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 وصف البرنامج األكاديمي 

املتوقعة من الطالب حتقيقها   مج وخمرجات التعلم يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربان
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 قسم الفيزياء/ كلية العلوم/ جامعة واسط   المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء / المركز  علميالقسم ال .2

او  اديمي اسم البرنامج األك .3

 المهني 
 كالوريوس فيزياء  ب

 فيزباء طبية -فيزياءالعلوم   –بكالوريوس علوم  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5

   سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2020/ 2/ 6 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  لبرنامجخرجات ام  .10
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  االهداف المعرفية . ا-أ

         -1أ

 -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

         - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 

 

 

 لوجدانية والقيمية : االهداف ا-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم     
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د    

 م والتعل  التعليمئق طرا         

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم           

 

 

 

 بنية البرنامج   .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة  اسم المقرر أو المساق

 عملي  نظري    
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد( كلية أو باللقة بااللتحاق األنظمة المتع ع)وض معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى
 مقرراسم ال رمز المقرر 

 أساسي

 ياري أم اخت

 االهداف المعرفية 
االهداف المهاراتية  

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية  

 والقيمية

تأهيلية  المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 ( التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .2

 الفيزياء الطبية – رابعةالمرحلة ال – وية الحيرات المستشع فيزياء اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021-2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .5

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

  عملي: ال يوجد 

 02/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 خالل تطبيق املبادئ واألساليب والتقنيات الفيزايئية  ئيسية للفيزايء احليوية منتوفري فهم أساسي للمفاهيم الر  -أ

 واحلياة   طبودورها يف ال  لفة من املستشعراتنواع املختالرتكيز على جعل الطلبة قادرين على حتديد ال  -ب

 متكني الطلبة من حل املشكالت اليت تغطي تطبيقات الفيزايء يف األنظمة البيولوجية  -ج

 وامكانية استخدامها يف اجملالت الطبية  فهم طريقة عمل النواع املختلفة للمستشعرات   -د

ن استخدام هذه املعلومات  يف جمال عملهم املستقبلي اضافة اىل جمالت البحث العلمي والتجارب العملية مبا  متكني الطلبة م -ه
 يسهم يف خدمة اجملتمع وتطوير واقع التعليم فيه 

 
 

ن الطالب تحقيقها  التعلم المتوقعة ميوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات  

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 الحياتبة المستشعرات فيزياء مادة  تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 معرفة الطالب للرابط بين العلوم المختلفة وخاصة علوم الحياة والفيزياء   -2أ

 ية الحية باستخدام مفاهيم الفيزباء مشكالت االنظمة البايلوجوتفسير على حل تمكين الطالب   -3أ
 تحليل االنظمة البايلوجية باستخدام الفيزياء   -4أ

 

  تية الخاصة بالمقرراالهداف المهارا  -ب 

 االجزاء المختلفة للمستشعرات الحيوية  درة على فهم الق – 1ب 

ت االستخدام لكل نوع  وطريقة عملها ومجاال امكانية التمييز بين االنواع المختلفة لهذه المستشعرات  -2ب 

 منها 

 القدرة على استخدام المادة العلمية وتطبيقها في مجاالت العمل المستقبلية   -3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة طريقة -

 جماعية المشاركة في الحوارات ال وتشجيع الطلبة علىلتكنولوجيا الحديثة للتعليم  استخدام ا -
   لمناقشة المادة العلمية تشكيل المجاميعلى التعلم الذاتي و تشجيع الطلبة ع -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  -1

 لمحاضرة  خالل فترة ا المشاركة في مناقشة المادة العلمية -2

 الواجبات البيتية  -3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تجسيد االفكار والمفاهيم المجردةمن  طالب كين التم -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 كة المعلومات مع زمالئه الطلبة وتصحيح الفهم الخطأ التشجيع نحو العمل الجماعي ومشار -3ج

   لدى الطلبة وحثهم على النشاط وااليجابية لمتوليد الحاجة الذاتية للتع -4ج

 م  طرائق التعليم والتعل    

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -1

 الواجبات   قشات الجماعية وحلالمنا -2
 ة المناسبة خلق اجواء المنافسة بين الطلبة وعالج الفروفات الفردية باستخدام الوسائل التعليمي -3

  
 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية و)اليومية و النظري االختبارات       
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 م المكتسبة توظيف العلو  -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة   -3د 

 في مجال عملهم المستقبلي   والمهارات المكتسبة المعلومات  الطلبة من استخدامتمكين   -4د 
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 التحتية   البنية .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
Biosensors: Theory and Applications by D. Buerk 
(1995) 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1) Biosensors by J. Cooper and A. Cass, Oxford 

University Press (2004) 

2) Chemical Sensors and Biosensors by B. Eggins, 

Wiley & Sons (2007) 

 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
ة عن تراكيب مقدم

 لمستشعرات وطبيعة ا
Introduction  

المحاضرة +  

 مناقشة 
ات  اختبار

 تحريرية

2 2 
وتكوين  معرفة تركيب 

 مستشعرات لا
Definitions of sensors   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 2 
اهمية المستشعرات في  

 علوم الحياة
Importance of sensors 

in biology   المحاضرة = 

4 2 
معرفة الطرق المختلفة  

 تصنيف المستشعرات  ل
Classification of 

sensors 
المحاضرة +  

 قشة منا
= 

5 2 
متغيرات  التعرف على

 ووظائفها  المستشعرات
Parameters of sensors   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 2 
مبادئ الفيزياء فهم 

متعلقة بالمستشعرات  ال

 وعملها

Physical transducing 

principles for sensors 
 المحاضرة  

= 

7 2 
التعرف على 

 مستشعرات الجاذبية 
Gravimetric sensors     المحاضرة 

= 

8 2 
التعرف على 

 المستشعرات الكهربائية
Electrical sensors   المحاضرة 

= 

9 2 
التعرف على 

المستشعرات  

 الكهروكيميائية  

Electrochemical 

sensors 
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
لمستشعرات  معرفة ا

 البصرية  
Optical sensors     + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 2 
نانوية  يب الالتراكمعرفة 

في   دمةالمستخ

 المستشعرات  

Nanostructured 

materials for sensors 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2 
معرفة المستشعرات التي  

تعتمد المواد الالعضوية  

 كوينهافي ت 

Sensors based on 

inorganic materials   
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 2 
معرفة المستشعرات التي  

العضوية  تعتمد المواد 

 في تكوينها

Sensors based on 

organic materials 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

14 2 
  مستشعراتفهم 

المعتمدة   البخارالعضوية

 Calixarenesعلى 

Organic vapor sensors 

based on Calixarenes   
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

15 2 
غشية لالتعرف على ا

 مركبة للتحسس الحيوي ال

Composite membranes 

for biosensing    
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 

فيزياء  مادة مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 الحياتية المستشعرات 

 

 سيخطة تطوير المقرر الدرا .12

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 

ة  ة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبييث استخدام االساليب الحد اضافة الى ذلك . لتطوير المنهجوتقنيات حديثة 

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

 


