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 قسم األحیاء/     كلیة العلوم      غزة-الجامعة االسالمیة
 

 9-2-2003 :       التاریخ   )طالب(عدنان إبراھیم ھاشم الھندى :   المحاضرون
 )طالبات(                         اعتماد محمد العطار 

 403C:لمكان       امن كل أسبوع    9-10 واالربعاء   من 12-1السبت :  الساعات المكتبیة
 

  B-   Biol-B-1301–أحیاء عامة /   مواصفات وخطة مساق
 

 الثانى/  الفصل الذى یطرح بھ المساق    األول/المستوى الذى یطرح بھ المساق
 )    ساعة معتمدة3 نظرى / (الساعات المعتمدة

 
 الھضمى والدورى  فى دراسة فى البیولوجیا الجزیئیة، الجھاز-B–یبحث مساق أحیاء عامة : وصف المساق

والعصبى لالنسان و تنظیم البیئة الداخلیة للكائنات، مع التعریف لبعض المساقات االخرى مثل علم األحیاء الدقیقة 
 .والفیروسات وموضوعات فى علم النبات

 :  أھداف المساق
ھضمى والدورى یھدف مساق إلى تعریف الطالب باألسس الجزیئیة للوراثة ودراسة بعض االجھزة مثل الجھاز ال

والعصبى وتركیب بعض األعضاء مثل العین واألذن فى االنسان والقدرة على عمل مقارنة مع كائنات أخرى فى 
وظیفة وتركیب ھذه األجھزة، دراسة تنظیم البیئة الداخلیة للكائنات  مثل كیفیة التحكم بدرجة الحرارة فى الجسم مع 

 . مثل الفیروسات والبكتیریا ، مع دراسة احدى موضوعات النباتالتعریف ألساسیات بعض المواضیع البیولوجیة
 : محتویات المساق-

 Contents  المحتوى  )باالسابیع(الوقت 
 Aِnimal nutrition الثانى,االول 

  Circulation الثالث والرابع
 The Body defense السادس الخامس و

 Controlling the internal envirnment السابع و الثامن
 The molecular basis of inheritance التاسع والعاشر 

 الالمتحان النصف فصلى 
 .The nervous system, the human eye and the human ear الحادى عشر

 Topics in virology and Topics in Microbiology الثانى عشر، والثالث عشر، 
 Topics in plants  عشر والرابع عشر الخامس

 االمتحان النھائى السادس عشر 
 :  طرق التدریس والوسائل المعتمدة

 أثناء المحاضرات، ومشاركة الطالب والتعبیر عن ارائھم األسئلة باالضافة إلى المحاضرةیتم االعتماد على 
دات  عن موضوع لم یدرس ذا عالقة بمفربحث أو تقریروفى بعض األحیان تعطى الفرصة لعمل . واقتراحاتھم

 لتوضیح  بالشفافیاتاالستعانة.  عند نھایتھاربط أفكار وموضوعات المحاضرةالمساق أو مضمونھ مع العمل على 
 .CDبعض الرسومات المطلوبة، باالضافة إلى االستعانة ب 

 :التعلم المرجوة) مخرجات(نتائج 
 المعرفة مع القدرة على تحلیل وتطبیق المطلوب من الطالب بعد دراستھ ھذا المساق أن یكون ملما بما فھم واكتسب من

 .المعلومات المكتسبة فى الحیاة العملیة، مع القدرة على اكتساب المھارة الذھنیة فى ربط الموضوعات
 :طرق التقییم المتبعة

 ، مشاركة أثناء الدرس ومھارات %10 ، تقاریر وأبحاث %30امتحان فصلى فى الجزء النظرى من المساق  
 .%50ظرى نھائى ،  امتحان ن10%

 Text Book: الكتاب المقرر
Biology /Campbell  The third Edition,  
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