


 الوصف واألهداف ومخرجات التعلم للمساقات المطروحة في الخطة

 

  )ساعات معتمدة Bio 613  )3  علم الالفقاریات 

  

 :وصف المساق

المساق إلى التركیز على استعراض اوراق عملیة وابحاث حدیثة على طرق التصنیف التقلیدیة والحدیثة  یهدف
  .المبنیة على البیولوجیا الجزیئیة

، االسفنجیات، األولیات(دراسة متقدمة في مجموعات الحیوانات الالفقاریة والتي تشمل  المساق یتضمن
و دراسة فسیولوجیة وتطور حیاة ، والتي تعیش في الماء وعلى الیابسة) الجلد شوكیات، الرخویات، الحلقیات

  .عینات مختارة من كل مجموعة

  مخرجات التعلم 

  :ق أن یكون قادرًا علىیتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المسا

تمییز االجناس المختلفة من الحیوانات الالفقاریات بناًء على صفاتها المورفولوجیة والتشریحیة  - 1
  .والبیئیة

االعتماد على الطرائق الحدیثة في التصنیف مثل البیولوجیا الجزیئیة وتوظیفها لتطویر عملیات  - 2
  .التصنیف

  .فقاریة والمقدرة على دراسة وتحدید قدراتها اإلمراضیةتمییز االنواع المتطفلة من الحیوانات الال - 3
  .مناقشة الفرضیات التقلیدیة والحدیثة في تطور الحیوانات الالفقاریة - 4
  .تصمیم التجارب وتحلیل النتائج للدراسات العملیة  - 5
 .تحلیل االبحاث العلمیة المنشورة في المجالت العالمیة ومناقشتها وعرضها - 6

 

  )ساعات معتمدة Bio 614  )3  علم الحیوان 

 :وصف المساق

  المساق إلى دراسة استقصائیة للشعب الحیوانیة الرئیسة یهدف

المساق من خالل الجانب النظري والعملي التركیز على المقارنة التشریحیة والوظیفیة، التصنیف،  یتضمن
  .العملیات الحیویة األساسیة والتفاعالت البیئیة

  :مخرجات التعلم 

  :من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على یتوقع

إثبات المعرفة األساسیة لتطور وهیكل وعمل الحیوانات، والعملیات البیئیة، والتنوع الحیواني في  - 1
  سیاق النشوء والتطور

  إظهار الوعي بأهمیة الحفاظ على الحیوانات المحلیة - 2
  إظهار الوعي بأخالقیات العمل مع الحیوانات - 3
  طرق العمل مع الحیوانات تحت ظروف المختبر فهم - 4
  إثبات المعرفة بأخذ العینات والتعامل مع الحیوانات في ظل الظروف المیدانیة - 5



فهم كیفیة تفسیر النتائج التي یتم الحصول علیها من المختبر والمیدان وتقدیمها على شكل بحوث  - 6
  .علمیه

  )ساعات معتمدة Bio 617 )3  علم األعصاب

  

 :المساقوصف 

المساق إلى دراسة النظم العصبیة المختلفة في االنسان مع التركیز على الجهاز العصبي المركزي  یهدف
  واالمراض المختلفة التي تصیب الجهاز العصبي عند االنسان

علم الخالیا العصبیة، الفیزیولوجیا الكهربیة لألعصاب، وتطویر وتنظیم : المساق المواضیع التالیة یتضمن
از العصبي المركزي، نظم الخالیا العصبیة في الجهاز العصبي المركزي، والخلل العصبي واإلصابة الجه

  . بأمراض االعصاب

  :مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

  .فهم التراكیب للخالیا العصبیة والعصبونات. 1

  .والوظیفیة للجهاز العصبيدراسة األسس التركیبیة . 2

  .بيإدراك آلیة الفیزویوجیا الكهربائیة لعمل العصبونات والجهاز العص.  3

) الزهایمر(فهم االمراض العصبیة من ناحیة المسببات واألعراض مع التركیز على مرض الخرف . 4
، )یخيمرض هنتنغتون وترنح النخاع المخ(مرض باركنسون، أمراض السالسل القصیرة المتكررة 

  .التصلب الجانبي الضموري

  .فهم آلیة انتقال امراض البریونات وتأثیرها على الجهاز العصبي. 5

  

  )ساعات معتمدة Bio 619  )3  فسیولوجیا الحیوان المقارن 

  

 :وصف المساق

  المساق إلى دراسة علم وظائف األعضاء المقارن ألجهزة الجسم المختلفة في الفقاریات یهدف

المساق دراسة علم وظائف األعضاء بما في ذلك األیض،تنظیم درجة الحرارة، التنفس، الدورة الدمویة،  یتضمن
  .واإلفراز والتنظیم االسموزي

  :مخرجات التعلم 

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

  . ات الحیةوصف الیة وأهمیة الحفاظ على التوازن في البیئة الداخلیة للكائن - 1
وصف آلیة عمل نظام الغدد الصماء على مستوى أجهزة الجسم المختلفة ودورها في الحفاظ على  - 2

