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطح قسٌ
عيىً اىسياج

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

أساسياخ عيٌ األخْح
5446880
زيا 880
المجموع
نظري ػملي
2
4
4
زيا  222و زيا 884

السنة الذراسية
اىزاتعح
المستوى
اىساتع

األهذاف

يسزد اىطاىة ّثذج ٍختصزج عِ عيٌ األخْح وّشأته5
يتعزف اىطاىة عيى ميفيح زذوث عَيياخ تنىيِ األٍشاج واىتيقير واىتفيح واىتثطييِ وتنيىيِ
اىطثقاخ اىدزثىٍيح األوىيح.
يقارُ اىطاىة تيِ ٍزازو تنىيِ األعضاء في اىسيىاّاخ اىَختيفح
يتعزف اىطاىة عيى تعط ٍشنالخ عَييح اإلخصاب وميفيح زيها تاىطزق اىسذيثح5
يستْتح اىطاىة ّىع االّقساً ٍِ دراسح اىثىيضح5

المحتوى
النظري

اّقسيياً اىخييييح – تنييىيِ اىداٍيطيياخ اىَييذمزج – تنييىيِ اىداٍيطيياخ اىَ ّثييح – اإلخصيياب و
اّتقيياه اىثىيضيياخ واّتقيياه اىسيىاّيياخ اىَْىيييح و اىتفاعييو األمزوسييىٍي – اىييتفيح فييي اىسييهيٌ
واىثزٍائييياخ واىطيييىر و اىثييذيياخ واىتىاىييذ اىَضيياع وتنييىيِ اىتييىائٌ – اىتثطيييِ وتنييىيِ
اىطثقاخ اىدْيْيح اىثالثح في اىسهيٌ واىثزٍائياخ و اىطيىر – تأسيي اىدسيٌ و تنيىُ األخهي ج
اىعضىيح ألخْح اىسهيٌ و اىثزٍائياخ و اىطيىر – اىتنىُ اىَشيَي في اىثذيياخ .

المحتوى الؼملي

دراسح قطاعاخ في مو ٍِ خصيح اىضفذع  ,اىطيىر  ,اىثذيياخ – دراسيح اىسيىاّياخ اىَْىييح
ىيضييفذع  ,و اىثييذيياخ – دراسييح قطاعيياخ فييي ٍثيييط اىضييفذعح  ,و اىطيييىر  ,اىثييذيياخ –
دراسح اىثيىض غيز اىَخصثح و اىَخصثح و أطىار اىتفيح اىَثنز في اىسهيٌ – دراسح ٍززيح
اىتثطيِ في اىسهيٌ – دراسح اىثيىض غيز اىَخصثح و اىَخصثح و أطىار اىيتفيح اىَثنيز فيي
اىضفذعح – دراسح ٍززيح اىتثطيِ في اىضفذعح زتى ٍززيح تنىيِ خْيِ اىضفذعح ٍ 45ييي
– دراسييح تيضييح اىييذخاج و ٍزازييو اىييتفيح اىَثنييز – دراسييح خْيييِ اىذخاخييح اىَثنييز تييذءًا ٍييِ
ٍززيح  46ساعح و زتى خْيِ  66ساعح ٍِ تذء اىتسضيِ .

المخرجات

عْذ إّهاء هذا اىَقزر تْداذ يستطيع اىطاىة أُ:
 يعذد تعط ٍِ اىَصطيساخ اىَتخصصح و فزوع عيٌ األخْح . يص ميفيح زذوث عَيياخ تنىيِ األٍشاج و اىتيقير . يقارُ تيِ اىسيىاّاخ اىَختيفح و يذرك اىفزوقاخ في عَيياخ اىتفيح واىتثطيِ و تنىيِ األعضاء أُ يشزذ اىطزق اىسذيثح في عالج ٍشنالخ اإلخصاب . يتعييزف عيييى عَيييياخ اىتىاىييذ اىَضيياع و تنييىيِ اىتييىائٌ و اىتنييىُ اىَشيييَي فييي اىسيىاّيياخاىثذييح .

التقويم

االختبارات الفصلية
%85

االختبارات المؼملية
%85

االختبار النهائي
%85

اىخطح اىذراسيح ىنييح اىعيىً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطح قسٌ
عيىً اىسياج

المراجغ

 - 4أس عيٌ األخْيحٍ .)2555( .سَيذ عثيذ اىَدييذ اىتهياٍي ,عَيادج ايمىُ اىَنتثياخ خاٍعيح اىَييل
سعىد.
 - 2األساسييياخ فييي عَيييي أخْييح اىفقارييياخ اىىرييفي و اىتدزيثييي .)4664( .ازَييذ اىسَيييذ و
آخزوُ ,عَادج امىُ اىَنتثاخ خاٍعح اىَيل سعىد.

