
  و	� ا����ر

  

  و	� ا����ر

  

  

 ���� ا	���م  –����� د��	�  ا	���� ا	������� .١

� ا	��� ا	 .٢��� ��� $�� ا	���#� ا"!�� ��  / ا	�

 )�� ا	'���   ا� / ر�� ا	���ر .٣

 ا	�ا��  أ.-�ل ا	+*�ر ا	���!� .٤

�35�  ا	234 / ا	��1 .٥ 

٦.  ���)� ٦٠ (ا	-��))7د ا	��)�ت ا	7را 

 ٢٠١٧/ ١١/ ٧ �Cر�B إ)7اد ھ?ا ا	�<=  .٧

 أھ7اف ا	���ر .٨

 االهتمام ا وخصائص تاريخ اكتشافها والعلماء الذين كان هلم الفضل يف ذلك. اضافة اىلتعريف الطالب باخللية احلية بدءا من 

التحوالت اليت  والنبات. يعرف الطالب ايضا على لالنسان واحليوان تركيبها العضيي من ناحية كيميائية وفيزيائية وفسلجية املهمة

 على املواد العضوية واملعدنية لكوا كائنات ذات نشاط أنزميي ودور تلك اخلاليا يف احملافظة على التوازن احليوي هذهاخلاليا جتريها

   .يف بيئاا املختلفة

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ؛ا	.ر-�

 وط�ا�� ا������ وا����� وا������ ���ر�����ت ا� .٩



 ھ7اف ا	�����5 اG -أ

� ا	���رف  (  - ١أ��HC ولGى ا����	اKnowledge ���HC (  K���C �� ر��?�$7رة ا	�H	L )�� ا
N( ��+	'��� ا	ا .  

�  - ٢أ#�O	ى ا����	مستوى االستيعاب (الفهمتحسين  ا( Comprehension 7رة�	ا ���HC

  )�� ا	�4��� و ا	��Q1 وا"���1ج . 

  Application )تطوير القدرات التطبيقية   (ا	����ى ا	�O	R    - ٣أ

  Analysis التحليلالقدرة على ا	����ى ا	�اTU ا���ب ا	�H	L  - ٤أ

� $7رة ا	�H	L )�� د�V ا"5-�ر وا	������ت  - ٥أ��HC W��'	ى ا����	مستوى ( ا

  ) وھ� )-W ا	�+��Synthesis  2 التركيب

� $7رة ا	�H	L )�� ا)�Hء !-� )�� $���  Evaluation التقويما	����ى ا	��دس   - ٦أ��HC )

 ا	��دة ا	������ .

�ر.ا	'�<� �U	 ��ا	��ZراCاGھ7اف   -ب ��  
�� N��+C $7رة ا	�H	L )��  – ١ب ��  Observation)  (ا��

  Imitation التقليد والمحاكاة :أن ����� ����4   - ٢ب 

 Experimentation التجريبأن ����� أ��ب    - ٣ب 

 ط�ا \ ا	����� وا	����      

 ا	�+�^�ة   وا�'7ام ا	��Qرة وا"	��ء . -

 ا	��وض ا	��^�+�� ( ا"���#� �U	��HH'ت وا	�3ر وا"5_م ا	�������)  -

 ا	��a$�1 ا	��4)���  -

- �C?ا	ا �����	ا  
 

 ط�ا \ ا	�����      

-  �����+Cو ��Z4. ة� ا�Q�bرات �3$

- � ا)7اد ��Cر�

 ا�Q�bرات )����  -

-  ����U ت�Qوا� 

�ى  -bط�ت أ�a#ھ��ت و��� 

  اGھ7اف ا	��7ا#�� وا	�����  -ج
    ����C  Receiving ا	�H	L )�� ا"���Qل ( ا	��2Q/ ا"�_م ) -١ج

� $7رة ا	�H	L )��   -٢ج��HC�U�j�  Responding ا"
     �H( Valuingء $��� )إأن ���-N ا	�H	N� L ا	����� (  -٣ج

  Organization ا	���s1 ا	����N��+C $7رات ا	�H	L )��   - ٤ج   
��ك ا	4�د ( إ)�Hء �K .'��3 )  -٥ج T� ����	2 ا��-CCharacterization by Value . 
 ط�ا�� ا������ وا�����     

-  .( ��$� ا��اء �5�1��ت )����  ����� ( 5�د�� أو 5

- . �Q�H	ا)7اد ا N� ات�^�+� ��s1C 



  

-  . ��(�HC 2�( ت�(��� N��-C 

 ا	�!_ت ا	����� . -

 ط�ا�� ا������    

  
-  ( ����7�C دات�Z. ، L�� ) � C'�3~ ��ا 

5� ��C ا	�a1ط�ت  - KCر���a� ��( L	�H	ا ����C N� ء�� ~�3'C 

-  �Q�H	ء ا���ض <�ر و#����ت و ا�	  �C'�3~ �-�ن 5� ا	��� ا	���� أو 5� ا	��$T ا"	-��و#
. N�� ا	����

3� ).ا	��ھ���� ا	���� و ا	��Zرات - د 'a	ر ا�H�	ظ�= وا��	ا ���U��U ������	ى ا�bGرات ا�Z�	( ا �	��1�	ا  
�ي  -١د��� وا	�+Z4a	ا<2 ا��	رات ا�Z� L	�H	ا ����C  
�ا�V ا	����� ا	'�<�  -٢دQ	وا �#��'7ام ا	+��ب وا"#���  �O�7+	-�����1 ا�	7ام ا"دوات ا'�ا