  .التوازن في البیئة الداخلیة للكائنات الحیة 



وصف الهیكل التشریحي ووظیفة كل من الجهاز العضلي والهیكل العظمي، الجهاز العصبي، الجهاز  - 3
  .الهضمي والجهاز البوليالدوري، الجهاز التنفسي، الجهاز 

  .وصف إلیة قدرة الجسم على الحفاظ على توازن المیاه واألمالح - 4

  

  

  )ساعات معتمدة Bio 621(  )3(  علم تصنیف النباتات الزهریة 

  

 :وصف المساق

المساق إلى تعریف الطالب بعلم التصنیف وتاریخ تطوره والنظریات الحدیثة التي یبنى علیها، وتعریفه  یهدف
أیضًا بأبرز العائالت النباتیة الزهریة في األردن و طرق التعرف علیها وتسمیتها وتصنیفها وحفظها باإلضافة 

  ارجي، إلى إثراء معرفته بمصادر التصنیف األساسیة والتي تشمل الشكل الخ

هذا المساق التركیب الداخلي، الكیمیاء، علم وظائف األعضاء، وعلم الوراثة الخلویة  یتضمن
  .اللقاح والبیولوجیا الجزیئیة)  حبوب(، علم غبار )الكروموسومات(

  :مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

 .العائالت النباتیة الزهریة في البیئات األردنیة المختلفةالتعرف على وتمییز أغلب  - 1
 .تمییز النباتات االقتصادیة والطبیة والحرجیة - 2
 .االهتمام بالحفاظ على التنوع الحیوي وبیئة النباتات - 3

 

 

  )ساعات معتمدة Bio 627 )3  علم النبات 

  

 :وصف المساق

هذا المساق إلى تعریف الطالب بالمجموعات النباتیة الرئیسیة الالوعائیة والوعائیة والتركیب الداخلي  یهدف
ألعضاء الخضریة والتكاثریة وطرق تكوین جسم النبات، كما یهدف المساق إلى تعریف الطالب بطرق 

ئیة الحیویة والوظیفیة شاملًة  وتعریفه أیضًا بأبرز العملیات الكیمیا) الضوئي واإللكتروني(التحضیر المجهري 
  .بشكل أساسي للتمثیل الضوئي والتنفسي الخلوي واإلجهاد البیئي

المساق موضوعات مختلفة ومتقدمة في حقول علوم الشكل الخارجي والتركیب الداخلي وعلم وظائف  یتضمن
  .األعضاء في النباتات

  :مخرجات التعلم

  :أن یكون قادرًا علىیتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق 

 .تمییز المجموعات النباتیة المختلفة من خالل خصائصها وصفاتها الممیزة - 1



توظیف المعلومات في دراسة النباتات ألغراض وأهداف تطبیقیة تشمل زراعة األنسجة النباتیة  - 2
 .والتعدیل الوراثي

 .تحضیر األنسجة النباتیة واإللمام بطرق التحضیر المجهریة المختلفة - 3
 .العملیات الحیویة المختلفة في النباتات ألغراض الزراعة، البیئة والهندسة الوراثیة فهم - 4

 

  )ساعات معتمدة Bio 629(  )3(  فسیولوجیا نبات 

  

 :وصف المساق

هذا المساق إلى تعریف الطالب بالتركیب الداخلي للنبات الزهري وتحدیث معرفته في المجاالت المختلفة  یهدف
  .لعلم وظائف األعضاء

البناء الضوئي، التنفس الخلوي، : ومن أهمها: المساق تركیب النبات ووظائف األعضاء ومن أهمها یتضمن
  .اإلجهاد البیئي وعلم الهرمونات النباتیة

  :التعلممخرجات 

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

 .توضیح العالقات بین التركیب والوظیفة على المستوى الخلوي والنسیجي وجسم النبات كامًال - 1
 .وصف وفهم العملیات الفسیولوجیة واألیضیة التي تحدث في النباتات - 2
 .لمعالجة مشكالت تطبیقیة في حقل فسیولوجیا النباتتطبیق المعرفة النظریة والمهارات العملیة  - 3
 .تحلیل ومقارنة وتفسیر نتائج التجارب العملة في حقل فسیولوجیا النبات - 4
 .التواصل بفاعلیة مع الطلبة ومجرس المساق أثناء المناقشات الصفیة والتعلم الجماعي - 5
6 -  

  )ساعات معتمدة Bio 631 )3  علم األحیاء الدقیقة 

 

 المیكروباتظیفة وعلم وظائف األعضاء، و الخصائص الهیكلیة،ب المساق إلى تعریف الطالب یهدف

. البكتیریة الخلیة داخل الوراثیة المواد وتكرار وترتیب شكل البكتیریة، الخالیا هیكل وصفهذا المساق  یتضمن
 في النووي الحمض استخدام. البكتیریا وتطور البكتیریة، النووي الحمض في تحدث قد التي الطفرات أنواع

