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  : اھمیتھا فيو )عملیات االیض( للجزیئات الحیاتیة الكیمیائیة فاعالتالتب البالط ریفتع
  خالیا الكائنلت الحیة وكیفیة ترابطھا لتكوین الجزیئات الكبیرة للخالیا الجزیئات التي تحتاجھابناء -
 ھدم الجزیئات الغذائیة للحصول على الطاقة الحیاتیة منھا طرقمعرفة و  -
  الكشف عنھا وتمییزھا مختیریاوطرق  )الجزیئات الكیمیائیة الحیاتیة في الدم(یاء الدم التعریف بكیم -

 .لحیاتیةوتطبیقاتھا العملیة الھادفة الى التطویر ومواكبة التطور العلمي للكیمیاء ا
ؤھلھم مما ی لحیاتیةتدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة الكیمیاء ا

 .حیاتیةال للعمل والبحث في كافة مجاالت الكیمیاء
 

 

 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  الحیاتیةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم للكیمیاء  -1أ
وتفاعالتھا  الحیاتیةب الكیمیائیة للمركبات تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  للتراكی -2أ

  الحیاتیة
الحیاتیة وطرق الكشف عن تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم لمیكانیكة التفاعالت   -3أ

   المركبات الحیاتیة
 الحیاتیة للتجارب العملیة للكیمیاء تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھارات األھداف  -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
   حیاتيع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي  التزوید الطلبة  باالساسیات والمواضی   -
تتطلب التفكیر  الحیاتیة تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء   -

  والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  محددة لمواضیع 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    الحیاتیة االكیمیاء  فھمتمكین الطلبة  من   -1ج
   حیاتیةالمركبات ال  وتمییز وتشخیص تحلیل  في  المرتبطة ن الطلبة من حل المشاكل تمكی -2ج
  الحیاتیة تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكیمیاء   -3ج
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  طرائق التعلیم والتعلم     
  محاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة طریقة ال  -
  الشرح والتوضیح     -
   حیاتيتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي  ال   -
  تتطلب التفكیر والتحلیل  الحیاتیة تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  انات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا  امتح  - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر المشاركة في   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 الحیاتیة الكیمیاءالزیارات المیدانیة في مشاریع   -

 بنیة المقرر .11
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أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  الكیمیائیة العملبات تعریف الطالب ب 5 1
  
  
  

  الحیاتیة واھمیتھا في حیاتنا 

امتحانات یومیة  السبورة والداتا شو    االیض مقدمة عن
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

  ھضم وامتصاص الكاربوھیدرات  5 2
  

ھضم  \التغذیة
وامتصاص 

  الكاربوھیدرات

 = السبورة والداتا شو 

عملیة  \مصیر الكلوكوز الممتص 5 3
  انحالل السكر 
Glycolysis وتكون البایروفیت 

   ھدم الكلوكوز  ایض
  

 = السبورة والداتا شو 

 Acetyl-CoAتحول البایروفیت الى  5 4
في دورة  Acetyl-CoAدخول   \

  شرح دورة كریبس\كریبس
 

 = السبورة والداتا شو   دورة كریبس

حساب الطاقة لتكسر الكلوكوز الى   - 5  5
CO                  تحول  -  وماء

 البایروفیت الى الكتات ودورة كوري

 ھدمحساب الطاقة ل -
الكلوكوز الى  

CO                  وماء
  دورة كوري -

 = السبورة والداتا شو 

تحول الكلوكوز الى كالیكوجین        - 5 6
Glycogenesis   

یكوجین حالل الكالنا -
Glycogenolysis 

  بناء الكالیكوجین  -
  الكالیكوجینانحالل  -

 = السبورة والداتا شو 

تكون الكلوكوز   - 5 7
Gluconeogenesis  

 pentose فوسفات البنتوزمسار -
phosphate pathway,  

  .دورة الكالیوكسیلیت -
 

تكون الكلوكوز 
Gluconeogenesis  

 فوسفات البنتوزمسار,
pentose 

phosphate 
pathway,  

  .دورة الكالیوكسیلیت
  

 = السبورة والداتا شو 

   الفصل االول \االول االمتحان 5  8
  
 

