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  قسم األحیاء/     كلیة العلوم            غزة-الجامعة االسالمیة
  5-2-2005 : التاریخ            عدنان إبراھیم ھاشم الھندى /الدكتور:  المحاضر

     صائب العوینى.           أ            
  403C: المكان          ):  الدرس العملى 

  )طالبات(من كل أسبوع  )  12-3واألربعاء من  )  (12-3ن االحد م)  (8-11السبت  من                     (
   B-   Biol-B-1102–أحیاء عامة عملیة /   مواصفات وخطة مساق

  الثانى/  الفصل الذى یطرح بھ المساق    األول/المستوى الذى یطرح بھ المساق
  ). ساعة غیر معتمدة2+  ساعة معتمدة 1/ عملى (/ الساعات المعتمدة
 فى التعریف بظواھر االنتشار والحركة فى الخالیا، والتعریف بطرق عد -B–یبحث مساق أحیاء عامة عملیة : وصف المساق

، )العین واألذن(خالیا الدم وقیاس ضغط الدم، وتشریح األجھزة المختلفة الحدى الكائنات الفقاریة، دراسة بعض أعضاء الحس مثل 
  .ودراسة الطحالب والفطریات

  :  أھداف المساق
دف المساق إلى التعریف بظواھر االنتشار والحركة فى الخالیا، والتعرف على خالیا الدم وتمكین الطالب وتدریبھ على عد خالیا الدم یھ

والتعرف ودراسة أجھزتھ " الفأر"الحمراء والبیضاء والقدرة على القیام بقیاس ضغط الدم، واكتساب مھارة تشریح الكئنات الفقاریة مثل 
  .دراسة الطحالب والفطریات. ارنة بعض األعضاء مثل القلب فى االنسان والخروف وعین وأذن االنسانمق. المختلفة

  : محتویات المساق-
الوقت 

 )باالسابیع(
 Contents  المحتوى 

 .Practical No.1. Osmosis, Molecular movement and Diffusion  االول 
 .Practical No.2. Blood Count.(R.B.Cs)  الثانى

 .Practical No.3. Blood Count.(W.B.C)  الثالث 
 .Practical No.4. Blood Pressure Monitoring الرابع
 Practical No.5. The Dissection of General Viscera of Vertebrate animal (Rat).( Muscular الخامس

and Digestive system). 
 .Practical No.6. The Male and Female Urinogenital System of Rat  السادس
 .Practical No.7. The Blood Vessels of Abdomen of Rat.  (Arteries and Veins)  السابع
 .Practical No.8. The Blood Vessels of Thorax and Neck of Rat.  (Arteries and Veins)  الثامن

 االمتحان النصف فصلى
 .Practical No.9. Dissection of Heart, lung and kidney, Eye and Ear  التاسع
 .Practical No.10. Algae  العاشر

 .Practical No.11. Fungi  الحادى عشر
 .Practical No.12. The Seed Plants  الثانى عشر 
 Practical No.13. Revision  الثالث عشر

 االمتحان النھائى  السادس عشر
  :یتم االعتماد على:  معتمدةطرق التدریس والوسائل ال

، استخدام . من قبل الطالب للقیام بعملیة التشریح)  الفئران(مجھر ضوئى، استخدام أجھزة قیاس ضغط الدم،  احضار العینات الالزمة 
وات التشریح العین، عینات من الطحالب والبذور، الشفافیات لتوضیح الرسومات، أد-األذن-المجسمات لتوضیح قلب. أدوات عد كرات الدم

  .المعتمدة
 :من الطالب بعد دراستھ ھذا المساق أن یكون المطلوب: التعلم المرجوة) مخرجات(نتائج 

، القدرة على تشریح الكائنات المختلفة والتعرف على أجھزتھا، القدرة على ممارسة وتطبیق عد .ملما بما فھم واكتسب من المعرفة-
  .، معرفة أنواع الطحالب والفطریات وطرق تغذیتھا. على قیاس ضغط الدم فى الحیاة العملیة البیضاء والحمراء، القدرة كریات الدم

  :طرق التقییم المتبعة
  .%50، امتحان عملى نھائى %20، امتحان نصف فصلى %20تشریح وعمل تجارب أثناء المعمل -،10%تقاریر -

  Text Book: الكتاب المقرر
Practical Biology –B-   داد مجموعة من المدرسینملزمة من اع  
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