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 بيولوجيا الخلية: مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 بيولوجيا الخلية
Cell Biology   

2.  
 المقرر ورقمه رمز

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

 األولالفصل  -ثانيالالمستوى 

Second level - First semester 

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 (1بيولوجي عام )

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 مقرر عام لكل برامج قسم العلوم الحياتية 

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
االساسية العلمية و)المصطلحات والمفاهيم  اللغة العربية

 باللغة االنجليزية(

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام والزامية الحضور -فصلي

10.  

 مواصفات المقررمعد)و( 
Prepared By 

 د. بشرى الخطيب

 د. اسهار خليل

  د. بشير العفيري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
2020/2021 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

اعطاء الطالب المعلومات بالخلية كوحدة اولية في بناء الكائن الحي والتعريف  الى المقرر هذا يهدف

للوحدة  التركيب األساااااسااااي الوظيفة و فه معرفة و والمعارف األساااااسااااية في عل  الخلية التي تمكن  من 

التي تجري على مستوى كل  المختلفة ه  الفعاليات الحيويةأوايضاً اإللما  بالمختلفة,  الخلوية و محتوياتها

لضرورية لترسيخ المفاهي  . كذلك يهدف هذا المقرر الى تمكين الطالب من اجراء التجارب المعملية اعضي 

 .النظرية

 

iii. مخرجات تعل  المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -  بتمكن والتركيب االساسي ألي خلية المفاهيم العلمية األساسية في علم الخلية المبادئ و عرضستي . 
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a2 -   يات الخلوية العضالخاليا بدائية النواة و الخاليا حقيقية النواة و كذلك الفروق بين بين يشرح بوضوح الفروق

ً  تركيبيا     .و وظيفيا

-a3  شككككامل عكس فهم وإلمام المتعلقة بعلم الخلية بشكككككل يالمعلومات والمعارف العلمية بين مختلف يربط

 . بهذا العلم

b1 - و بااالنطاااااااااط الكيموحيوي  ويربطهككا بتركيبهككا المختلفككة فسككككككر العمليككات الحيويككة المختلفككة للعضككككككيككاتي

 . للخلية وللكائن الحي ككل والفسيولوجي

b2-  المعرفة التركيبية والوظيفية للخلية و  لوية المختلفة مقارنة علمية سككليمة مسككتندا  علىنواع الخاأليقارن بين

 . عضياتها

c1 - المتعلقة بتركيب و خصككائ   يسككتخدم األدوات المعملية المتوفرة لتوضككيث وا بات المعارف النظرية

 الخاليا. ونشاط

c2 -    يحلل النتائج المعملية المتعلقة بهذا العلم بشكل علمي سليم. 

d1 -  يستخدم التقنيات والبرامج الحديثة المتوفرة التي ترسخ وتطور من مفاهيم هذا العلم. 

- d2   الورقية واإللكترونية. العلمية يجيد كتابة التقارير العلمية في مجال علم الخلية مستخدما  المصادر 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعل  للبرنامج تعل مخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعل  المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعل  المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  المفاهيم العلمية األساسية في علم يستعرض المبادئ و

 .بتمكن الخلية والتركيب االساسي ألي خلية

المادة تدرس للشعب  الثالث في قسم العلوم 

الحياتية ببرامجها المختلفة لذلك لم تكتب 

 الموائمة

a2 –  يشككككككرح بوضككككككوح الفروق بين الخاليا بدائية النواة و

يات الخاليا حقيقية النواة و كذلك الفروق بين  العضكككككك

 الخلوية تركيبيا  و وظيفيا .

المادة تدرس للشعب  الثالث في قسم العلوم 

الحياتية ببرامجها المختلفة لذلك لم تكتب 

 الموائمة

a3–  يربط بين مختلف المعلومكككات والمعكككارف العلميكككة

المتعلقة بعلم الخلية بشكككككككل يعكس فهم وإلمام شككككككامل 

 بهذا العلم.

في قسم العلوم  المادة تدرس للشعب  الثالث

الحياتية ببرامجها المختلفة لذلك لم تكتب 

 الموائمة

b1 -  يفسكككككر العمليات الحيوية المختلفة للعضكككككيات المختلفة

كيموحيوي  ل لنشكككككككككاط ا بهكككا و بكككا ي ترك ب ويربطهكككا 

 والفسيولوجي للخلية وللكائن الحي ككل.

المادة تدرس للشعب  الثالث في قسم العلوم 

المختلفة لذلك لم تكتب الحياتية ببرامجها 

 الموائمة

b2-  يقككارن بين األنواع الخلويككة المختلفككة مقككارنككة علميككة

سليمة مستندا  على المعرفة التركيبية والوظيفية للخلية 

 وعضياتها.

المادة تدرس للشعب  الثالث في قسم العلوم 

الحياتية ببرامجها المختلفة لذلك لم تكتب 

 الموائمة

c1-  األدوات المعملية المتوفرة لتوضيث الوسائل و يستخدم

وا بات المعارف النظرية المتعلقة بتركيب و خصككككائ  

 ونشاط الخاليا.

