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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 توصيف مقرر دراسينموذج 

  المجمعةجامعة  :المؤسسة

 قسم الكٌمٌاء –بحوطة سدٌر اإلنسانٌةكلٌة العلوم والدراسات  : الكلٌة/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 414  كٌم    2حٌوٌهكٌمٌاء  اسم ورمز المقرر الدراسً:  .1

   ( 1  + 0+    2)   ساعات 3  :عدد 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

  :هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسًاسم عضو  .4
 منال بابكر عبد هللا . أ

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

 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( .6
   321 كٌم

  :المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت( .7
  

  :لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة موقع تقدٌم المقرر إن .8
 

 

  :األهدافب( 
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 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر:-1
 

من  النووٌةالفٌتامٌنات , المعادن , الهرمونات واالحماض  ,باإلنزٌماتتعرٌف الطالبة  -1
 . البٌولوجٌةحٌث نوعها واهمٌتها 

اللبن ( من حٌث تكوٌنها  –البول  –)الدم  البٌولوجٌةالتعرف على بعض السوائل  -2
     . البٌولوجٌةواهمٌتها 

 

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(.  

التوضٌح والشرح بالقدر  فًمنها  واالستفادة المتخصصةٌتم الرجوع الى مواقع االنترنت 

على (  ربوٌنت العرض )بوشرائح  و التفاعلٌة السبورةالمناسب للمستوى كما ٌتم استخدام 

   . لواقع جسم االنسان الحٌوٌة باألنشطة , ربط المقررالكمبٌوتر

 

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

 النظري :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

 4    2        .  النووٌةاالحماض  كٌمٌاء

على  المؤثرةالعوامل  –تصنٌفها  - البٌولوجٌةتعرٌف االنزٌمات واهمٌتها  
 نشاط االنزٌم

   2    4 

  4    2     فى الدهون  الذائبةالماء والفٌتامٌنات  فً الذائبةالفٌتامٌنات  

 2    1    الكبٌرةوالمعادن  الصغٌرةالمعادن 

 6  3  الهرمونات

 6 3 اللبن ( –الدم  –)البول  البٌولوجٌةالسوائل 

 العملً: الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

 2 1 تأثٌر انزٌم االمٌلٌز على النشا والدهون والبروتٌنات       
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 2 1 على االنزٌمات  تأثٌر الحرارة  

 4 2 على االنزٌمات الهٌدروجٌنًاالس   تأثٌر   

 2 1 لفٌتامٌن ج )حمض االسكوربٌك ( الكمًالتقدٌر  

 قٌاس تركٌز الكالسٌوم كمثال للمعادن  

 اللبن فًلالكتوز  الكمًالتقدٌر  

 والبالزما   فصل سٌرم الدم والتعرف على بعض المحتوٌات الموجودة بالسٌرم

                                                            ( عملًقٌاسات كٌمٌاء البول )

1 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

 

 

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

 المحاضرة:

تان ساع    

 اسبوعٌاً 

2 ×13 =26 

 ساعه

 الدرس:  مادة

   نظري    

 المختبر

ساعتان 

 اسبوعٌا

2 ×11 =22 

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 عملً

 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌاً. )ٌنبغً أن -3
 ٌمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(: 

 ال ٌوجد
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 تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم  -4

ٌّن لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:   ب

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

 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  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . أ

 :توصٌف للمعارف المراد اكتسابها -1
لها الدور الذى تقوم به  البنائًانواعها التركٌب  النووٌةعن االحماض  الطالبةان تعرف 

 المؤثرةالعوامل  –تصنٌفها  - البٌولوجٌةتعرٌف االنزٌمات واهمٌتها  -تجاه الكائن الحى 
 ,الدهون انواعها فً الذائبةالماء والفٌتامٌنات  فً الذائبةالفٌتامٌنات  -على نشاط االنزٌم 

الدور الذى  منها, الٌومٌةتتوفر فٌها, مقدار الحاجه  التً األغذٌة, لها البنائًالتركٌب 
 الصغٌرةالمعادن  -عن نقصها الناجمة المرضٌة,االعراض جسم االنسان  فًتقوم به 

ٌحتاجها جسم االنسان والمقدار المناسب منها ,الدور  التًاالنواع  الكبٌرةوالمعادن 
 الوظٌفةلها ,  الكٌمٌائًلها ,التركٌب  المفرزةالهرمونات ,الغدد  –الذى تؤدٌه  الحٌوي

 –)البول  البٌولوجٌةالسوائل  -فٌها الزٌادةعن النقص او  الناجمةتؤدٌها ,االمراض  التً
 بالنسبةاهمٌتها  -والغٌر عضوٌه فٌها العضوٌةالمكونات  –كٌفٌة تكوٌنها اللبن ( –الدم 

 .لإلنسان
طرٌقة الكشف عن نشاط بعض االنزٌمات  واٌجاد تراكٌز بعض المواد  الطالبةان تعرف 

 . البٌولوجٌةلسوائل ا فًوالكشف عن وجود بعضها  الطبٌعٌة
 
 

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف-2
 . المحاضرةاستراتٌجٌة  .1
 .   عروض البوربوٌنت .2
 . األسئلةوطرح استراتٌجٌة النقاش  .3
 العملٌةالتجارب  .4

 

