نموذج وصف المقرر
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وصف المقرر
ٌوفر المقرر امكانٌة حل المشكلة باسلوب رٌاضً باالعتماد على االدوات التً تمثل جزءاً مهما ً من اللغة
البرمجٌة المستخدمة حٌث ٌتٌح المقرر الٌة التعامل مع اللغة البرمجٌة بأسلوب منطقً حٌث تمثل ادواته جزءاً
مهما ً من مراحل بناء المترجمات لكل لغة برمجٌة.

 .1انًؤصضخ انتؼهًُُخ

خبيؼخ انمبدصُخ  /كهُخ انطت

 .2انمضى اندبيؼٍ  /انًشكز

فشع انكًُُبء

 .3اصى  /سيز انًمشس

انكًُُبء انطجُخ CHR110 /

 .4أشكبل انحعىس انًتبحخ

دواو سصًٍ

 .5انفصم  /انضُخ

صُىٌ

 .6ػذد انضبػبد انذساصُخ (انكهٍ)
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 .7تبسَخ إػذاد هزا انىصف
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-8أهذاف انًمشس ()Course Objective

تؼشَف انطهجخ تشاكُت اندزَئبد انحُبتُخ واهًُتهب فٍ خضى االَضبٌ وكُفُخ تشاثطهب نتكىٍَ اندزَئبد انكجُشح
نهخالَب وػاللتهب ثىظبئف خضى االَضبٌ ويؼشفخ غشق انكشف ػُهب وتًُُزهب يختجشَب وتطجُمبتهب انؼًهُخ

 .11يخشخبد انتؼهى وغشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى
أ -االهذاف انًؼشفُخ
ا -1تىظُح انًفبهُى االصبصُخ فٍ انكًُُبء انحُبتُخ.
ا -2المعرفة والفهم للتراكٌب الكٌمٌائٌة للمركبات الحٌاتٌة.
ا 3التعرف على االهمٌة الباٌلوجٌة للمركبات الحٌاتٌة فً جسم االنسان. ا4تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للتجارب العملٌة للكٌمٌاء الحٌاتٌة.ة  -االهذاف انًهبستُخ انخبصخ ثبنًمشس
ة 1مهارات المعرفة -التذكر.
ة – 2انمذسح ػهً انتفكُش فٍ يؼبندخ انًشكهخ حضت لىاػذ يؼُُخ.
ة – 3كتبثخ انتمبسَش انؼهًُخ
ة -4مهارات التذكٌر والتحلٌل
غشائك انتؼهُى وانتؼهى
طرٌقة المحاضرة واستخدام السبورة الذكٌةلشاءاد  ،تؼهى راتٍ  ،حهمبد َمبط. انتذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسس . إسشبد انطالة إنً ثؼط انًىالغ االنكتشوَُخ نإلفبدح يُهب نتطىَش انمبثهُبد. انطهت يٍ انطهجخ يدًىػخ يٍ االصئهخ انتفكُشَخ خالل انًحبظشاد يثم يبرا وكُف ويتً ونًبرانًىاظُغ يحذدح
االختجبساد انُىيُخ انًفبخئخ واالصجىػُخ انًضتًشحغشائك انتمُُى
انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسس.التقارٌر والدراساتامتحانات ٌومٌة واسبوعٌة باسئلة حلها ذاتٌا.اختجبساد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ .االختبارات العملٌةج -االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ
ج -1تمكٌن الطلبة من فهم االكٌمٌاء الحٌاتٌة2
ج -2تطوٌر قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.
ج -3تمكٌن الطلبة يٍ انتفكُش انًُطمٍ فٍ يُكبَُكُخ تفبػالد اندزَئبد انحُبتُخ وػاللتهب ثباليشاض
واٌجاد حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكٌمٌاء الحٌاتٌة

