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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 توصيف مقرر دراسينموذج 

  ةجامعة المجمع :المؤسسة

 .قسم الكٌمٌاء –بحوطة سدٌر  ةكلٌة العلوم والدراسات االنسانٌ : الكلٌة/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 321كٌم  -( 1)كٌمٌاء حٌوٌه :  ورمز المقرر الدراسًاسم  .1

 (2+0+2) 3عدد الساعات المعتمدة:  .2

 ي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً. ذالبرنامج أو البرامج ال .3
ٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(  )فً حال وجود مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج, ب

 ال ٌوجد 

  :المسؤول عن المقرر الدراسًاسم عضو هٌئة التدرٌس  .4
 منال عبدهللا صالح بابكر

  :السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً .5
 المستوى السادس

6.  
7.   
8.  
 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( .9

  221, كٌم  211كٌم 

  :المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت( .10
 ال توجد
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  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر:-1
تعرٌف الطالبات بعلم الكٌمٌاء الحٌوٌه واهتماماته فى المجاالت المختلفه كالطبٌه والزراعٌه 

وكذلك تعرٌف الطالبه بالمواد الكربوهٌدراتٌه والبروتٌنٌه والدهنٌه من حٌث انواعها وخواصها   
 . بٌولوجٌهتكوٌنها واهمٌتها ال

 ان تستطٌع الطالبه التعرف على مركب كربوهٌدراتى اولبٌدى اوبروتٌنى مجهول فى المختبر.
 

تزاٌد المقرر الدراسً . )مثل االستخدام الم صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن -2
لتقنٌة المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً 

  مجال الدراسة(.  

ٌتم الرجوع الى مواقع االنترنت المتخصصه واالستفاده منها فى التوضٌح والشرح بالقدر 

المناسب للمستوى وكذلك لتحدٌث المعلومات كما ٌتم استخدام السبوره التفاعلٌه و شرائح العرض 

 )بوربوٌنت  ( على الكمبٌوتر.  

فً االستمارة المستخدمة فً  )مالحظة: ٌنبغً إرفاق توصٌف عامتوصيف المقرر الدراسي ج( 
 النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل (.  

 الجزء النظرى :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها -1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

 2 1 مقدمه فى علم الكٌمٌاء الحٌوٌه واهداف الدراسه

 8      4 التمثٌل الغذائى لها -متصااصها –هضمها –كٌمٌاء الكربوهٌدرات 

 6 3 التمثٌل الغذائى لها -امتصاصها-هضمها-كٌمٌاء الشحمٌات

 8 4 هضم وامتصاص البروتٌنات -كٌمٌاء البروتٌنات

 2 1 التمثٌل الغذائى للبروتٌنات

 تدرٌسها فى الجزء العملى  ٌجب التً الموضوعات قائمة -2

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس 

 4 2 التعرف على الكربوهٌدرات.  

 4 2 التفرقة بٌن السكرٌات األحادٌة والثنائٌة والعدٌدة.

 4 2 التعرف على المواد اللٌبٌدٌة. 

 2 1 التفرقة بن األحماض الدهنٌة المشبعة وغٌر المشبعة. 
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 4 2 التعرف على البروتٌنات والتفاعالت الممٌزة لألحماض األمٌنٌة. 

التعرف على مركب مجهول سواء ٌنتمً إلى الكربوهٌدرات أو اللٌبٌدات  
 أو البروتٌنات.

2 4 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: -2

 المحاضرة:

ساعتان     

 اسبوعٌاً 

2 ×13= 26 

 ساعه

 الدرس:  مادة

 نظرى      

 المختبر

ساعتان 

 اسبوعٌا

2 ×11 =22 

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 عملى 

 أخرى:

 

 

 تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم  -4

ٌّن لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:   ب

 سرٌع للمعارف أو المهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى تنمٌتها موجز . 

 فً  المقرر الدراسً بغٌة تطوٌر تلك المعارف أو  مستخدمةتوصٌف الستراتٌجٌات التدرٌس ال
 المهارات. 

