
 1انكًُُبء انؾُبرُخ 

 وطف انًمشس

 

َىفش وطف انًمشس هزا إَغبصاً يمزؼُبً ألهى خظبئض انًمشس ويخشعبد انزؼهى انًزىلؼخ يٍ انطبنت رؾمُمهب 

ً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمظىي يٍ فشص انزؼهى انًزبؽخ. والثذ يٍ انشثؾ ثُُهب وثٍُ وطف  يجشهُب

رغطُخ يفبهُى انكًُُبء انؾُبرُخ وانزٌ َزؼًٍ دساعخ انغضَئبد انؾُىَخ ويكىَبرهب انجشَبيظ. َشًم هزا انًمشس 

يضم االَضًَبد، انجشورُُبد، انهشيىَبد، انًؼبداد انؾُبرُخ، وانؾىايغ انؼؼىَخ وانزؼشف ػهً اهًُزهب 

ظُت ودوسهب فٍ اعغبو انكبئُبد انؾُخ واعزغالنهب فٍ رشخُض وػالط االيشاع وانظفبد انشبرح انزٍ ر

 االؽُبء.

 

 عبيؼخ دَبنً/كهُخ انؼهىو  انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 لغى ػهىو انزمبَخ االؽُبئُخ انمغى انؼهًٍ  / انًشكض .2

 Biochemistry 1/  1انكًُُبء انؾُبرُخ  اعى / سيض انًمشس .3

 انضايٍ  أشكبل انؾؼىس انًزبؽخ .4

 فظهٍ انفظم / انغُخ .5

 عبػخ 60 ػذد انغبػبد انذساعُخ )انكهٍ( .6

 3/10/2022 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

رؼشَف انطالة ثبنزشاكُت انكًُُبئُخ نهغضَئبد انؾُبرُخ واهًُزهب فٍ ثُبء خالَب انكبئُبد انؾُخ وكُفُخ  .1

 رشاثطهب نزكىٍَ انغضَئبد انكجُشح نهخالَب.

ورطجُمبرهب انؼًهُخ انهبدفخ انً رؼشَف انطبنت ثطشق انكشف ػٍ انغضَئبد انؾُبرُخ ورًُُضهب يخزجشَب  .2

 انزطىَش ويىاكجخ انزطىس انؼهًٍ نهكًُُبء انؾُبرُخ.

رؼشَف ورؼهُى انطهجخ ػهً كبفخ انًؼهىيبد انؼشوسَخ وانالصيخ انخبطخ ثًبدح انكًُُبء انؾُبرُخ يًب َؤهههى  .3

 نهؼًم وانجؾش فٍ كبفخ يغبالد انكًُُبء انؾُبرُخ.

 

 وانزؼهى وانزمُُى يخشعبد انًمشس وؽشائك انزؼهُى .9

 األهذاف انًؼشفُخ   -أ

 رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل ػهً انًؼشفخ وانفهى نهكًُُبء انؾُبرُخ. -1أ

 رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل ػهً انًؼشفخ وانفهى نهزشاكُت انكًُُبئُخ نهًشكجبد انؾُبرُخ. -2أ

انزفبػالد انؾُبرُخ وؽشق انكشف ػٍ رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل ػهً انًؼشفخ وانفهى نًُكبَُكُخ   -3أ

 انًشكجبد انؾُبرُخ 

 .رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل  ػهً انًؼشفخ وانفهى نهزغبسة انؼًهُخ نهكًُُبء  انؾُبرُخ -4أ



 األهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثبنًمشس.  -ة 

 رؾغٍُ لذسح انطبنت ػهً انًالؽظخ - 1ة 

 أٌ َزؼهى كُفُخ انزمهُذ وانًؾبكبح   - 2ة 

  أٌ َزؼهى أعهىة انزغشَت  - 3 ة

 انززكش -يهبساد انًؼشفخ  - 4ة

 يهبساد انززكُش وانزؾهُم   - 5ة

 

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انششػ وانزىػُؼ انًؾبػشح   واعزخذاو انغجىسح واالنمبء يغ -

 انؼشوع انزىػُؾُخ )االعزؼبَخ ثبنًخططبد وانظىس واالفالو انزؼهًُُخ(  -

 انزفبػهُخ انًُبلشخ  -

 رضوَذ انطهجخ ثبألعبعُبد وانًىاػُغ االػبفُخ انًزؼهمخ ثًخشعبد انزفكُش وانزؾهُم انكًُُبئٍ انؾُبرٍ    -

