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أهداف انًمزر  -1

 انؼبيخ

 General Aims    

 

 

تًكٍُ انطبنت يٍ فهى ثؼض انًجبدئ انؼبيخ فٍ يجابل تصصصاه  -1

 .نمبثم ثه صىق انؼًم



انًصزجبد انتؼهًُُخ انًضتهدفخ يٍ تدرَش انًمزر:   -1  

Intended Learning Outcomes 

انًؼزفخ و انفهىأ  -1  

Knowledge and 

Understanding 

ثتفضُز ثؼض انُمبط انهبيخ وانُظزَبد وانظاىاهز  َهى انطبنت .2

–انهبياااااااخ انًتؼهماااااااخ ثبنًااااااابدح انذُىَاااااااخ )كزثىهُااااااادراد 

 ثزوتُُبد....انخ( وانتٍ نهب ػاللخ ثًجبل تصصصه.

َؼزف انطبنت ثؼاض انًجابدئ وانمىاػاد واألصاش وانُظزَابد  .1

 وانًفبهُى انًتؼهمخ ثؼهى انكًُُبء انذُىٌ.

جبل انكًُُبء انذُىٌ انتٍ َذدد انؼدَد يٍ انًىضىػبد فٍ ي .3

تفااتخ نهااٍ انطبناات وتزَااد يااٍ لدرتااه ػهااٍ فهااى انك ُااز يااٍ 

 .انًىضىػبد فٍ يجبل تصصصه

ة  انمدراد انذهُُخ-1  

Intellectual skills 

َصطاظ انطبنات نفهاى انؼدَااد ياٍ انُظزَابد انؼهًُااخ انتاٍ نهاب ػاللااخ  .2

 ثبنًبدح انذُىَخ انتٍ تصدو يجبل انتصصص.

انؼدَاد ياٍ انًفابهُى انًتؼهماخ ثفهاى انًابدح َمبرٌ انطبنات ثاٍُ  .1

يضابراتهب انتً ُهُاخ  -تفبػالتهب -خىاصهب -انذُىَخ )تؼزَفهب

 داخم انجضى(.

َذهم انطبنت وَفضز فٍ ضىء يب تؼهاى ياٍ انتطجُمابد انؼًهُاخ  .3

 .فٍ يجبل انكًُُبء انذُىَخ انتٍ تصدو يجبل انتصصص

 ج انًهبراد انًهُُخ-1

Professional Skills 
ق الطال ب م ا يق وم بدراس ة م ن مو  وعات ي ي تحمي   العدي د يطب  .1

 من التطبيقات العممية التي لها عالقة بمو وع التخصص.

ينف  ا الطال  ب العدي  د م  ن ال  دروس العممي  ة الت  ي تعين    عم  ي يه  م  .2
 العديد من النظريات الحيوية الهامة.

تجع       الطال     ب ق     ادرا عم      ي تفس     ير العدي     د م     ن النظري      ات  .3
 .بيقات الحيوية العديدة يي مجا  تخصص والمو وعات والتط

 انًهبراد انؼبيخ -د -1
General Skills 

 

َجذااج انطبناات فااٍ انؼدَااد يااٍ انًىضااىػبد انهبيااه انصبصااخ  .2

ثتفضاااُز انؼدَاااد ياااٍ انُظزَااابد وانظاااىاهز انذُىَاااخ انهبياااه 

 وانًضبراد انتً ُهُخ نهًىاد انذُىَخ داخم انجضى.

تضبػد انطبنت فٍ دام انؼدَاد ياٍ انًشاكالد انتاٍ نهاب ػاللاخ  .1

 ثًجبل انتصصص.

انًشبركخ انفؼبنخ فٍ إػداد خطظ نهتفكُز انؼهًٍ انًتًُز تزَد  .3

يااٍ لاادرح انطبناات ػهااٍ انًشاابركخ وانذااىار فااٍ انؼدَااد يااٍ 

 . انمضبَب انؼًهُخ انهبيخ
 

3-   

يذتىٌ 

   انًمزر 

Syllabus 

 

 

 

 المو وع األصجىع و
انؼدد  انضبػبد ػدد

انكهٍ 

 انؼًهٍ انُظزٌ نهضبػبد

 1 - 1 مبادئ الكيمياء الحيوية األول 2

 1 - 1 الكربوهيدرات ان بٍَ 1

 1 - 1 تفاعالت الكربوهيدرات ان بنج 3



 1 - 1 تمثي  الكربوهيدرات انزاثغ 4 

 1 - 1 البروتينات انصبيش 5

 1 - 1 ها الحيويةوأهميت تفاعالت البروتينات انضبدس 6

 1 - 1 امتحان منتصف الفص  الدراسي انضبثغ 7

 1 - 1 الدهون ان بيٍ 8

 1 - 1 تفاعالت الدهون ووظائفها الفسيولوجية انتبصغ 9

 1 - 1 الفيتامينات الاائبة يي الماء انؼبشز 20

22 
انذبدي 

 ػشز
 1 - 1 الفيتامينات الاائبة يي الدهون

 1 - 1 نزيماتاإل  ان بًَ ػشز 21

 1 - 1 التفاعالت اإلنزيمية ان بنج ػشز 23

 1 - 1 امتحان شفوي انزاثغ ػشز 24

 

  انتدرَش  وانتؼهى أصبنُت -4

Teaching and learning methods 

 

 Over head projector.أ.4

Data show 

CD/ video films                                                      

أصبنُت انتدرَش وانتؼهى نهطالة نوٌ انمدراد  -5

 انًذدودح
Teaching and Learning methods for 

disables  

 انًذبضزحطزَمخ .أ. 5

 انًذبورح  -1

                 انًُبلشخ -3

 طزق طزح األصئهخأ. .6 انًتًُزٍَ أصبنُت انتدرَش وانتؼهى نهطالة -6

 طزَمخ انُدوح -1

 انًُبظزح اصتصداو األثذبث -3

 Students assessment:  تمُُى انطالة     -7
 

 االختبارات التحريرية Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    

 االختبارات الشفوية
 األسئمة العابرة
 أثناء الشرحطرح األسئمة 



ن السابع من بداية الترم )امتحا  - األسبوع Time scheduleالتوقيت         -ب    
 تحريري( -منتصف الفص  الدراسي

من بداية الترم )االمتحان  الرابع عشر األسبوع
 الشفوي(

    
  توزيع الدرجات -ج

 % 06  نهاية الفص  الدراسي   
 % 16منتصف الفص  الدراسي   

 % 16          لشفوياالمتحان ا

 % 26           العممياالمتحان 

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 00- 06مقبو              166-06امتياز   
 درجة      06راسب اق  من       00- 06جيد جدا  
      00-06جيد       

 درجة 166 -الدرجة الكمية لممادة :

 

 

 :List of references  لبئًخ انكتت اندراصُخ وانًزاجغ -8

 

           Course notesماكرات  -أ       

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

 كتب مقترحة  -ج
Recommended books 

 

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      
Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

 

 

 

 اإليكبَُبد انًطهىثخ نهتدرَش و انتؼهى -9
  

Over head projector 

Data show 

CD/ video films   

                                                    هًُخ ثبنًكتجخيزاجغ ػ
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