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إن أجهزة االستشعار الحيوية في الوقت الحاضر موجودة في كل مكان في التشخيص الطبي 

الحيوي باإلضافة إلى مجموعة واسعة من المجاالت األخرى مثل مراقبة نقطة الرعاية للعالج 

والرصد البيئي ، ومراقبة األغذية ، واكتشاف األدوية ، والطب الشرعي  وتطور المرض ،

يمكن استخدام مجموعة واسعة من التقنيات لتطوير أجهزة االستشعار  .والبحوث الطبية الحيوية

يسمح اقترانها بالجزيئات الحيوية عالية التقارب بالكشف الحساس واالختياري والتي  الحيوية

يهدف هذا الفرع من المعرفة إلى فهم الطالب المستشعرات الحيوية .  لمجموعة من التحليالت

وتقنيات االستشعار البيولوجي ، بما في ذلك وإدخال التطورات الرئيسية في هذا المجال وتوضيح 

اتساع استراتيجيات االستشعار الجزيئي الحيوي والتوسع في مناهج التكنولوجيا النانوية المتاحة 

تعريف الطالب على االجهزة المختبرية وربط االسس النظرية بالتطبيق بحيث يسهل .  اآلن

يمكنه من مما  وعمليا   نظريا   هتأهيلوتنمية قدرات ومهارات الطالب والذي يساهم في  العملي

 متميزا في البحث والعمل في المنشأت العلمية ي دورا  مواصلة دراسته العليا من جهة وان يؤد

 . والصناعية والطبية

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

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

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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