نموذج توصيف مقرر دراسي
توصيف املقرر:

انجشَبيح انزٌ َحتىٌ انًمشس  :ثكبنىسَىس االلتظبد انًُزنٍ (انتغزَخ وػهىو األطؼًخ)
انمضى انزٌ َىفش انجشَبيح ( :انتغزَخ وػهىو األطؼًخ)
انمضى انزٌ َىفش انًمشس( :انتغزَخ وػهىو األطؼًخ)
انفشلخ انذساصُخ انتٍ تذسس انًمشس  :انففشلخ انثبَُخ
2008 / 7 /
تبسَخ اػتًبد انتىطُف يٍ لجم يدهش انمضى:

أ .معلومات أساسية:

اصى انًمشس  :الكيماء احليوية (ب)

انفشلخ انذساصُخ  -:انثبَُخ انشلى انكىدٌ .........

ػذد انضبػبد ( فٍ انؼبو)  ) 28( -:صبػخ ،
ػذد انًحبػشاد فٍ األصجىع  :يحبػشح
 :الكيماء احليوية (ب)

الثاًيت/فصل دراسً ثاًً

HENFS(22)3

 -1أهذاف انًمشس انؼبيخ

.1

General Aims

.2
.3
.4
.5
.6
.7

التعرف علي هفهىم اإلًسيواث وعالقتها بالعولياث الحيىيت الوختلفت
التً تتن داخل جسن الكائي الحً
اإللوام بالخصائص الويوسة للفيتاهٌاث واهن تصٌفاتها
فهن الوباديء العاهت للهرهىًاث واهن اًىعها
ادراك اهن العقاقير الفوىيت التً تخفض سكر الذم
تحذيذ اهن وظائف الهرهىًاث الذرقيت
تعويق الٌظرة العوليت لألورام واهن تصٌيفاتها
التعرف علً تشرح الغذة الكظريت وفسيىلىجيتها

-2أ انًؼشفخ و انفهى
Knowledge and
Understanding




االليبو ثأهى خظبئض االَزًَبد وتشكُجبتهب
انتؼشف ػهً لىاػذ تمضُى االَزًَبد وانخظبئض انؼبيخ نكم
َىع
فهى انًمظىد ثبنفُبيُُبد واهى يًُزاتهب
يؼشفخ انىظبئف انحُىَخ نهفُتبيُُبد واػشاع
ادسان انًفبهُى انًشتجطخ ثبنهشيىَبد وانتشكُت انكًُُبئً
نههشيىَبد انًختهفخ
االنًبو ثأػشاع َمض انهشيىَبد انًختهفخ
انتؼشف ػهً اصش انؼمبلُش انفًىَخ انتً تخفغ صكش انذو
فهى االصش ولىاػذ َشطب انغذح انذسلُخ
ادسان اهى ايشاع انتخبيً االيبيُخ
انتؼشف ػهً لىاٍَُ انؼًم نهغذد انكظشَخ
االنًبو ثًجبديء اختجبساد وظبئف لششح انكظشَخ



تهخُض خىاص انُزًَبد كؼىايم يضبػذح انحُىَخ ثذاخم خضى
انكبئٍ انحً
انتًُُز ثٍُ اَىاع االَزيُبد انًختهفخ داخم خضى انكبئٍ انحً
اصتُتبج اػشاع َمض انفُتبيُُبد
تمضُى يظذس وخىد انفُتبيُُبد
تؼهم اصش تمضُى انهشيىَبد
اصتُجبؽ انفشوق ثٍُ انهشيىَبد وانفُتبيُُبد
تمُُى اهًُخ االَضىنٍُ
تفضُش انتفبػالد انًُبوئخ نالَضىنٍُ
تحهُم انتكشَت انحُىي نهغذح انذسلُخ
تظُُف ايشاع انغذح انذسلُخ
تطجُك اهًُخ انفُتبيُُبد يٍ خالل انتذاول انظحً نالغزَخ
االصتُفبء يٍ احتُبخبد انُىيُخ نالَىاع انفُتبيُُبد انًختهفخ
تىظُف اهًُخ االَضىنٍُ وطشَمخ ػًهه
تطجُك اهًُخ هشيىٌ L.T.H
تطجُك يؼبَُش انؼالج االَضىنٍُ
تىظُف اسشبداد اختجبس َىع انؼالج نًشػً داء انضكشي
االصتفبدح يٍ انًؼهىيبد انًشتجطخ ثبنىظُفخ انهشيىَبد انذسلُخ
االصتفبدح انغهىثُىنُُبد انًتبثؼخ انًُشطخ انذسلُخ
اػذاد انمىائى نتمُُى وظبئف انُخبيً االيبيُخ
االصتفبدح يٍ تششَح انغذح انكظشَخ ػهً يضتىي انفشد واالصشح









َشش انىػٍ ثأهًُخ االَزًَبد كؼىايم يضبػذح حُىَخ
اصتخذاو يهبساد انحبصت االنً فً ػهى انكًُُبء انحُىَخ
تًُُخ انًهبساد انتغزوَخ نالصتفبدح يٍ انفُتبيُُبد
االستمبء ثًضتىي انًؼشفً نهًُزاد وانفُتبيُُبد .
َشش انىػً ثبنىظبئف انحُىَخ نهفُتبيُُبد انًختهفخ
َشش صت انىلبَخ يٍ اػشاع َمض انفُتبيُُبد
تًُُخ انًؼهىيبد انخظبئض ثبػشاع َمض انهشيىَبد انغذح