المادة تدرس للشعب  الثالث في قسم العلوم 

الحياتية ببرامجها المختلفة لذلك لم تكتب 

 الموائمة

c2-  يحلل النتائج المعملية المتعلقة بهذا العلم بشككككككل علمي

 سليم.

المادة تدرس للشعب  الثالث في قسم العلوم 

الحياتية ببرامجها المختلفة لذلك لم تكتب 

 الموائمة
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1-   يسككككككتعرض المبكككادئ و المفكككاهيم

العلمية األسككككاسككككية في علم الخلية 

ية  والتركيب االسكككككككاسككككككي ألي خل

 .بتمكن

 المحاضرة التفاعلية -1
 والمناقطة الحوار -2
 الذهني العصف -3
 المطكالت حل -4
 والمها  المطروعات-5

 والتكاليف
الذاتي التعل  -6  

 واجبات و تكاليف 

 امتحان شفهي 

 والمناقشة

 امتحان نصفي 

 كوز 

 امتحان نهائي 

  اسااتطااارة ال ميل في

التخصاااا  في جود  

 المقاالت.

a2-   يشرح بوضوح الفروق بين الخاليا

الخاليكككا حقيقيكككة بكككدائيكككة النواة و 

النواة و كذلك الفروق بين العضيات 

 الخلوية تركيبيا  و وظيفيا .

 المحاضرة التفاعلية -1
 والمناقطة الحوار -2
 الذهني العصف -3
 المطكالت حل -4
 والمها  المطروعات-5

 والتكاليف
 الذاتي التعل  -6

 واجبات و تكاليف 

 امتحان شفهي 

 والمناقشة

 امتحان نصفي 

 كوز 

 نهائي امتحان 

  استطارة ال ميل في

التخص  في جود  

 المقاالت.

-a3  لومكككات ع م ل لف ا مخت ين  ب يربط 

والمعكككارف العلميكككة المتعلقكككة بعلم 

الخليككة بشكككككككككل يعكس فهم وإلمككام 

 شامل بهذا العلم.

 المحاضرة التفاعلية -1
 والمناقطة الحوار -2
 الذهني العصف -3
 المطكالت حل -4
 والمها  المطروعات-5

 والتكاليف
 الذاتي التعل  -6

 واجبات و تكاليف 

 امتحان شفهي 

 والمناقشة

 امتحان نصفي 

 كوز 

 امتحان نهائي 

  استطارة ال ميل في

التخص  في جود  

 المقاالت.

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة  انيا: 

d1-  يسككككككتخككدم التقنيككات والبرامج الحككديثككة المتوفرة التي

   .ترسخ وتطور من مفاهيم هذا العلم

المادة تدرس للشعب  الثالث في قسم العلوم 

الحياتية ببرامجها المختلفة لذلك لم تكتب 

 الموائمة
d2-  يجيككد كتككابككة التقككارير العلميككة في مجككال علم الخليككة

 الورقية واإللكترونية.العلمية مستخدما  المصادر 

المادة تدرس للشعب  الثالث في قسم العلوم 

الحياتية ببرامجها المختلفة لذلك لم تكتب 

 الموائمة
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Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يفسككككككر العمليكككات الحيويكككة المختلفككة

بتركيبها للعضكككككيات المختلفة ويربطها 

و بالنشاط الكيموحيوي والفسيولوجي 

 للخلية وللكائن الحي ككل.

 والمناقطة الحوار -1
 الذهني العصف -2
 المطكالت حل -3

 العروضو المحاكاة -4
 العملية

 والمها  المطروعات -5
 والتكاليف

 الذاتي التعل  -6
 التعاوني التعل  -7

 خارطة المفاهيم -8

 واجبات و تكاليف 

  شفهيامتحان 

 والمناقشة

 كوز 

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي 

 

b2-   يقككارن بين األنواع الخلويككة المختلفككة

مقارنة علمية سككككككليمة مسككككككتندا  على 

المعرفككة التركيبيككة والوظيفيككة للخليككة 

 وعضياتها.

 والمناقطة الحوار -1
 الذهني العصف -2
 المطكالت حل -3

 العروضو المحاكاة -4
 العملية

 والمها  المطروعات -5
 والتكاليف

 الذاتي التعل  -6
 التعاوني التعل  -7

 خارطة المفاهيم -8

 واجبات و تكاليف 

 امتحان شفهي 

 والمناقشة

 كوز 

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي 

 

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة   الثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- األدوات المعملية  الوسائل و يستخدم

المتوفرة لتوضككككيث وا بات المعارف 

الكنكظكريكككة الكمكتكعكلكقكككة بكتكرككيكككب و 

 خصائ  ونشاط الخاليا.