  .البكتیریة لألنواع الجزیئي التصنیف

  :مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

المعرفة الجزیئیة وعلم الوراثة المیكروبیة وعلم وظائف األعضاء لها  فيإظهار معرفة وفهم كبیر - 1
 .لخلیة المیكروبیةلیئة للبروتینات والتمثیل الغذائي والب

  .األخرى الكائناتفهم التنوع المیكروبي، وتصنیف ودینامیكیة التفاعالت المیكروبیة مع - 2



  

  

  

  )ساعات معتمدة Bio 636  )3  علم المناعة 

  

 :وصف المساق

هذا المساق إلى تعریف الطالب بمواضیع متقدمة في علم المناعة والتي تشمل االسس الجزیئیة للتعرف  یهدف
  ، واألعضاء المزروعة، الیات الرد المناعي على العوامل الممرضة، الضبط المناعي، المناعي

دراسات حدیثة هذا المساق مواضیع متقدمة في علم المناعة، و كما سیناقش اوراق علمیة متخصصة و یتضمن
سیتم خالل المساق عرض دراسات . في مجاالت الفشل المناعي و المناعة الذاتیة وامراضها وامراض التحسس

  حدیثة ومناقشتها من خالل الطلبة

  مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

قیق والعالقة بین الخالیا اللمفاویة المختلفة التي استیعاب جهاز المناعة على المستوى التشریحي الد - 1
  .تودي الى الرد المناعي

 .(Ag presentation)معرفة االسس الجزیئیة الدقیقة لعملیة العرض المناعي  - 2
  .تمییز انواع الردود المناعیة المفیدة والضارة مثل التحسس وأمراض المناعة الذاتیة - 3
  .حاالت السرطان والمناعة الذاتیة استیعاب طرق الرد المناعي المختلفة في - 4
  .قراءة وفهم وتحلیل الدراسات المختلفة في علم المناعة - 5
  .مناقشة النظریات القدیمة والمستحدثة في علم المناعة - 6
 .یل االحصائي الالزم للنشر العلميتقییم التجارب واجراءها واجراء التحل - 7

  )ساعات معتمدة Bio641  )3    البیئةعلم 

  

  :وصف المساق

. العالقات التبادلیة بین األنواع وبین المجتمعات. دراسة بیئة المجموعة والمجتمعاتالى هذا المساق  یهدف
  ، إنتاجیة المجتمع وتحوالت الطاقة ودورات العناصر والمواد واثر ذلك على الجماعات المختلفة

 ویدرس البیئیة المختلفة، والنظم عاتوالمجتم السكان المتقدمة و یتناول البیئیة مفاهیمدراسة هذا المساق  یتضمن
المحلیة عن طریق  للبیئة فهم ویتضمن المساق كذلك. والنماذج التجارب ذلك في بما لدراستهم، المختلفة النهج

  .قیام الطالب برحالت میدانیة

  مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على



  الحالیة والمفاهیم األطر باستخدام المعقدة البیئیة المشاكل تحلیل .1
  .البیئیة النظم لدراسة) المیدانیة والمسوحات التجارب( األدوات من متنوعة مجموعة استخدام .2
 .ومناقشتها ودقیقة واضحة بطریقة البیئیة الدراسات نتائج تقدیم .3

  
 

  )ساعات معتمدة 642Bio  )3   الجزیئیة علم الوراثة

  

 :وصف المساق

المساق إلى تزوید الطالب بالمعرفة النظریة والتفكیر النقدي وفهم وجهات النظر الحالیة حول طبیعة  یهدف
وتنظیم وتعبئة جینومات النواة وحقیقیة تركیب النواة في بدائیات النواة، والتوریث فوق الجیني، وتدفق الجینوم 

 .محة عامة عن التحلیل الجیني المتقدموالتعدیالت أثناء التطور الخلقي، تبدیل الطفرات وإصالحها مع ل

  .المساق سلسلة محاضرات من قراءات مختارة من األبحاث الحدیثة والمناقشات یتضمن

  مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

تمكنهم من تطویر فهم المفاهیم المهمة في المجاالت الحالیة للدراسات الجینیة المتطورة التي  - 1
  .الكفاءات المتوقعة لخریجي الماجستیر في قسم العلوم البیولوجیة

فهم اإلطار االساسي فیما یتعلق بهیكل وتنظیم وتعبئة جینومات النواة في حقیقیات و بدائیات النواة،  - 2
ح مع وراثة الجینات الوراثیة، وتدفق الجینوم والتعدیالت أثناء التطور، وتغییر الطفرات واإلصال

  .نظرة عامة على التحلیل الوراثي المتقدم
  .استیعاب بیانات البحث العلمي الموصوفة في المجالت التي تتم مراجعتها من قبل األقران - 3
 .لدیهم الخبرة في عرض ومناقشة النتائج العلمیة - 4

