
 

 

 االنزيمات

 نموذج وصف المقرر

 

حقيقها لب تالطا وفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة مني

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بي بين وصف نها ومبرهنا

 البرنامج.

 ديالىجامعة  /العلومكلية  المؤسسة التعليمية .1

  التقانة االحيائيةقسم    القسم الجامعي / المركز .2

 االنزيمات اسم / رمز المقرر .3

 العلوم الطبية و الصيدالنية التي يدخل فيهاالبرامج  .4

 المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية أشكال الحضور المتاحة .5

 النظام الفصلي الفصل / السنة .6

 ساعتان اسبوعيا عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 8/1/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  ودورها في العمليات االيضية والمجال الطبي والصحي االنزيمات ان يدرك الطالب ماهي علم. 

 .تعريف الطالب بطرق استخالص وتنقية االنزيمات 

 ية_ لصناعالتعرف على تطبيقات االنزيمات في المجاالت المختلفة )الطبية _ الصيدالنية_ البحثية_ ا

 الزراعية( .

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 يجب ان يكون الخريج قادر على معرفة وفهم كل مما ياتي:   

 المباديء واالساسيات النظرية المتعلقة بالمادة العلمية للعلوم المعرفية     -1أ 

 أسس البحث العلمي وطرق القياس والتحليل و ايجاد الحلول للمسائل العلمية -2أ 

 اهمية الجوانب العلمية النظرية المرتبطة بتطبيقات العلوم المختلفة  -3أ 

 المصطلحات العلمية واللغوية وتعريفها للمواد العلمية المختلفة -4أ 

 الطرائق المتعلقة بتحليل وتصميم التجارب العلمية للمواد العلمية المختلفة -5أ 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((



 

 

 وع المهارات الخاصة بالموض  -ب 

 على التعامل مع مصادر المعلومات والبحث عن المواضيع العلمية المختلفةالقدرة  - 1ب  

 القدرة على الكتابة والتحليل باسلوب عمل للتطبيقات العلمية في المجاالت المختلفة - 2ب  

 تحديد المعوقات والمشاكل للتطبيقات وايجاد الحلول المناسبة لها - 3ب  

 كمية لتحليل المسائل العلمية    استعمال افضل الطرق الوصفية وال  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المحاضرات  -1

  power pointنظام الـ  -2

 نظام الـواجبات البيتية والحلقات الدراسية -3

 لقصيرةاالفيديوهات التعليمية  -4

 

 طرائق التعلم

 االمتحانات السريعة اسبوعيا -1

 المناقشة واالسئلة واالجوبة الفورية 

 لشبكة الدولية للمعلومات في موضوع االختصاصا-3

 الواجبات البيتية  -4

 طرائق التقييم      

 االمتحانات االسبوعية والفصلية  -1

 تقييم اداء الطلبة من خالل الحلقات الدراسية -2

 درجات محددة بواجبات بيتية -3

 مهارات التفكير -ج

 بحوث طلبة الدراسات العليامشاريع  -1ج 

 المشاريع البحثية الخاصة -2ج 

 مشاريع خدمة المجتمع -3ج 

 تعشيق العمل مع وزارات الدولة   -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 اسلوب المحاضرات  -

  power pointنظام الـ  -2

 نظام الـحلقات الدراسية -3

         

 طرائق التعلم          

 الدورات التدريبية داخل وخارج القطر -1 

 ورش العمل -2 

 برنامج تطوير المالكات التدريسية  -3 

 طرائق التقييم    

 Quality standards)انظمة الجودة القياسية )

 امتحانات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا   - 

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية  - 

 درجات محددة بواجبات بيتية  - 

 .(لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات  ا -د 

ئية ات االحياة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري ومعايير التقنيتمكين الطلب -1د

 الدولية 



 

 

 مكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية ت -2د

ء ام االحياة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة  بنظم ومعاقبة المسيئين باستخدتمكين الطلب -3د

 المجهرية الخطرة . 