اىخطت اىذساسُت ىنيُت اىؼيىً
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت قسٌ
ػيىً اىحُبة

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

اىبُئت وسيىك اىحُىاُ
6480-444
حُب440
المجموع
نظري ػملي
2
2
حُب  – 282حُب 243

السنة الذراسية
اىشابؼت
المستوى
اىثبٍِ

األهذاف

ََُز اىطبىب أَّبط اىسيىك اىَختيفت فٍ اىحُىاّبث6
َحذد اىطبىب أهَُت اىسيىك ىيتنُف اىبُئٍ واىتفبػو االجتَبػٍ بُِ أفشاد اىْىع وٍعغ انّعىاع
انخعععععشي (اىجعععععْ  ,اىعععععتؼيٌ ,اىتؼعععععبوُ االجتَعععععبػٍ ,واىحفعععععب ػيعععععً اىَعععععى ِ و ؼزَعععععز
اىتىاجذ.....اىخ)6
َتؼشف اىطبىب ػيً انس اىؼصبُت واىهشٍىُّت اىَحذدة ىيسيىك6
َتؼشف اىطبىب ػيً أّىاع اىؼالقبث اىحُىَت فٍ اىبُئت ودوس اىسيىك فٍ رىل6
َقٌُ اىطبىب دوس اىسيىك فٍ ؼزَز اىتنُف اىبُئٍ واالجتَبػٍ6
َقععبسُ اىطبىععب بععُِ أَّععبط اىسععيىك فععٍ ػععذد ٍععِ اىحُىاّععبث ٍععِ خععاله طععىس اىسععيىك (ػيععٌ
اىسيىك اىتطىسٌ اىبُئٍ) فٍ ػذد ٍِ اىحُىاّبث اىَتقبسبت صُْفُب6

المحتوى النظري

ٍقذٍت فٍ بُئت وأَّبط سيىك اىحُىاُ اىَختيفت – ؼشَف اىسعيىك– أهَُعت دساسعت سعيىك اىحُعىاُ
– طىس اىسيىك وأهَُته اىتنُفُت واىبُئُت ىيحُعىاُ انسع اىؼصعبُت واىهشٍىُّعت اىَع عشة ػيعً
اىسيىك فسُىىىجُب اىسيىك ػالقت اىبُئت و أعُش اىؼىاٍو اىبُئُعت اىَختيفعت فعٍ وهعىس أو ؼزَعز
اىسععيىك فععٍ اىحُىاّععبث اىسععيىك واىتنُععف اىبُئععٍ واىتفبػععو االجتَععبػٍ فععٍ اىحُىاّععبث بُؼععت
اىتفبػالث اىحُىَت بُِ اىحُىاّبث أَّعبط اىسعيىك اىجْسعٍ وأهَُتعه فعٍ اىحُىاّعبث ػيعٌ اىسعيىك
اىتطىسٌ اىبُئٍ فٍ ػذد ٍِ اىحُىاّبث اىَتقبسبت فٍ اىسيٌ اىتصُْفٍ.

المخرجات

ػْذ إّهبء هزا اىَقشس بْجبح َستطُغ اىطبىب أُ:
َقبسُ بُِ أَّبط اىسيىك اىَختيفت فٍ اىحُىاّبث6
َببَِ بُِ اىتأعُش اىىساعٍ واىؼىاٍعو اىبُئُعت اىَحعذدة واىَع عشة فعٍ تعنو و طعىس اىسعيىك ىعذي
اىحُىاُ6
َتشح انس اىؼصبُت واىهشٍىُّت اىَ عشة واىتٍ تحنٌ فٍ اىسيىك6
َقذس أهَُت اىسيىك اىبُئُت واىتنُفُت ىيحُىاُ6
َسشد انس اىتبسَخُت واىتطىسَت اىتٍ أدث إىً وهىس و طىس أَّبط اىسيىك اىَختيفت6

التقويم

االختبارات الفصلية
%06

االختبار النهائي
%06

اىخطت اىذساسُت ىنيُت اىؼيىً
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطت قسٌ
ػيىً اىحُبة

المراجغ

 -8ػيٌ سيىك اىحُىاُ (ّظشة طىسَت) .جىُ اىنىك .8554 .اىطبؼت اىسبدست .سبّذسالّذ –
أٍشَنب6
 -2ػيعٌ اىسععيىك اىبُئععٍ (ّظعشة طىسَععت) .مععشَب ودَفعز .2668 .اىطبؼععت اىشابؼععت .بالمىَععو
سبَْ – أٍشَنب.

