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بالمبدأ االساسي للمتحسسات بتوظيف المواد النانوية  و كذلك التعرف على تعريف الطالب 

المكثفات و المتحسسات البايلوجية المرتبطة بقياس الظواهر الفيسيولوجية و التي تتضمن الضغط 

 و االزاحة و الجريان و التركيز و غيرها من الظواهر 

مبدأ العمل و حساب الخواص و كيفية  كيفية عمل االجهزة و شرحتنمية قدرات ومهارات الطالب 

 طريفة قياسها و االخطاء الحاصلة عند اجراء القياس 

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

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.



 البحث والعمل 

 في المنشأت العلمية والصناعية

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

 االهداف المعرفية-أ

بالمتحسسات و المكثفات و كيفية توظيف معرفة الطالب تمكين الطلبة من الحصول على -1

 المواد النانونية في تصنيعها 

من معرفة الطالب كيف يتم قياس الظواهر و فائدتها و اختيار المتحسس تمكين الطلبة -2

  المناسب 

 

 االهداف المهاراتية  الخاصة بالمقرر-ب

 التذكر-مهارات المعرفة-1

 مهارات التذكيروالتحليل-2

 مهارات االستخدام والتطوير-3

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرهواستخدام السبورة التفاعلية

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتلعقة بمخرجات التفكير

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

 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 

 درجات محددة بواجبات بيتية

 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

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

 تنمية قدرة الطالب على اجراء البحوث والتقارير العلمية-3د

 بنية المقرر .11

مخرجات  األسبوع الساعات

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  الوحدة / أو الموضوعاسم 

 التعليم

 طريقة التقييم

2 

 
 االول

تعريف 

الطالب 

بوصف 

المتحسسات 

  البالوجية 

Description of 

biosensors  

المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت 

االختبار 

السريع 

quize   و

  الواجب البيتي

 

 
 الثاني 

تعريف 

  الطالب

 بالجزيئات

الحيوية و 

كيفية 

استخدامها في 

تصنيع 

   المتحسسات 

Biomolcules used in 

biosensors and 

immobilization methods   

المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي

تمكين  الثالث  

الطالب من 

التعرف على 

المواد الدامعه 

و  و انواعها

  خصائصها 

Support materials, types 

and propertiese  

المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي

 

 
 الرابع 

تعريف 

الطالب 

The propertiese and 

charactrastic of 

المحاضرة 

و السبورة 

االختبار 

السريع 



بخصائص و 

مميزات 

المتحسسات 

و التعرف 

على معامل 

    االداء 

biosensors  and 

performance factors  

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

quize   و

 الواجب البيتي

 امتحان الشهر االول  الخامس  

 السادس  
تعريف 

الطالب 

باالنزيمات و 

كيفية استخدام 

المتحسسات 

للكشف عن 

  االنزيم 

Enzymatic biosensors    
المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي

تعريف  السابع 

الطالب 

باجهزة 

التحسس 

الحيوية 

  المناعية 

Immune-biosensors 
المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي

تعريف  الثامن  

الطالب 

بالمتحسسات 

المستخدم في 

الكشف عن 

البصمة 

الوراثية 

DNA   

DNA biosensors   
المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي



 

 البنية التحتية  -12

 

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

Biosensors fundamentals and application , 

antony P.F.Turner ,Isao K. and George S. 

Wilson ,Oxford Scince Puplication 1987 

 Essentials (lecture nots in chemistry V84) ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Gennady Evtugyn , Springer 2014 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

تعريف  التاسع  

الطالب 

بالمتحسسات 

التي تعتمد 

في عملها 

على التفاعل 

الكيميائي 

الكهربائي في 

  التحسس 

Electrochemical 

biosensor   

المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي

 امتحان الشهر الثاني  العاشر  



 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية الحدثية

 استراتيجات التدريس الحدثيةتطبيق بعض 

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية

 توسيع مفردات المنهج

 اعداد دورس عمل مستقبلية

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم

 

 

 

 


