
 ومىرج وصف المقشس

 

 :   الالفقشيات  وصف المقشس

 مشاجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مشاجعة البشوامج األكاديمي((

ستااد  يىفش وصف المقشس هزا إيجاصاً مقتضياً ألهم خصائص المقشس ومخشجات التعلم المتىقعة مه الطالب تحقيقها مبشهىاً عما إرا كان قذ حقق اال

 المتاحة. والبذ مه الشبط بيىها وبيه وصف البشوامج.التعلم القصىي مه فشص 

 

 انًؤسسخ انزؼهًُُخ -1
 خبيؼخ ثغذاد  /  لسى ػهىو انحُبح

 

 كهُخ انؼهىو نهجُبد انمسى اندبيؼٍ / انًشكض -2

 BIN 204الالفقشيات /  اسى / سيض انًمشس -3

 ػهى االحُبء انؼهى انجشايح انزٍ َذخم فُهب -4

 حضىس فؼهٍ  أشكبل انحضىس انًزبحخ -5

 انسُخ انثبَُخ / انفصم االول انفصم / انسُخ -6

 ػًهٍ( 33َظشٌ ، 45سبػخ )  75 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  -7

 2316-2-15 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  -8

 أهذاف انًمشس -9

إػطبء انطبنت َجزح ػٍ ػهى انالفمبسَبد يٍ حُش انصفبد انؼبيخ وانزصُُف يغ دساسخ رفصُهُخ  -

أليثهخ ػهٍ كم شؼجخ يٍ شؼت انالفمبسَبد، وإثشاص األهًُخ اإللزصبدَخ وانطجُخ نهحُىاَبد وانحششاد 

 وػاللزهب ثبإلَسبٌ.

 

 اػذاد طبنجبد يزخصصبد فٍ هزا انًدبل  -



 

 انًسبهًخ فٍ رطىَش انجحش انؼهًٍ يٍ خالل اخشاء انجحىس انؼهًُخ-

 
 
 
 

 

 يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى -13

 هذاف انًؼشفُخاال -أ
 االهزًبو ثبنزذسَت انؼًهٍ -1أ

 رطىَش انًهبساد وانًؼشفخ انؼهًُخ-2أ

 انًهبساد نهزؼبيم ثهب ثؼذ انزخشجكست  -3أ
 رحذَش انًُبهح ويفشدارهب-4أ
  -5أ
   -6أ

 هذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنجشَبيحاال  -ة 

 رشخُص ورصُُف انالفمشَبد – 1ة

 خًغ انًُبرج وحفظهب – 2ة

 انجحش ػٍ االهًُخ انطجُخ وااللزصبدَخ  – 3ة

    ُخ انزٍ رطشأ ػهً انالفمشَبدارجبع انزحهُم انًُذاٍَ نًزبثؼخ انزغُشاد انجُئ -4ة

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 ثبرجبع انجحش االنكزشوٍَرىفُش يحبضشاد يطجىػخ ويٍ يصبدس حذَثخ  -
 رسخُش انسجىسح انزكُخ   -
رذسَت انطبنجبد ػهً انؼًم انحمهٍ داخم وخبسج اندبيؼخ ثبسزؼًبل االدواد انالصيخ ندًغ انؼُُبد  -

 وحفظهب ورصُُفهب.

 

 

 

 

 طشائك انزمُُى      

 (quizاالخزجبساد انمصُشح ) -

 وانمبء انسًُبسرمذَى انزمبسَش -
 رمُُى انؼُُبد انزٍ رى خًؼهب يٍ انحمم او انؼُُبد انسشَشَخ   -
 )َظشٌ وػًهٍ( االخزجبساد انشهشَخ وانفصهُخ -

 

 

 



 

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

 طشذ االسئهخ انشفىَخ  -1ج

 انًكزجُخ واالنكزشوَُخ.اسزؼًبل انًصبدس -2ج

 اسزُجبط انًدهىل يٍ خالل خًغ انؼُُبد انحمهُخ ورصُُفهب-3ج

   -4ج

  
انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ انزبهُهُخ انًهبساد  انؼبيخ و -د 

.) 

 رحفُض انطبنجبد ػهً انؼًم اندًبػٍ-1د

 يٍ لجم انطبنجبد رخصُص سبػزٍُ النمبء انسًُبس-2د

 انًشبسكخ ثبنُذواد وانًحبضشاد انؼهًُخ ضًٍ انُشبطبد انالصفُخ فٍ انكهُخ اسجىػُب -3د

    -4د



 

 انجُُخ انزحزُخ  .1

 

 انكزت انًمشسح وانًطهىثخ: -1

      

An Introduction to the Invertebrates .Janet 

Moore New Hall, Cambridge. Second Edition 

(2010 .)  

 ثُُخ انًمشس -11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / انًسبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

1 
5 

 
 (1شؼجخ االسفُدُبد ) يخزجش 

Introduction , 
Classification , general 

features of 
Invertebrates 

وفك انُمطخ 

13 
وفك انُمطخ 

13 

2 
5 

 
 = = Phylum:Porifera ( 2شؼجخ االسفُدُبد) يخزجش 

3 
5 

 
 = = :Phylum; Cideria (3شؼجخ انالسؼبد )يخزجش 

4 
5 

 
 = = Phylum:Ctenophora ( 4شؼجخ انالسؼبد) يخزجش 

5 
5 
 

شؼجخ انذَذاٌ انًسطحخ) يخزجش 

5) 
Phylum: 

Platyhelminthes = = 

6 
5 
 

شؼجخ انذَذاٌ انخُطُخ) يخزجش 

6) 
Phylum:Nematoda = = 

7 5 First Exam First Exam   

8 
5 

 
 = = Phylum: Rotifera (7شؼجخ انذوالثُبد )يخزجش 

9 5 
 8شؼجخ انذَذاٌ انحهمُخ )يخزجش 

) 
Phylum :Annelida = = 

13 
5 

 
شؼجخ انذَذاٌ انحهمُخ ) يخزجش 

9) 
Phylum: Onychphora = = 

11 
5 
 

 = = Phylum: Arhropoda ( 13شؼجخ انًفصهُبد )يخزجش 

12 
5 
 

 = = Phylum: Mollusca ( 11شؼجخ انشخىَبد)يخزجش 

13 
5 
 

 (12شؼجخ شىكُخ اندهذ)يخزجش 
Phylum: 

Echinodermata = = 

14 
5 

 
Review Review   

15 
5 

 
Second Exam Second Exam   



   انًشاخغ انشئُسُخ )انًصبدس( -2

انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب  - أ

 ، انزمبسَش،....( )انًدالد انؼهًُخ
 احلضور االلزامي ضمن ساعتني اسبوعيا للنشاط الالصفي 

انًشاخغ االنكزشوَُخ ،يىالغ  - ة

 االَزشَُذ....
 اقامة ورش عمل ضمن النشاطات الالصفية يف الكلية 

 
 

 انمجىل  -12

 انًزطهجبد انسبثمخ
دساسخ انالفمشَبد ثبنهغخ االَكهُضَخ ضًٍ يزطهجبد انحصىل ػهً 

 انجكبنىسَىطشهبدح 

 طبنت 25حست حدى انمبػخ  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 طبنت 45حست حدى انمبػخ  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 1 111 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمي -1
 5 55 مستوى املادة العلمية مع الطلبةقدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على  -2
 5 55 قدرته على وضع أسئلة امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبة -3
 1 111 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيه -4
 