  

  )ساعات معتمدة Bio 643)(  )3  مواضیع في وراثة النبات

  

 :وصف المساق

هذا المساق الى تعلیم الطالب أساسیات وأسالیب البحث و التحلیل في علم وراثة النبات والتمكن من  یهدف
  .تطبیقها في مجال تحسین نمو وانتاجیة النباتات

وضمن هذا المساق . هذا المساق المفاهیم األساسیة في الوراثة وعلوم الشیفرة الوراثیة بالنسبة للنباتات یتضمن
وحواجز التهجین و عدم التطابق الذاتي وتحلیل ، أنظمة التهجین المتبعة في النباتات: ستناقش مواضیع مثل

وراثیة في النواة و المیتوكندریا و كما سیتم دراسة تركیب ووظائف و تطور الشیفرة ال. ارتباط الجینات
وسیفرد جزء مهم من هذا المساق لمناقشة التعبیر الجیني و تنظیمه على عدة مستویات . البالستیدات الخضراء

 .وفي نهایة المساق ستناقش أحدث الطرق والتقنیات المتبعة حالیا في التحلیل الوراثي للنباتات. في النبات

  :مخرجات التعلم



  :لطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا علىیتوقع من ا

  .النبات وراثة علم في األساسیة للمفاهیم العلمي والتحلیل التفكیر -1
  .االستخداماالمثللطرقالتحلیاللوراثیفیمشروعرسالته -2
  مناقشةاألفكارالعلمیةبانفتاحوموضوعیة -3
 .القدرةعلىایصااللمفاهیماألساسیةوطرقالتحلیلفیوراثةالنباتلجمهورغیرمتخصص - 4

  

  )ساعات معتمدة Bio 644  )3  علم الغدد الصماء 

  

 :وصف المساق

المساق الى اعطاء وصف متكامل للتداخل ما بین الكیمیاء الحیویة والبیولوجیا الجزیئیة وعلم وظائف  یهدف
  . األعضاء وعلم األمراض مع نظام الغدد الصماء

المساق موضوعات حول الیة تنظیم الغدد الصماء لعملیات التمثیل الغذائي، النمو، التكاثر، الوظائف  یتضمن
  .العصبیة، توازن االمالح والمعادن والماء في الجسم باإلضافة الى السلوك والتغذیة

  :مخرجات التعلم 

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

  العملیات الجزیئیة والخلویة التي تحدد وظیفة وطرق السیطرة على نظام الغدد الصماءفهم  - 1
 .فهم الخلل في هذه العملیات والتي تكمن وراء حدوث االمراض ذات العالقة بالغدد الصماء - 2

 

  )ساعات معتمدة Bio 652 )3  حیویه الكیمیاء علم ال

  

 :وصف المساق

المساق إلى اثراء المساق بالمواضیع المختارة للطالب حیث یتم ربط هذه الدراسات بالمفاهیم األساسیة  یهدف
للكیمیاء الحیویة لفهم كیفیة استخدام التجارب العلمیة والتقنیات الحدیثة المستخدمة في األبحاث البیولوجیة في 

لجزیئات الحیویة من بروتینات وكربوهیدرات دراسة ورسم وبناء النظریات والفرضیات التي تدور حول بنیة ا
ان تنقیة البروتینات ودراسة علمها وربط العالقة بین خصائص البروتین والطرائق . ودهون واحماض نوویة

المستخدمة في الحصول على بروتین نقي تمهیدا إلجراء االختبارات والدراسة لبناء وتركیب البروتین ودراسة 
لیة وربطه بالمفاهیم الجینیة والوظیفیة وعملیات األیض واستخالص الطاقة صناعة البروتنین داخل الخ

والمفاهیم العامة لنظریات الثیرمو داینمیك القدیمة والحدیثة لفهم طریقة معیشة األجسام البروتینیة التي تمیز 
لى مجاالت باألیض المستمر لهي مفاهیم اساسیه وضروریة لطلبة الدراسات العلیا لكي یبقوا على اطالع ع

  .البحث العلمي في مجال الكیمیاء الحیویة

مساق الكیمیاء الحیویة المتقدمة مجموعه من المواضیع المتقدمة في الكیمیاء الحیویة بدءابدراسة  یتضمن
البروتینات والكربوهیدرات والدهون من ناحیه بنائیه ووظیفیه وفسیولوجیة وصوال الى دراسة عملیات األیض 

ربوهیدرات والدهون والبروتینات واألحماض النوویة في جمیع الخالیا والكائنات الحیه فمن والطاقة من الك
المعروف ان عملیات األیض واستخالص الطاقة من المركبات البیولوجیة كالكربوهیدرات والدهون هو جوهر 

بقة الذكر على المستوى النشاط الحیوي لجمیع الكائنات الحیه وظاهرة الحیاة نفسها، كذلك دراسة المواضیع السا



