نموذج وصف المقرر
مراجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مراجعت البرنامج األكاديمي))

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 CHR220 /

 .4أعكبل 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 انتفبػالد انكًُُبئُخ نهدزَئبد انحُبتُخ وػًهُبد االَط انتٍ تحذث داخم خضى االَضبٌ وكُفُخ
فٍ انحبالد انضىَخ وانًشظُخ
كًب َُبلظ هزا انًمشس دوس انكًُُبء انحُبتُخ فٍ انتغخُص انضشَشٌ وانتحبنُم انتغخُصُخ أليشاض سئُضُخ
تصُت األػعبء ثبصتؼًبل غشق يختهفخ ،وتفضُش انُتبئح انًختجشَه.

 .10يخشخبد انتؼهى وغشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى
أ -االهذاف انًؼشفُخ
ا-1فهى أصبصُبد انكًُُبء انحُىَخ انضشَشَخ
ا2انمُبو ثبالختجبساد انًخجشَخ انشوتُُُخ ولُبس يضتىَبد انؼذَذ يٍ يكىَبد انذو يثم صكش انذو ،عحىو
انذو ،اختجبساد وظبئف انكجذ،
ا 3التعرف علىاٌض المركبات الحٌاتٌة فً الحاالت المرضٌةفً جسم االنسان وكٌفٌة تشخٌصها. 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 انًغكهخ حضت لىاػذ يؼُُخ.
ة – 3كتبثخ انتمبسَش انؼهًُخ
ة -4مهارات التذكٌر والتحلٌل
غشائك انتؼهُى وانتؼهى
طرٌقة المحاضرة واستخدام السبورة الذكٌةلشاءاد  ،تؼهى راتٍ  ،حهمبد َمبط. انتذسَجبد واألَغطخ فٍ لبػخ انذسس . إسعبد 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
انًغبسكخ فٍ لبػخ انذسس.التقارٌر والدراساتامتحانات ٌومٌة واسبوعٌة باسئلة حلها ذاتٌا.اختجبساد فصهُخ وَهبئُخ وأَغطخ .االختبارات العملٌةج -االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ
ج -1تمكٌن الطلبة من فهم االكٌمٌاء الحٌاتٌةانضشَشَخ
ج -2تطوٌر قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.
ج -3تمكٌن الطلبة يٍ انتفكُش انًُطمٍ فٍ اَط اندزَئبد انحُبتُخ وػاللتهب ثبأليشاض 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 واألَغطخ فٍ لبػخ انذسس .
 إسعبد 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
انًغبسكخ فٍ لبػخ انذسس.التقارٌر والدراساتامتحانات ٌومٌة واسبوعٌة بأسئلة حلها ذاتٌا.اختجبساد فصهُخ وَهبئُخ وأَغطخ .االختبارات العملٌة.د  -انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ ( انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انغخصٍ ).
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.11
غشَمخ انتمُُى
أصئهخ ػبيخ
ويُبلغخ
اصئهخ ػبيخ
ويُبلغخ او
ٍَايتحبٌ ا

غشَمخ انتؼهُى

 المساق أو/ اسم الوحدة
الموضوع

يخشخبد انتؼهى
انًطهىثخ

انضبػبد

األصجىع

ٌَظش

carbohydrate

Digestion and
absorption

3

األول

ٌَظش

carbohydrate

Glycolysi,Citric
acid cycle,s

3

ٍَانثب

carbohydrate

Gluconeogenesis
,Hexos
monophosphate,
diabetes

3

انثبنج

ٌَظش
أصئهخ ػبيخ
ويُبلغخ
أصئهخ ػبيخ
ويُبلغخ

ٌَظش

أصئهخ ػبيخ
ويُبلغخ او
ٍَايتحبٌ ا

lipid

Lipid metabolisms

3

انشاثغ

lipid

Fatty acid
metabolism,
oxidation, synthesis
triacylglycerudes

3

انخبيش

lipid

Cholesterol and
steroids metabolism

3

انضبدس

lipids

Phospholipids ,
lipoproteins
metabolism

3

انضبثغ

proteins

Amino acids
synthesis
degradation

3

ٍانثبي

3

انتبصغ

3

انؼبعش

3

انحبدٌ ػغش

ٌَظش
أصئهخ ػبيخ و
يُبلغخ

ٌَظش

أصئهخ ػبيخ
ٌَظش
أصئهخ ػبيخ و
يُبلغخ
أصئهخ ػبيخ و
يُبلغخ
أصئهخ ػبيخ و
يُبلغخ
ٌايتحبٌ عهش
اصئهخ ػبيخ
اصئهخ ػبيخ

ٌَظش

proteins

ٌَظش

proteins

ٌَظش

proteins

ٌَظش

hormones

Catecholamin

3

انثبٍَ ػغش

ٌَظش

hormones

Thyroid hormones

3

انثبنج ػغش

3

انشاثغ ػغش

3

انخبيش ػغش

اصئهخ ػبيخ
اصئهخ ػبيخ

detoxification of ]
ammonia, urea cycle
Porphyrin
metabolism
Creatin synthesis
and its conversion to
creatinin

ٌَظش

hormones
ٌَظش
ٌَظش

Hormones

Hypothalmic and
posterior
pit.hormones
Steroid hormones

البنيت التحتيت
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Harpers Illustrated Biochemistry

 -1كتت انًمشسح

 -2انًشاخغ انشئُضُخ
.

1- Clinical biochemistry, 3ed ed. Gaw A,
Cowan R, O'Reilly D, Stewart M. 2004.
2- medical biochemistry

ا -الكتب والمراجع التً ٌوصً به
( المجالت العلمٌة  ,التقارٌر) ,....

www.chemicalprocessing.com

ب-المراجع االلكترونٌة ومواقع االنترنٌت

www.bytoco.com

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

1.