العملي التطبيق -1  

 2- التعل  الذاتي 

  التعاوني التعلم -3
ال مالء بين الخبرات تبادل -4  

  عملي ل ي  االداء ا ي ق ت
 في المعمل ونتيجت 

  عملي امتحان

 شفهيتطبيقي و

 والمناقشة

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي 

  

c2-  يحلل النتائج المعملية المتعلقة بهذا

 العلم بشكل علمي سليم.

العملي التطبيق -1  

 والمناقطة الحوار -1
 الذهني العصف -2
 المطكالت حل -3

 الذاتي التعل  -5

  عملي ل ي  االداء ا ي ق ت
 في المعمل ونتيجت 

 امتحان شفهي 

 والمناقشة

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي 
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 التعاوني التعل  -6
 

     لتقويم:التدريس وا ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1-  يستخدم التقنيات والبرامج الحديثة

المتوفرة التي ترسخ وتطور من مفاهيم 

   .هذا العلم

 العروضو المحاكاة -1
 العملية

 المطروعات والمها -2
 والتكاليف

 الذاتي التعل  -3
 التعاوني التعل  -4

    تكككقكككويكككم الكككعكككروض

 التقديمية

    تقويم نتائج الزيارات

 الميدانية

 

d2-  يجيد كتابة التقارير العلمية في مجال علم

الورقية العلمية الخلية مستخدما  المصادر 

 واإللكترونية.

 العروضو المحاكاة -1
 العملية

 المطروعات والمها -2
 والتكاليف

 الذاتي التعل  -3
 التعاوني التعل  -4

   المناقشة 

     تكككككقكككككويكككككم االوراق

الفصكككككلية المرتبطة 

 بالموضوع

 

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

الوحدة 

 (األولى(

تأريخ  العلم 

واهميته 

وارتباطه 

بالعلوم األخرى 

 ونظرية الخلية

  نبككذة تككأريخيككه عن تطور علم الخليككة

ومسككككاهمة العلماء العرل والمسككككلمين 

 في ذلك

  تعريف بالعلم ومجاله واهميته وعالقته

 بالعلوم األخرى

  نظريكككة الخليكككة وجوانكككب القصكككككككور

 واالضافات التي اضيفت اليها

2 4 
a1, a2, 

a3, d2 

2 

الوحدة 

 (الثانية(

الفروق 

األساسية بين 

انواع الخاليا 

 المختلفة

  مقككدمككة عن البنيككة الخلويككة العككامككة و

 الكائنات تحت الخلوية 
  الخاليككا البككدائيككة وحقيقيككة الفرق بين

 النواة

 والفرق بين الخاليا الحيوانية والنباتية 
  التقنيااات المختلفااة المساااااااتخاادمااة في

 الدراسة الخلوية

2 4 
a1, a2, 

a3, b2, 

d2 
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3 

الوحدة 

 (الثالثة(

الجزيئات 

البيولوجية في 

الخلية, 

خصائصها 

 ووظائفها

 الصيغة العامة : المواد الكربوهيدراتية 

 لها وانواعها ودورها التركيبي والوظيفي

 في الخلية 

 :الصيغة العامة لها وانواعها  :  اللبيدات

 ودورها التركيبي والوظيفي في الخلية 

  الصيغة العامة لها : البروتينية المواد

وانواعها ودورها التركيبي والوظيفي في 

 . الخلية

 وظيفتها –انواعها  :األن يمات- 

 آلية عملها.  -يماتها الرئيسيةتقس

   األحماض النووية: مقدمة عن تركيبها

 وانواعها والفروق بينها. 

  عمليات األيض : هدفها وانواعها

 وخصائصها

3 6 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d2 

4 

الوحدة 

 (الرابعة(

األغشية 

الخلوية 

والجدار 

 الخلوي

  البنيااااة التركيبيااااة لخلطااااااايااااة الخلويااااة

المختلفة لها وخصااااااائ  هذ  والمكونات 

 .المكونات

   التااادري في افتراض النمااااذي التركيبياااة

لخلطية حتى الوصول للنموذي المعروف 

 ً   .حاليا

  الفعاليات الخلوية التي تحصل عبر الغطاء

 . (انواع النقل الخلوي )الخلوي 

  التحورات المختلفااااة للغطاااااااااااء الخلوي

 ليتناسب مع مكان  ووظيفت . 

 بنيت  وخصاااااااائ  تركيب   الجدار الخلوي

 ووظائف . وكيفية تكوين 

3 6 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d2 

6 

الوحدة 

 (الخامسة(

عضيات 

الخلية, تركيبها 

 ووظيفتها

  الطبكة األندوبال مية: تركيبها وانواعها

واهميتها و النطاط الخلوي الذي يت  من 

 خاللها.

  الريبوسومات: تركيبها وانواعها

 للخلية وخارجها.ووظيفتها واهميتها 

  وآلي  عمل  جها  كولجي: تركيب- 

وطكل  في الخاليا  -وظائف  المتعددة

 المختلف تبعاً لوظيفة الخلية.

  الليسوسومات: تركيبها وكيفية تكوينها

 وانواعها واهميتها للخلية وآلية عملها.

