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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انزؼهُم وانزؼهم وانزمُُم ممشسمخشجبد ان .9

 االهذاف انمؼشفُخ -أ
 رمكُه انطبنت مه انذصىل ػهً انمؼشفخ انىظشَخ نهكُمُبء انذُبرُخ  -1أ

 بنؼضىَخانذُبرُخنهمشكجبرمؼشفخ انطبنت نهمفبهُم األسبسُخ   -2أ

 مؼشفخ انطبنت نمكىوبد ورشكُت انكشثىهُذساد، انجشورُىبد، انذهىن واألدمبض األمُىُخ  -3أ

 مشسانخبصخ ثبنم ُخانمهبساراالهذاف   -ة 

 كفىءَزمه انطبنت مؼشفخ انزشاكُت انكُمُبئُخ نهمكىوبد انذُخ ووظبئفهب ثشكم  - 1ة

 انزمُُز ثُه األدمبض انىىوَخ ودوس كم مىهب - 2ة

 انزمُُز ثُىبوىاع انذهىن ورشكُجهب ووظبئفهب - 3ة

 دساسخ االوزَمبد وانفُزبمُىبد وانهشمىوبد  -4ة

 طشائك انزؼهُم وانزؼهم      

 انمذبضشاد -1
 وسبئم األَضبح مثم: انسجىسح انزكُخ  -2

 طشائك انزمُُم      

 انشفىَخاألمزذبوبد  -1
 األمزذبوبد انشهشَخ -2
 األمزذبوبد انسىىَخ -3
 االهذاف انىجذاوُخ وانمُمُخ -ج

 اػزمبد أسهىة انذىاس ثُه انطبنت واألسزبر -1ج

 اػذاد رمبسَش مىظمخ -2ج

 اػزمبد أسهىة انمىبلشخ -3ج

 طشائك انزؼهُم وانزؼهم     

 انمذبضشاد -           
 وسبئم األَضبح مثم: انسجىسح انزكُخ  -           

 طشائك انزمُُم    

 األمزذبوبد انشفىَخ -
 األمزذبوبد انشهشَخ -

 األمزذبوبد انسىىَخ -    
 (.ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ انمهبساد األخشي انمزؼهمخانمىمىنخ )انزأهُهُخ انمهبساد  انؼبمخ و - د

 لذسح انطبنت ػهً انؼمم ضمه فشَك انؼمم انزشثىٌ وانمهىٍ -1د

 انزفكُش األَجبثٍ ورىظُف انمؼشفخ انزٍ رهمبهب -2د

 انمذسح ػهً انزؼبمم مغ انجهبد خبسج انجبمؼخ وانزذسَت مؼهم -3د

 أن َزمكه انطبنت مه رؼهم مهىخ انزذسَس وارمبوهب  -4د
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 ثىُخ انممشس .11

 انسبػبد األسجىع
انزؼهم مخشجبد 

 انمطهىثخ
اسم انىدذح / انمسبق أو 

 انمىضىع
 طشَمخ انزمُُم طشَمخ انزؼهُم

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح مقدمة عن الكيمياء الحياتية الحياتية الكيمياء وظشٌ 2 1

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات وظشٌ 2 2

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات وظشٌ 2 3

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات وظشٌ 2 4

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات وظشٌ 2 5

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات وظشٌ 2 6

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الدهون الدهون وظشٌ 2 7

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الدهون الدهون وظشٌ 2 8

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الدهون الدهون وظشٌ 2 9

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الدهون الدهون وظشٌ 2 11

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح األحماض األمينية والببتيدات األحماض األمينية وظشٌ 2 11

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح األحماض األمينية والببتيدات األحماض األمينية  وظشٌ 2 12

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح والببتيداتاألحماض األمينية  األحماض األمينية وظشٌ 2 13

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح األحماض األمينية والببتيدات األحماض األمينية وظشٌ 2 14

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح البروتينات البروتينات وظشٌ 2 15

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح البروتينات البروتينات وظشٌ 2 16

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح النيوكليوتيدات واألحماض النووية األحماض النووية وظشٌ 2 17

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح النيوكليوتيدات واألحماض النووية األحماض النووية وظشٌ 2 18

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح األنزيمات األنزيمات وظشٌ 2 19

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح األنزيمات األنزيمات وظشٌ 2 21

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح األنزيمات األنزيمات وظشٌ 2 21

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الفيتامبنات الفيتامبنات وظشٌ 2 22

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الفيتامبنات الفيتامبنات وظشٌ 2 23

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الفيتامبنات الفيتامبنات وظشٌ 2 24

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الهرمونات الهرمونات وظشٌ 2 25

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الهرمونات الهرمونات وظشٌ 2 26

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الهرمونات الهرمونات وظشٌ 2 27

 امزذبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمذبضشح الهرمونات الهرمونات وظشٌ 2 28
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 انجىُخ انزذزُخ  .11

 انمطهىثخ  نكزت انممشسحا -1

 
 طالل انىجفٍ   /د. انكُمُبء انذُبرُخ

 خىنخ ال فهُخ  / د. مذخم انً انكُمُبء انذُبرُخ 

 

 

  انمشاجغ انئُسُخ )انمصبدس( -2

 انكزت وانمشاجغ انزٍ َىصً ثهب - أ

 )انمجالد انؼهمُخ، انمبسَش،......(         
 سبمٍ انمظفش/ د. انكُمُبء انذُبرُخ انفسهجُخ

 نُجىكىد/ نكُمُبء انذُبرُخا انمشاجغ االنكزشووُخ، مىالغ االوزشوذ - ة

 

 خطخ رطىَش انممشس انذساسٍ .12

 

 