 = السبورة والداتا شو   

  ,ھضم وامتصاص الدھون - 5  9
-Betaتحلل الحواض الدھنیة 

Oxidation  
 

ھضم  \التغذیة -
  ,وامتصاص الدھون

تحلل الحواض  -
-Betaالدھنیة 

Oxidation  

 = والداتا شو  السبورة

لتحلل الحوامض  الطاقة حساب 5  10
لحوامض ل التخلیق الحیاتي,الدھنیة
 Fatty acids الدھنیة

Biosynthesis  
 

لتحلل  الطاقة حساب -
  الحوامض الدھنیة

 التخلیق الحیاتي -
   لحوامض الدھنیةل

 = السبورة والداتا شو 

تكون الدھون الثالثیة  5  11
Triglycerides Biosynthesis   

تكون الكولیستیرول   
Biosynthesis of cholesterol 

  تكون الدھون الثالثیة -
  

  تكون الكولیستیرول -

 = السبورة والداتا شو 
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 البنیة التحتیة  .12

 \ھضم وامتصاص البروتینات  \التغذیة 5  12
حاالت التكسر التاكسدي للحوامض 

  االمینیة
 

ھضم  \التغذیة -  
وامتصاص البروتینات 

حاالت التكسر  -      \
التاكسدي للحوامض 

 االمینیة

 = السبورة والداتا شو 

الكلوتامیت \انتقال مجموعة االمین  5  13
یطلق مجموعة االمین في الكبد بشكل 

  امونیا
  
  

 

انتقال مجموعة  -
 -               االمین

الكلوتامیت یطلق 
مجموعة االمین في 

   الكبد بشكل امونیا
   

 = السبورة والداتا شو 

امین ونقل مجموعة االمین في الكلوت 5  14
  الدم

الكلوتامین ونقل 
مجموعة االمین في 

  الدم
                 

  

 = السبورة والداتا شو 

نقل مجموعة االمین العضالت الى  5  15
 الكبد بواسطة االالنین

نقل مجموعة االمین 
العضالت الى الكبد 

  بواسطة االالنین
  

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو    االول الفصل\الثاني  ناالمتحا 5  16

طرح ودورة الیوریا  دورة الیوریا وطرح النایتروجین 5  17
  النایتروجین

 = السبورة والداتا شو 

  طرق طرح النایتروجین في الكائنات 5  18
  
 

طرق طرح 
النایتروجین في 

  الكائنات

 = السبورة والداتا شو 

القصور الجیني  دورة الیوریاالقصور الجیني النزیمات  5  19
  النزیمات دورة الیوریا

  

 = السبورة والداتا شو 

عملیات االیض  عملیات االیض للنكلیوتیدات 5  20
  للنكلیوتیدات

 = السبورة والداتا شو 

نواتج ایض  نواتج ایض النكلیوتیدات 5  21
  النكلیوتیدات

 = السبورة والداتا شو 

ار واستنساخ تكر DNAتكرار واستنساخ ال 5  22
  DNAال

 = السبورة والداتا شو 

ترجمة المعلومات الوراثیة وتكوین  5  23
 البروتینات

ترجمة المعلومات 
الوراثیة وتكوین 

 البروتینات

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو   الفصل الثاني \االمتحان االول 5  24

 = ا شو السبورة والدات  الدم كیمیاء مكونات الدم 5  25

  بروتینات الدم وادوارھا الحیاتیة 5  26
  

 = السبورة والداتا شو    =

 = السبورة والداتا شو   = كریات الدم الحمراء وادوارھا الحیاتیة   5  27

 = السبورة والداتا شو   = كریات الدم البیضاء تخلیقھا و اصنافھا 5  28

 = لداتا شو السبورة وا  = كریات الدم البیضاء والمناعة   5  29

 = السبورة والداتا شو    الفصل الثاني \الثاني االمتحان 5  30

31          
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  سامي املظفر.د \  ياتية الكيمياءاحل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  قصي اجلليب.د \الوجيز يف الكيمياء احلياتية 

   ,Harpers Revew of Biochemistry -1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
2- Principle of  Bio Chemistry, Smith & 

White 

3- Biochemistry by Armstrong  
  

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

www.chemicalprocessing.com 

  

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

www.bytoco.com 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .لحیاتیةالكیمیاء افي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