الجزیئي بحیث یتضمن المساق أخر األبحاث العلمیة المنشورة في المجالت العلمیة المتخصصة والتي تتناول 
البروتینات والكربوهیدرات والدهون وكذلك العالقة بین الجزیئات الجینیة والبروتینات من ناحیه بنائیه 

  .ووظیفیه

  

  

  

  :مخرجات التعلم

  :بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على یتوقع من الطالب

  لخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للبروتینات ا للكیمیاء الحیویه بما فیها فهم دراسة ومناقشة المبادئ واألسس  - 1

  .الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للبروتینات والكربوهیدرات والدهونو البناء  شرح وربط العالقة بین - 2

البناء الوظیفي للجزیئات البیولوجیة باستخدام طرائق علمیه بیولوجیة وربطها باألبحاث العلمیة وصف  - 3
  .الحدیثة والمستجدة لفهم ألیة عملها

فهم تنقیة البروتینات ودراسة علمها وربط العالقة بین خصائص البروتین والطرائق المستخدمة في  - 4
  .الحصول على بروتین نقي

فیة اجراء االختبارات والدراسات لبناء وتركیب البروتین ودراسة صناعة البروتین داخل فهم واستیعاب كی - 5
  .الخلیة وربطه بالمفاهیم الجینیة

التجارب العلمیة والتقنیات الحدیثة في األبحاث البیولوجیة  وفي رسم وبناء  نتائج فهم كیفیة استخدام - 6
  .الحیویة من بروتینات وكربوهیدرات ودهون النظریات والفرضیات التي تدور حول بنیة الجزیئات

 

  )ساعات معتمدة Bio  )3 653  الكیمیاء الحیویة للبروتینات واألنزیمات 

  

  :وصف المساق

المساق إلى تمكین الطلبة من دراسة األبحاث واالطالع على اخر ما استجد في علم لكیمیاء الحیویة  یهدف
للبروتینات واألنزیمات وكیفیة استخدام التقنیات الحدیثة والطرائق والتجارب أألخرى في الوصول الى فهم 

والیة العمل من خالل دراسة الشكل  البناء البیولوجي وألیات العمل والعالقة بین البناء البیولوجي والوظیفة
  .   الحیوي الدینامیكي وحركیة البروتین واألنزیم

مواضیع هامه واسس حدیثه تدرس في مواضیع البروتینات واألنزیمات كي تمكن الطالب وتعمل على  یتضمن
والفیزیائیة توسیع دراسته وفهمه للكیمیاء الحیویة للبروتینات واألنزیمات بداء من الخصائص الكیمیائیة 

لجزیئات البروتین واألنزیمات لیتسنى فهم الیة العمل بربط البناء البیولوجي مع الخصائص الحیویة وصوال الى 
 :  هناك بعض النظریات القدیمة التي تفسر الیة عمل البروتینات واألنزیمات مثل نظریة. الوظیفة وآلیة العمل

Transition State Theory (TST)  



ظریة دحضت ولم تعد قادره على تفسیر ظاهرة األنزیمات بما یتالئم مع العلم واالكتشافات الحدیثة لكن هذه الن 
فوضعت بعض النظریات التي تدرس حالیا لذلك سیتضمن المساق بعض هذه النظریات واسسها وعالقتها 

  . بالبناء البیولوجي لألنزیمات

روتینات واألنزیمات مجموعه من التمارین النظریة سیتضمن هذا المساق المتقدم في الكیمیاء الحیویة للب
  .والعملیة والحسابیة على حركیة األنزیم  لربط الجانب النظري لألنزیمات بالواقع التجریبي البحثي

كذلك سیتضمن هذا المساق دراسة البناء البیولوجي للبروتینات واألنزیمات من ناحیه كیمیائیة بنائیه مع االهتمام 
  .عتبرة والمنشورة حدیثا بمجالت علمیه متخصصه ومحكمه وذات مرجعیهبالمواضیع الم

  :مخرجات التعلم

 :یفترض بعد دراسة هذا المساق ان یكون الطالب قادر على

  . دراسة ومناقشة المبادئ واألسس للخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة لجزیئات البروتین واألنزیمات - 1
شرح وربط العالقة بین الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للبروتینات واألنزیمات بألیة العمل من خالل  - 2

  . ربط البناء البیولوجي مع الخصائص الحیویة
  .وصف ومناقشة بعض النظریات القدیمة التي تفسر الیة عمل البروتینات واألنزیمات - 3
ظاهرة األنزیمات واسسها وعالقتها بالبناء  االطالع ودراسة بعض النظریات الحدیثة التي تفسر - 4

  .البیولوجي لألنزیمات
فهم كیفیة استخدام التجارب العلمیة والتقنیات الحدیثة في األبحاث البیولوجیة  وفي رسم وبناء  - 5

  .النظریات والفرضیات التي تدور حول البناء البیولوجي للبروتینات واألنزیمات وألیة العمل
  