  االجسا  التأكسدية: منطأها ومحتواها

 ووظيفتها ودورها في الخلية.

 خلوية: انواعها ووظيفة كل الفجوات ال

 نوع والمي ات التركيبية لكل نوع.

  الميتوكندريا: تركيبها واطكالها المختلفة

الوظائف الحيوية المختلفة التي تجري  –

2 4 
a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d2 
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من خاللها مع التركي  على عملية التنفس 

 وانتاي الطاقة.

   الهيكل السيتوبال مي: تعريفي  و بنيت

 -يةالتركيبية والج يئية واهميت  للخل

البنية التركيبية لكل من األسواط 

دور الهيكل الخلوي  -واألجسا  القاعدية

 في االنقسا  الخلوي

7 

الوحدة 

 (السادسة(

 النواة

 واطكالها  ووظيفتها التركيب العا  النواة

 في الخاليا المختلفة. 

  مكونات واج اء النواة مع خصائ  كل

 .ج ء 

  االحماض النووية والفروق انواع

 التركيبية والوظيفية بينها.

 وبنيتها الج يئية.المادة الوراثية  طبيعة 

   والفعاليات النووية المختلفة من تكاثر

 ونسخ وليرها.

2 4 
a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28  

 
 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات  انيا:

 الرقم

Order 

 التجارل العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 

  ية للخلية بدائية النواة مقدمة في التراكيب االسكككككككاسكككككك

التراكيب االسكككككككاسككككككية للخلية النباتية  -وحقيقية النواة

 والحيوانية من خالل المجسمات التوضيحية والشرائث
1 3 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c1, 

d1 

2 

  نماذج من خاليا نباتية توضككككككث تالئم تركيب الخلية مع

 خالل شرائث موضحةوظيفتها من 
 توضكككث تالئم تركيب الخلية مع  حيوانية نماذج من خاليا

 وظيفتها من خالل شرائث موضحة

2 6 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c1, 

d1 

3 

 واالسككككموزية المعتمدة االنتشككككار  تيتجربة معملية لعملي

 :عبر االغشية الخلوية من خاللعلى التراكيز والحاصلة 

وتجربة الهطااااطاااية لخاليا  -تجربة البلمزة لخاليا نباتية
 . الد  الحمراء

1 3 
a3, b1, 

c1, c2, 

d1 

4 

 كيفية تحضير المحاليل المختلفة بتراكي  معينة. 

  فه  طريقة : عملية الفصااااااال الخلوي بتقنية الطرد المرك ي

ً تجربااة تاادري الساااااااكر تطبيق التقنيااة في تجربااة  -و  نظريااا

PCV  (  الخلوي المضغوطالحج) 

1 3 
a3, b1, 

c1, c2, 

d1 
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6 

تجربككة معمليككة لكيفيككة العككد الخلوي تطبل على عمليككة عككد 

 الخاليا الدموية الحمراء بواسطة شريحة الهيموسيتوميتر

 
1 3 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1 

7 

اس ابعككاد الخاليككا وايجككاد حجمهككا يككتجربككة معمليككة لكيفيككة ق

المسكككرحية والمسكككطرة تطبل من خالل اسكككتخدام المسكككطرة 

 العينية لقياس ابعاد خاليا شرائث جاهزة ومحضرة
1 3 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1 

8 

استخدام طريقة الصبغ الخلوي الحيوي في دراسة العضيات 

: 

صباغة البالستيدات في الخاليا الحارسة المحضرة يدويا  

 في خاليا بطانه الخد صباغة الميتوكندريا -اليودصبغة ب

.جانوس أخضرصبغة ب  

 

1 3 
a3, b1, 

c1, c2, 

d1 

9 

تجربة معملية الستخالص الصبغات النباتية الخلوية وتحديد 

واستخدام المعادالت  كميتها عن طريقة جهاز المطياف

 الكيميائية الخاصة بها.
1 3 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1 

10 
تجربة معملية لفصل الصبغات الخلوية بطريقة 

  الكروماتوجراف الورقي 
1 3 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1 

 3 1 مراجعه 11
a3, c1, 

c2, 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 11 36 === 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقطة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المطكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمها  المطروعات projects 

  الذاتي التعل Self-learning 

  التعاوني التعل Cooperative Learning  

 ال مالء بين الخبرات تبادل 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع التكليف 
 )فردي/ تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

فصاااالية تتعلق بعمل خالصااااة معرفية الحد اوراق  1
 )نظري(. يتم اختيارها حينها مواضيع المقرر

  W3, 11 5 فردي

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1, 

d2 

 الحد المواضاااااايع المرتبطة بالمقرر عرض تقديمي 2

 )نظري( يتم اختيارها حينها
 W15 5 فردي

a1, a2, 

a3, b1, 
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b2, d1, 

d2 

جدارية لخنواع عمل طااااااارائا ومجسااااااامات ولوحات  3
 5 جماعي الخلوية المختلفة )عملي(

