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 2007-6-18 مساقات علم األحیاءبعض وصف 
 

  ساعات معتمدةBIOL 1305         3،  أحیاء عامة .  1  
 

التصنیف العام للمملكة :  یھتم ھذا المساق بدراسة المفاھیم األساسیة في علم األحیاء حیث یشمل
لبروتینات السكریات،  الدھون،  ا(الحیوانیة والنباتیة،  تركیب ووظیفة الجزیئات الكبیرة 

،  مقدمة فى األیض الغذائى،  تركیب ووظیفة الخلیة الحیوانیة والنباتیة،  )واألحماض النوویة
اإلنقسام الخلوى،  مندل والجینات،  األنسجة الحیوانیة وأخیرا المناعة الغیر متخصصة والمناعة 

 .المتخصصة
 

 ساعات معتمدةBIOL 3331       3  علم الطفیلیات،  
 

مفھوم علم الطفیلیات،  الوضع :  ق علم الطفیلیات الي اعطاء فكرة واضحة عنیھدف  مسا
التقسیمى لكل طفیل،  العالقة بین الطفیل والعائل،  دراسة نماذج طفیلیة متنوعة مثل األولیات،  
المفلطحات واإلسطوانیات من حیث تركیب وشكل الطفیل،  دورة حیاة الطفیل،  األمراض التى 

مع التركیز على أنواع الطفیلیات الموجودة  وطرق تشخیص ومقاومة الطفیل ینقلھا الطفیل 
للمفصلیات التى تنقل األمراض دة وأخیرا دراسة نماذج متعد. والمستوطنة فى البیئة الفلسطینیة

 .. مع تبیان االھمیة الطبیة لھذه المفصلیات لإلنسانالطفیلیة
 

 ساعات معتمدةBIOL 3331      3   ) عملى( علم الطفیلیات، 
 

یھدف مساق علم الطفیلیات العملى إلى اكساب الطالب مھارة جمع العینات البرازیة وطرق 
حفظھا، والتعرف على طرق التشخیص المختلفة وتطبیقھا سواء طرق التشخیص المباشرة للعینة 
 مثل عمل المسحة أو طرق التركیز بالطفو والترسیب، القدرة على تشخیص األطوار المختلفة

دراسة طرق صبغ الطفیلیات األولیة وطرق عد ). بیوض، كیسات، اتروفات ویرقات(للطفیلیات 
 .البیوض وعمل تشخیص للدم المخفى ودراسة نماذج للحشرات الناقلة لألمراض الطفیلیة

 
 ساعة معتمدة          BIOL 4150،    )بیولوجى(بحث وندوة .
 

ارات البحث العلمى،  إلقاء المحاضرات والمناقشات یھدف ھذا المساق الى إكساب الطالب مھ
 .العلمیة من خالل كتابة ومناقشة أطروحة بحث التخرج

 
 ساعات معتمدةMEDI 3222       3،   الطبیةالطفیلیات علم 

 
مفھوم علم الطفیلیات،  الوضع :  یھدف  مساق علم الطفیلیات إلي إعطاء فكرة واضحة عن

قة بین الطفیل والعائل،  دراسة نماذج طفیلیة متنوعة مثل األولیات،  التقسیمى لكل طفیل،  العال
المفلطحات واإلسطوانیات من حیث تركیب وشكل الطفیل،  دورة حیاة الطفیل،  األمراض التي 

مع التركیز على    االمراضیة، وطرق العالج،ینقلھا الطفیل وطرق تشخیص ومقاومة الطفیل،
وأخیرا دراسة نماذج متعددة . لمستوطنة في البیئة الفلسطینیةأنواع الطفیلیات الموجودة وا

 .للمفصلیات التي تنقل األمراض الطفیلیة لإلنسان مع تبیان االھمیة الطبیة لھذه المفصلیات
 
 



 1

ساعات MEDI 3122       1،  )عملى ( الطبیةالطفیلیاتعلم 
 معتمدة

 
 
 
  ساعات معتمدة3      تعلیم اساسى BIOL 1311عامة ،  الحیاء األ. 1  
 

مرحل ة   -يتعل یم أساس   /یھدف ھذا المساق إلى تقدیم معلومات علمیة تخص طالب برن امج التربی ة      
والمعلومات العلمیة التي یحتویھا ھذا المس اق تخ ص دراس ة عام ة ف ي عل م األحی اء وتض م         . دنیا  

الكائن  ات الحی  ة  مقدم  ة ع  ن مس  تویات التنظ  یم ف  ي الكائن  ات الحی  ة وكیمی  اء الحی  اة والتن  وع ف  ي         
وھذه المعلومات تؤھل . وعملیاتھا الحیویة المختلفة وكذلك األنشطة والتكاثر وبیئة الكائنات الحیة 

عل  م ف ي المرح  ة األساس  یة ال  دنیا وتكس  بھ المعرف  ة والق  درة   مالطال ب ف  ي مج  ال عمل  ھ المس  تقبلي ك 
ھ كمعلم لمرحل ة أساس یة   علم وكذلك موقعمالالزمتین في مجال علم األحیاء بما یتناسب ووضعھ ك      

 .دنیا 
 
 


