نموذج توصيف مقرر دراسي
توصيف املقرر:

انجشَبيذ انزي ٌحتىي انًمشس  :ثكبنىسٌىط االلتظبد انًُضنً (انتغزٌخ وعهىو األؿعًخ)
انمغى انزي ٌىفش انجشَبيذ ( :انتغزٌخ وعهىو األؿعًخ)
انمغى انزي ٌىفش انًمشس( :انتغزٌخ وعهىو األؿعًخ)
انفشلخ انذساعٍخ انتً تذسط انًمشس  :انفشلخ انشاثعخ
2008 / 7 /
تبسٌخ اعتًبد انتىطٍف يٍ لجم يزهظ انمغى:

أ .معلومات أساسية:

اعى انًمشس  :الكيماء احليوية والفسيولوجية

انفشلخ انذساعٍخ  -:انشاثعخ انشلى انكىدي .........

عذد انغبعبد ( فً انعبو)  ) 28( -:عبعخ ،
عذد انًحبػشاد فً األعجىع  :يحبػشح
طهي جترييب

الثالثت تغذيت
HENFS(42)3

 -1أهذاف انًمشس
انعبيخ

General Aims

 .1التعزف علي هفهىم الطاقت النيويىحيىيت
 .2اإللوام بتفاعالث هيتابىليشم النزبىهيذراث
 .3إداراك أهن خطىاث دورة "مزبس "KREBES
 .4تلخيص التحىالث الوختلفت للبزوتيٌاث و األحواض االهيٌيت
 .5تحذيذ اهن االًشيواث الوحللت للزوابط الببتذيت
 .6تعويق الٌظزة العوليت لىظائف حوط الجلىهاتيل
 .7التعزف على الخىاص العاهت للحاهط االهيٌى هياثىًيي
 .8دراست الويتابىليشم احواض الٌىمليل
 .9التعزف على تحىالث البيىرتيٌاث الى بعضها البعط
ادراك الهقصىد بعوليت هذم اليىراسيل
.10

-2أ انًعشفخ و انفهى

Knowledge and
Understanding

-2ة انمذساد انزهٍُخ
Intellectual skills

-2د انًهبساد انًهٍُخ
Professional Skills

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

االليبو ثأهى خظبئض انًشكجبد انغٍُخ ثبنـبلخ
انتعشف عهى اهى السواثؾ انفىعفبتٍخ راد انـبلخ انعبنٍخ
فهى عًهٍخ هذو انغكشٌبد انألحبدٌخ داخم انكبئٍ انحى
يعشفخ يشاحم دوسح االحًبع نخالحٍخ انكشثىكغٍم
االنًبو ثأهى َىاتذ االكغذح انًىاد انكشثىهٍذساتٍخ
انتعشف عهى كٍفٍخ حغبة انـبلخ
فهى انُحىالد انعبيخ األحًبع االيٍٍُخ
انتعشف عهى وظٍفخ عًهٍخ GLYCOGEN
فهى اهى انتحىالد انحٍىٌخ نحًغ انزهىيبتٍك

 .1تهخٍض انخـىاد انعبيخ نتكىٌٍ انٍىسٌب
 .2انتًٍٍض ثٍٍ كم يٍ انهؼى وااليتظبص ألحًبع انُىكهٍك
 .3اعتُبد انفشوق ثٍٍ اإلصانخ انتأكغذٌخ وغٍش انتأكغذٌخ
نًزًىعخ االيٍٍ
 .4تهخٍض عهًٍخ تكىٌٍ انزهٍكىرٍٍGLYCOGEN
 .5اعتُجبؽ اهى وظبئف انجشوتٍُبد يٍ انُبحٍخ انفغٍىنىرٍخ
 .6تحهٍم اهى َىاتذ اكغذح انًىاد انكشثىهٍذساتٍخ
 .7انًمبسَخ ثٍٍ يغبساد هذو انًىاد نكشثىهٍذساتٍخ
 .8تمغٍى انتفبعالد انكًٍبئٍخ نتكىٌٍ األرغبو انكٍتىٍَخ
 .9تحهٍم انـبلخ انُتبرخ عٍ تأكغذ االحًبع انزهٍُخ
تمٍٍى انًٍتبثىنٍضو احًبع انٍُىكهٍك
.10
 .1تـجٍك اهًٍخ انـبلخ انكًٍىحٍىٌخ نزغى انكبئٍ انحى
 .2االعتفبدح يٍ انًٍتبوثهضٌى انهذيى وانًٍتبثىنٍضو انجُبئى
نهكبئٍ انحى
 .3إعذاد لىائى نًشاحم تكىٌٍ األرغبو انكٍتىٍَخ
 .4تـجٍك انخىاص انغكشوص واالعتفبدح يُهب
 .5تىظٍف اهًٍخ تأكغذ االحًبع انذهٍُخ
 .6االعتفبدح يٍ انًٍتبثىنضٌى انجشوتٍُبد واهى وظبئف انكبئٍ انحى