 :طرق تقوٌم المعارف المكتسبة-3
 ( الطوٌلة واألسئلة الموضوعً) مزٌج من  التحرٌرٌةاالختبارات الشفهٌة واالختبارات 

  دراكية:المهارات اإل . ب

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

 . اكساب عادات صحٌة سلٌمة
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  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 المناقشة 

  :لدى الطالب دراكٌةطرق تقوٌم المهارات اإل-3

 اختبارات تحرٌرٌة + العملً

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:-1
ونظافة مكان  التجربةغسل االدوات قبل وبعد –التجارب  إلجراءتوزٌع الطالبات الى مجموعات 

 . التجربة
 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2
 

 على الطالبات العملٌةتوزٌع التجارب 

 :طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب-3
 ومالحظة نظافة المكان وترتٌب المكان . التجربةمن  المطلوبة النتٌجةالوصول الى  

   :د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

 :توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1

 .  من خالل استخدام الشبكة العنكبوتٌةاآللً التعامل مع الحاسب 

 :المهاراتاستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك -2

 . التعلم الذاتً

 :طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 . مراجعة ومناقشة االبحاث

 :)إن وجدت( النفسية هـ. المهارات الحركية

 :المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالنفسٌة توصٌف للمهارات الحركٌة -1

 . استخدام السحاحات للمعاٌرة -استخدام الدوارق الحجمٌة –التدرٌب على استخدام جهاز المٌزان 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 التجرٌب العملً
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 :لدى الطالبالنفسٌة طرق تقوٌم المهارات الحركٌة -3

 . وتصحٌح الكراسات المعملٌة لألدواتمالحظة الطالبات اثناء استخدامها  

 :تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراسً . جدول مهام5

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

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقوٌم 
 النهائً

 %10 سادسال (1اختبار اعمال سنه ) 1

الحادي   (2اختبار اعمال سنه ) 2
 عشر

10% 

 العالقةالمواضٌع ذات  عن  العنكبوتٌة الشبكة فًالبحث  3
 . والحضور الشفهٌة والمشاركة

 20% 

 %20  العملًاالختبار  4

 % 40  للنظري النهائًاالختبار  5

 :د. الدعم الطالبي

تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب )أذكر قدر الوقت  تدابٌر-1

 سبوع(.  أالذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل 

 . والعملًحاضرات بٌن الم الوقت ما كل   

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقررة المطلوبة-1
 م   1986الكٌمٌاء الحٌوٌة للمؤلف )باسل داللً(أساسٌات  -1    

 م1996أسس الكٌمٌاء الحٌوٌة للمؤلف )عبد المنعم األعسر(  -2  

 م1997العلوم الحٌاتٌة للمؤلف)إحسان محاسنه(  - 3  

             م1972أساسٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة للمؤلف) احمد شحاده (  -4 

      :ـالمراجع الرئٌسة2

  دالٌا فؤاد فرٌد عطاٌا    د. د. – الحٌوٌةالكٌمٌاء    

 عطاٌا شكريفرٌد  / د. العملٌة الحٌوٌةالكٌمٌاء  -1 –مراجع العملى      

 سحره فتح هللا محمد / د. التحلٌلٌة العلمٌة الحٌويالكٌمٌاء  -2                         

 :المراجع اإللكترونٌة, مواقع اإلنترنت...الخ-4
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منتدٌات  -بٌوتات الكٌمٌاء ــــwww.yahoo.com. ـــ www.googel.comــ محرك بحث     :

 . وكٌبٌدٌاء .الكٌمٌاء 

البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة, والمعاٌٌر /اللوائح  مواد تعلٌمٌة أخرى مثل-5
 :التنظٌمٌة الفنٌة

 ال ٌوجد

 :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(.  

 عدد المقاعد متوفر 

 :)قاعات المحاضرات, المختبرات,...الخ( بانًالم-1
 .ومناسبه جداً من حٌث الحجم والتهوٌه ه وجهاز عرض مزوده بسبورات تفاعلٌ  المحاضرات ةقاع

 المختبرات .

 :مصادر الحاسب اآللً-2
 متوفرة

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

 دوالب ابخره . -1

 مرا وح شفط  -2

 واالدوات والمواد. األجهزةدوالٌب لحفظ  -3

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

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس  الحصولاستراتٌجٌات -1

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

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

 . الطوٌلةاالختبارات الدورٌة والنهائٌة والتً تشمل األسئلة الموضوعٌة)القصٌرة( واألسئلة 

 ال ٌوجد  :خرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس من قبل المدرس أو القسم استراتٌجٌات أ-2

 :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

 ) االنترنت (  العنكبوتٌةشبكه  فًالبحث  -1

 .  الٌومٌة الحٌاتٌة واألنشطة بالممارساتربط المادة   -2

http://www.yahoo.comــــ
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 .  الطالبةبٌئة  فً الموجودة الطبٌعٌة واألمثلةاستخدام النماذج  -3

 . المحاضرةاثناء  المطروحة األسئلةعلى  اإلجابة فً المشاركة الطالبةتحفٌز  -4

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

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

 :من مؤسسة أخرى(

 ال ٌوجد  

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

 فحص درجات المتعلمٌن .  -1

 فحص استبانات المتعلمٌن -2

 

 

 

 

 

 

 


