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 ع(2ن+2) 1

تعريف الطالب  بالخلية الحية 

وتاريخ اكتشاف المجهر 

 وعالقته بالخلية

Cell biology; 

introduction and 

history 

اسلوب 

المحاضرات 

 والسيمينارات

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

الى  باإلضافة

االمتحانات 

 الشهرية

 

 ع(2ن+2) 2

جزيئة  بأهميةتعريف الطالب 

 إلدامةالماء كجزيئة مهمة 

 الفعاليات الحياتية للخلية

Water and its 

Properties 
= = 

 ع(2ن+2) 3

تعريف الطالب بالمركبات 

الكيميوحياتية واهميتها في 

 ديمومة الخلية

Biochemistry of Cells = = 

 ع(2ن+2) 4

تعريف الطالب بالمركبات 

الكيميوحياتية واهميتها في 

 ديمومة الخلية

Biochemistry of Cells = = 

 ع(2ن+2) 5

الغشاء  بأهميةتعريف الطالب 

البالزمي كونه احد الوسائل 

الدفاعية للخلية الحية ضد 

 الموثرات الخارجية

Plasma membrane = = 

 = = First exam امتحان اول ع(2ن+2) 6

 ع(2ن+2) 7

تعريف الطالب بالعضيات 

الصغيرة واهيتها في تماسك 

الخلية و تغذيتها والتفاعالت 

 االيضية لها

Cytoskeleton, Cell 

wall, Lysosomes, 

Microbodies, 

Vacuoles 

= = 

 ع(2ن+2) 8

تعريف الطالب بالعضيات 

الصغيرة واهيتها في تماسك 

الخلية و تغذيتها والتفاعالت 

 االيضية لها

Cytoskeleton, Cell 

wall, Lysosomes, 

Microbodies, 

Vacuoles 

= = 

 ع(2ن+2) 9

تعريف الطالب باهية بيوت 

الطاقة كونها مصدر مهم 

, اضافة الى ATPالنتاج الـ 

 تركيبها ووظيفة كل تركيب.

Mitochondria = = 

 ع(2ن+2) 10

تعريف الطالب باهية بيوت 

الطاقة كونها مصدر مهم 

في الخلية  ATPالنتاج الـ 

الحيوانية. اضافة الى تركيبها 

 ووظيفة كل تركيب.

Mitochondria = = 

 ع(2ن+2) 11

تعريف الطالب باهية بيوت 

الطاقة كونها مصدر مهم 

في الخلية  ATPالنتاج الـ 

النباتية. اضافة الى تركيبها 

 ووظيفة كل تركيب فيها

Plastids = = 

 ع(2ن+2) 12

تعريف الطالب باهية بيوت 

الطاقة كونها مصدر مهم 

في الخلية  ATPالنتاج الـ 

النباتية. اضافة الى تركيبها 

Plastids = = 
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2012  
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Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin. 2011 
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Science; 2002. The Mitochondrion. Available 

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26894/ 
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 - Cooper GM. The Cell: A Molecular Approach. 2nd 
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new era in mitochondrial biochemistry. Genes Dev.: 

2013, 27(24);2615-27 PubMed 24352419 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 ل اإلستخدامات التطبيقية للتطورات الخلويةتواكب التطورات في مجاتطوير مفردات المنهج بحيث  -

 مستدامة.من أجل تنمية بيئية 

 اعتماد طرائق تدريس مستحدثة . -

 االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم المتراكمة .  -

 . الخلية علم العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال -
 

 ووظيفة كل تركيب فيها

 ع(2ن+2) 13

تعريف الطالب باهمية النواة 

كونها العقل المدبر للخلية 

والمسيطر على الفعاليات 

 الحيوية التي تجري فيها

The Nucleus = = 

 ع(2ن+2) 14

تعريف الطالب باهمية النواة 

المدبر للخلية كونها العقل 

والمسيطر على الفعاليات 

 الحيوية التي تجري فيها

The Nucleus = = 
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