
 

 نموذج وصف المقرر

 كيمياء  حياتية  عامة  

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط/ كلية العلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء   / المركز علميالقسم ال .2

 كيمياء حياتية  اسم / رمز المقرر  .3

  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021  – 2020 الفصل / السنة  .5

 ( نظري 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020- 9- 15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 للكيمياء احلياتية ان يتعرف الطالب على املفاهيم واملبادئ العامة   .1

 ان يكتسب الطالب مهارات يدوية تؤهل ان تكون حصيلة العمل املختربي  .2

 ان يتعرف الطالب على االسلوب العلمي وفوائده  .3

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. 



تضمني معرفة الطالب املبادئ االولية الضرورية يف اعتبار وادراك قواعد واسس الكيمياء احليوية   .4
 االمراض واخللل الوظيفي واتثرياهتا. واجلزيئية يف فهم علة خمتلف 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 التعرف على المفاهيم االساسية للكيمياء الحياتية -1أ

 التعرف على الفروع المتداخلة  في هذا المجال -2أ

 اعتماد اسلوب البحث والتحليل العلمي  -3أ

 التعرف على المناهج والبحوث الجديدة في علوم االحياء والكيمياء -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 طريقة االلقاء والمشاركة والمناقشة   -

 استخدام وسائل العرض وااليضاح الحديثة  -

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 االلقاء والعرض واالعادة 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات اليومية والشهرية باالضافة الى التقارير االسبوعية بالجانب العملي

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التخطيط -1ج        

 التنظيم  -2ج        

 المراقبة-3ج        

 التقويم   -4ج        

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االلقاء والتوضيح والعرض واالعادة 

 

 

 طرائق التقييم     



 

 البنية التحتية   .11

 Basic of biochemistry الكتب المقررة المطلوبة  -1

 Medical biochemistry المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 

 االختبارات اليومية والشهرية وكتابة التقارير العلمية 

 
 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 توفير ودعم فرص التعلم المستمر للطلبة   -1د 

 تسهيل ومتابعة التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 تطوير مهارة التدريسي  -3د 

 االدارة الذاتية     -4د           

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 The cell حسب المشار اليه 2 1
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

2 2 = carbohydrate 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

3 2 = Amino acids 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

4 2 = lipids 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

5 2 = Nucleic acid 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

6 2 = enzyme 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

7 2 = vitamins 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 



 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
 


