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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ُخ انذهخ انجبيؼخ االههُخكه انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 رقُُبد انًخزجزاد انطجُخ / انًزكش ؼهًٍ انقظى ان .2

 دُبرُخ َظزٌكًُُبء  اطى / ريش انًقزر .3

 اطجىػُب أشكبل انذعىر انًزبدخ .4

 ضبَُخانفصم االول وانضبٍَ / انظُخ انذراطُخ ان انفصم / انظُخ .5

 طبػخ  60 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

 2021/7/15 انىصف ربرَخ إػذاد هذا  .7

 أهذاف انًقزر .8

 اػطبء فكزح ػبيخ ػٍ غجُؼخ انؼًهُبد االَعُخ انزٍ رذذس ثبنجظى ورأصُزارهب ػهً صذخ انكبئٍ انذٍ. -1

اػطبء فكزح ويؼهىيبد اطبطُخ فٍ انكًُُبء انذُبرُخ ورًُُخ قبثهُخ ويهبراد انطبنت فٍ انزذهُالد  -2

 انًزظُخ

انًخزهفخ فٍ جظى انكبئٍ انذٍ وانزؼزف انً انقُى انذُىَخ و يؼزفخ انطبنت نهًزكجبد االطبطُخ و -3

 االشبرح انً ثؼط انذبالد انًزظُخ انخبصه ثهب

 
 
 
 
 

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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 وغزائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى ًقزربد انيخزج .11

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ

 .انؼبو نهكًُُبء انذُبرُخ ورأصُز رفبػالرهب ػهً صذخ انكبئٍ انذٍ انًفهىو رىظُخ -1أ

 رؼزَف انطبنت ثبنؼًهُبد االَعُخ انزٍ رذذس داخم انكبئٍ انذٍ وػالقزهب ثجؼط انذبالد  -2أ

  ًقزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 .نه انًظججخانؼًهُخ االَعُخ اخزي ونهزًُش ثٍُ دبنخ يزظُه واكزظبة انًهبرح انكبفُخ  – 1ة

 .واهًُزهب فٍ جظى االَظبٌ  رؼزَف انطبنت ثبنًزكجبد انذُىَخ االطبطُخ – 2ة

  

 غزائق انزؼهُى وانزؼهى      

 انًذبظزاد -1

 وطبئم االَعبح يضم انفُذَى -2

 انًُبقشخ -3

 

 غزائق انزقُُى      

 انزذزَزَخ االخزجبراد -1

  االطئهخ انًجبشزح اصُبء انًخزجز -2

 

 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ  -ط

 ؼهًُُخ انزشاو ثبنزؼهًُبد واخالقُبد انًؤطظخ انز -1ط

 اطزقجبل انًؼهىيبد انًقذيخ فٍ انًخزجز واالطزفبدح يُهب فٍ دُبره انًهُُخ  -2ط

    

  

 انًُقىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 ىيُخ و انؼًهُخ.رىظُف انًؼهىيبد انزٍ رهقهب انطبنت نالطزفبدح يُهب فٍ دُبره انُ -1د

  انقذرح ػهً انزؼجُز ػٍ االفكبر ثىظىح وصقخ فٍ انكالو  -2د

  -3د

    -4د
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 ثُُخ انًقزر .11

يخزجبد انزؼهى  انظبػبد األطجىع

 انًطهىثخ
اطى انىدذح / أو 

 انًىظىع
غزَقخ  غزَقخ انزؼهُى

 انزقُُى

 االول
 َظزٌ 2

يقذيخ انؼًهُبد 

 االَعُخ

1)introduction of 

metabolism 

2)food energy 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

 انضبٍَ

 َظزٌ 2

 االَشًَبد

1)enzymes and 

Isoenzymes 

2)Regulation of 

enzyme activity  

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

 انضبنش

 َظزٌ 2

Inhibitors of 

enzymes 

deficient or 

defective 

enzymes 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

 انزاثغ

 َظزٌ 2

 انكبرثىهُذراد

Oxidation of 

Glucose: 

glycolysis 

1- Transport of 

glucose into 

cells 

2- Reaction of 

glycolysis 

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

 انخبيض

 َظزٌ 2

3- Hormonal 

regulation of 

glycolysis 

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

 انظبدص
 / َظزٌ 2

First exam 
/ 

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ
 انظبثغ

 َظزٌ 2

 كهىكىس انذو

- regulation of 

Blood glucose  

-Diabetes 

mellitus  

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

 انضبيٍ 
 َظزٌ 2

Glycogen 

metabolism 

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

 انزبطغ
 َظزٌ 2

1) Glycogen 

storage diseases 

2) 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس
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Hypoglycaemia 