تسلم نهاية 

الفصل 

 الدراسي

a2, b2, 

c1, d1 

 === == Total Score  15 إجمالي الدرجة 

 

i.  التعل  تقيي Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم أسوع

Week due 
 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 )نظري( التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
W3, 11, 

W15 
10 6.5% 

a1, a2, a3, 

b1, b2, d2 

 W5 5 3.5% )نظري( Quiz (1) كوز 3
a1, a2, a3, 

b1, b2, d2 

 
 )نظري( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam(theoretical) 
W9 20 13% 

a1, a2, a3, 

b1, b2, d2 

 W12 5 3.5% )نظري( Quiz ( 2) كوز 
a1, a2, a3, 

b1, b2, d2 

4 
 اختبار نهاية الفصل )نظري( 

Final Exam (theoretical) 
 %40 60 االخير

a1, a2, a3, 

b1, b2, d2 

5 
 )عملي( االنشطة

 Tasks and Assignments 
الفصل نهاية 

 الدراسي
5 3.5% 

a2, b2, c1, 

d1 

6 
 اختبار نصف الفصل )عملي(

Midterm Exam (practical) 
W6 10 6.5% 

a1, a2, a3, 

b1, b2, c2 

 تقييم اداء التجارل المعملية )عملي( 
كل اسابيع 

التجارل 

 العملية

5 3.5% 
a3, b2, c1, 

c2, d1 

7 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
 %20 30 االخير

a1, a2, a3, 

b1, b2, c2 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 تزيد عن مرجعين( ) ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 (. علم الخلية. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. عمان االردن.2000شكارة مكرم ضياء. ) •

 

 Alberts et al., (2014): Essential cell biology. 4th edition. Garland Science . 

 :Essential References المراجع المساندة .2
 ( 2000الفيصل عبد المحسن .).الخلية التركيب الدقيل والوظائف. االهلية للنشر والتوزيع. عمان االردن 
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 لفتاح محموداعبد  الطرطابىو  منير على  لجن ورياالخطاب  فهمي إبراهي  و  و البنهاوي محمود احمد. 

 .جمهورية مصر العربيةالقاهرة.   .دار المعارف . الخلية عل    .(1991)

 .Electronic Materials and Web Sites etc اإلنترنت... المصادر اإللكترونية ومواقع .3

 https://www.commonsense.org/education/app/cell-and-cell-structure 

 https://bmcmolcellbiol.biomedcentral.com/ 

 

ii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائا الجامعة يت  كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحر  في حال عد  الوفاء بذلك.75يلت   الطالب بحضور  -
يقد  أستاذ المقرر تقريرا بحضور ولياب الطالب للقس  ويحر  الطالب من دخول االمتحان في حال تجاو   -

 % ويت  اقرار الحرمان من مجلس القس .25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب حضااور المحاضاارة إذا تأخر لمدة ربع ساااعة لثال  مرات في الفصاال الدراسااي يسااما -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلت ا وعند عد  ، عن ثال  مرات يحذر طفويا من أستاذ المقرريادة  

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسما للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائا الخاصة بنظا  االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمهايحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  -
 وتسليمها.

 يحر  من درجة التكليف الذي تأخر في تسليم . المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسلي  التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة طؤون الطالب. علي  في حال ثبوت قيا  الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمطاريع يحر  من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيا  الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عن  تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود طخ  ينتحل طخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدا  الموبايل أو مواعيد تسلي  التكليفات ..... الخ -
 

 

 

 

 

(1اللغة اإلنجليزية )مقرر: .2021\2020العام الجامعي:   
 

 بيولوجيا الخلية :خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name 

 بشرى الخطيب د.

 د. بشير العفيري                

 د. اسهار خليل               

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 جامعة صنعاء -كلية العلوم

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 اال نين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

https://www.commonsense.org/education/app/cell-and-cell-structure
https://bmcmolcellbiol.biomedcentral.com/
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 البريد اإللكتروني
E-mail 

Alkhateeb.bushra@gmai

l.com 

Dr.asharkhalil@gmail.co

 m 

      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 المقرراسم   .1
Course Title 

 بيولوجيا الخلية

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1   3 

 الدراسيالمستوى والفصل   .4
Study Level and Semester األولالفصل  -ثانيالمستوى ال 

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 (1بيولوجي عام )

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 مقرر عام لكل برامج قسم العلوم الحياتية

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
اللغة العربية )المصطلحات والمفاهيم العلمية واالساسية 

 باللغة االنجليزية(

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course كلية العلوم -قاعات الحرم الجامعي 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii. وصف المقرر Course Description: 

اعطاء الطالب المعلومات التعريف بالخلية كوحدة اولية في بناء الكائن الحي و الى المقرر هذا يهدف

للوحدة  التركيب األساااااسااااي الوظيفة و فه معرفة و والمعارف األساااااسااااية في عل  الخلية التي تمكن  من 

التي تجري على مستوى كل  المختلفة ه  الفعاليات الحيويةأوايضاً اإللما  بالمختلفة,  الخلوية و محتوياتها

