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 حول االلكترونيات الحيوية  .تزويد الطلبة بالمفاهيم االساسية 1

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

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

 البرنامج. 



.تمكين الطلبة من استخدام هذه المهارات  في مجال عملهم المستقبلي اضافة الى مجاالت البحث العلمي 2 

 والتجارب العملية بما يسهم في خدمة المجتمع وتطوير واقع التعليم فيه 

 فهم الية توليد االشارات الكهربائية وامكانية التحسس بها  -3

 االشارات المختلفة وكيفية التعامل معهامعرفة الفرق بين انواع  -4

 التعرف على االجهزة المستخدمة لدراسة االعتالالت المختلفة والمعتمدة على االشارات الكهربائية  -5

 التعرف على المكبرات الحيوية واستخدامها حسب المفاهيم االساسية لالكترونيات  -6

 الجهد بين نقاط الجسم المختلفة. معرفة االجهزة التي تقيس الجهد وفروقات  -8

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على الية عمل االجهزة االلكترونية الطبية  -1أ -

  التعرف على نوع المكبر المستخدم -2أ

 المقارنة بين الدوائر االلكترونية المختلفة  -3أ
 استخدام الدوائر االلكترونية التعرف على طرق -4أ

 
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر :-ب 

 تنظيم التعلم لمفاهيم عمل الدوائر االلكترونية الطبية   – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية الدوائر االلكترونية الطبية  – 2ب 

 تغذية راجعه تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات من     -3ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو للتعليم الحضوري (   -
 

   وغيرها   FCCطريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة) كوكل ميت او   -
 للتعليم االلكتروني( 

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
 

 استخدام االسئلة التفاعلية اثناء المحاظرة -

 



 

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه  مع مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب 

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات التفاعلية والفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية الحضورية وااللكترونية والمالحظة واالسئلة التفاعلية  

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 = 
Electron Transfer through 

Proteins 
 –االلقاء 

 اختبار الكتروني  المناقشة

2 2 = 
 –االلقاء  =

 اختبار الكتروني  المناقشة

3 2 = 
 –االلقاء  =

 اختبار الكتروني  المناقشة

4 2 = 

Cellular and Biomolecular 

Measurements and Analyses 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

 اختبار الكتروني 

5 2 = 
Areas of Opportunity for 

Bioelectronics 
 –االلقاء 

 اختبار الكتروني  المناقشة

6 2 = 
Power Sources  االلقاء– 

 اختبار الكتروني  المناقشة

7 1.5 = Mid semester exam    اختبار الكتروني 

8 2 = 
Device and Material 

Biocompatibility 
 –االلقاء 

 اختبار الكتروني  المناقشة

9 2 = 
Biosensor  االلقاء– 

 اختبار الكتروني  المناقشة

10 2 = 
Bio- recognition principles  االلقاء– 

 اختبار الكتروني  المناقشة

11 2 = 
DNA sensors  االلقاء– 

 المناقشة
 اختبار الكتروني 

12 2 = 

Optical biosensors  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

 اختبار الكتروني 

13 2 = 

Small signal sensors  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

 اختبار الكتروني 

14 2 = 

Bio- amplifier   االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

 اختبار الكتروني 

15 2 = 

Types of Bio-amplifier  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

 اختبار الكتروني 



شبكة أنترنيت   -مختبر الجراء الجانب العملي  ,( , مكتبة قسم  1قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 للتدريسيين  

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

Bioelectronics – An Introduction 

Bioelectronics: From Theory to Applications 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والدوريات والبرمجيات  ورش العمل 

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي 12

-  

 

16 3 = Final exam  
اختبار  

 تحريري 
      