 انؼبشز

 انكالَكىجٍُ َظزٌ 2

1)Regulation of 

glycogen 

2)synthesis and 

degradation 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انذبدٌ 

 ػشز
 / َظزٌ 2

second exam 
/ 

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ
انضبٍَ 

 ػشز

 َظزٌ 2

 انُىرَب

1)reactions of 

the TCA cycle: 

2) Oxidation of 

Acetyl CoA by 

the TCA cycle 

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انضبنش 

 ػشز

 ظزٌَ 2

3) Energy 

production by 

the TCA cycle 

4- Synthetic 

function of the 

TCA cycle 

5- Regulation of 

the TCA cycle 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انزاثغ 

 ػشز

 َظزٌ 2

 انجزورُُبد

1) structure of 

protein 

2) function of 

protein 

3) Digestion of 

proteins 

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انخبيض 

 ػشز
 َظزٌ 2

4) Serum protein 

components 

5) Insulin 

structure 

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انظبدص 

 ػشز

 َظزٌ 2

 انهجُذاد

1)LIPID 

METABOLISM 

2)type of lipids 

3)function of 

lipids 

 

انقبء  غزَقخ

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انظبثغ 

 َظزٌ 2 ػشز

Oxidation of 

Fatty acids 

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انضبيٍ 

 ػشز
 / َظزٌ 2

Third 

exam نجؼط انطهجخ(
/ 

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ
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ثظجت االجبساد 

 انًزظُخ وغُزهب(

انزبطغ 

 ػشز
 انكىنُظززول َظزٌ 2

1) Cholestrol 

metabolism 

2)Lipoprotein 

metabolism 

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

 انؼشزوٌ

 َظزٌ 2

 انُُىكهُىرُذاد

1)Nucleotide 

metabolism 

2) Disorders of 

Purines & 

Pyramidines 

metabolism 

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

االدذي 

 َظزٌ 2 وٌوانؼشز

Uric acid 

synthesis & 

hyperuricemia 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

االصُبٌ 

 وانؼشزوٌ
 َظزٌ 2

 انهًُىغهىثٍُ

Hemoglobin 

synthesis and 

types 

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انضبنش 

 َظزٌ 2 وانؼشزوٌ

Metabolism of 

hemoglobin 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انزاثغ 

 وانؼشزوٌ
 / َظزٌ 2

Fourth exam 
/ 

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ
انخبيض 

 انفزكزىس َظزٌ 2 وانؼشزوٌ

Fructose 

metabolism and 

disorder 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انظبدص 

 انكبنكزىس َظزٌ 2 وانؼشزوٌ
Galactose 

metabolism and 

disorder 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انظبثغ 

 َظزٌ 2 وانؼشزوٌ

انؼُبصز انًهًخ فٍ 

 وظبئف انكبئٍ انذٍ

Function of 

Trace elements  

 

غزَقخ انقبء 

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انضبيٍ 

 َظزٌ 2 وانؼشزوٌ

 Needed of 

Trace elements 

قخ انقبء غزَ

وػزض  انًذبظزاد

 ثؼط انفُذَىاد
 كىس

انزبطغ 

 وانؼشزوٌ
 / َظزٌ 2

Fifth exam 
/ 

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ
 /  يزاجؼخ  َظزٌ 2 انضالصىٌ
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 خطخ رطىَز انًقزر انذراطٍ  .12

 ػًم ثذىس ورقبرَز يىطؼخ ػٍ اخز انًؼهىيبد انزٍ وصم نهب انؼهى انذذَش ػٍ انًىاظُغ انًذرطخ.   

 

 ذزُخ انجُُخ انز .13

 انًذبظزاد ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

 basics in biochemistry -1 )انًصبدر(  ـ انًزاجغ انزئُظُخ 2

 يذخم انً انكًُُبء انذُبرُخ)د.خىنخ ال فهُخ( -2

 انكًُُبء انذُبرُخ )د.غالل انُجفٍ( -3

 

 اـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( ,.... انًجالد انؼهًُخ , انزقبرَز ) 
 االثذبس انؼهًُخ فٍ االخزصبص

ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ, يىاقغ االَززَُذ 

.... 
  lippincootانكًُُبء انذُبرُخ انكزبة االنكززوٍَ فٍ 