 الع ثة في التواصل واالطلقدرة على استخدام امكانيات الحاسوب والوسائط التكنولوجية الحديا -4د

 والبحث عن المعلومات       

 كتابة التقارير وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة القدرة على  -5د

 لقدرة على توصيل االفكار سواء بصورة مكتوبة او شفويةا -6د

 ابةحدثا او كتت –احدة على االقل و -لقدرة على التعامل بلغة اجنبية ا  -7د

 استخدام اساليب حل المشكالت سواء بين االفراد او في اطار مؤسسي بكفاءة القدرة على  -8د

 لقدرة على التعلم الذاتي مستخدما ادارة الوقت وتنظيم الذاتا  -9د

 لقدرة على العمل الجماعي وادارة الفريقا  -10د

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

الوحدة / المساق أو اسم 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 ع(2ن+2) 1

فهم المباديء 

واالساسيات النظرية 

والعملية المتعلقة 

 بالمادة

مقدمة عن علم االنزيمات واهميتها 

وارتباطها بالعلوم االخرى 

وباإلنسان )ن(  +   اجراءات 

السالمة المختبرية وكيفية العمل 

 في المختبر)ع(

اسلوب 

المحاضرات 

 والسيمينارات

 

امتحانات  -1

 شفهية وتحريرية

لقات ح  -2

 دراسية

 ʺ ع(2ن+2) 2

كيمياء االنزيمات وطبيعتها 

التركيبية   +    جهاز الطرد 

 المركزي واستخداماتها واهميتها

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 3

النظام األنزيمي فرضيات  عمل 

من مادة اساس ومرافقات انزيميه 

 المطيافية الضوئية+ جهاز 

 واستخداماتها واهميتها

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 4

تسمية وتصنيف االنزيمات + 

جهاز قياس الرقم الهيدروجيني 

 واستخداماتها واهميتها

ʺ ʺ 

  ع(2ن+2) 5

العوامل المؤثرة على سرعه تفاعل 

االنزيم + اجربة اثبات التركيب 

 البروتيني لألنزيم

" " 

 ʺ ع(2ن+2) 6

االنزيمات + التحري عن مثبطات 

فعالية بعض اإلنزيمات على 

 -األوساط الصلبة )الغربلة األولية 

 (شبه الكمية

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 7
حركية االنزيمات والطاقة الحرة + 

 DNaseالكشف عن فعالية  انزيم 
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 8
معادالت  ميكالس مينتن والين 

 ويفر بيرك لتقدير الفعالية األنزيمية
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ التقنيات األنزيمية  البحثية ʺ ع(2ن+2) 9

 ʺ ʺ الكشف عن فعالية أنزيم األميليز ʺ ع(2ن+2) 10

 ʺ ع(2ن+2) 11

االنزيمات المنظمة واالنزيمات 

التحري  المتعددة المادة االساس + 

عن فعالية بعض اإلنزيمات في 

ʺ ʺ 



 

 

 -األوساط السائلة )الغربلة الثانوية

 (الكمية_ طرائق التقدير المستمرة

 طريقة تقدير فعالية انزيم الكاتاليز

  ʺ 

التحري عن فعالية بعض 

اإلنزيمات في األوساط السائلة 

طرائق  -الكمية -الغربلة الثانوية

 (التقدير غير المستمرة( 

ʺ ʺ 

 ʺ ʺ مصادر انتاج االنزيمات ʺ  

  ʺ 

تطبيقات االنزيمات الطبية 

والصيدالنية والصناعية والزراعية 

 ودورها في توليد الوقود الحيوي

ʺ ʺ 

12   Second Exam   

 

 البنية التحتية  .12

 لكتب المقررة المطلوبة     ا -1

العامةالكيمياء الحياتية   

 للمؤلف  د. طالل النجفي 

 او للمؤلفة خولة ال فليح _ جامعة الموصل 

 او للمؤلف  د. سامي المظفر 

 

Lehninger principal of  biochemistry by David L. 

Nelson & Michael M.Cox   

 المراجع الرئيسية )المصادر(

1-  Text books 

لية للمعلومات في موضوع الشبكة الدو -2

 المقرر

Medical biochemistry  by M. N Chatterjea& 

Rana Shinde  

 

Essential of  Enzymology  by N.S Punekar . 

Enzymes: catalysis, kinetics and mechanisms by 

N.S. Punekar   

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 )المجالت العلمية, التقارير,... ( 

  Text books 

 المجالت العلمية

 واإلطريحالرسائل 

 الشبكة الدولية للمعلومات في موضوع المقرر المراجع االليكترونية, مواقع االنترنت

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

لشبكة ل  ااعداد خطة لدراسة المناهج العالمية المحدثة في موضوع المقرر في الجامعات العالمية من خال

 الدولية للمعلومات

 


