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 (21ومىذج رقم )

 جبيؼخ / أكبدًَُخ : انًُىفُخ 

 

 كهُخ / يؼهذ :  االلزظبد انًُضنٍ

 لغى :    انزغزَخ وػهىو االؽؼًخ 

 مقرر دراصٍ تىصُف
0202-0209 

 

 ثُبَبد انًمشس -0

كُمُاء حُىَح  :اعى انًمشس انشيض انكىدي :

 فضُىنىجُح 

 انراتؼحانفرقح / انمضتىي :

 انزغزَخ وػهىوانزخظض :

 االؽؼًخ

 ػذد انىدذاد انذساعُخ :  َظشي                 ػًهً         

 

 هذف انًمشس : -0

 

 

 

 

 ثُهبَخ انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً اٌ 

 

َهى ثبنًؼبسف انؼهًُخ ثبنغزاء وانزغزَخ وانؼهىو انغهىكُخ   0-9 (0

 انًزؼهمخ ثبنكًُُبء انذُىَخ انفغُىنىجُخ وَظشَبد االداسح 

 

َزفهى انؼاللبد ثٍُ انؼهىو االعبعُخ ] انكًُُبء   0-00 (0

 واالدُبء وانكًُُبء انذُىَخ[ وانزغزَخ

 

 

انخبطخ ثبنكًُُبء  َطجك يجبديء انؼهىو االعبعُخ  0-03 (3

 فً يًبسعخ االغزَخانذُىَخ انفغُىنىجُخ 

 

  

 :  انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس: -3

 تىهاَح انمقرر َكىن انطانة قادرا ػهً ان

 انًؼهىيبد وانًفبهُى:-أ

 

 

 

 

 ػًهُبد ثُبء وكزنك هذو انكشثىهُذساد وانجشورُُبدَششح  (0

 وانذهىٌ (0

 انطشق انزٍ رزُبول ثُبء وهذو يكىَبد انغزاء انًخزهفخ َىػخ  (3

 َىارج يُُبثىنضو ( رًثُم ) انًىاد انغزائُخ فٍ انخهُخ َزكش (4

ربثُش انؼًش وانًُى   كًُُبئُب وفغُىنىجُب َششح  0-9-0 (5

وانؼىايم االخشٌ ػهً االدزُبجبد انغزائُخ نالشخبص 

  االطذبء فً يشادم انؼًش انًخزهفخ

ربثُش انؼًش وانًُى   كًُُبئُب وفغُىنىجُب َذذد  0-9-0 (6

وانؼىايم االخشٌ ػهً االدزُبجبد انغزائُخ نالشخبص 
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 انًشػً فً يشادم انؼًش انًخزهفخ

واالدًبع  وانذهىٌ  َهخض ػًهُبد هؼى وثُبءانجشورٍُ (7

وركىٍَ االجغبو  وهؼى وايزظبص انكشثىهُذساد انذهُُخ

 انكزُىَُخ

 

 

 انًهبساد انزهُُخ:-ة 

 

 

 

 وانكشثىهُذساد فٍ انكًُبوَخ انذُىَخ نهجشورٍُ الدانزذى َذهم  (0

 انذُخ انخهُخ

انطبنت انًغبساد انًخزهفخ انًؤدَخ نجُبء ونهذو يكىَبد َذهم  (0

 ويىاد وأَىاع

 انكشثىهُذساد وانجشورٍُ وانذهىٌ ويشزمبرهب (3

 

 َىارج ػًهُبد انزًثُم انزٍ َهضو انزخهض يُهب َظُف  (4

اعزُبدا انً يجبديء ػهى انكًُُبء انذُىي  َظُف0-0-7-0 (5

انذهىل انًثهً نهًشبكم انًشرجطخ ثبنزغزَخ وػهىو  انفغُىنىجً 

  االؽؼًخ ثبعزخذاو انزفكُش انزذهُهٍ انًجًُ ػهً انزطجُك وااللزظبد

 

