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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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 وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسيخشجبد ان .9

 االهذاف انًؼشفُخ -أ
 رًكٍُ انطبنت يٍ انذصىل ػهً انًؼشفخ انُظشَخ نهكًُُبء انذُبرُخ -1أ

 يؼشفخ انطبنت نهًفبهُى األصبصُخ نألَط انذُبرٍ -2أ

 يؼشفخ انطبنت نًكىَبد ورشكُت انكشثىهُذساد، انجشورُُبد، انذهىٌ واألدًبض األيُُُخ -3أ

 مشسانخبصخ ثبنً انًهبسارُخألهذاف ا  -ة 

 كفءَزمٍ انطبنت انكشىفبد انخبصخ ثبنكبسثىهُذساد وانجشورُُبد ثشكم  -1ة

 األدًبض انُىوَخ ودوس كم يُهبانزًُُز ثٍُ  -2ة

 انزًُُز ثُُبَىاع انذهىٌ ورشكُجهب ووظبئفهب -3ة

 انزًُُز ثٍُ انًشكجبد انذاخهخ وانُبرجخ يٍ األَط انذُىٌ نهكشثىهُذساد وانجشورُُبد وانذهىٌ -4ة

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًذبظشاد -1
 وصبئم األَعبح يثم: انضجىسح انزكُخ  -2
 انًخزجشَخ وأجهزح انمُبساصزؼًبل انًىاد  -3

 غشائك انزمُُى      

 األيزذبَبد انشفىَخ -1
 األيزذبَبد انشهشَخ -2
 األيزذبَبد انضُىَخ -3
 االهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ -ج

 اػزًبد أصهىة انذىاس ثٍُ انطبنت واألصزبر -1ج

 اػذاد رمبسَش يُظًخ -2ج

 اػزًبد أصهىة انًُبلشخ -3ج

 انجذثُخاألهزًبو ثبنًشبسَغ   -4ج

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًذبظشاد -           
 وصبئم األَعبح يثم: انضجىسح انزكُخ  -           

 اصزؼًبل انًىاد انًخزجشَخ وأجهزح انمُبس -
 غشائك انزمُُى    

 األيزذبَبد انشفىَخ -
 األيزذبَبد انشهشَخ -

 األيزذبَبد انضُىَخ -    
 (.ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ انًهبساد األخشي انًزؼهمخانًُمىنخ )انزأهُهُخ انًهبساد  انؼبيخ و - د

 لذسح انطبنت ػهً انؼًم ظًٍ فشَك انؼًم انزشثىٌ وانًهٍُ -1د

 انزفكُش األَجبثٍ ورىظُف انًؼشفخ انزٍ رهمبهب -2د

 َت يؼهىانمذسح ػهً انزؼبيم يغ انجهبد خبسج انجبيؼخ وانزذس -3د

 أٌ َزًكٍ انطبنت يٍ رؼهى يهُخ انزذسَش وارمبَهب  -4د
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 ثُُخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجىع
يخشجبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىدذح / انًضبق أو 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى

 انًذبظشح+انًخزجش الطاقة الحياتية الطاقة الحياتية ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 1
وشهشَخ  ايزذبَبد اصجىػُخ

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 2
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش ايض الكاربوهيدرات األيض الحياتي  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 3
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 4
اصجىػُخ وشهشَخ ايزذبَبد 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 5
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 6
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 7
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 يخزجشَخ ورمبسَش

 انًذبظشح+انًخزجش 1االمتحان ايض الكاربوهيدرات+ 1+ االمتحان األيض الحياتي ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 8
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش تكملة ايض الكاربوهيدرات األيض الحياتي  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 9
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش 2االمتحان  2االمتحان  ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 11
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش ايض الدهون األيض الحياتي ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 11
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 12
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 13
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 14
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش نهاية ايض الدهون + االمتحان + االمتحاناأليض الحياتي ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 15
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش ايض البروتينات األيض الحياتي ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 16
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 17
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 18
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 19
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش االمتحان االمتحان ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 21
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش المعلومات الوراثية المعلومات الوراثية ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 21
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 انًذبظشح+انًخزجش = = ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 22
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ

 االمتحان االمتحان ػًهٍ 3َظشٌ+ 2 23
ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ  انًذبظشح+انًخزجش

 ورمبسَش يخزجشَخ

24 
 

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 2

 

 

 اختبار

 
 اختبار
 
 

 

 انًذبظشح+انًخزجش

 

ايزذبَبد اصجىػُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش يخزجشَخ
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 انجُُخ انزذزُخ  .11

 انًطهىثخ  نكزت انًمشسحا -1

 
 غالل انُجفٍ   /د. انكًُُبء انذُبرُخ

 خىنخ ال فهُخ  / د. يذخم انً انكًُُبء انذُبرُخ 

 

 

  انئُضُخ )انًصبدس(انًشاجغ  -2

 انكزت وانًشاجغ انزٍ َىصً ثهب - أ

 )انًجالد انؼهًُخ، انمبسَش،......(         
 صبيٍ انًظفش/ د. انكًُُبء انذُبرُخ انفضهجُخ

 نُجُكىد/ نكًُُبء انذُبرُخا انًشاجغ االنكزشوَُخ، يىالغ االَزشَذ - ة

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساصٍ .12

 

 