  .ًالطرق المتبعة لتقوٌم الطالب فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتائج التعلم فً هذا المجال الدراس  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :رفالمعا . أ

 :توصٌف للمعارف المراد اكتسابها-1
الطالبه ما هو علم الكٌمٌاء الحٌوٌه وماهى اوجه اهتماماته ,ان تعرف الطالبه المركبات  ان تعرف

واقسامها المختلفه وانواع اهمٌتها والوظائف التى تقوم بها ذات االٌض االولى مثل الكربوهٌدرات 
الت وتفاع –التغٌر الدورانى فٌها –التماكب المختلفه فى السكرٌات االحادٌه والتركٌب الحلقً 

دراسة امثله للسكرٌات االحادٌه, فٌها,المجموعات الوظٌفٌه )الهٌدروكسٌل ومجموعة الكربونٌل ( 
   للكربوهٌدرات  .ان تعرف الطالبه كٌفٌة هضم وامتصاص والتمثٌل الغذائى الثنائٌه وعدٌدة التسكر 

كٌب الكٌمٌائى لها, ان تعرف الطالبه اللبٌدات واالهمٌه البٌولوجٌه لها ومصادرها وتصنٌفها والتر
الجلسرٌدات وخواصها , الهضم –تسمٌة االحماض الدهنٌه وخواصها الفٌزٌائٌه والكٌمٌائٌه 

 واالمتصاص والتمثٌل الغذائً للبٌدات .
–االحماض االمٌنٌه ممٌزاتها وتصنٌفها  –ان تعرف الطالبه البروتٌنات واالهمٌه البٌولوجٌه لها 
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تصنٌف البروتٌنات ,خواصها  –الببتٌدات وتسمٌتها  –تها خصائص االحماض االمٌنٌه وتفاعال
 والبنٌه العامه لها , الهضم االمتصاص والتمثٌل الغذائى للبروتٌنات .

 الطالبه التعرف على مركب كربوهٌدراتى او لٌبٌدى او بروتٌنى مجهول فى المختبر. تستطٌعان 

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف-2
 استراتٌجٌة المحاضره . .1
 عروض البوربوٌنت   . .2
 استراتٌجٌة النقاش وطرح االسئله . .3
 التجارب العملٌه .4

 :طرق تقوٌم المعارف المكتسبة-3
 االختبارات الشفهٌة واالختبارات التحرٌرٌه ) مزٌج من الموضوعى واالسئله الطوٌله (

  دراكية:المهارات اإل . ب

  :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1
 اكساب اتجاهات اٌجابٌة نحو التغذٌة السلٌمة.

 . اكساب عادات صحٌة سلٌمة

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 المناقشه

  :لدى الطالب دراكٌةطرق تقوٌم المهارات اإل-3

 اختبارات تحرٌرٌة + العملً

  :تحمل المسؤوليةج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و 

 وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:-1
غسل االدوات قبل وبعد التجربه ونظافة مكان –توزٌع الطالبات الى مجموعات الجراء التجارب 

 التجربه .
 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2
 التجارب العملٌه على الطالباتتوزٌع 

 

 :طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب-3
 الوصول الى النتٌجه المطلوبه من التجربه ومالحظة نظافة المكان وترتٌب المكان .

   :د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

  :للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال توصيف-1
التعامل مع الحاسب من خالل استخدام الشبكة العنكبوتٌة )االنترنت( فى البحث عن  

الموضوعات المطلوبه والدخول الى مواقع اعضاء هٌئة التدرٌس لالطالع على االعالنات عن 
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  . الواجبات وغٌرها من المواضٌع ذات الصله 
 

 :التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهاراتاستراتيجيات -2

 . التعلم الذاتى والتغذٌه الراجعه

 :طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 . مراجعة ومناقشة االبحاث

 :)إن وجدت( النفسية هـ. المهارات الحركية

 :األداء المطلوبالمراد تنمٌتها ومستوى النفسٌة توصٌف للمهارات الحركٌة -1
استخدام لهب  -استخدام الدوارق الحجمٌة والمخروطٌه  –التدرٌب على استخدام جهاز المٌزان 

 موقد بنزن والحمامات المائٌه للتسخٌن  .

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 التجرٌب العملى .

 :الطالبلدى النفسٌة طرق تقوٌم المهارات الحركٌة -3

 واستخدامها لالدوات المعملٌه و تصحٌح كراسات العملى .  متابعة ومالحظة اداء الطالبات

 

 :. جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراس5ً

, مشروع جماعً, رمهمة التقوٌم )كتابة مقال, اختبا التقوٌم
 اختبار نهائً...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقوٌم 
 النهائً

 %10 سادسال (1اختبار اعمال سنه ) 1

 %10 عشرثانً ال (2اختبار اعمال سنه ) 2

البحث فى الشبكه العنكبوتٌه عن  المواضٌع ذات العالقه  3
وتأدٌة العملى بدقه وتصحٌح النتائج والمشاركه الشفهٌه 

 والحضور .وحل الواجبات 

خالل 
الفصل 
 الدراسى

20% 

 %20  االختبار العملى  4

 %40  االختبار النهائى للنظرى 5

 :د. الدعم الطالبي

 

تدابٌر تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب )أذكر قدر الوقت -1
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 سبوع(.  أالذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل 

 .اٌام االسبوع  خالل الوقت مابٌن المحاضرات والعملى   

 

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقررة المطلوبة-1
 . الكٌمٌاء الحٌوٌة للمؤلف )سعد شهاب(ــ       1.

