
 نموذج وصف المقرر

 

 ( Biophysics) فيزياء الحياتيةلمادة : الا

 الفيزابء الطبية –املرحلة : الثالثة 

 
 مدرس املادة : 

 مدرس دكتور زينة عباس سلمان 
 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .2

 الفيزياء الطبية –المرحلة الثالثة   –الفيزياء الحياتية  اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021  – 2020الدراسية السنة  الفصل / السنة  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة   2نظري: 

 عملي: ال يوجد 

 2020/ 10/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 أهداف المقرر .8
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2) Biology in Physics: Is Life Matter by K. Bogdanov, 
Academic Press (2000) 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
مقدمة عن تراكيب 

وطبيعة االنظمة  

 البايلوجية

Introduction to 
Biological Structures 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
معرفة تركيب وتكوين  

 الجزيئات البايلوجية 
Structures and formation 

of Biomolecules 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2 
فهم تركيب ووظائف  

االغشبة المحيطة  

 بالخاليا الحية

Molecular Structure of 

Membranes   المحاضرة = 

4 2 
مراجعة المفاهيم 

االساسية للثرموداينمك 

 وعالقتها باالنظمة الحية 

Fundamental Concepts 

of Thermodynamics      + المحاضرة

 مناقشة 
= 

5 2 
التعرف على تركيب 

 الخالبا ووظائفها
Cell Structure and 

Functions    
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
فهم طبيعة المجاالت  

الكهربائية الساكنة في  

 الخاليا

Electrostatic Fields and 

Cells 
 المحاضرة  

= 

7 2 
استيعاب التجمع الذاتي 

واالستقرارية  النماط  

 تجمع الخاليا الحية 

Self Assembly and 

Stability    
 المحاضرة  

= 

8 2 
التعرف على الحمض  

 النووي ووظائفه 
DNA and its Functions   المحاضرة 

= 

9 2 
تمكين الطالب من معرفة  

 البروتين وطي البروتين
Protein and Protein 

Folding 
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
معرفة الحركة العشوائية  

 للجزيئات
Brownian motion      + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 2 
فهم المبادئ االساسية  

 للموائع
Basic Properties of 

Fluids 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2 
اسنيعاب مفاهيم اللزوجة  

االنظمة  للموائع في 

 البايلوجية

Viscosity of Biological 

Fluids       + المحاضرة

 مناقشة 
= 

13 2 

تطبيق مفاهيم الميكانيك  

على حركة وسلوك  

الموائع في االنظمة  

 البايلوجية 

Biomechanics of Fluid 

Behavior      + المحاضرة

 مناقشة 
= 

14 2 
فهم حركة الجسيمات في  

االنظمة البايلوجية تحت  

 تاثيرالمجاالت الكهربائبة

Electrophoresis 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

15 2 
التعرف على التناضح 

والضغط التناضحي  

 واختالفه عن االنتشار

Osmosis and Osmotic 

Pressures   + المحاضرة

 مناقشة 
= 



 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1) Biophysics: An Introduction by C. Sybesma, Kluwer 
Academic  (1989)  

2) Introduction to Molecular Biophysics by J. Tuszynski, 
CRC Press (2003 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ
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باالعتماد على وجهات نظر الطلبة والطالبات في  %5التتجاوز  مقرروبنسبةالضمن  ادةأضافة مفردات للم

باالعتماد على وجهة نظر وراي استاذ المادة باتباع اساليب   %15فقرات االستبانة الخاصة بالمنهج ونسبة 

وتقنيات حديثة لتطوير المنهج. اضافة الى ذلك استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية  

 معلومة على الطالب من خالل اضافة جزء عملي او تطبيقي للمادة. لتسهيل طرح ال

 

 
 