-2د انًهبساد انعبيخ
General Skills

.7
.8
.9
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تىظٍف انًشكجبد الغٍُخ ثبنـبلخ واالعتفبدح يُهب
تـجٍك انخىاص انعبيخ نهجشوتٍُبد
االعتفبدح يٍ يٍتبثىنٍضو انذهىٌ
َشش انىعً ثخظبئض انجشوتٍُبد اواهًٍخ انًٍتبثىنٍضو
نخبص ثهب
تًٍُخ انًعهىيبد انخبطخ ثبنهؼى اويتظبص انذهىٌ
َشش انىعى ثأهًٍخ تكىٌٍ انٍىسٌب
اعتخذاو يهبساد انحبعت االنى فى يتٍبثىنٍضو االحًبع
االيٍٍُخ.
االستمبء ثبنًغتىي انًعشفً نهفشوق ثٍٍ انتحىالد انعبيه
نالحًبع االيٍٍُخ.
َشش انىعً ثبهًٍخ حغبة انـبلخ وكٍفٍته.
االستمبء ثبنًغتىي انًعشفً الهًٍخ انـبلخ انُبتزخ خالل
اكغذح انًىاد انكشثىهٍذساتٍه.

 -3يحتىي
انًمشس
Syllabus

انًىػىع

و

األعجىع

1

األول

يفهىو انـبلخ انكًٍىحٍىٌخ -انًٍتبثىنٍضو انهذيً -وانجُبئً

2

انخبًَ

يٍتبثىنٍضو انكشثىهٍذساد

عذد
انغبعبد

انعذد انكهً
نهغبعبد

ٌ-ع
2 -2
2-2

4

3

انخبنج

تمٍى انـالة +دوسح كشثظ Krebs

2-2

4

4

انشاثع

انغهغهخ انتُفغٍخ The respiratory chain

2-2

4

5

انخبيظ

حغبة انـبلخ وتكىٌٍ انزٍهىكىرٍٍ

2-2

4

6

انغبدط

تمٍى انـالة +عًهٍخ Glyconeogenesis

2-2

4

7

انغبثع

2-2

4

8

انخبيٍ

يٍتبثىنٍضو نالحًبع االيٍٍُخ

2-2

4

9

انتبعع

تمٍى انـالة +تبثع يٍتبثىنٍضو نالحًبع االيٍٍُخ

2-2

4

10

انعبشش

تكىٌٍ انجشوتٍٍ +يٍتبثىنٍضو االحًبع االيٍٍُخ

2-2

4

11

انحبدي عشش

2-2

4

12

انخبًَ عشش

يٍتبثىنٍضو انجشوتٍُبد +انتحىالد انعبيه نالحًبع االيٍٍُخ

تحىالد انجٍىسٌُبد +يٍتبثىنٍضو انجٍشًٌٍذٌُبد
تمٍٍى انـالة +هذو انٍىساعٍم

4

2 -2

4

13

انخبنج عشش

يٍتبثىنٍضو انذهىٌ +تكىٌٍ االرغبو انكٍىتٍٍُخ

2 -2

4

14

انشاثع عشش

تمٍٍى انـالة َهبئً

2 -2

4

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

انًحبػشح
انًُبلشخ
انتعهى انتعبوًَ
إرشاء ثحىث ودساعبد فً يزبل انذساعخ
انتذسٌت انعًهً
اعتخذاو انحبعت اَنً
انجحج انزاتً
D.V.D
ق انًىدٌىالد

 -5أعبنٍت انتذسٌظ وانتعهى نهـالة روي انمذساد
انًحذودح
Teaching and Learning methods for
disables

.1
.2
.3
.4

.أ .انًحبػشح
االعئهخ
انتعهى انتعبوًَ
انتذسٌت انعًهً

 -6أعبنٍت انتذسٌظ وانتعهى نهـالة انًتًٍضٌٍ

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.6أ .انجحج انزاتً
انحبعت االنً
انًُبلشخ
انتذسٌت انعًهً
انًُبظشح
اعتخذاو انحبعت االنً

 -4أعبنٍت انتذسٌظ وانتعهى
Teaching and learning methods

 -7تمٍٍى انـالة
assessment

:Students

Tools

Time schedule

Grading system

 -8لبئًخ انكتت انذساعٍخ وانًشارع :List of references
أ -يزكشاد
ة -كتت يهضيخ
)Required books (Text books
Course notes

د -كتت يمتشحخ
Recommended books
د -دوسٌبد عهًٍخ أو َششاد ...انخ
Periodicals, web sites.. etc.
 -9اإليكبٍَبد انًـهىثخ نهتذسٌظ و انتعهى

السبىرة – القلن -الحاسب اآللي -جهاس تليفشيىى -فيذيى
تعليوي
Presentation data show- over head
projector- slid projector- D.V.D- C.D.

يُغك انًمشس

سئٍظ انمغى

أ.د /فبؿًخ انضهشاء أيٍٍ انششٌف

أ.د /ششٌف طجشي سرت

