
                                                                                        

 جامعه المنوفية              كمية االقتصاد المنزلي          

 ادوحدة ضمان الجودة واالعتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصيف مقرر دراسينموذج 
 تٕصٛف انًمشس:

 تكانٕسٕٚط االلتصاد انًُضنٙ )انتغزٚح ٔعهٕو األغعًح(:  انثشَايح انز٘ ٚحتٕ٘ انًمشس

 انمغى انز٘ ٕٚفش انثشَايح :  )انتغزٚح ٔعهٕو األغعًح(

 ٕو األغعًح(انمغى انز٘ ٕٚفش انًمشس:     )انتغزٚح ٔعه

    أنٗ دكتٕساِانفشلح انذساعٛح انتٙ تذسط انًمشس : 

 8/6/8008تاسٚخ اعتًاد انتٕصٛف يٍ لثم يدهظ انمغى

 1021/1023العام الدارسى: 

 أ. يعهٕياخ أعاعٛح:

 انكٕد٘انشلى    ٔنٗ دكتٕساِا -:  انفشلح انذساعٛح            ا الغذاءالكيماء الحيوية والفسيولوجي  : اعى انًمشس

......... 
   ، عاعح   ( 12)  -: ) فٙ انعاو( عذد انغاعاخ

 ج يحاظش:    عذد انًحاظشاخ فٙ األعثٕع 

 

الكيماء الحيوية  :اسم المقرر

 والفسيولوجيا الغذاء            
 

 ..الرمز الكودي:

HEPHNFS(11)2 

    اولى دكتوراهالفرقة/ المستوي: 

 ( 3/ ) عدد الوحدات 
 راسية: الد الساعات

 يجمالاإل 4 / أو تمارين عممي 4 نظري 2

 
 معمومات متخصصة: -ب
 أْذاف انًمشس انعايح -2

 General Aims   
تزويدددد البالدددع والمعاوندددا  الخبزيدددة وال بدددزم العمايدددة والكيميددداء  .2

وايضا التحدوت  الحيويدة الم تافدة –الحيوية والفسيولوجية لاغذاء 

 لاغذاء داخل ال اية الحيه
 

 



انًعشفح ٔ انفٓى  أ-2  

Knowledge and 

Understanding 

 ٚهى انطانة تانتشكٛة انكًٛٛائٗ نألغزٚح انًختهفح .1

 ٚعشف انطانة انتًثٛم انغزائٗ نألغزٚح انًختهفح .2

ٚتعهى انطانة خطٕاخ اَطالق انطالح فٗ انخهٛح انحٛح عُذ  .3

 تُأنّ نهغزاء

 

ب  انمذساخ انزُْٛح-2  

Intellectual skills 

انة تٍٛ عًهٛاخ تُاء ْٔذو انعُاصش انغزائٛح داخم ٚفشق انط .1

 انخهٛح الحٛح

ٚغتُتح انطانة كًٛح انطالح انًختهفح يٍ ْذو انغزاء ٔاًْٛتٓا  .2

 فٗ انخهٛح انحٛح

ج انًٓاساخ انًُٓٛح-2  
Professional Skills 

 ٚطثك انطانة يعهٕياتّ عُذ تُأنّ اٖ غزاء .1

   صش انغزائٛحٚفشق انطانة تٍٛ انعًهٛاخ تُاء ْٔذو انعُا .2

 انًٓاساخ انعايح د-1
General Skills 

 

ٚغتٛطع انطانة انتعشف عهٗ انخطٕاخ تُاء انًشكثاخ انحٕٛٚح  .1

انٓايح فٗ انخهٛح انحٛح يثم األَضًٚاخ ٔانٓشيَٕاخ ٔكزنك ْذو 

انًشكثاخ انحٕٛٚح األخشٖ ٔاَطالق الغالح االصيح فٗ تُاء 

 انًشكثاخ انغاتمح

 