انخطخ انذراسُخ نكهُخ انؼهىو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لسى
ػهىو انحُبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

السنة الذراسية

ػهى انتُىع انحُىٌ
6180-444

انزاثؼخ

حُب 444
المجموع
نظري ػملي
2
2
حُب  -282حُب 223

المستوى
انثبيٍ

األهذاف

َتؼزف انطبنت ػهً يفهىو انتُىع انحُىٌ.
َتؼزف انطبنت ػهً أهًُخ انتُىع انحُىٌ ثبنُسجخ نإلَسبٌ وانجُئخ.
َتؼزف انطبنت ػهً انتُىع انحُىٌ ػهً يز انؼصىر انًختهفخ6
َسزد انطبنت انطزق انًثهً نهًحبفظخ ػهً األَىاع انحُىاَُخ وانُجبتُخ انًهذدح ثبالَمزاض.
َتؼررزف انطبنررت ػهررً أهًُررخ صررىٌ انتُررىع انحُررىٌ ويفهررىو انًحًُرربد انطجُؼُررخ فررٍ انررى ٍ
انؼزثٍ.
َتؼزف انطبنت ػهً أسجبة تذهىر انتُىع انحُىٌ وأهًُته االلتصبدَخ6
َذرن انطبنت أهًُخ تكىٍَ انجُىن انى راثُخ وانجذرَخ.

المحتوى
النظري

يفهررىو انتُررىع انحُررىٌ ػبنًُررب وػزثُررب ويحهُررب يفهررىو األػشرربب انجُئُررخ وانًحًُرربد انطجُؼُررخ
وانصُبػُخ نهكبئُبد انحُخ (انُجبتُخ  -انحُىاَُخ) األَىاع انًهذدح ثبالَمزاض انسالسرم انذذائُرخ
وسراليتهب انًحًُربد انجُئُرخ انحرذائك انى ُُرخ انجُرىن انرى راثُرخ ضرزورح انحفربع ػهرً
انتُررىع انحُررىٌ واألهًُررخ االلتصرربدَخ وانررذور األخاللررٍ نإلَسرربٌ ف رٍ انًحبفظررخ ػهررً انتررىاسٌ
وانتُىع انجُئٍ.

المخرجات

ػُذ إَهبء هذا انًمزر ثُجبح َستطُغ انطبنت أٌ:
َُؼزف يفهىو انتُىع انحُىٌ.
َشزح أهًُخ انتُىع انحُىٌ ثبنُسجخ نإلَسبٌ وانجُئخ.
َؼذد انطزق انًثهً نهًحبفظخ ػهً األَىاع انحُىاَُخ وانُجبتُخ انًهذدح ثبالَمزاض.
َمذر أهًُخ صىٌ انتُىع انحُىٌ ويفهىو انًحًُبد انطجُؼُخ فٍ انى ٍ انؼزثٍ.
َتؼزف أسجبة تذهىر انتُىع انحُىٌ وأهًُته االلتصبدَخ.
َستُتج أهًُخ انجُىن انى راثُخ وانجذرَخ.

التقويم

االختبارات الفصلية
%36

االختبار النهائي
%36

انخطخ انذراسُخ نكهُخ انؼهىو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لسى
ػهىو انحُبح

المراجغ

انًزجغ انزئُسٍ:
انحُبح انفطزَخ فٍ انًًهكخ انؼزثُخ انسؼىدَخ .)8996( .خبنذ ثكز كًبل ،جذح.
أسبسُبد ػهى انُجبد انؼبو  ،د .انُبغً وآخزوٌ  ، 2663 ،انذار انؼزثُخ نهكتبة6
يزاجغ أخزي:
 انًُررب ك انًحًُررخ فررٍ انًًهكررخ انؼزثُررخ انسررؼىدَخ .)8990( .ػجررذا ثررٍ َبصررز انزثُؼررٍ،انزَبض.
 أَظًررخ انًحبفظررخ ػهررٍ انحُرربح انفطزَررخ وانًررىا ٍ انطجُؼُررخ فررٍ انًًهكررخ انؼزثُررخ انسررؼىدَخ.( .)8990يحًذ ثٍ سهًبٌ انطزَف ،انزَبض.