لضرورية لترسيخ المفاهي  ب من اجراء التجارب المعملية ا. كذلك يهدف هذا المقرر الى تمكين الطالعضي 

 .النظرية

 

mailto:Alkhateeb.bushra@gmail.com
mailto:Alkhateeb.bushra@gmail.com
mailto:Dr.asharkhalil@gmail.com
mailto:Dr.asharkhalil@gmail.com
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iv.  مخرجات تعل  المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -  بتمكن والتركيب االساسي ألي خلية المفاهيم العلمية األساسية في علم الخلية المبادئ و عرضستي . 

a2 -   العضككككككيات الخاليا بدائية النواة و الخاليا حقيقية النواة و كذلك الفروق بين بين يشككككككرح بوضككككككوح الفروق

ً  الخلوية تركيبيا     .و وظيفيا

-a3  شككامل عكس فهم وإلمام المتعلقة بعلم الخلية بشكككل يالمعلومات والمعارف العلمية بين مختلف يربط

 . بهذا العلم

b1 - ياتي فة للعضكككككك ية المختل يات الحيو فة فسككككككر العمل ها المختل و باالنطاااااااااط الكيموحيوي  ويربطها بتركيب

 . للخلية وللكائن الحي ككل والفسيولوجي

b2-  لوية المختلفة مقارنة علمية سليمة مستندا  على المعرفة التركيبية والوظيفية للخلية و نواع الخاأليقارن بين

 . عضياتها

c1 - المتعلقة بتركيب و خصككائ   يسككتخدم األدوات المعملية المتوفرة لتوضككيث وا بات المعارف النظرية

 الخاليا. ونشاط

c2 -    يحلل النتائج المعملية المتعلقة بهذا العلم بشكل علمي سليم. 

d1 -  يستخدم التقنيات والبرامج الحديثة المتوفرة التي ترسخ وتطور من مفاهيم هذا العلم. 

- d2   الورقية واإللكترونية. العلمية يجيد كتابة التقارير العلمية في مجال علم الخلية مستخدما  المصادر 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

 (الوحدة األولى(

تأريخ  العلم 

واهميته وارتباطه 

بالعلوم األخرى 

 ونظرية الخلية

  نبذة تأريخيه عن تطور علم الخلية ومسكككككككاهمة العلماء

 العرل والمسلمين في ذلك

 تعريف بالعلم ومجاله واهميته وعالقته بالعلوم األخرى 

  وجوانب القصككور واالضككافات التي اضككيفت نظرية الخلية

 اليها

 

 

W1 

 

 

2 

2 

 (الوحدة الثانية(

الفروق األساسية 

بين انواع الخاليا 

 المختلفة

  مقدمة عن البنية الخلوية العامة و الكائنات تحت الخلوية 

 الفرق بين الخاليا البدائية وحقيقية النواة 

 والفرق بين الخاليا الحيوانية والنباتية 

 التقنيات المختلفة المستخدمة في الدراسة الخلوية 

 

W2 

 

 

2 

3 

 (الوحدة الثالثة(

الجزيئات 

البيولوجية في 

الخلية, خصائصها 

 (1) ووظائفها

  المواد الكربوهيدراتية:  الصيغة العامة لها وانواعها ودورها

 التركيبي والوظيفي في الخلية 

  ودورها التركيبي اللبيدات: : الصيغة العامة لها وانواعها

 والوظيفي في الخلية .

 

 

 

W3 

 

 

 

 

2 

 (الوحدة الثالثة( 4
  المواد البروتينية : الصكككيغة العامة لها وانواعها ودورها

 التركيبي والوظيفي في الخلية.
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الجزيئات 

البيولوجية في 

الخلية, خصائصها 

 (2ووظائفها )

  قسكككككيماتها الرئيسكككككيةت -ظيفتهاو –األنزيمات: انواعها-  

 آلية عملها.

W4 2 

5 

 (الوحدة الثالثة(

الجزيئات 

البيولوجية في 

الخلية, خصائصها 

 (3ووظائفها )

 

  األحماض النووية: مقدمة عن تركيبها وانواعها والفروق

 بينها. 

 .عمليات األيض : هدفها وانواعها وخصائصها 

 

 

W5 

 

 

2 

7 

 (الوحدة الرابعة(

األغشية الخلوية 

 والجدار الخلوي

(1) 

  البنية التركيبية لخلطاااااااية الخلوية والمكونات المختلفة لها

 وخصائ  هذ  المكونات.

   التدري في افتراض النماذي التركيبية لخلطية حتى الوصول

 للنموذي المعروف حالياً.

 

 

W6 

 

 

2 

9 

 (الوحدة الرابعة(

األغشية الخلوية 

 والجدار الخلوي

(2)  

  الفعاليات الخلوية التي تحصاااال عبر الغطاااااء الخلوي ) انواع

 النقل الخلوي المختلفة(. 

   ن ناسااااااااب مع مكا فة للغطاااااااااء الخلوي ليت التحورات المختل

 ووظيفت . 

