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 وصف المقرر : علم االبتدائيات

 

 كهُخ انؼهىو نهجُبد –خبيؼخ ثغذاد  انًؤصضخ انزؼهًُُخ -1

  ػهىو انسُبح انمضى اندبيؼٍ / انًزكز -2

 BPR 309 / ػهى االثزذائُبد اصى / ريز انًمزر -3

 ػهى االزُبء انؼبو انجزايح انزٍ َذخم فُهب -4

 زضىر نكم انسبالد وال َىخذ دراصخ ػٍ ثؼذ أشكبل انسضىر انًزبزخ -5

 انضُخ انثبنثخ / انفصم انثبٍَ انفصم / انضُخ -6

 ػًهٍ(36َظزٌ, 36)صبػخ66 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذراصُخ  -7

 2616/  2/  15 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  -8

 أهذاف انًمزر -9

يهدف ىذا ادلقرراىل التعريف باالحياء االبتدائية وىي مملكة ثانوية تابعة اىل مملكة الطليعيات اضافة اىل امهتها يف النظام البيئي 
 والصحي واالقتصادي

 يتعلم الطالب االسس التصنيفية ذلذه اجملموعة وكيفية التشخيص 

 التعرف على اخلصائص ادلورفولوجية وطرق التكاثر ودورات احلياة 

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

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

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

 البرنامج.



 يخزخبد انزؼهى وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى -16

 الهذاف انًؼزفُخا -أ
 رشخُص االثزذائُبد -1أ

 طزق اندًغ  -2أ

 طزق انزكبثز واالَزشبر  -3أ
 انؼاللبد انزطىرَخ ثٍُ االَىاع انًخزهفخ -4أ
 ػاللخ االثزذائُبد ثبنًدبيُغ االزُبئُخ االخزي -5أ
 اهًُزهب انجُئُخ وانصسُخ وااللزصبدَخ   -6أ

 هذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنجزَبيحاال  -ة 

 اكزضبة انًهبراد فٍ طزق انزشخُص – 1ة

 اكزضبة انًهبراد فٍ طزق اندًغ وانزثجُذ وانسفع  - 2ة

 انًهزاد فٍ رسضُز انشزائر انًدهزَخ  – 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 رؼهى كُفُخ انجسث ػٍ انًصبدر واصزخذاو انًكزجخ

 

  اػذاد انًسبضزح  ػهً ثزَبيحPower point 
  كُفُخ اصزخذاوData project  نزىضُر انًسبضزح 

 انًُبلشخ وطزذ االصئهخ انفكزَخ اثُبء انًسبضزح 

  اصزخذاو االيزسبَبد انًفزىزخ نزذرَت انطبنت كُف رثظ انًىاضُغ يٍ خالل طزذ االصئهخ

 انشبيهخاضبفخ انً طزَمخ انجسث ػٍ اخبثخ نضؤال يؼٍُ يزؼهك ثبنًىضىع.

 ىالغ انزىاصم انزىاصم يغ انطهجخ خبرج َطبق انًسبضزح يٍ خالل انجزَذ االنكززوٍَ او ي

 االخزًبػٍ.
 

 

 

 

 طزائك انزمُُى      

 

  اػزًبد االخزجبراد انمصُزح االصجىػُخ  وااليزسبَبد انشهزَخ ثًب ال َمم ػٍ ايزسبٍَُ فٍ انفصم 

 ٍَيزبثؼخ االخىثخ انًزصهخ ػجز انجزَذ االنكززو 

 :ٍرمضُى انذرخبد انضؼٍ انفصهٍ كًب َه 

 26  , ٌدرخبد ناليزسبَبد انمصُزح ,  5درخبد ناليزسبٌ انؼًهٍ,  16درخخ ناليزسبٌ انزسزَز

  .Open book examدرخبد نهزمبرَز وااليزسبَبد انًفزىزخ 5

 

 



 

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 اػزًبد طزذ االصئهخ خالل انًسبضزح-1ج

 رشدُغ انطهجخ ػهً طزذ االصئهخ وانسىار -2ج

 انً االيثهخ انخبصخ ثجُئخ انطهجخرثظ انًسبضزح ثىالغ انًدزًغ واالشبرح -3ج

رشدُغ انطهجخ ػهً رطىَز انًسبضزح يٍ خالل االطالع ػهً انًصبدرانخبرخُخ اضبفخ انً   -4ج

 انًصذر انًمزر نهطبنت

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

واػزًبد يسبونخ اصزُجبط انسهىل نًب َطزذ يٍ اصئهخ خالل انًسبضزح واَدبد فضسخ يٍ انىلذ نهًُبلشخ 

 انًسبورح كبصبس نهًسبضزح.

 

 

 طزائك انزمُُى    

 االيزسبَبد انُظزَخ وانؼًهُخ انشهزَخ

 االيزسبَبد انمصُزح

 انًزسبٌ انُهبئٍ

 

 

 
انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ نزبهُهُخ انًهبراد  انؼبيخ و -د 

.) 

