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       يؼهىياخ أساسُح: -أ 

كًُُاء حُىَح س:انًقش اسى

 يتقذو
 

 :انكىدٌ انشيض

HEMNFS(11)1 

 أونً ياجستُش   :انًستىٌ/ انفشقح

/ انساػاخ انىحذاخ ػذد

 : انذساسُح
 2- َظشٌ 2

/ أو  و ػًهٍ

 تًاسٍَ
 ٍجًاناإل 3

 يؼهىياخ يتخصصح: -ب

     Aimsأهذاف انًقشس  -1               

ذعزَف انطانة تكًُُاء االَشًَاخ تًا َخذو انرحىالخ انحُىَح اليخرهفح داخم  -

 انخهُح

ذعزَف انطانة تكًُُاء انفُرايُُاخ تًا َخذو عًهُاخ انرًثُم انًخرهفح داخم  -

 انخهُح انحُح

 خذيح انًمزراخ االخزي خاصح انًزذثطح تعهىو انرغذَح واالغعًه -

 -انًخشجاخ انتؼهًُُح انًستهذفح يٍ تذسَس انًقشس:-2

 انًعزفح وانفهى - أ

Knowledge and understanding 

 وانفُرايُُاخ والسايها  َهى انطانة تاالَشًَاخ -

 َعزف انطانة انرزكُة انكًُُاوي نالَشًَاخ وانفُرايُُاخ -

 َهى انطانة ترحىالخ انرفاعالخ تانخهُح فً وخىد االَشًَاخ وانفُرايُُاخ -

 انقذساخ انزهُُح  -ـب 

Intellectual skills  

 َمارٌ انطانة تٍُ ذأثُز االَشًَاخ انًخرهفح نهرفاعالخ انًخرهفح -

 طانة تٍُ انفُرايُُاخ وفما نرأثُزها وذزكُثها َفزق ان -

 
 

 انًهُُحانًهاساخ  -ج

Professional Skills 
َكرسة انطانة انًعزفه تخصىص انهعى وااليرصاص واَطالق  انطالح فً     -

 انخهُح انحُح

 َطثك انطانة يعهىياذه عهً يخرهف أَىاع األاغعًه -



 

 انًهاساخ انؼايح: -د

General Skills 
 طانة انرًُُش تٍُ أَىاع األغعًح وفما نُىع انفُرايٍُ انسائذ وأهًرهَسرطُع ان -

 َهى انطانة تذور األَشًَاخ داخم األَسدح انحُح -

 Syllabus   يحتىٌ انًقشس  -

     

 األسثىع

 اسثىع( 14)

 انًىضىع                         ػذد انساػاخ                  

ُثها انكًُُائً ذعزَفاخ االَشًَاخ وذمسًُها وذزك 

 وانثُاًَ

 انعىايم انرً ذؤثز عهً سزعه انرفاعم االَشًًَ

  
اَضًَاخ -تقسُى االَضًَاخ-سشػح انتفاػم االَضًًَ

-وانذهىٌ خانتحهُم انًائٍ نهكشتىهُذساخ وانثشوتُُُا

 اَضًَاخ انتشاته واَضًَاخ انُقم

 

-اَشًَاخ انركىٍَ-اَشًَاخ انرخهُك انحُىي

 انًارلح االَشًَُح-اَشًَاخ االكسذج واالخرشال

 

 انفُرايُُاخ وذعزَفها والسايها

 - -2كًُُاء انفُرايُُاخ ج وب 

 5وب  1كًُُاء انفُرايُُاخ ب 

  9و ب6كًُُاء انفُرايُُاخ 

 كًُُاء انفُرايُُاخ

 وحًط انثاَرىثُُُك 21ب 

 k-eكًُُاء فُرايُُاخ 

 

 

 ع1ٌ-1

 ع1ٌ-1 
 ع1ٌ-1 

 ع1ٌ-1 

 ع1ٌ-1 

 ع1ٌ-1 

 ع1ٌ-1 

 ع1ٌ-1 

 ع1ٌ-1 

 ع1ٌ-1 

 ع1ٌ-1 

 ع1ٌ-1 

 ع1ٌ-1 

 ع1ٌ-1 

  وانتؼهى  انتذسَس أسانُة - 4
Teaching and learning methods 

 انًحاظزج: انشزذ  (2

 انزسىو انرىظُحُح (2

 . انًُالشح (3

 

 

 انتؼهى نهطالب روٌ انقذساخ انًحذودجو انتذسَسأسانُة  - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 اسهىب انثحىز  (4

 انُذوج (5

 انًتًُضٍَأسانُة انتذسَس وانتؼهى نهطالب  -6

   Students assessتقُُى انطالب      : -7-



  Toolsاألسانُة انًسرخذيح         -أ  

 

 انذراسً نهطانة:      انرحصُم نمُاص ذحزَزٌ اخرثار

 :       انرحصُم انذراسً نهطانة وانمذراخ انذهُُحنمُاصشفهُح  اخرثار

 : يسرىي انطانة انًهارينمُاصاالخرثاراخ  انعًهُح وانرطثُمُح 

 

 Time scheduleانرىلُد         -ب    

 انثانث    األسثىع

 االسثىع انخايس

 انتاسغ   األسثىع

      

       انذسجاخ      تىصَغ  ج  

 % تحشَشي 66انفصم انذساسٍ     َهاَح

 % تحشَشي 16يُتصف انفصم انذساسً  

 % 5االيتحاٌ انشفىٌ             

 % 26االيتحاٌ انؼًهٍ      

 %5اػًم فصهُح             

 

 Grading system َظاو تحذَذ انتقذَشاخ – د

 % يمثىل70الم يٍ -60

 % خُذ80الم يٍ -70

 خذا% خُذ 90الم يٍ -80

 فأكثز ايرُاس 90

         

 

 :List of references  قائًح انكتة انذساسُح وانًشاجغ -8

          Course notesيذكزاخ  -أ       

  

 كتة يهضيح -ب      

Required books (Text books 

 

 كتة يقتشحح  -ج      

 Recommended book 

 د.

Harpers-biochemistry(2002):r:kmurray;d.k. 

Granner ;p.a.mayes &v.wroduwl .prentice 

 

Hallinc 

j. advanced Biochemistry 

   

 

     

 



 دوسَاخ ػهًُح أو َششاخ  ...انخ -د

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

 انًطهىتح نهتذسَس و انتؼهى اإليكاَُاخ -
تزوخُكرىر يعًم انكًُُاء حُىَح َحرىي عهً اخهشج ذمذَز –وسائم عزض  -

  ًَاخ وانفُرايُُاخ يرمذيح عصزَح*داذا شىنالَش

 

 

 

 

 

 

 

 فاطًح انضهشاء ايٍُ انششَف  /دأ.(:انًادجانًقشس)أستار  يُسق

 َىسف ػثذ انؼضَش انحساٍَُأ.د/انقسى: سئُس

 2612/2613انفصم انذساسً االول 

 

 
 

 

 

 

 

 


