نموذج رقم ( )12
جبيؼخ  /أكبدًَُخ :جبيؼه انُىفُه
كهُخ  /يؼهذ  :كهُه االلزظبد انًُضنً
لغى  :االلزظبد انًُضنً و انزشثُه

توصيف مقرر دراسي
انشيض انكىدي 3421 :

اعى انًمشس  :كًُُبء حُىَه

انزخظض :األلزظبد
انًُضنً و انزشثُه

ػذد انىحذاد انذساعُخ َ :ظشي

 -2هذف انًمشس :

-

انفشلخ  /انًغزىي  :انضبَُه
2

ػًهً

2

انزؼشف ػهٍ يفهىو انكشثىهُذساد ورمغًُبرهب
انًخزهفخ.
االنًبو ثزفبػالد انغكش االوحبدٌ ويشزمبره.
ادسان اهى اَىاع انغكشَبد انضُبئُخ واهى
خىاطهب.
فهى انجُبء انكًُُبئٍ نهُشب واهًُزهب االلزظبدَخ
ػهٍ انًغزىٌ انغزائٍ انظُبػٍ.
رحذَذ اهى يًُضاد انجشورُُبد.
رؼًُك انُظشح انؼهًُخ نىظبئف انجشورٍُ.
انزؼشف ػهٍ انخىاص انؼبيه نالحًبع
االيُُُخ.
دساعخ رمغُى انجشورُُبد وانزفبػالد انكًُُبئُخ
انٍ يجبيُغ ؽجمب نخىاطهب.
انزؼشف ػهٍ يفهىو انذهىٌ وانخظبئض
انفُضَمُخ.
ادسان انًمظىد ثبنجشورُُبد واهى خظبئض
ػًههب.

 -3انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس:

أ  -انًؼهىيبد وانًفبهُى:

 -االنًبو ثهى خظبئض انكشثىهُذساد وانظُغخ

ة -انًهبساد انزهُُخ :

جـ -انًهبساد انًهُُخ
انخبطخ ثبنًمشس :

انجُبئُخ نهب.
انزؼشف ػهٍ لىاػذ رمغُى انًىاد انكشثىهُذسارُه.
فهى انًمظىد ثبالحًبع االنذونُخ Aldonic
.acids
يؼشفخ ثؼغ يشزمبد انغكشد االوحبدَخ راد
انمًُخ انحُىَخ.
االنًبو ثبهى يًُضاد ووظبئف انجشورُُبد.
انزؼشف ػهٍ انظُغخ انجُبئُخ نالحًبع االيُُُخ
واهى رمغًُبرهب.
فهى اهى انزفبػالد انكًُُبئُخ نالحًبع االيُُُخ.
انزؼشف ػهٍ اهى رظُُفبد انجشورُُبد
وخىاطهب انؼبيه.
رحذَذ اهى انخظبئض انفُضَمُخ نهذهىٌ.
فهى اهى انزغُشاد انًشرجطخ ثزضَخ انذهىٌ
وانضَىد.

رحهُم انخىاص انؼبيه نهكشثىهُذساد.
انزًُُض ثٍُ اَىاع انكشثىهُذساد انًخزهفخ
وخظبئض كم اَىاع.
اعزُزبط انفشوق ثٍُ اَىاع انغكشَذاد ػذَذ
انزغكش.
اعزُجبؽ اهى وظبئف انجشورُُبد يٍ انُبحُخ
انفغُىنىجُخ وانحُىَخ.
رحهُم ايشاع َمض انجشورُُبد.
انًمبسَخ ثٍُ الغبو االحًبع االيُُُخ انًخزهفخ.
رمغُى انزفبػالد انكًُُبئُخ نالحًبع االيُُُخ
انًخزهفخ.
رحهُم انزشكُت انحُىَخ نهجشورُُبد.
رمُُى انخىاص انؼبيه نهجشورُُبد.
انكشف ػٍ رضَخ انضَىد وانذهىٌ ثبنطشق
انًخزهفخ.
رطجُك أهًُخ انًىاد انكشثىهُذارُخ نظحخ
اإلَغبٌ.
االعزفبدح يٍ انجُبء انكًُُبئٍ نهغكشَذاد
االوحبدَخ ورفبػالرهب ويشزمبرهب.
إػذاد لىائى نًشزمبد انغكشد االوحبدَخ
راد انمًُخ انحُىَخ.
رطجُك خىاص انغكشوص واالعزفبدح يُهب.
رىظُف أهًُخ انُشب واالعزفبدح يٍ انجُبء
انكًُُبئٍ نهب.
االعزفبدح يٍ يًُضاد انجشورُُبد واهى
وظبئفهب ػهٍ يغزىٌ انفشد واألعشح.