 االخبثخ ػهً ثؼض االصئهخ يٍ خالل انزفكُز وانجسث -1د

 رؼهُى انطبنت يٍ َمم انًؼهىيخ انؼهًُخ ػجز انجزَذ االنكززوٍَ او يىالغ انزىاصم. -2د

 رشدُغ انطبنت ورزصُخ ثمزه ثُفضه ولذرره ػهً انًُبلشخ انؼهًُخ -3د

انزٍ رمهم يٍ لذرره ػهً  رُجُه انطبنت ػؼٍ اخطبئه ويضبػذره ػهً انزخهص يٍ كم انًؼىلبد   -4د

 االصزُؼبة وانزىاصم يغ رطىر انًبدح انُظزَخ او انؼًهُخ.



 ثُُخ انًمزر -11

 انضبػبد األصجىع
يخزخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىزذح / انًضبق أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

1 4 

انزؼزف ػهً انًىلغ 

انزصُُفٍ وانزطىرٌ 

نالثزذائُبد واصش 

 انزصُُف

يمذيخ ػبيخ ػٍ 

 االثزذائُبد 

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

2 4 

دراصخ انخصبئص 

االصبصُخ وانززكُت 

انخهىٌ نهكبئٍ 

 االثزذائٍ 

انهُئخ وانشكم نهكبئٍ 

 االثزذائٍ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

3 4 
دراصخ طزق انزكبثز 

وػاللزهب ثبنجُئخ 

 واالَزشبر
 انزكبثز فٍ االثزذائُبد

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ
    االيزسبٌ االول 4 4

5 4 
دراصخ انًىرفىنىخُب 

وانزصُُف وانزكبثز 

 ودوراد انسُبح
 االثزذائُبد انضىطُخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

6 4 
دراصخ انًىرفىنىخُب 

وانزصُُف وانزكبثز 

 ودوراد انسُبح
 انهسًُبد االيُجُخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

7 4 
دراصخ انًىرفىنىخُب 

وانزصُُف وانزكبثز 

 ودوراد انسُبح
 انصذفُبد وانًخزيبد

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

وزضت ػشزح 

 انسبخخ

8 4 
دراصخ انًىرفىنىخُب 

وانزصُُف وانزكبثز 

 ودوراد انسُبح 
 انشؼبػُبد وانشًضُبد

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

9 4 
دراصخ انًىرفىنىخُب 

وانزصُُف وانزكبثز 

 ودوراد انسُبح
 االوثهُُُبد

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

وزضت  ػشزح

 انسبخخ

16 4 
دراصخ انًىرفىنىخُب 

وانزصُُف وانزكبثز 

 ودوراد انسُبح

انضجىرَبد انًسزشذح 

 وانكىكضُذَخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

11 4 
دراصخ انًىرفىنىخُب 

وانزصُُف وانزكبثز 

 ودوراد انسُبح
 انضجىرَبد انذيىَخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

12 4 
دراصخ انًىرفىنىخُب 

وانزصُُف وانزكبثز 

 ودوراد انسُبح
 انضجىرَبد انالصؼخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ
    االيزسبٌ انثبٍَ 4 13



 

 انجُُخ انزسزُخ  -1

 

 انكزت انًمزرح وانًطهىثخ:-أ

      

1-Review of Protozoology, 5th ed., by Richard R. 

Kudo(Thomas, Springfield, 1966 

 

2- The Illustrated Guide to The Protozoa, second 

edition, 

 Volume I and II, Edited by J. J. Lee, G. F. Leedale, P. 

Bradbury,  

Society of Protozoologists, Lawrence, Kansas 

, 2000 

 

  

 

 انًزاخغ انزئُضُخ )انًصبدر( - ة

2- How to know the protozoa, Theodore L. Jahn, 

Eugene C. Bovee,  

Frances F. Jahn, second edition, , 1979 

 

3- Free-Living Freshwater Protozoa: A Color Guide, 

D. J. Patterson,  

John Wiley & Sons, 1996 

        

انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب -

 )انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز,....(
  الحاجة ذلا يف ىذه ادلرحلة وال ضرر من توفرىا وفائدهتا اجيابية

     انًزاخغ االنكززوَُخ ,يىالغ االَززَُذ....-

 
 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراصٍ -12

 ػهى االزُبءانؼبو  انًزطهجبد انضبثمخ

 ألم ػذد يٍ انطهجخ 
طبنت  26زضت خطخ انمجىل وصؼخ انمبػبد وػذد انًدبيُغ ثىالغ 

 نكم يدًىػخ

14 4 
دراصخ انًىرفىنىخُب 

وانزصُُف وانزكبثز 

 ودوراد انسُبح
 انهذثُبد

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

15 4 
دراصخ انًىرفىنىخُب 

وانزصُُف وانزكبثز 

 ودوراد انسُبح
 انًًصُبد

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

وفك انُمطخ 

ػشزح وزضت 

 انسبخخ

http://www.uga.edu/protozoa/


 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 
طبنت  26زضت خطخ انمجىل وصؼخ انمبػبد وػذد انًدبيُغ ثىالغ 

 نكم يدًىػخ
 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 1 111 أساليب متنوعة يف تقيم ادلستوى العلمييعتمد  -1
 5 55 قدرتو على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى ادلادة العلمية مع الطلبة -2
 5 55 قدرتو على وضع أسئلة امتحانيو شاملة ومتنوعة تقيس ادلستوى العلمي للطلبة -3
 111 111 اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيوالتفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف  -4
 