البیولوجي للبروتینات واألنزیمات وآلیة العمل باستخدام التقنیات الحدیثة وصف البناء الوظیفي  - 6
  .  وربطها باألبحاث العلمیة الحدیثة والمستجدة لفهم ألیة عملها

االطالع ودراسة بعض األبحاث المنشورة حدیثا بمجالت علمیه متخصصه ومحكمه في مجاالت البناء  - 7
  .البیولوجي للبروتینات واألنزیمات

بعض التمارین النظریة والعملیة والحسابیة على حركیة األنزیم  لربط الجانب النظري اجراء  - 8
  . لألنزیمات بالواقع التجریبي البحثي

 

  )ساعات معتمدة Bio 655(  )3(   الجزیئیة البیولوجیا

  

 :وصف المساق

هذا المساق إلى معرفة تركیب الحموض النوویة ووظائف مجموعات المیثیل لها واسس الطفرات  یهدف
  .الموجهة وتطبیقاتها اضافة الى التعرف على أنواع النواقل الجینیة واستخداماتها

اضافة مجموعات المیثیل . دراسة معمقة لتراكیب وصفات الحموض النوویة هذاالمساق یتضمنو
. نواقل الجینات وأنواعها وتطبیقاتها.التطفیر الموجه لمواقع محددة. ووظائف هذه المجموعاتللنیوكلیوتیدات 

تضاعف الجینات .تقانات نقل الجینات في الحیوانات والخالیا الثدییة .جزیئیة للسرطانلاألسس الوراثیة وا
النووي المدمج ومقاومة الحمض . تضخیم الجینات وتحلیل التعبیر الجیني. دمج الخالیا. وتناقل االكسونات

  .االیدز اضافة الى البیولوجیا الجزیئیة للذاكرة

  :مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

 .فهم األسس الجزیئیة للسرطانات - 1



 . اإللمام بآلیات تضخیم الجینات ودمج الخالیا وتحلیل التعبیر الجیني - 2
الحمض النووي المدمج وبین كال من معالجة مرض االیدز والبیولوجیا الجزیئیة الربط بین تقانات  - 3

 .للذاكرة
تمكینه من قراءة أبحاثا منشورة في مجالت علمیة عالمیة وفهمها وتقدیم عرض لها أمام الطلبة  - 4

 .اآلخرین
 .معرفة بعض التقنیات األساسیة المستخدمة في مجال البیولوجیا الجزیئیة - 7

 

 

  )ساعات معتمدة Bio 657 )3  الحیاتیة المعلوماتیة 

  

 :وصف المساق

المفاهیم واألدوات األساسیة المستخدمة في تطبیقات المعلوماتیة الحیویة الخاصة بطلبات هذا المساق على  یهدف
  .الدراسات العلیا في مجال التقانات الحیویة

القدرة على الولوج الى قواعد البیانات المختلفة الخاصة بتراتیب المورثات : المساق المواضیع التالیة یتضمن
كما یشمل المساق القیام بمحاذاة . والبروتینات والتنقیب عن المعلومات باستخدام المواقع االلكترونیة الحیویة

محاذاة التسلسالت المتعددة للبروتینات السالسل للمورثات والبروتینات عن طریق المحاذاة الزوجیة او 
وتحلیل بیانات الشرائح )  التطور الجیني الجزیئي(واألحماض االمینیة باإلضافة الى النشوء واالرتقاء

  . المصفوفة، والبروتیومیات وعلوم الجینوم الوظیفیة

  :مخرجات التعلم 

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

  .الولوج الى قواعد البیانات الحیویة المختلفة ومعرفة استخدامات كل قاعدة - 1
  .إجراء محاذاة زوجیة او محاذاة تعددیة لسالسل المورثات والسالسل البوتینیة االولیة - 2
  .استخدام البرمجیات المختلفة في مجال التحلیل المعلوماتي والتطبیقات العملیة الوراثیة والبروتینیة - 3
  التطور الجزیئي الجیني ورسم الشجرات التطوریة بالبرامج المستخدمة في المساق إدراك مفهوم - 4
  الشرائح المصفوفةتحلیل نتائج بیانات  - 5
  . بروتینیة والتحلیل البروتیوميتحلیل نتائج ال - 6

  )ساعات معتمدة Bio 658 )3  علم الخلیة 

 :وصف المساق

 . المساق إلى زیادة معرفة الطالب التقنیة ومهارات الكتابة وتعلم النهج التجریبي یهدف

المساق معالجة مفاهیم بیولوجیا الخلیة، مع التركیز على مجاالت متخصصة في الخالیا حقیقیة النوى،  یتضمن
بما في ذلك آلیات التحكم بالنمو الخلوي وانقسام الخالیا، دورة الخلیة، التواصل بین الخالیا، شیخوخة الخالیا أو 