 . أسس الكٌمٌاء الحٌوٌة والجوانب العامه للمؤلف)إمٌل .ل. سمٌث,روبرت وآخرون..ـــ        2  

. الكٌمٌاء الحٌوٌة"كٌمٌاء حٌوٌه تركٌبٌه وكٌمٌاء حٌوٌه فسٌولوجٌة" للمؤلف)عبدالرحمن أجمد 3  
 المحالوي(..

. الكٌمٌاء الحٌوٌة والجوانب العامة للمؤلف)عادل جرار ,نبٌل عامر , فٌصل عبد الفتاح, محمد 4
 طرٌفً.. 

 .مقدمة فً الكٌمٌاء الحٌوٌة )مكتبة الخرٌجً(5

 لكٌمٌاء الحٌوٌة للمؤلف )باسل داللً(.. . أساسٌات ا6 

 . أسس الكٌمٌاء الحٌوٌة للمؤلف )عبد المنعم األعٌسر(.. 7  

 . العلوم الحٌاتٌة للمؤلف)إحسان محاسنه(    8

 :المراجع الرئٌسة-2

  )مرجع النظرى(د.فرٌد عطاٌا    د.دالٌا فؤاد  –الكٌمٌاء الحٌوٌه 

 عملٌه / د.فرٌد شكرى عطاٌا الحٌوٌه الالكٌمٌاء  -1 –مراجع العملى 

 الكٌمٌاء الحٌوٌه العلمٌه التحلٌلٌه / د.سحره فتح هللا محمد -2                   

 الكتب و المراجع التً ٌوصى بها )المجالت العلمٌة, التقارٌر,...الخ( )أرفق قائمة بها( -3

 ــ  التوجد . 

 :اإللكترونٌة, مواقع اإلنترنت...الخ المراجع-4

منتدٌات الكٌمٌاء  -بٌوتات الكٌمٌاء ــــwww.yahoo.com. ـــ www.googel.comــ محرك بحث 

 . وكٌبٌدٌاء

عاٌٌر /اللوائح مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة, والم-5

http://www.yahoo.comــــ
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 :التنظٌمٌة الفنٌة
 ال توجد

 

 :و . المرافق الالزمة

ٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل  ب
 الفصول الدراسٌة والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ(.  

 

 :)قاعات المحاضرات, المختبرات,...الخ( بانًالم-1
 

مزوده بسبورات تفاعلٌه وجهاز عرض ومناسبه جداً من حٌث الحجم   المحاضرات ةقاع -1

 والتهوٌه .

 المختبرات -2

 :مصادر الحاسب اآللً-2
 .مزوده بسبورات تفاعلٌه وجهاز عرض ومناسبه جداً من حٌث الحجم والتهوٌه  المحاضرات ةقاع

 

 :رفق قائمة بها(أخاصة, أذكرها, أو  برٌةلى تجهٌزات مخإ)حددها...مثل: الحاجة  مصادر أخرى-3

 دوالب ابخره . -1

 مرا وح شفط  -2

 دوالٌب لحفظ االجهزه واالدوات والمواد. -3

 اجهزة امن وسالمه ) طفاٌات حرٌق ,اجهزة انذار مبكر وغٌرها (وصندوق اسعافات اولٌه -4

 

 

 المقرر الدراسي وعمليات تطويره  تقييم . ز

 :استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس -1

والتى تكون فً صورة أسئلة موجزة سرٌعة تقدم للطالبة فً أول المحاضرة  االختبارات الفورٌة القصٌرة

 ً حالة انتعاش علمً وعقلً بشكل دائم.أو فً ثناٌاها بشكل فجائً دون استعداد مسبق لٌجعل الطالبة ف

 .االختبارات الدورٌة والنهائٌة والتً تشمل األسئلة الموضوعٌة)القصٌرة( واألسئلة الطوٌله
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 :استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس من قبل المدرس أو القسم -2

 التوجد

عمال الطلبة بواسطة أعملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من -4

مدرسٌن  مستقلٌن, والتبادل بصورة دورًٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس 

 :من مؤسسة أخرى(

 ال توجد

 :المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة -5

 فحص درجات المتعلمٌن .  -1

 فحص استبانات المتعلمٌن -2

 

 

 

 

 


