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 الفيزياء الطبية / المركز علمي القسم ال .2

ةاحياء عام اسم / رمز المقرر .3  

General Biology 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 )الكلي(

 ساعة 60

 2021-8-1 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

االجراء باإلضافة الى دراسة  ,العملية تطبيقاته وفرعه و االحياء العامة الطالب بعلمتعريف 

الريئسية لعلم االحياء العامة و الميكروبات وخصائصها وتاثيرها على االنسان بانواعها 

 )فايروسية, بكتيرية, فطرية... الخ(.

 وربط االساس النظرية بالتطبيق العملي  اسس االحياء العامةتعريف الطالب على 

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

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

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.



انواع االحياء الموجودة وصلتها باالنسان تنمية قدرات ومهارات الطالب في التعرف على 

 وكيفية التعامل معها.

يمكنهم  من مواصلة دراستهم العليا من جهة وان يؤدوا بحيث  تأهيل الطلبة نظريا وعمليا

 العلمية والصناعيةمتميزا في البحث والعمل في المنشأت 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 االهداف المعرفية-أ

 التعرف على المبادئ والمفاهيم واالساسية في االحياء -1

 دراسة علم االحياء عن طريق التفكير والمشاهدة ومن ثم االستنتاجي -2

 الطالبابراز أهمية دور المختبر في تنمية القدرات المهارية لدى  -3

 ربط الكثير من الظواهر الكونية والعالقات بين الكائنات جميعها بقدرة هللا تعالى -4

العناية بالنواحي التطبيقيه في االحياء وذلك بإتاحة الفصه للطالب للقيام بالتجارب  -5

 واالنشطه في المختبر

 

 االهداف المهاراتية  الخاصة بالمقرر-ب

 التذكر-مهارات المعرفة-1

 التذكيروالتحليلمهارات -2

 مهارات االستخدام والتطوير-3

 طرائق التعليم والتعلم

 واستخدام السبورة التفاعلية طريقة المحاضره

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتلعقة بمخرجات التفكير

التي توجية اسئلة للطالب وتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة حل المسائل 

 تتطلب التفكير والتحليل



 اعطاء الطلبة واجبات لحل المسائل

 تكليف الطلبة باعداد التقارير تتعلق بالمقرر

 يم النظرية في المسائل الفيزيائية المختلفةتطبيق المفاه

 

 طرائق التقييم

 االمتحانات النظرية)الشهرية والنهائية(

 التقارير والدراسات

 امتحانات اليومية

 محددة بواجبات بيتيةدرجات 

 نية والقيميةهداف الوجدااال -ج

 يلتزم الطالب باخالقيات المؤسسة الجامعية

 يستقبل ويتقبل المعرفة

 يحب الطالب العمل المكلف بة

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرات النظرية والعملية

 التقارير والدراسات

 االختبارات النظرية والعملية

 طرائق التقييم

 كتابة التقارير-1

 االمتحانات الشهرية والنهائية-2

 االنشطة اليومية-3

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د

 الشخصي(

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-1د

 االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيتمتابعة التطور العلمي من خالل -2د



 تنمية قدرة الطالب على اجراء البحوث والتقارير العلمية-3د

 األسبوع الساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 األول نظري 2

اسس التعرف على 

وفروع االحياء 

 العامة

Biology Science 

الحضور

ي 

والمناق

 شة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 الثاني نظري 2

التعرف على الخلية 

 الحيوية وخصائصها
Cell Biology 

الحضور

ي 

والمناق

 شة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 الثالث نظري 2

 DNAفهم جزيئة ال

  RNAو  

 وخصائصها

DNA & RNA 

الحضور

ي 

والمناق

 شة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 الرابع نظري 2

التعرف على اهم 

خصائص 

الفيروسات وتاثيرها 

 على جسم االنسان

Microbes – 

Viruses 

الحضور

ي 

والمناق

 شة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 نظري 2
الخام

 س

التعرف على اهم 

خصائص البكتريا 

Microbes - 

Bacteria 

الحضور

ي 

االمتحانات 

اليومية 



 

 

 البنية التحتية -12

 

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 

 المحاضرات

 List of biology ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

Encyclopedia of Evolution by Stanley 

Rice;Massimo Pigliucci 

Cell Biology 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Principles and Techniques of 

Biochemistry and Molecular Biology 

وتاثيرها على جسم 

 االنسان

والمناق

 شة

 والشهرية

 نظري 2
الساد

 س

التعرف على اهم 

خصائص الفطريات 

وتاثيرها على جسم 

 االنسان

Microbes - Fungi 

الحضور

ي 

والمناق

 شة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 بعا الس نظري 2

التعرف على اهم 

خصائص الخلية 

الحقيقية والخلية 

الغير حقيقة 

 وتقسيماتها

Cytology 

الحضور

ي 

والمناق

 شة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

   Final Exam   



) 

 

 

Laboratory Manual of Microbiology, 

Biochemistry and Molecular Biology 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 واالنترنيت بصورة عامةموقع وكيبيديا 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-13

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية الحدثية

 تطبيق بعض استراتيجات التدريس الحدثية

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية

 توسيع مفردات المنهج

 اعداد دورس عمل مستقبلية

 بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم االلمام

 

 

 

 