W7 2 

10 

 (الوحدة الرابعة(

األغشية الخلوية 

 والجدار الخلوي

(3)  

   كيفيااة تكويناا  -الجاادار الخلوي: بنيتاا  وخصااااااااائ  تركيباا- 

 W8 2 وظائف 

  
 االمتحان النصفي 

W9  

11 

 (الوحدة الخامسة(

عضيات الخلية, 

 تركيبها ووظيفتها

(1)  

  الطبكة األندوبال مية: تركيبها وانواعها واهميتها و النطاط

 الخلوي الذي يت  من خاللها.

  الريبوسومات: تركيبها وانواعها ووظيفتها واهميتها للخلية

 وخارجها.

W10 2 

12 

الخامسة(الوحدة  ) 

عضيات الخلية, 

 تركيبها ووظيفتها

(2)  

  وطكل   -وظائف  المتعددة -جها  كولجي: تركيب  وآلي  عمل

 في الخاليا المختلف تبعاً لوظيفة الخلية.

  الليسوسومات: تركيبها وكيفية تكوينها وانواعها واهميتها

 للخلية وآلية عملها.

 ودورها في  االجسا  التأكسدية: منطأها ومحتواها ووظيفتها

 الخلية.

W11 2 

13 

 (الوحدة الخامسة(

عضيات الخلية, 

 تركيبها ووظيفتها

(3)  

  الفجوات الخلوية: انواعها ووظيفة كل نوع والمي ات

 التركيبية لكل نوع.

  الوظائف الحيوية  –الميتوكندريا: تركيبها واطكالها المختلفة

المختلفة التي تجري من خاللها مع التركي  على عملية 

 التنفس وانتاي الطاقة.

W12 2 
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14 

 (الوحدة الخامسة(

عضيات الخلية, 

 تركيبها ووظيفتها

(4)  

  يئية الهيكل السااااااايتوبال مي: تعريفي  و بنيت  التركيبية والج

واألجسااا  لبنية التركيبية لكل من األسااواط ا -واهميت  للخلية

 ور الهيكل الخلوي في االنقسا  الخلويد -القاعدية
W13 2 

15 
الوحدة 

 (السادسة(

(1) النواة  

 المختلفة.  واطكالها في الخاليا ووظيفتها التركيب العا  النواة 

  مكونات واج اء النواة مع خصائ  كل ج ء. W14 2 

 
الوحدة 

 (السادسة(

(2) النواة  

  والفروق التركيبية والوظيفية بينها.انواع االحماض النووية 

 وبنيتها الج يئية.المادة الوراثية  طبيعة 

 والفعاليات النووية المختلفة من تكاثر ونسخ وليرها 
W15 2 

  W16 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 16 28 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي   انيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 

 التراكيب  -وحقيقية النواة مقدمة في التراكيب االسككككاسككككية للخلية بدائية النواة

االسككككككاسككككككية للخلية النباتية والحيوانية من خالل المجسككككككمات التوضككككككيحية 

 والشرائث

W1 3 

2 
  ها من خالل ية مع وظيفت يب الخل ية توضككككككث تالئم ترك بات ماذج من خاليا ن ن

 شرائث موضحة
W2 6 

3 
 توضككككككث تالئم تركيب الخلية مع وظيفتها من خالل  حيوانية نماذج من خاليا

 شرائث موضحة

W3  

4 

  تجربة معملية لعمليتي االنتشار واالسموزية المعتمدة على التراكيز والحاصلة

وتجربككة  -عبر االغشككككككيككة الخلويككة من خالل: تجربككة البلمزة لخاليككا نبككاتيككة

 .الهشاشية لخاليا الدم الحمراء

W4 
3 

5 

  المحاليل المختلفة بتراكيز معينة.كيفية تحضير 

  عملية الفصككككككل الخلوي بتقنية الطرد المركزي : فهم طريقة تجربة تدرج السكككككككروز

 )الحجم الخلوي المضغوط(  PCVتطبيل التقنية في تجربة  -نظريا  
W5 

3 

   W6 (Midterm Exam)  اختبار نصف الفصل • 6

7 
عملية عد الخاليا الدموية الحمراء تجربة معملية لكيفية العد الخلوي تطبل على 

 .بواسطة شريحة الهيموسيتوميتر
W7 3 

8 

  تجربككة معمليككة لكيفيككة قيككاس ابعككاد الخاليككا وايجككاد حجمهككا تطبل من خالل

اسكككتخدام المسكككطرة المسكككرحية والمسكككطرة العينية لقياس ابعاد خاليا شكككرائث 

 جاهزة ومحضرة

W8 
3 

9 

في دراسة العضيات :استخدام طريقة الصبغ الخلوي الحيوي   

صباغة البالستيدات في الخاليا الحارسة المحضرة يدويا  بصبغة اليود -  

صباغة الميتوكندريا في خاليا بطانه الخد بصبغة أخضر جانوس. -  

W9 
3 
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10 
  تجربة معملية السككككككتخالص الصككككككبغات النباتية الخلوية وتحديد كميتها عن