يحتٕ٘  -3

   انًمشس 

Syllabus 
 انًٕظٕع األعثٕع و

عذد 

انعذد انكهٙ  انغاعاخ

 نهغاعاخ

 ع -ٌ  

 األٔل 1
 ْعى ٔايتصاص انكشتْٕٛذساخ 

 خطٕاخ انغهغح انتُفغٛح ٔيشكثاخ انغٛتٕكشٔو 
2-2 

4 

 4 2-2 ياٚش ْٕف حغاب انطالح انُاتدح –يغاس اًٚذٌ  انثاَٙ 2

 انثانج 3
 نُاتدحدٔسج حًط انغتشٚك ٔحغاب انطالح ا

 انتحٕالخ انحٕٛٚح انًختهفح نغكش انفاسكتٕص

2-2 
4 

 انشاتع 4

 انتحٕالخ انحٕٛٚح انًختهفح نغكش انداالكتٕص

 تُاء عكش االنكتٕص ٔتحٕالتّ انًختهفح 

 تُاء ْٔذو اندهٛكٕخٍٛ

2-2 

4 

 Pentose shunt  2-2 4 انخايظ 5

 4 2-2 انتحٕالخ انحٕٛٚح انًختهفح نهثشٔتُٛاخ داخم اندغى انغادط 6

 انغاتع 7
انتحٕالخ انحٕٛٚح انًختهفح نألحًاض األيُٛٛح ٔعاللتٓا تذسج 

 حًط انغتشٚك 
2-2 

4 

 4 2-2 دٔسج تكٍٕٚ انٕٛسٚا انثايٍ 8

 انتاعع 9
 تخهٛك ْٔذو االحًاض انُٕٔٚح )احًاض انُٕٛكهٛك(

 

2-2 
4 

 B-Oxidation  2-2 4األحًاض انذُْٛحْذو  انعاشش 11

 انحاد٘ عشش 11

 تخهٛك األحًاض انذُْٛح

 Triglycridخهٛك ت 

 تكٍٕٚ األخغاو انكٛتَٕٛح

2-2 

4 

 انثاَٙ عشش 12
تخهٛك انكٕنٛغتشٔل ٔعاللتّ تانٓشيَٕاخ ٔ 

 انفٛتايُٛاخ ٔ ايالذ انصفشاء

2- 2 
4 

 4 2 -2 ذٌْٕ )ْعى ٔايتصاصٓا(انتحٕالخ انحٕٛٚح انًختهفح نه انثانج عشش 13



 

  انتذسٚظ  ٔانتعهى أعانٛة -4

Teaching and learning methods 

 

 ٔانتًاسٍٚ انعًهٛح  انًحاظشج .1

 ٔ انحٕاسانًُالشح .2

 

أعانٛة انتذسٚظ ٔانتعهى نهطالب رٔ٘ انمذساخ  -5

 انًحذٔدج

Teaching and Learning methods for 

disables  

 اعهٕب انثحٕث.أ.  .1

 ذِٔانُ .2

 

 .أ. انثحج انزات6ٙ .1 انًتًٛضٍٚ أعانٛة انتذسٚظ ٔانتعهى نهطالب -6

 انحاعة االنٙ .2

 انًُالشح .3

 انتذسٚة انعًهٙ .4

 انًُاظشج .5

 اعتخذاو انحاعة االنٙ .6

 Students:  تمٛٛى انطالب     -7

assessment 
 

 و ل الدراسىالتحصي: لقياساالختبارات التحريرية  Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    
 الذهنية.    القدرات 

التحصيل الدراسى و  : لقياساالختبارات الشفوية 
 القدرات الذهنية

 :المهارات لقياسالتمارين العممية التطبيقية 

 

 الثالث  األسبوع   ــــــــ Time scheduleالتوقيت         -ب    
 سابعال  األسبوع   ــــــــ
 خيرألا  األسبوع   ــــــــ

 

 
    
  توزيع الدرجات -ج

 تحريرى %66هاية الفصل الدراسي    ن
 % التحريرى06منتصف الفصل الدراسى 

 %    5االمتحان الشفوي           
 

 %  26  االمتحان العممي         
 % 5اعمال فصمية            

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 ز% امتيا96       

 درجة 066 -الدرجة الكمية لممادة :        

 

 



 جيد جدا 86-89.5
 جيد 76-79.5
 مقبول 66-69.5

 راسب 66اقل من 
 

 

 

 :List of references  لائًح انكتة انذساعٛح ٔانًشاخع -2

Biochemistry 

Pamela,C.CHAMPE 

RICHARD A.harvey 

Denise r.ferrier 2005 

 Harperk.s biochemistry  

Robert k.murray .dary1k.granner 

Peter a.mayes victor w.rod well 2002 

 

           Course notesيزكشاخ  -أ       

 كتة يهضيح -ب      

Required books (Text books)     

 

 1-TLORPERR,S 

 كتة يمتشحح  -ج

Recommended books 

 

 

 خدٔسٚاخ عهًٛح أٔ َششاخ  ...ان -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

          اإليكاَٛاخ انًطهٕتح نهتذسٚظ ٔ انتعهى -9

 
 كمبيوتز-وزوجيكتور

Presentation data show- projector-  

           

 
 

     

 فاغًح انضْشاء ايٍٛ انششٚفيُغك انًمشس)أعتار انًادج(:أ.د/  

 ٍَٛسئٛظ انمغى:أ.د/ٕٚعف عثذ انعضٚش انحغا    

 2112/2113انفصم انذساعٗ االٔل 
 