غشائك انتؼهُى وانتؼهى
 إدارة المحاضرة على نحو ٌشعر بأهمٌة الوقت.
 طرٌقة المحاضرة واستخدام السبورة الذكٌة
 لشاءاد  ،تؼهى راتٍ  ،حهمبد َمبط.
 انتذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسس .
 إسشبد انطالة إنً ثؼط انًىالغ االنكتشوَُخ نإلفبدح يُهب نتطىَش انمبثهُبد.
 انطهت يٍ انطهجخ يدًىػخ يٍ االصئهخ انتفكُشَخ خالل انًحبظشاد يثم يبرا وكُف ويتً ونًبرا
نًىاظُغ يحذدح
 االختجبساد انُىيُخ انًفبخئخ واالصجىػُخ انًضتًشح.
 تخصٌص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعٌة.
غشائك انتمُُى
انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسس.التقارٌر والدراساتامتحانات ٌومٌة واسبوعٌة بأسئلة حلها ذاتٌا.اختجبساد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ .االختبارات العملٌة.د  -انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ ( انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ ).
د -1متا بعة التطور العلمً من خالل االتصال بالجامعات العالمٌة عن طرٌق االنترنٌت .
د -2تنمٌة قدرة الطالب على التعامل مع المعلومات عن الطرٌق اإلنترنت.
د -3تطوٌر قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.

ثُُخ انًمشس
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انضبػبد

األصجىع

2

األول

2

ٍَانثب

2

انثبنج

2

انشاثغ

Ilipid

Prostaglandin,
phospholipid,
steroids, sex
hormones

2

انخبيش

lipid

Plasma membrane
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2

انضبدس

Proteins

Classification,
reaction of amino
acids

2

انضبثغ

proteins

Biological activity
of peptides, structure
of protein

2

ٍانثبي

غشَمخ انتمُُى

غشَمخ انتؼهُى

 المساق أو/ اسم الوحدة
الموضوع

يخشخبد انتؼهى
انًطهىثخ

أصئهخ ػبيخ
ويُبلشخ

ٌَظش

CARBOHYDRA
T

TYPES,CLASSFIC
ATION
Disaccharides,
polysaccharides
,mucopolysaccharid
es and connective
tissue
Bacterial cell wall,
biomedical
importance of
carbohydrate
Classification,
biological role of
lipid, fatty acids,
classification and
reaction

اصئهخ ػبيخ
ويُبلشخ او
ٍَايتحبٌ ا

ٌَظش
carbohydrate
ٌَظش

أصئهخ ػبيخ
ويُبلشخ

أصئهخ ػبيخ
ويُبلشخ

carbohydrate

ٌَظش
lipid

أصئهخ ػبيخ
ويُبلشخ او
ٍَايتحبٌ ا
ٌَظش
أصئهخ ػبيخ و
يُبلشخ

ٌَظش

أصئهخ ػبيخ
ٌَظش
أصئهخ ػبيخ و
يُبلشخ

ٌَظش

أصئهخ ػبيخ و
يُبلشخ

ٌَظش

proteins

أصئهخ ػبيخ و
يُبلشخ

ٌَظش

Nucleic acids

ٌَظش

Nucleic acids

ٌَظش

Enzymes

ٌَظش

Enzymes

ٌايتحبٌ شهش
اصئهخ ػبيخ
اصئهخ ػبيخ

Structure of protein,
globular and fibrous
protein
Classification
Role of nucleic acid
in protein synthesis
Nucleic acids and
virus
Classification,
defination
Enzyme specifity,
factors affecting
enzyme reaction

انتبصغ

2

انؼبشش

2

انحبدٌ ػشش

2

انثبٍَ ػشش

2

انثبنج ػشش

انشاثغ ػشش

2

انخبيش ػشش

2

Reglution of
metabolic
pathways.enzymes
in diagnosis
Enzyme and genetic
disease

اصئهخ ػبيخ

Enzymes

Enzymes

َظشٌ
َظشٌ

اصئهخ ػبيخ

 .21البنيت التحتيت
 -1كتت انًمشسح

 -2انًشاخغ انشئُضُخ

chemical basis of life, by George H.
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Principle of Bio Chemistry,lennigerا 1-
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ا -الكتب والمراجع التً ٌوصً به
( المجالت العلمٌة  ,التقارٌر) ,....
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ب-المراجع االلكترونٌة ومواقع االنترنٌت
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خطت تطوير المقرر
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 اتجبع يب هى يضتحذث وخذَذ يٍ وصبئم انتؼهُى وانتؼهى.
• االصتفبدح لذس االيكبٌ يٍ يضتدذاد َتبئح انجحىث انؼهًُخ فٍ انكًُُبء انحُبتُخ انضشَشَخ.
• تطجُك اصتشاتُدُبد انتؼهُى انطجٍ انحذَج فٍ انكًُُبء انحُبتُخ