-2ة انمذساد انزهُُخ
Intellectual skills

-2ج انًهبساد انًهُُخ
Professional Skills

-2د انًهبساد انؼبيخ
General Skills





















انذسلُخ
َ شش انىػً ثبالَضىنٍُ (كىَه انذػبيخ االصبصُخ نؼالج داء
انضكش انكُتىًَ)
 انتًكٍ يٍ يضتىَبد تمُُى وظبئف انُخبيً االيبيً ثكفبءح
َ شش انىػً ثبيشاع انمششح انمظشَخ

 -3يحتىٌ
انًمشس
Syllabus

انًىػىع

ػذد
انضبػبد

و

األصجىع

1

األول

االَزًَبد:تضًُخ االَزًَبد انتشكُت االَزًَبد

2

انثبٍَ

اَزًَبد انتحهُم انًبئً (انًبنتُز-االنكتُز-انضكشَز-
االنكتُز-انضكشَز-اليُز

2-2

3

انثبنج

تمُى انطالة +االَزًَبد انُبلهخ-اَزيبد االػبفخ اَزًَبد
االكضذح واالختزاٌ

2-2

4

انشاثغ

لشائٍ االَزَى(انكىاَزَى)

2-2

5

انخبيش

انفُتبيُُبد –نىظبئف انحُىَخ نهفُتبيُُبد-الفُتبيُُبد
انزائجخ فً انًبء

2-2

6

انضبدس

انؼذد انكهٍ
نهضبػبد

ٌ-ع
2 -2

4
4
4
4
4

2-2

4

7

انضبثغ

انفُتبيُُبد انزائجخ فً انذهىٌ-اػشاع َمظهب

2-2

4

8

انثبيٍ

انهشيىَبد –انتمُُى نههشيىَبد-انتشكُت انكًُُبئً
انهشيىَبد انغذح انذسلُخ

2-2

9

انتبصغ

10

انؼبشش

11

انحبدٌ ػشش

هشيىَبد دسلُخ وظُفخ انهشيىَبد انذسلُخ-اختجبساد

12

انثبٍَ ػشش

تمُُى انطالة انهشيىَبد انذائشح فً انذو-انؼبداد انزاتُخ
انذسلُخ

2 -2

13

انثبنج ػشش

االوساو-الَخبيً و انىطبء-تششَح انىحذح انىطبئُخ

2 -2

14

انشاثغ ػشش

انكظش-تششَح انغذح انكظشَخ-االوساو انكظشَخ-تمُُى َهبئً
نهطالة

2 -2

تمُُى انطالة :تبثغ انفُتبيُُبد انزائجخ فً انًبء

تمُى انطالة-اػشاع َمض هشيىَبد انغذح انذسلُخ
ووظبئف هشيىٌ انتضُضُتشوٌ

2-2

انؼمبلُش انغًىَخ انتً تخفغ صكش انفُبصذوَُم انُىسَبد
–االَضىنٍُ-انتفبػالد انًُبؤح نالَضىنٍُ

2-2

 -4أصبنُت انتذسَش وانتؼهى
Teaching and learning methods

 -5أصبنُت انتذسَش وانتؼهى نهطالة روٌ انمذساد
انًحذودح

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

4
4

2-2

انًحبػشح
انًُبلشخ
انتؼهى انتؼبوٍَ
إخشاء ثحىث ودساصبد فٍ يدبل انذساصخ
انتذسَت انؼًهٍ
اصتخذاو انحبصت اِنٍ
انجحج انزاتٍ
D.V.D
ق انًىدَىالد

. .1أ .انًحبػشح
 .2االصئهخ

4

4
4
4
4

Teaching and Learning methods for disables
 -6أصبنُت انتذسَش وانتؼهى نهطالة انًتًُزٍَ

 -7تمُُى انطالة :Students assessment
Tools

Time schedule

Grading system

 .3انتؼهى انتؼبوٍَ
 .4انتذسَت انؼًهٍ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

. 6أ .انجحج انزاتٍ
انحبصت االنٍ
انًُبلشخ
انتذسَت انؼًهٍ
انًُبظشح
اصتخذاو انحبصت االنٍ

 -8لبئًخ انكتت انذساصُخ وانًشاخغ :List of references
أ -يزكشاد
ة -كتت يهزيخ
)Required books (Text books
Course notes

ج -كتت يمتشحخ
Recommended books
د -دوسَبد ػهًُخ أو َششاد ...انخ
Periodicals, web sites.. etc.
 -9اإليكبَُبد انًطهىثخ نهتذسَش و انتؼهى

السبىرة – القلن -الحاسب اآللي -جهاز تليفسيىى -فيذيى تعليوي
Presentation data show- over head projectorslid projector- D.V.D- C.D.

يُضك انًمشس

سئُش انمضى

أ.د /فبطًخ انزهشاء أيٍُ انششَف

أ.د /ششَف طجشٌ سخت