رىظُف انجُبء انحُىٌ نهجشورُُبد
واالعزفبدح يُهب.
إػذاد لىائى نزمغُى انجشورُُبد وفمب
نخىاطهب.
رطجُك انخىاص انؼبيه نهجشورُُبد.
االعزفبدح يٍ انخظبئض انفُضَمُخ نهذهىٌ.
د  -انًهبساد انؼبيخ :
َشش انىػٍ ثخظبئض انجشورُُبد واهًُزهب.
رًُُخ انًؼهىيبد انخبطخ ثبنجشورُُبد
وخىاطهب انؼبيه.
َشش انىػٍ ثأهًُخ انكشثىهُذساد كأحذ أهى
انؼُبطش انغزائُخ.
اعزخذاو يهبساد انحبعت اِنٍ فٍ رمغُى
األحًبع االيُُُخ.
االسرمبء ثبنًغزىٌ انًؼشفٍ نهفشوق ثٍُ DNA
.& RNA
َشش انىػٍ ثبنخظبئض انفُضَمُخ انؼبيخ
نهذهىٌ.
االسرمبء ثبنًغزىٌ انًؼشفٍ نزضَخ انضَىد
وانذهىٌ ػُذ إػذاد وؽهٍ االؽؼًه.
 -4يحزىي انًمشس:
األسبوع

الموضوع
عدد الساعاث
ع
ن

-1

يفهىو انكشثىهُذساد -ورمغُى انًىاد
انكشثىهُذسارُه
انجُبء انكًُُبئٍ نهغكشَذاد األحبدَخ

-3
-4

رمُُى انطالة +رفبػالد انغكش األحبدٌ ويشزمبره
ركىٍَ انجهُكىعُذاد +عكش انغكشوص وخىاطه
وانًبنزىص
انغكشَذاد ػذَذح انزغكش +انُشب -االيُهىص+
االيُهىثكزٍُ
رمُى انطالة +انذكغزشَُبد +انجهُكىجٍُ

-7

انجشورُُبد يًُضارهب ووظبئفهب واالحًبع
االيُُُخ
االحًبع االيُُُخ +االحًبع االيُُُخ انحبيؼُخ
 +االحًبع االيُُُخ انؼطشَه
رمُى انطالة +االحًبع االيُُُخ

2

-10

ركىٍَ انججزُذاد +رفبػم االطمR-

2

4

-11

رشكُت انجشورُُبد +رمغُى انجشورُُبد +انخىاص
انؼبيه نهجشورُُبد
رمُُى انطالة +االحًبع انُىوَخ  +انجُىسَُبد

2

4

2

4

-13

انذهىٌ +انجهغشَذاد (االحبدَخ -انضُبئُخ-

2

4

-2

-5
-6

-8
-9

-12

2

4

2

4

2
2

4
4

2

4

2

4

2

4

2

4
4

انضالصُخ) هذسجخ انضَىد وانذهىٌ
رمُُى َهبئٍ نهطالة

-14

 -5أسالية التعليم
والتعلم

 -6أسالية التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدراث المحدودة

)1
)1
)2
)3
)4
)5

2

انًُبلشبد
انًحبػشح
انجحش انزارٍ انزذسَت انؼًهٍ
انزؼهى انزؼبوٍَ اعزخذاو انحبعت االنٍ
ؽشح االعئهخ
D.V.D
انًُبظشح
ف انفُذَى
ق انًىدَىالد

 انًحبػشح -انزؼهى انزؼبوٍَ

 ؽشح االعئهخ -انزذسَت انؼًهٍ

 -7تقويم الطـــالب :
أ  -األعبنُت انًغزخذيخ

اخزجبس رحشَشٌ نمُبط :انمذساد انًؼشفُه وانزهُُخ
االخزجبساد انؼًهُخ نمُبط :انمذساد انًؼشفُه وانزهُُخ
اخزجبس شفهُخ نمُبط :نمُبط انمذساد انًهبسَخ
إجشاء االعزجُبَبد نمُبط :انًهبساد انؼبيه
ؽشح األعئهخ  :نمُبط انًؼشفه وانفهى

ة -انزىلُذ

األعجىع  -------------------الصبنش
األعجىع --------------انغبدط
األعجىع --------------انزبعغ
األعجىع --------------انضبٍَ ػشش
األعجىع --------------انشاثغ ػشش

جـ -رىصَغ انذسجبد

% 60
َهبَخ انفظم انذساعٍ
يُزظف انفظم انذساعٍ % 10
%5
االيزحبٌ انشفىٌ
% 20
االيزحبٌ انؼًهٍ
%5
أػًبل فظهُخ

 -8قائمت الكتة الدراسيت والمراجع :
أ  -يزكشاد

ثحىس االَزشَذ

4

ة -كزت يهضيخ

جـ -كزت يمزشحخ

د -دوسَبد ػهًُخ أو َششاد
 ...انخ

و.و/يً يحًىد خفبجً
أعزبر انًبدح  :أ.د/فبؽًه انضهشاء يحًىد انششَف
سئُظ يجهظ انمغى انؼهًً  :أ.و يًُ ػجذ انشاصق أثى شُت