  .ة إجهاد األكسدة، ومقاومتحولها لخالیا سرطانیة ، بیولوجیا الخالیا الجذعیة الجسدیة

  :مخرجات التعلم 

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على



  .المعرفة الواسعةبالمفاهیم األساسیة في بیولوجیا الخلیة - 1
نمو : اكتساب فهم عمیق ومعرفة متقدمة بمجموعة من المجاالت المتخصصة في بیولوجیا الخلیة - 2

الخالیا، موت الخلیة، التحكم في دورة الخلیة، تمایز الخالیا، اشارات الخالیا، الخالیا الجذعیة، 
ولوجیة البیولوجیا الخلویة المختارة وأهمیتها في الظروف الفسی في مجالفضال عن أحدث األبحاث 

  .والفیزیولوجیة المرضیة، بما في ذلك السرطان
  .أن تكون على درایة بالنهج التجریبیة لمواضیع مختارة في بیولوجیا الخلیة - 3
  .إجراء التقنیات األساسیة في المختبر وتقییم النتائج في شكل مجلة المختبر - 4
تطویر المهارات في قراءة األدبیات العلمیة تطویر مهارات التواصل الشفهي تطویر مهارات  - 5

  .البحث من خالل استخدام مجلة البحوث وقاعدة بیانات اإلنترنت
  )ساعات معتمدة Bio692 )3  خاصة وعاتموض

 :وصف المساق

  .  هذا المساق إلى تعریف الطالب بطرق متابعة األبحاث في مواضیع معینة في العلوم الحیاتیة یهدف

أبحاث ودراسات حول مواضیع منتقاة في الحقول الرئیسیة للعلوم الحیاتیة : المساق الموضوعات التالیة یتضمن
  .مع التركیز على متابعة األبحاث والدوریات

  :مخرجات التعلم 

  :الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا علىیتوقع من 

 .أن یكون الطالب قادرا على متابعة األبحاث التي تتعلق بحقول العلوم الحیاتیة -1
 .دراسة األبحاث العلمیة بصورة سلیمة وصحیحةأن یكو ن الطالب قادرا على  -2
 .ومهارات اإللقاء في العلوم الحیاتیة أن یكون الطالب قادرًا على تطویر التفكیر الدقیق والقراءة والكتابة -3
أن یكون الطالب قادرًا على التركیز على كیفیة قراءة وتقییم األوراق العلمیة وكیفیة اإلدالء بالدلیل  -4

العلمي واإلبداع واختبار الفرضیات العلمیة وكیفیة وضع هذه األشیاء جمیعها لتكون مقترح مشروع 
 .بحث

  )ساعات معتمدة Bio695 )3  طرق بحث

  :وصف المساق

لغة البحث، والمبادئ األخالقیة والتحدیات، وعناصر عملیة البحث ب الطالب تعریفهذا المساق إلى  یهدف
  .  المختلفة

هذا المساق الجوانب البحثیة والحدیثة في مجاالت استخدام التقنیات المختلفة من أجهزة البحث في  یتضمن
االتفاق علیها في مجلس القسم وتوزع على المختبرات البحثیة في القسم حسب سلسلة من التجارب یتم 

  .اإلمكانیات

 :مخرجات التعلم 

  : یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

وتحدید  العلمیةمجموعة من التصامیم البحثیة الكمیة والنوعیة المستخدمة في البحوث  وضع .1
 .المزایا والعیوب المرتبطة بهذه التصامیم

 .حقول العلوم الحیاتیةبأحد تصمیم دراسة بحثیة مناسبة لإلجابة على سؤال بحثي یتعلق  .2
  .للحصول على دعم ماليكتابة مقترح بحثي مناسب لتقدیمه  .3



  

  

  

  

  

 

 أسالیب التدریس والتعلم والتقییمتحدید : التقریر الخامس

  
  : استراتیجیات التدریس )1

 المحاضرات التي تمثل دور الدكتور في قاعة التدریس  -أ 

 الواجبات التي یتم تكلیف الطلبة بها  -ب 

 الحلقات النقاشیة بین الطلبة  -ج 

  المشاریع والنتائج والعروض داخل القاعة  -د 
  :أنشطة التعلم )2

 االمتحانات الفصلیة والقصیرة  -أ 

 المشاریع والنشاطات داخل القاعة  -ب 

 واألعمال اإلضافیةالواجبات   -ج 

  الرسائل الجامعیة  والمناقشة العلنیة  -د 
  :التقویم نوع )3

 االمتحانات  -أ 

 الواجبات  -ب 

 المشاریع  -ج 

  االمتحانات القصیرة  -د 
  :القیاس أدوات )4

 نتائج االمتحانات  -أ 

 عرض المشاریع  -ب 

  الحوارات  -ج 
  :التیسیتمالحصولعلیها لألدلة أمثلة )5

 نتائج االمتحانات  -أ 



 رسائل الماجستیر  -ب 

  المشاریع   -ج 

   



 لمخرجات البرنامجمصفوفة تغطیة مخرجات التعلم للمساقات : السادسالتقریر 
 مخرجات البرنامج