 الكيميائية الخاصة بها.طريقة جهاز المطياف واستخدام المعادالت 
W10 3 

11   تجربة معملية لفصل الصبغات الخلوية بطريقة الكروماتوجراف الورقي  W11 3 

12  مراجعه W12 3 

  Final Exam W13 اختبار نهاية الفصل )عملي(  14

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 11 33 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقطة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المطكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمها  المطروعات -

 Self-learning الذاتي التعل  -

  Cooperative Learning التعاوني التعل  -

 ال مالء بين الخبرات تبادل -

 

i. والتكليفات النشطةا Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع التكليف 
 )فردي/ تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

اوراق فصاااالية تتعلق بعمل خالصااااة معرفية الحد  1
 )نظري(. يتم اختيارها حينها مواضيع المقرر

  W3, 11 5 فردي

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1, 

d2 

 الحد المواضاااااايع المرتبطة بالمقرر عرض تقديمي 2

 )نظري( يتم اختيارها حينها
 W15 5 فردي

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1, 

d2 

عمل طااااااارائا ومجسااااااامات ولوحات جدارية لخنواع  3
 5 جماعي الخلوية المختلفة )عملي(

تسلم نهاية 

الفصل 

 الدراسي

a2, b2, 

c1, d1 

 === == Total Score  15 إجمالي الدرجة 

 

i.  التعل  تقيي Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم أسوع

Week due 
 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 
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of Final 

Assessment 

1 
 )نظري( التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
W3, 11, 

W15 
10 6.5% 

a1, a2, a3, 

b1, b2, d2 

 W5 5 3.5% )نظري( Quiz (1) كوز 3
a1, a2, a3, 

b1, b2, d2 

 
 )نظري( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam(theoretical) 
W9 20 13% 

a1, a2, a3, 

b1, b2, d2 

 W12 5 3.5% )نظري( Quiz ( 2) كوز 
a1, a2, a3, 

b1, b2, d2 

4 
 نهاية الفصل )نظري(اختبار  

Final Exam (theoretical) 
 %40 60 االخير

a1, a2, a3, 

b1, b2, d2 

5 
 )عملي( االنشطة

 Tasks and Assignments 
نهاية الفصل 

 الدراسي
5 3.5% 

a2, b2, c1, 

d1 

6 
 اختبار نصف الفصل )عملي(

Midterm Exam (practical) 
W6 10 6.5% 

a1, a2, a3, 

b1, b2, c2 

 تقييم اداء التجارل المعملية )عملي( 
كل اسابيع 

التجارل 

 العملية

5 3.5% 
a3, b2, c1, 

c2, d1 

7 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
 %20 30 االخير

a1, a2, a3, 

b1, b2, c2 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 (. علم الخلية. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. عمان االردن.2000شكارة مكرم ضياء. ) •

 Alberts et al., (2014): Essential cell biology. 4th edition. Garland Science . 

 :Essential References المراجع المساندة .5

 ( الخلية التركيب الدقيل والوظائف. االهلية للنشر والتوزيع. عمان االردن.2000الفيصل عبد المحسن .) 

 عبد الفتاح  الطرطابىو  منير على  لجن ورياالخطاب  فهمي إبراهي  و  و البنهاوي محمود احمد

 .جمهورية مصر العربيةالقاهرة.   .دار المعارف . الخلية عل    .(1991).محمود

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

 https://www.commonsense.org/education/app/cell-and-cell-structure 

 https://bmcmolcellbiol.biomedcentral.com/ 

 

ii.  والسياسات المتبعة في المقررالضوابط Course Policies 
 بعد الرجوع للوائا الجامعة يت  كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحر  في حال عد  الوفاء بذلك.75يلت   الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور ولياب الطالب للقس  ويحر  الطالب من دخول االمتحان في حال تجاو  يقد  أستاذ  -

 % ويت  اقرار الحرمان من مجلس القس .25الغياب 

https://www.commonsense.org/education/app/cell-and-cell-structure
https://bmcmolcellbiol.biomedcentral.com/
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 :Tardyالحضور المتأخر  2

ذا تأخر إ، وللطالب حضااور المحاضاارة إذا تأخر لمدة ربع ساااعة لثال  مرات في الفصاال الدراسااي يسااما -
 محاضرة.ال دخول يمنع من االلت ا وعند عد  ، مرات يحذر طفويا من أستاذ المقررعن ثال  يادة  

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسما للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 الخاصة بنظا  االمتحان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائا  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و يحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 يحر  من درجة التكليف الذي تأخر في تسليم . المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسلي  التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة طؤون الطالب. علي  في حال ثبوت قيا  الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمطاريع يحر  من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيا  الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عن  تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود طخ  ينتحل طخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدا  الموبايل أو مواعيد تسلي  التكليفات ..... الخ -

 

 

 

 

 
 


