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الكيمياء الحيوية دراسة التركيب الجزيئي للخاليا الحية ، وتنظيم الجزيئات البيولوجية داخل الخلية  تتضمن 

، وهيكل ووظيفة هذه الجزيئات البيولوجية. الجزيئات الحيوية التي يركز عليها هذا المقرر الدراسي هي  

الوحدات األحادية لهذه  ( ، بما في ذلكRNAو   DNAالبروتينات والسكريات واألحماض متعددة النوى ) 

الجزيئات الكبيرة. سنركز في هذا الفصل الدراسي على تراكيب هذه الجزيئات ووظائفها والعالقة القوية  

الجزيئات   من  مهم  رابع  نوع  وهو   ، الدهون  ووظيفة  بنية  بفحص  أيًضا  سنقوم  والوظيفة.  التركيب  بين 

 البيولوجية ومكون رئيسي في أغشية الخاليا. 

 

  

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 مقررات المخرج .9

    هداف المعرفيةاأل -أ
 

سيكتسب الطالب في هذا المقرر معرفة عملية أساسية بمفاهيم وتقنيات الكيمياء الحيوية والتي ستكون  

 ضرورية للمساعي العلمية المستقبلية. 

 -عند االنتهاء من الدورة ، يجب على الطالب تحقيق فهم لما يلي: 

 .  البنية الخلوية األساسية -1أ

 .  الخصائص الخاصة للمياه وكيف تؤثر البيئة المائية على سلوك الجزيئات البيولوجية -2أ

 تراكيب األحماض األمينية وخواصها الكيميائية وتنظيمها في بولي ببتيدات وبروتينات.  -3أ

 . طرق عزل وتوصيف البروتينات  -4أ

 لتركيب البروتين العناصر األساسية  -5أ

 المبادئ األساسية لوظيفة البروتين. -6أ

 . اإلنزيمات وكيفية تحفيز التفاعالت وحركة اإلنزيم -7أ

 والسكريات المتعددة . هيكل السكريات األحادية األساسية و  -8أ

 . التركيب والوظيفة األساسية للنيوكليوتيدات  -9أ

 .  ودورها في النظم البيولوجيةتركيب أصناف مختلفة من الدهون    -10أ
 

 

 
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يستطيع الطالب التعامل العينات بصورة جيدة .   - 1ب 

 يستطيع الطالب إيجاد الطريقة المناسبة لمعرفة األهمية لمفردات المنهج . – 2ب 

 الكربوهيدرات والدهون .يستطيع الطالب التميز بين كافة   - 3ب 

    . يستطيع الطالب إيجاد ارتباط الواقع العملي مع النظري من خالل مفردات المنهج العلمي  – 4ب 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المناقشة . .1
 المجاميع الطالبية .  .2
 . الصف المعكوس .3
 التعليم االلكتروني .  .4
 تجارب العرض . .5
 . العصف الذهني .6

 طرائق التقييم      

 

 التقارير العلمية .  .1
 االختبارات الشفوية . .2
 االمتحانات التحريرية المفاجئة . .3
 األسئلة المباشرة .  .4
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يستطيع الطالب ان يسخر مفاهيمه للكيمياء الحياتية والتطبيقات العملية .  -1ج         

 الحاالت المرضية .يستطيع الطالب ان يميز  -2ج

يستطيع الطالب ان يسخر معرفته لكل من الحاالت المرضية وانتقال العدوى لخدمة المجتمع من    -3ج

 نصح وإرشاد لهم من تفشي االمراض . 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التواصل اللفظي .  -1د 

 القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم . -2د 

 العمل الجماعي . -3د 

 امتالك صفات قيادية ) قوة ذاكرة ، سرعة بديهية ، فراسة ، قابلية على التنبؤ واالستقراء ( . -4د    
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 بنية المقرر  .10

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
الوحدة / أو  اسم 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

 االول 

يتعرف الطالب على   نظري  2

نظرة عامة للكيمياء  

 الحياتية 

Overview of 

biochemistry 
التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثاني

يوضح للطالب  نظري  2

الجزيئات الحيوية  

 للكيمياء الحياتية 

Bio-molecules   التعليم

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثالث 

يتعرف الطالب على   نظري  2

االحماض االمينية  

 والببتيدات 

Amino acids, 

peptides and 

polypeptides 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 الرابع

يتعرف الطالب على   نظري  2

 البروتينات 
Overview of 

Proteins 
طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الخامس

يتعرف الطالب على   نظري  2

 تركيب البروتينات 
Structures of 

Proteins 
طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 السادس 

يتعرف الطالب على   نظري  2

التركيب الثالثي  

 للبروتين 

Three 

dimensional 

structure of 

proteins 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

First Exam 

 السابع

يتعرف الطالب على   نظري  2

 االنزيمات 
Enzymes   طريقة القاء

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثامن

يتعرف الطالب على   نظري  2

 االنزيمات 
Enzymes   طريقة القاء

 المحاضرات 

المجاميع  

 الطالبية 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 التاسع

يوضح للطالب نظرة   نظري  2

عامة عن  

الكربوهيدرات 

 وانواعها 

Overview of 

Carbohydrates 
التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 
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 البنية التحتية  .11

 المحاضرات  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 A.L., Lehninger, PRINCIPLES OF - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

BIOCHEMISTRY (1982),    Worth 

Publishers, Inc. New York. 

- E.E. Conn and P.K. Stumpf. 

OUTLINES OF 

BIOCHEMISTRY (1976) 

Wiley Eastern, New Delhi. 

 

- L. Stryer BIOCHEMISTRY (1995) W.H. Freeman 

Press, San Francisco, USA. 

 

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 األبحاث العلمية في االختصاص 

 العاشر

يتعرف الطالب على   نظري  2

  األحاديةالسكريات 

 والثنائية 

Monosaccharide

s and 

Disaccharides 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الحادي عشر

يتعرف الطالب على   نظري  2

 السكريات المتعددة

Polysaccharides   التعليم

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثاني عشر 

يتعرف الطالب على   نظري  2

 نووية االحماض ال
Overview of  

Nucleic acids 
التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

Second Exam 

 الثالث عشر 

يتعرف الطالب على   نظري  2

الحمض النووي 

DNA    وRNA 

DNA and RNA   طريقة القاء

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الرابع عشر

يتعرف الطالب على   نظري  2

الدهون واالحماض  

 الدهنية 

Lipids and Fatty 

acids 
طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 الخامس عشر

يتعرف الطالب على   نظري  2

الدهون واالحماض  

 الدهنية 
Lipids and Fatty 

acids 

طريقة القاء  

 المحاضرات 

المجاميع  

 الطالبية 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع  

 االنترنيت ....
 االنترنت 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 

 عمل بحوث وتقارير خاصة بالمواضيع .  -1
 التطبيق . -2

 


