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 الكتب المقررة المطلوبة  -1
Biophysics: An Introduction by R. Glaser, Springer 
(2000) 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1) Physics in Biology and Medicine by P. Davidevits, 
Academic Press  (2007.)  

2) Molecular and Biological Physics of Living 
Systems by R. Mishra, Academic Press  (2005.)  

3) Living Systems by L. Margorlis and A. Robinson 
(2007) 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
معرفة التفاعالت  

 االيونية والجزيئبة 
Molecular and ionic 

interactions 
المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
استيعاب الظواهرالبينية 

وخصائص االغشبة  

 المحيطة بالخاليا الحية 

Interfacial Phenomena 

and membranes   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 2 
فهم الشد السطحي  

 والبيني  
Surface and Interfacial 

Tensions   المحاضرة = 

4 2 
مراجعة التراكيب  

 الجزيئية لالغشية 
Molecular Structures of 

Membranes 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
التعرف على الخصائص  

 الميكانيكية لالغشبة
Mechanical Properties 

of Membranes 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
التعرف على مبادئ  

 عمل االجهزة العصبية
Introductory Concepts 

of Nervous Systems 
 المحاضرة  

= 

7 2 
استيعاب نظرية  

هودجكن هاكسلي وجهد  

 العمل

Action Potential and 

Hodgkin Huxley Theory 
 المحاضرة  

= 

8 2 
التعرف على تركيب 

 القلب ووظائفه 
Structure of Heart and 

Its Functions 
 المحاضرة 

= 

9 2 
تمكين الطالب من معرفة  

 ميكانيك سلوك الموائع
Biomechanics of Fluid 

Behavior 
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
معرفة ديناميكية الموائع 

 ودوران الدم 
Fluid Dynamics and 

Blood Circulation    
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

11 2 
فهم المبادئ االساسية  

 لكيكانيك جسم االنسان
Biomechanics of Human 

Body 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2 
اسنيعاب تركيب 

 ووظائف االنسجة 
Structure and Functions 

of Tissues 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 2 
معرفة الخصائص  

البايلوجية للهيكل 

 العظمي 

Biological Properties of 

Skeleton   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

14 2 
فهم قوانين الميكانيك  

الخاصة بحركة المفاصل  

 والعضالت  

Biomechanics of Joints 

and Muscles   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

15 2 
التعرف على بصريات  

 العين  
Optics of the Eye       + المحاضرة

 مناقشة 
= 



الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

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

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 

مادة فيزياء االنظمة مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 الحية 
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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

 

 

 


