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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 يه الحله الجامعهكل المؤسسة التعليمية .1

 التمريض   / المركز القسم العلمي  .2

 (203) اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  2020/2021 سنوي الفصل / السنة .5

  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021\2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

الحياتية  كيمياء( أهمية مادة 1  

لسكريات ومعرفة انواعها وتصنيفاتها ووظائفهاالتعرف على ا( 2  

التعرف على البروتينات ومعرفة انواعها وتصنيفاتها ووظائفها (3  

التعرف على الدهون ومعرفة انواعها وتصنيفاتها ووظائفها( 4  

التعرف على االنزيمات ومعرفة انواعها وتصنيفاتها ووظائفها( 5  

اعها وتصنيفاتها ووظائفهاالتعرف على الهرمونات ومعرفة انو( 6  

واختباراته اووظائفهالتعرف على  الكلى ( 7  

كبد ووظائفه واختبارتهالتعرف على ( 8  

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

 األهداف المعرفية   -أ

 كيمياءأهمية مادة  مدى   -1أ

 الحياتية كيمياءالتعرف على مبادىء علم ال   -2أ

 ضاح بعض المفاهيم المهمة في حياتنا اليوميةاي  -3أ

     تطوير الذات عن طريق المفهوم النظري استعداداً للعمل المختبري   -4أ

 ينظم المعلومات المعرفية و يحتفظ بها و يستخدمها في عمله   -5أ

 الحياتي تشويقه للموضوع من اجل مواصلة العمل في المختبر الكيميائي   -6أ

 المهاراتية الخاصة بالمقرر.  األهداف  -ب 

  لمواد الكيميائيةل لمعرفيةيكتسب الطالب مهارة ا  - 1ب

 لى فهم خطورة المواد وتأثيراتها الجانبية على الكائن الحيقادراً ع  - 2ب

 لتعمق المعرفي للكيمياء بصورة عامة قادراً على ا  - 3ب

  االقل خطورة للتعامل معها بشكل سليمالتمييز بين المواد الخطرة والمواد  قادراً على   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . استراتيجيات التدريس / التعلم:10

محاضرة ، مجموعات صغيرة ، التعلم القائم على الحالة ، شرح لعب األدوار ، التدريب الذاتي والتدريب 

 السريري.

 

 

 

 طرائق التقييم      

1- QUIZ 

 شهرية والنهائية)سمستر(االمتحانات ال -2

 السمنارات -3

 التقارير األسبوعية -4

 الحضور -5

 النشاط الصفي -6

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفكير بروح الفريق الواحد من اجل التوصل الى الحل -1ج

 االلتزام بأخالقيات المؤسسة التعليمية   -2ج

 االلتزام بالنظافة العامة  -3ج

 ح المعرفية  تعزيز الرو -4ج

 بنية المقرر .11
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 البنية التحتية  .12

Lippincott biochemistry 5 .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
th

 edition  

 

 Mikkel H.S. Marqvorsen, Anne .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Brinkø, Henrik H. Jensen. On the electron 

withdrawing nature of ethers in 

glycosylation chemistry. Carbohydrate 

Research 2020, 487 , 107886.  

 

2.  H. S. Prihar and E. J. Behrman. Chemical 

synthesis of β-L-fucopyranosyl phosphate 

and β-L-rhamnopyranosyl 

phosphate. Biochemistry 1973, 12 (5) , 

997-1002  

 

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها             

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 اليوجد 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 الويكيبيديا 

 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 hrs  يفهم الطالب

 الموضوع

carbohydrate نظري Quiz+ 

 حضور

2 3 hrs  يفهم الطالب

 الموضوع

proteins نظري Quiz+ 

 حضور

3 3 hrs  يفهم الطالب

 ضوعالمو

Lipids  نظري Quiz+ 

 حضور

4 3 hrs  يفهم الطالب

 الموضوع

Enzymes نظري Quiz+ 

 حضور

5 3 hrs  يفهم الطالب

 الموضوع

Hormones نظري Quiz+ 

 حضور

6 3 hrs  يفهم الطالب

 الموضوع

Liver function 

test (LFT) 

 +Quiz نظري

 حضور

7 3 hrs  يفهم الطالب

 الموضوع

Renal function 

test (RFT) 

 +Quiz نظري

 حضور



  
 4الصفحة 

 
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 زيارة المختبرات التعليمية  -1

 القاء سمنرات من قبل الطلبة -2

 

 


