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 :       المكان                        من كل أسبوع:  الساعات المكتبیة

 
 BIOL 1311  األحیاء العامة  /مواصفات وخطة مساق

 
  الثاني: الفصل الذي یطرح بھ المساق  الثاني: ى الذي یطرح بھ المساقالمستو

 )    ساعة معتمدة3 نظرى / (الساعات المعتمدة
 :أھداف المساق

والمعلومات العلمیة التي . مرحلة دنیا  -يتعلیم أساس/ یھدف ھذا المساق إلى تقدیم معلومات علمیة تخص طالب برنامج التربیة
 تخص دراسة عامة في علم األحیاء وتضم مقدمة عن مستویات التنظیم في الكائنات الحیة وكیمیاء الحیاة والتنوع في یحتویھا ھذا المساق

وھذه المعلومات تؤھل الطالب في مجال عملھ . الكائنات الحیة وعملیاتھا الحیویة المختلفة وكذلك األنشطة والتكاثر وبیئة الكائنات الحیة 
علم وكذلك محة األساسیة الدنیا وتكسبھ المعرفة والقدرة الالزمتین في مجال علم األحیاء بما یتناسب ووضعھ كعلم في المر  مالمستقبلي ك 

 .موقعھ كمعلم لمرحلة أساسیة دنیا 
 

 :محتویات ومواصفات المساق
 

 المحتوى )اسابیع(الوقت
تعرف - مواصفات الكائنات الحیةالحیةنبذة عن علم األحیاء ، كیمیاء الحیاة ، مستویات التنظیم في الكائنات  األول

 . والممالك الحیةعالم األحیاء-الخلیة
 ، األنسجة البیولوجیة، الجزیئات ) یة والنباتیة الخلیة الحیوان،الخلیة البكتیریة(تركیب الخلیة الحیة  الثاني والثالث

 )مقدمة وتعریف(واألعضاء 
 .حیة حركة المواد من وإلى الخلیة الاألنزیمات و الرابع

 والنقل الداخلىالتغذیة في الكائنات الحیة، التنفس وتبادل الغازات  الخامس والسادس
 .نقل المواد في الكائنات الحیة ، الحفاظ على االتزان الداخلي  السابع والثامن

 التكاثر والنمو في الكائنات الحیة  التاسع و العاشر
 الالمتحان النصف فصلى 

 .الجھاز االخراجى والجلد عشرالحادي عشر والثاني 
  والتكاثر فى الحیوان والنبات.مملكة الطالئعیات، مملكة الفطریات ، المملكة النباتیة ، المملكة الحیوانیة  الثالث عشر

 علم البیئة ، مقدمة تعریف ودورة العناصر والبیئة الحیة وتأثیر اإلنسان على البیئة الرابع عشر والخامس عشر
 

 :طرق التدریس والوسائل المعتمدة
تطرح كل جزئیة في المحاضرة على حدة ویجري مناقشة الطالب فیھا كما یجري إجمال للمحاضرة في نھایتھا ومع بدایة كل محاضرة 

أربع سئلة التي تطرح على شكل اربع وظائف منزلیة وتقاریر على مدار یجري ربطھا بالمحاضرة السابقة ویكلف الطالب بعدد من األ      
تستخدم أیضًا عروض فیدیو داخل المختبر یج ري إعطائھ ا بع د    . فترات خالل الفصل ویطلب تسلیمھا في نھایة فترة ال تتجاوز الشھر     

 .مرور شھر على بدایة الفصل الدراسي 
 

 :التعلم المرجوة) مخرجات(نتائج 
 التوجیھي قسم أدبي فإن المطل وب م ن   -رحلة دنیا ھم من خریجي م–نظرَا ألن الغالبیة الساحقة من الملتحقین ببرنامج التعلیم األساسي  

تھ وتطویرھا زالدارس بعد إنھائھ للمساق أن یكون ملمًا بما تم شرحھ خالل الفصل الدراسي وقادرًا على تحلیل المعلومات الموجودة بحو
البیئة المحیطة مع على أكمل وجھ وربط ھذه المعرفة ذاتیًا بحیث یمكن أن یقوم بأداء دوره المقترض كمعلم في المرحلة األساسیة الدنیا 

 .بنا وبالواقع الذي یعیشھ وإیصالھا لآلخرین على أفضل الوجوه الممكنة 
 

 :طرق التقییم المتبعة
لك ل امتح ان   % 15لألعم ال الفص لیة الت ي تتض من عق د امتح انین       % 40و) م ن الدرج ة   % 60(یقیم الطالب من خالل امتح ان نھ ائي       

 .للنشاط الفصلي والتقاریر الخاصة والواجب المنزلي % 10إلى باإلضافة 
 

 :الكتاب المقرر
 .ملزمة من إعداد المدرس 

 :المراجع األساسیة
 Biology Campbell   كتاب-1
 ) .الجامعة العربیة( العلوم البیولوجیة للصف األول الثانوي -2
 ) .یةالجامعة العرب( العلوم البیولوجیة للصف الثاني الثانوي -3
 ) .الجامعة العربیة( العلوم البیولوجیة للصف الثالث الثانوي -4
 ) جامعة القدس المفتوحة –برنامج التعلیم المفتوح ( علوم حیاتیة عامة -5
 . مصادر مختلفة من شبكة اإلنترنت-6

 