َذهم انًشبكم انظذُخ انُبرجخ ػٍ َمض انؼُبطش  0-0-00-0 (6

ثبعزخذاو اعظ  زنكانغزائُخ فً االفشاد وانًجًىػبد انًؼشػٍُ ن

 انكًُُبء انذُىَخ انفغُىنىجُخ

 

 

انًهبساد انًهُُخ  -جـ

 انخبطخ ثبنًمشس:

 

انزشكُت  وانزشكُت و انزشكُت انكًُبوٌ نهجىل َىظف خظبئض  (0

 انذونجالصيب  انكًُبوٌ

جغبو اليثم ركىٍَ ا خانخهُخ انفغُىنىجُ أَىاع  َىظف خظبئض (0

 انكُزىئُخ

راد انظهخ ثبنكًُُبء  .  َطجك يجبديء ػهىو االغزَخ0-3-9-0 (3

فً ػًهُبد اػذاد االؽؼًخ نهذفبظ ػهً  انذُىي انفغُىنىجً  

  يذزىاهب يٍ انؼُبطش انغزائُخ انًخزهفخ

 

انزذهُهُخ انًُبعجخ فً يخزجش رذهُم  َغزخذو انطشق -0-3-03 (4

 فً ػىء اعظ ويجبديء انكًُُبء انفغُىنىجُخ االغزَخ

 

 انًهبساد انؼبيخ : - د

 

 

 

َغبهى فً  فً سفغ انىػً انغزائً نالفشاد انًذُطٍُ ػهً  0-4-5 (0

 يغزىي االعشح وانًجزًغ

 َزبثغ انزطىس انؼهًً   فً يجبل انزغزَخ وػهىو االؽؼًخ 0-4-7-0 (0

 

 

يشكجبد انطبلخ انكًُىدُىَخ وكًُُبء انجُبء وانهؼى وهؼى  -0 يذزىي انًمشس:  -4
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 وايزظبص انكشثىهُذساد فٍ انخهُخ 

 يغبس اًَذٌ يبَشهىف  -0

 دوسح دبيغ انغزشَك  -3

 ثُبء وهؼى انجهُكىجٍُ وانغهغهخ انزُفغُخ  -4

 gluconeayenisisثُبء انجهىكىص يغبس  -5

انزذىالد انذُىَخ  –هؼى وايزظبص انجشورٍُ فٍ انخهُخ انذُخ  -6

 انًخزهفخ نجشورٍُ انغزاء فٍ انجغى

 انخىاص انؼبيخ نالدًبع االيُُُخ  -7

 هذو وثُبء انجشورٍُ -8

 هذو  وثُبء أدًبع انُُىكهُُك  -9

 هؼى وايزظبص انذهىٌ فٍ انخهُخ انذُخ  -02

 oxidation- Bهذو انذهىٌ واالدًبع انذهُُخ خالل يغبس  -00

 ثُبء االدًبع انذهُُخ    -00

 ركىٍَ االجغبو  انكُزىَُخ  -03

 ثُبء انزشاٌ جهغشَذاد  -04

 

 

أصانُة انتؼهُم  -5

 وانتؼهم

 

 

 يذبػشاد َظشَخ  -0

 انزؼهى ػٍ ثؼذ -انزؼهى انزارً -0

 انزؼهى انُشؾ -3

 دسوط ػًهُخ -4

 يُبلشبد  -5

 رؼهى رارٍ  -6

 

أصانُة انتؼهُم  -6

وانتؼهم نهطالب ذوي 

 انقدراخ انمحدودج

 

 

 

 اعزشارُجُبد انزذسَظ االَجبثً انفؼبل

 اعزشارُجُبد انزذسَظ انؼالجً نظؼىثبد انزؼهى

 انذمبئت انزؼهًُُخ

 تقىَم انطـــالب :   -7

 
 األعبنُت انًغزخذيخ - أ

 

 

 أػمال انضىه  -أ

 امتحان وهاَه انفصم ) تطثُقٍ ( 1-أ

 امتحان وهاَح انفصم ) وظرَح (  3-أ

 انزىلُذ - ة

 