  �U)7اد ا	���ر�� وا	7jاول وا".-�ل وا	��وض . 
5��\ )�2 . -٣د N�^ �(��j	2 ا��	ا ��( L	�H	ا T�jaC  
 ���1C $7رات ا	�H	L )�� ا"��4دة ا	�N� ��O ا	�$� ( ادارة ا	�$� ) . -٤د



 /.�� ا����ر .١٠

�QعG) ا��	ا
 ات

�U��H�	ا ����	ت ا���ا� ا	�!7ة / أو  �'
 ا	��^�ع

 ط���� ا	����� ط���� ا	�����

١ 

تعريف الطالب  باخللية احلية  ٢

وتاريخ اكتشاف اهر وعالقته 

  باخللية 

Cell biology; 
introduction and 

history 

  

٢ ٢ 

تعريف الطالب بامهية جزيئة املاء  

كجزيئة مهمة الدامة الفعاليات 

 احلياتية للخلية  

Water and its 
Properties 

  

٢ ٣ 

تعريف الطالب باملركبات 

الكيميوحياتية وامهيتها يف دميومة 

  اخللية

Biochemistry of Cells    

٢ ٤ 

تعريف الطالب باملركبات 

دميومة الكيميوحياتية وامهيتها يف 

 اخللية

Biochemistry of Cells    

٢ ٥ 

تعريف الطالب بامهية الغشاء 

البالزمي كونه احد الوسائل 

الدفاعية للخلية احلية ضد املوثرات 

 اخلارجية

Plasma membrane   

    First exam امتحان اول ٢ ٦

٢ ٧ 

تعريف الطالب بالعضيات الصغرية 

واهيتها يف متاسك اخللية و تغذيتها 

 والتفاعالت االيضية هلا

Cytoskeleton, Cell 
wall, Lysosomes, 

Microbodies, 
Vacuoles  

  

٢ ٨ 

تعريف الطالب بالعضيات الصغرية 

واهيتها يف متاسك اخللية و تغذيتها 

 والتفاعالت االيضية هلا

Cytoskeleton, Cell 
wall, Lysosomes, 

Microbodies, 
Vacuoles  

  

٢ ٩ 

تعريف الطالب باهية بيوت الطاقة 

كوا مصدر مهم النتاج الـ 

ATP اضافة اىل تركيبها ووظيفة ،

   كل تركيب.

Mitochonderia    

٢ ١٠ 

تعريف الطالب باهية بيوت الطاقة 

كوا مصدر مهم النتاج الـ 

ATP  يف اخللية احليوانية. اضافة

  اىل تركيبها ووظيفة كل تركيب.

Mitochonderia   

    Plastidsتعريف الطالب باهية بيوت الطاقة  ٢ ١١



 ا�1.�� ا�����0  .١١

١ �U��H�	رة ا� .Princibles of Cell Biology. 1st ed. by George Plopper.1 ـ ا	-�L ا	��
2012  
2. Essential Cell Biology. 3rd Edition by Bruce 
Alberts,  Dennis Bray,  Karen Hopkin. 2011 

   

٢ ���� � Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular -    (ا	��3در)  ـ ا	��ا�T ا	
Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland 
Science; 2002. The Mitochondrion. Available 
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26894/ 

                �ZU �>�� �اـ ا	-�L وا	��ا�T ا	�
 ) ....، � ) ا	�j_ت ا	����� ، ا	���ر�

 - Cooper GM. The Cell: A Molecular Approach. 2nd 
edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2000. 
Mitochondria. Available 
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9896/ 

 

 ��#�ب ـ ا	��ا�T ا"	-��و#��، ��ا$T ا"#�
....  

  
 

Review - David J Pagliarini, Jared Rutter Hallmarks of 
a new era in mitochondrial biochemistry. Genes Dev.: 
2013, 27(24);2615-27 PubMed 24352419 

  

 ABC �BD@� ا����ر ا�?را<=  .١٢

  
- �j� �4�دات ا	��C R�+U VZ1ا�L ا	��Hرات 5� ���HC����'	رات ا�H��	 ����QH�	7ا��ت ا'� ل ا»

  �N أ��U ���1C 2¬�� ���7ا�� .

كوا مصدر مهم النتاج الـ 

ATP  يف اخللية النباتية. اضافة

  اىل تركيبها ووظيفة كل تركيب فيها

٢ ١٢ 

تعريف الطالب باهية بيوت الطاقة  

كوا مصدر مهم النتاج الـ 

ATP يف اخللية النباتية. اضافة  

 اىل تركيبها ووظيفة كل تركيب فيها

Plastids    

٢ ١٣ 

تعريف الطالب بامهية النواة كوا 

العقل املدبر للخلية واملسيطر على 

 الفعاليات احليوية اليت جتري فيها

The Nucleus    

٢ ١٤ 

تعريف الطالب بامهية النواة كوا 

واملسيطر على العقل املدبر للخلية 

 الفعاليات احليوية اليت جتري فيها

The Nucleus    

    Second exam امنحان ثاين ٢ ١٥



- . �7+��� W7ر�C \ ا�  ا)���د ط
�ا�ZC ا	���ا��� .  -Qb N� �4دة�� �HCرا 5� ھ?ا ا	��jل وا"O�"7ول ا	رب ا�jC ��( ا"ط_ع  
�ات ��'�33 5� ��jل -Q�'� ء�a#2 )�� ا��	'��� )�� ا	ا .  

  
  
 

  

 
 


