
 2الكيمياء الحياتية 

 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهنا

والذي يتضمن دراسة الجزيئات الحيوية ومكوناتها  الكيمياء الحياتية يشمل هذا المقرر تغطية مفاهيم البرنامج.

االنزيمات، البروتينات، الهرمونات، المضادات الحياتية، والحوامض العضوية والتعرف على اهميتها  مثل

والصفات الشاذة التي تصيب في اجسام الكائنات الحية واستغاللها في تشخيص وعالج االمراض  ودورها

 االحياء.
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الحية وكيفية  الكائناتفي بناء خاليا  الحياتية واهميتهاتعريف الطالب بالتراكيب الكيميائية للجزيئات  .1

 .ترابطها لتكوين الجزيئات الكبيرة للخاليا

العملية الهادفة الى  وتطبيقاتهامختبريا وتمييزها  عن الجزيئات الحياتيةطرق الكشف تعريف الطالب ب .2

 التطوير ومواكبة التطور العلمي للكيمياء الحياتية.

وتعليم الطلبة على كافة المعلومات الضرورية والالزمة الخاصة بمادة الكيمياء الحياتية مما يؤهلهم  تعريف .3

 الحياتية. للعمل والبحث في كافة مجاالت الكيمياء

 والتعلم والتقييم مخرجات المقرر وطرائق التعليم .9

 األهداف المعرفية   -أ

 .المعرفة والفهم للكيمياء الحياتية الحصول علىتمكين الطلبة من  -1أ

 .الكيميائية للمركبات الحياتية والفهم للتراكيبالمعرفة  الحصول علىتمكين الطلبة من  -2أ

التفاعالت الحياتية وطرق الكشف عن  ةلميكانيكيالمعرفة والفهم  الحصول علىتمكين الطلبة من   -3أ

 المركبات الحياتية 

 .تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم للتجارب العملية للكيمياء  الحياتية -4أ



 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 المالحظةتحسين قدرة الطالب على  - 1ب 

 التقليد والمحاكاة أن يتعلم كيفية   - 2ب 

  أسلوب التجريبأن يتعلم   - 3ب 

 التذكر -مهارات المعرفة  - 4ب

 مهارات التذكير والتحليل   - 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح رة   واستخدام السبورة وااللقاء معالمحاض -

 بالمخططات والصور واالفالم التعليمية(  )االستعانةالعروض التوضيحية  -

 المناقشة التفاعلية  -

  الكيميائي الحياتيوالمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل  الطلبة باألساسياتتزويد    -

 تتطلب التفكير والتحليل  الكيمياء الحياتيةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  -

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 اختبارات قصيرة شفهية وتحريرية  -4

 مساهمات ونشاطات أخرى درجات محددة بواجبات بيتية و -5

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعليم الطالب على االستقبال  -1ج         

  على االستجابةتطوير قدرة الطالب  -2ج

   قيمة(عطاء أن يتمكن الطالب من التقييم )إ  -3ج

 التنظيم تحسين قدرات الطالب على   -4ج   

   الكيمياء الحياتيةفهم  الطلبة منتمكين   -5ج

 الحياتية  وتمييز المركبات تحليل وتشخيص المشاكل المرتبطة فيتمكين الطلبة من حل  -6ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكيمياء  الحياتية  -7ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 . فرقية(أو  )فردية علمية ممتعةاجراء منافسات  -

 الطلبة.تنظيم محاضرات من اعداد  -

  تطوعية.تكوين جماعات عمل  -

 العلمية.الرحالت  -

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -

 الشرح والتوضيح     -

  الكيميائي الحياتيوالمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل  الطلبة باألساسياتتزويد    -

 تتطلب التفكير والتحليل  الكيمياء الحياتيةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  -

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 مواضيع محددة ل

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -     

 طرائق التقييم    



  تقديرية(شهادات  )كتب،تخصيص جوائز  -

 تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات  -

ونتاجات و اسماء الطلبة تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور  -

 المتميزين .