انخطخ انذساسٛخ نكهٛخ انعهٕو
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لسى
عهٕو انحٛبح

اســــم المـقـــــــرر
رقــم
المـقــــــــــرر
رمـز المـقــــــــرر
ػـــــــــذد
الوحــــذات
المتطلبات السابقة

يششٔع تخشج
8046880
حٛب 880
المجموع
نظري ػملي
2
2
*يٕافمخ انمسى

السنة الذراسية
انشاثعخ
المستوى
انسبثع ٔانثبيٍ

األهذاف

ٚكتست انطبنت انًٓبساد انالصيخ نهمٛبو ثأخشاء ثحثب عًهٛب ٔرنك يٍ خالل استخذاو انطشق
انعهًٛخ انًُبسجخ8
ٚتعشف انطبنت عهٗ كٛفٛخ انتعبيم يع انكبئُبد انحٛخ ف ٙانحمم ٔأخز انعُٛبد انحمهٛخ.
ٚتعشف انطبنت عهٗ أسس انجحث انعًه ٙيعًهٛب ٔف ٙانحمم (طشق خًع انعُٛبدٔ ,تحهٛهٓب)8
ٚتعشف انطبنت عهٗ انًٓبساد األسبسٛخ انالصيخ نهمشاءح انعهًٛخ ٔ نكتبثخ ثحثب أٔ يمبال عهًٛب8
ُٚبلش األسئهخ ثصٕسح صحٛحخ8
ُٚتمذ ٔٚسأل ثطشٚمخ سهًٛخ8
ٚهمٗ ثحث شفٕ٘ ثأسهٕة يشٕق8

المحتوى
النظري

تعشٚف انعهى – انطشق انعهًٛةخ إلخةشاء انتدةبسة ٔانذساسةبد انًعًهٛةخ ٔانحمهٛةخ – طةشق خًةع
انًعهٕيبد يٍ يصبدس يختهفخ –انتحهٛم اإلحصبئ ٙنهجٛبَبد – طشق كتبثخ انًشاخع انعهًٛةخ –
عشض انُتبئح ٔيُبلشتٓب8

المحتوى الؼملي

يٕظةةٕعبد يختةةبسح ٚختبسْةةب انطبنةةت ثًسةةبعذح يةةذسم انًمةةشس ٔٚةةتى رنةةك ثتةةذسٚس ععةةٕ ْٛئةةخ
انتةةذسٚس نطالثةةّ طشٚمةةخ معةةذاد يمةةبل عهًةةٔ ٙثحثةة , ٙتعشٚةةف طةةالة انمسةةى ثبنجٛئةةبد انًختهفةةخ
نهحٕٛاَبد ٔانُجبتبد ٔانكبئُبد انحٛخ األخشٖ يع دساسخ انعٕايةم انجٛئٛةخ انشئٛسةٛخ ,تةذسٚت انطةالة
عهةٗ أخةةشاء انتدةبسة انًعًهٛةةخ ٔعهةٗ ثعةةط أسةبنٛت انعًةةم انحمهةٔ ٙكٛفٛةةخ خًةع انعُٛةةبد ٔ معةةذاد
انتمبسٚش انحمهٛخ ,صٚبساد يٛذاَٛخ نجعط انذٔائش ٔانًؤسسبد انحكٕيٛخ ٔانخبصخ راد انصةهخ ثعهةٕو
األحٛبء ,انكتبثخ ٔانتحهٛم انعًه ٙنهُتبئح انجحثٛخ.

المخرجات

عُذ مَٓبء ْزا انًمشس ثُدبذ ٚستطٛع انطبنت أٌ:
ٚفشق ث ٍٛيب ًٚكٍ دساستّ عهًٛب ٔيب ْٕ خبسج حذٔد انعهى8
ٚصًى األسئهخ أٔ انًشبْذاد ثشكم عًه ٙنتكٌٕ فشظٛبد لبثهخ نالختجبس عهًٛب8
ٚصٛغ انتدبسة انًعًهٛخ أٔ انذساسبد انحمهٛخ ٔانتحمك يٍ يتطهجبد انجحث انعهً8ٙ
ٚصًى انتدبسة ثطشٚمخ عهًٛخ صحٛحخ ٔششٔغ مخشاء يثم ْزِ انتدبسة انعهًٛخ8
ٚفسش انجٛبَبد ٔانُتبئح نهتدبسة انعهًٛخ ٔتحهٛهٓب محصبئٛب ثطشٚمخ يٕظٕعٛخ صحٛحخ8
ُٚبلش تهك انُتبئح يع صيالئّ ٔأسبتزتّ ٔكتبثتٓب تًٓٛذا نُششْب ف ٙانًدالد انعهًٛخ انًتخصصخ8
ٚصةةةف األسةةةس انسةةةهًٛخ نهكتبثةةةخ انعهًٛةةةخ َٔشةةةش انُتةةةبئح ٔفةةةك يتطهجةةةبد ٔشةةةشٔغ انًدةةةالد انعهًٛةةةخ
انًتخصصخ8

التقويم

تحضير الموضوع وإػذاده
%08

ػرض ومناقشة الموضوع
%08

انخطخ انذساسٛخ نكهٛخ انعهٕو
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطخ لسى
عهٕو انحٛبح

المراجغ

تحذد يٍ لجم انًششف.