 

 اختثار اػمال صىح االصثىع انضادس -ب 

 انراتغ ػشر اختثار تطثُقًاالصثىع -ب

 اختثار تحرَرٌ االصثىع االخُر  -ب
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 رىصَغ انذسجبد -جـ

 

 

 

 درجح  66اختثار تحرَرٌ                             

 درجح16االمتحان انؼمهٍ ) تطثُقٍ (             

 درجح16       أػمال انضىه                        

 

                                             ---------- 

                                                 266    

 

 قائمح انكتة اندراصُح وانمراجغ : -2

 

 

  يزكشاد - أ

----------------------------- 

 

 

 كزت يهضيخ - ة

 

 د/ فبؽًخ انضهشاء أيٍُ انششَف 2انكًُُبء انذُىَخ انفغُىنىجُخ أ 

 د/ َىعف ػجذ انؼضَض انذغبٍَُ 2أ                                     

0209 

 كزت يمزشدخ -جـ

 

 

Biochemistry 

Harper( 2015)  

 دوسَبد ػهًُخ أو  -د

 َششاد ... انخ

 -----------------انًُىفُخيجهخ كهُخ االلزظبد انًُضنً جبيؼخ 

 

 

 د/ فبؽًخ انضهشاء أيٍُ انششَف  2:أ يُغك انًمشس

 د/َىعف انذغب2ٍَُسئُظ يجهظ انمغى انؼهًً :أ                                             

 د/ َىعف انذغب2ٍَُأ                
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 أ(     22ومىذج رقم )                               المنوفية        جامؼح / أكادَمُح : 

مضمً 

 انمقرر
كيمياء 
حيوية 

 فسيولوجية
كىد 

 انمقرر

 

N423 

 االقتصاد المنزليكهُح / مؼهد : 
  التغذية وعموم األطعمةقضم : 

 

 انثروامج انتؼهُمًمصفىفح انمؼارف وانمهاراخ انمضتهدفح مه  ( أ)

 
أسبوع  انمقرراخ اندراصُح

الدرا
 سة

 مهاراخ ػامح مهاراخ مهىُح مهاراخ ذهىُح انمؼارف 

-ب 5-أ 4-أ 3-أ 1-أ 2-أ
2 

-ب

1 

-ب

3 

-ب

4 

-ب

5 

-ج

2 

-ج

1 

-ج

3 

-ج

4 

-ج

5 

 5-د 4-د  1-د 2-د

مركبات الطاقة الكيموحيوية  -1
، هضم وامتصاص الكربوهيدرات 

 في الخمية 

2 x x    x x         x ء    

    x               x x 1 مسار ايمدن مايرهوف -2

    x X    x x         x x 3 دورة حامض الستريك  -3

بناء وهضم الجميكوجين ،  -4
 والسمسمة التنفسية  

4 x x    x x          X    

بناء الجموكوز ومسار  -5
gluconeogenesis  

5 x x    x x         x x    

هضم وامتصاص البروتين  -6
التحوالت  –في الخمية الحية 

 الحيوية المختمفة لبروتين الغذاء

6 x x    x x         x x    

الخواص العامة لألحماض  -7
 االمينية 

7       x    x          
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    x x     x         x x 8 هدم وبناء البروتين -8

هدم وبناء أحماض  -9
 النوكمييك 

9  x    x           

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

وامتصاص الدهون هضم  -11
 في الخمية الحية

26 x x    x x     x    x     

هدم الدهون واالحماض  -11
-Bالدهنية خالل مسار 

oxidalion 

22 x     x      x    x     

    x x    x x      x    x 21 بناء االحماض الدهنية-12

     x       x  x        تكوين االحماض الكيتونية -13

    x x    x x         x x  بناء التراي جمسريدات -14

 

 

د/ فاطمح انزهراء انشرَف                                          رئُش مجهش 6أصتاذ انمقرر : أ 

 د/ َىصف انحضاوُه6انقضم انؼهمً: أ

 د/ َىصف انحضاوُه 6أ                    

 
 