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

 تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري  -1د

الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمية الخاصة  الحديثة كاستخداماستخدام االدوات التكنلوجية  -2د

  والعروض.التقارير والجداول واالشكال  بإعداد

 عمل.تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق  -3د

 تنمية قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( . -4د

 

 بنية المقرر -9

 المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ع(2ن+2) 1
الكيميائية  بالعملياتتعريف الطالب 

 الحياتية واهميتها في حياتنا

 التفاعالت الكيميائية

الطاقة /الحياتية

 الحياتية

اسلوب 

المحاضرات 

 والسيمينارات

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

الى  باإلضافة

االمتحانات 

 الشهرية

 

 ع(2ن+2) 2

 الكربوهيدراتهضم وامتصاص 

عملية /مصير الكلوكوز الممتص

 انحالل السكر

Glycolysis وتكون البايروفيت 

 العمليات الحياتية

م ض)االيض(/ه

وامتصاص 

 الكربوهيدرات

= = 

 ع(2ن+2) 3

-Acetylتحول البايروفيت الى 

CoA \   دخولAcetyl-CoA  في

حساب الطاقة لتكسر  - \دورة كريبس

 الكلوكوز

ايض 

 الكربوهيدرات
= = 

 ع(2ن+2) 4

تحول البايروفيت الى الكتات  -

 ودورة كوري

تحول الكلوكوز الى كاليكوجين        -

Glycogenesis 

انحالل الكاليكوجين  -

Glycogenosis 

ايض 

 الكربوهيدرات
= = 

 ع(2ن+2) 5

تكون الكلوكوز   -

Gluconeogenesis 

 pentoseفوسفات البنتوز مسار -

phosphate pathway, 

 دورة الكاليوكسيليت. -

ايض 

 الكربوهيدرات
= = 

 ع(2ن+2) 6

 الدهون،هضم وامتصاص  -

-Betaتحلل الحواض الدهنية 

Oxidation  وحساب الطاقة لتحلل

 الحوامض الدهنية

هضم وامتصاص 

الدهون/ ايض 

 الدهون

= = 

 ع(2ن+2) 7

التخليق الحياتي للحوامض الدهنية 

Fatty acids Biosynthesis 

 تخليق الدهون الثالثية والفوسفاتية-

 = = ايض الدهون
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ....  (، التقارير ،المجالت العلمية) 

  المجالت العلمية

 الرسائل واالطاريح 

https://onlinelearning.hms.harvard.edu/hmx/courses/bioc مواقع االنترنيت ،ب ـ المراجع االلكترونية

hemistry/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm

_campaign=Biochemistry&utm_term=biochemistry%20

online&utm_content=347166176395&gclid=CjwKCAi

AvriMBhAuEiwA8Cs5lc7wux1IzmNOU9NkogVZsf7pa

RNCQI-_Q67PX1qndf-pJi4zv7hpixoCGboQAvD_BwE 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي   -10

  التدريس الحديثة.  واإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في  طرائق وتطبيق استراتيجياتاعتماد طرائق

 استراتيجيات التعليم والتعلم.

  العلمية في الكيمياء الحياتية. نتائج البحوثاالستفادة من مستجدات 

  الحياتية.ستخدامات التطبيقية للكيمياء بحيث تواكب التطورات في مجال االتطوير مفردات المنهج 

  المتراكمة.االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم  

 

 l   الكوليسترولتخليق 

 الفصل االولاألول/االمتحان  ع(2ن+2) 8
االمتحان االول 

 للفصل الثاني
= = 

 ع(2ن+2) 9

 /هضم وامتصاص البروتينات/التغذية

للحوامض  التأكسديحاالت التكسر 

 االمينية

ايض االحماض 

 االمينية
= = 

 ع(2ن+2) 10

 النيتروجيندورة اليوريا وطرح -

 في الكائنات النيتروجينطرق طرح -

دورة  ألنزيماتالقصور الجيني -

 اليوريا

ايض االحماض 

 االمينية/

 دورة اليوريا

= = 

 ع(2ن+2) 11

نواتج و كليوتيداتيعمليات االيض للن-

تكرار واستنساخ  /تالنيكليوتيداايض 

 وترجمة المعلومات الوراثية

 = = النيكليوتيداتايض 

 ع(2ن+2) 12

تركيبها تصنيفها انواعها  الهورمونات

 والغدد التي تفرزها

 وادوارها الحياتية

 = = الهورمونات

 ع(2ن+2) 13
 / مكونات الدم

 بروتينات الدم وادوارها الحياتية
 = = كيمياء الدم

 = = حلقة نقاشية  ع(2ن+2) 14

   االمتحان الثاني   15