 .أن یكون الطالب قادرا على امتالك قاعدة قویة من المعلومات النظریة وأساسیات العلوم الحیاتیة  .1
ل أن یكون الطالب قادرا على الفهم العمیق لكیفیة تطبیق مبادئ علم االحیاء بفروعه المتنوعة لح  .2

 .الصیدلة و الزراعة، مشاكل في الطب
 .أن یكون الطالب قادرا على التفكیر والتحلیل النقدي للمنشورات في مختلف تخصصات علم األحیاء .3
 .أن یكون الطالب قادرا على تطویر الفرضیات العلمیة وتصمیم التجارب العلمیة واجراءاها بدقة .4
 .وتحلیلیها وتفسیرها تفسیرا علمیاأن یكون الطالب قادرا على جمع البیانات  .5
أن یكون الطالب قادرا على استخدام المثالي لعلوم اإلحصاء لتحلیل المعلومات البیولوجیة للخروج  .6

 .ذات أسس علمیة قویة تباستنتاجا
 .أن یكون الطالب قادرا على التواصل العلمي الفعال مشافهة وكتابة .7

  

  على مخرجات البرنامج مساقاتالمخرجات تسكین 

  الرقم
  مخرجات البرنامج  المساقات

رمز ورقم 
  7  6  5  4  3  2  1  اسم المساق  المساق

1. Bio 613 علم الالفقاریات المتقدم          
2. Bio 614 علم الحیوان المتقدم          
3. Bio 617 علم األعصاب         
4. Bio 619  المتقدمفسیولوجیا الحیوان المقارن         

5. Bio 621  علم تصنیف النباتات الزهریة
  المتقدم

       

6. Bio 627 علم النبات المتقدم         
7. Bio 631 علم األحیاء الدقیقة المتقدم         
8. Bio 629 فسیولوجیا نبات متقدم         
9. Bio 636 علم المناعة المتقدم         

10. Bio 641  1علم البیئة المتقدم          
11. Bio 642 علم الوراثة الجزیئیة المتقدم          
12. Bio 643 مواضیع في وراثة النبات          
13. Bio 644 علم الغدد الصماء المتقدم          
14. Bio 652 علم الكیمیاء الحیویة المتقدم          

15. Bio 653   الحیویة للبروتینات الكیمیاء
  واألنزیمات

       

16. Bio 655 البیولوجیا الجزیئیة المتقدم         
17. Bio 657 المعلوماتیة الحیاتیة المتقدم         
18. Bio 658 علم الخلیة المتقدم         
19. Bio 692 مواضیع خاصة         
20. Bio 695 طرق بحث         

21. Bio  699 أ 

 ب        22. Bio 699  رسالة

23. Bio 699 ج 



24. Bio 699 د 

  

  جدول المساقات المكافئة مع الخطة القدیمة: السابعالتقریر   

  المساق المكافئ من الخطة الجدیدة  رمز ورقم المساق في الخطة القدیمة  #

 BIO  613 613ب    1

 BIO  614  614ب  2

 BIO  617*  617ب  3

 BIO  619 619ب  4

 BIO  621 621ب  5

 BIO  627 627ب  6

 BIO  629  629ب  7

 BIO  631  631ب  8

 BIO  636  636ب  9

 BIO  641  641ب  10

 BIO  642  642ب  11

 BIO  643  643ب  12

 BIO  644  644ب  13

 BIO  652  652ب  14

 BIO  653  653ب  15

 BIO  655  655ب  16

 BIO  657  أ 657ب  17

 BIO  658  658ب  18

 BIO  692  أ 692ب  19

 BIO  695  695ب  20

BIO أ 699ب   21  699 A 

BIO ب 699ب   22  699 B 

BIO ج 699ب   23  699 C 



BIO د 699ب   24  699 D 

  

 تمبررات التعدیال: الثامنالتقریر 

علم الحیوان، : شاملة لفروع العلوم الحیاتیة كاملة والتي تتضمن إجباریة طرح مساقات: أوًال
 .علم النبات، علم الكیمیاء الحیویة، علم األحیاء الدقیقة، علم الوراثة الجزیئیة، علم البیئة

ساعات معتمدة لكل مساق من اجل تمكین الطالب من التعرف و  ثالثو ذلك بواقع 
اإللمام بأكبر قدر ممكن من الحقول والمجاالت المختلفة لبرنامجي العلوم الحیاتیة و 

  . التقانات الحیویة

لطلبة العلوم  لعدم مالءمته) 606حص(إلغاء مساق تحلیل البیانات وتصمیم التجارب : ثانیًا
اإلحصاء الحیوي وتطبیقاته في أكثر لتعمق مًا بأن الطلبة هم بحاجة الحیاتیة تحدیدًا، عل

العلوم و الذي یطرحه قسم  والتي من الممكن أن تندرج ضمن مساق طرق البحث
  .الحیاتیة

 