 ركىٍَ يغًىػبد َمبشُخ خالل انًؾبػشاد نًُبلشخ يىاػُغ انكًُُبء انؾُبرُخ رزطهت انزفكُش وانزؾهُم  -

انًؾبػشاد يضم يبرا وكُف ويزً ونًبرا  انطهت يٍ انطهجخ يغًىػخ يٍ االعئهخ انزفكُشَخ خالل -

 نًىاػُغ يؾذدح 

 اػطبء انطهجخ واعجبد ثُزُخ رزطهت رفغُشاد رارُخ ثطشق عججُخ -

 ؽشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انؼًهُخ -1

 االخزجبساد انُظشَخ -2

 انزمبسَش وانذساعبد -3

 اخزجبساد لظُشح شفهُخ ورؾشَشَخ  -4

 يغبهًبد وَشبؽبد أخشي ثُزُخ ودسعبد يؾذدح ثىاعجبد  -5

 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رؼهُى انطبنت ػهً االعزمجبل  -1ط         

  رطىَش لذسح انطبنت ػهً االعزغبثخ -2ط

   أٌ َزًكٍ انطبنت يٍ انزمُُى )إػطبء لًُخ(  -3ط

 رؾغٍُ لذساد انطبنت ػهً انزُظُى   -4ط   

 انكًُُبء انؾُبرُخ  رًكٍُ انطهجخ يٍ فهى   -5ط

 رًكٍُ انطهجخ يٍ ؽم انًشبكم انًشرجطخ فٍ رؾهُم ورشخُض ورًُُض انًشكجبد انؾُبرُخ  -6ط

 رًكٍُ انطهجخ يٍ ؽم انًشبكم انًشرجطخ ثبالؽبس انفكشٌ نهكًُُبء  انؾُبرُخ  -7ط

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 اعشاء يُبفغبد ػهًُخ يًزؼخ )فشدَخ أو فشلُخ(.  -

 يؾبػشاد يٍ اػذاد انطهجخ. رُظُى -

 ركىٍَ عًبػبد ػًم رطىػُخ.  -

 انشؽالد انؼهًُخ. -

 ؽشَمخ انًؾبػشح واعزخذاو انغجىسح انزفبػهُخ  -

 انششػ وانزىػُؼ     -

 رضوَذ انطهجخ ثبألعبعُبد وانًىاػُغ االػبفُخ انًزؼهمخ ثًخشعبد انزفكُش وانزؾهُم انكًُُبئٍ انؾُبرٍ    -

 َمبشُخ خالل انًؾبػشاد نًُبلشخ يىاػُغ انكًُُبء انؾُبرُخ رزطهت انزفكُش وانزؾهُم ركىٍَ يغًىػبد  -

انطهت يٍ انطهجخ يغًىػخ يٍ االعئهخ انزفكُشَخ خالل انًؾبػشاد يضم يبرا وكُف ويزً ونًبرا  -

 نًىاػُغ يؾذدح 

 اػطبء انطهجخ واعجبد ثُزُخ رزطهت رفغُشاد رارُخ ثطشق عججُخ -     



 انزمُُى ؽشائك    

 رخظُض عىائض )كزت، شهبداد رمذَشَخ(  -

 رخظُض عضء يٍ رمُُى انطبنت ػهً يشبسكبره فٍ رهك انُشبؽبد  -

رخظُض يكبٌ فٍ انمغى انؼهًٍ أو فٍ انًىلغ االنكزشوٍَ  نؼشع طىس وَزبعبد و اعًبء انطهجخ  -

 انًزًُضٍَ .

 انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ(.انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ )انًهبساد األخشي  -د 

 رؼهُى انطبنت يهبساد انزىاطم انشفهٍ وانزؾشَشٌ  -1د

اعزخذاو االدواد انزكُهىعُخ انؾذَضخ كبعزخذاو انؾبعىة واالَزشَذ وانجشايظ انؼهًُخ انخبطخ  -2د

 ثئػذاد انزمبسَش وانغذاول واالشكبل وانؼشوع. 

 ًبػٍ ػًٍ فشَك ػًم.رشغُغ انطبنت ػهً انؼًم انغ -3د

 رًُُخ لذساد انطبنت ػهً االعزفبدح انًضهً يٍ انىلذ ) اداسح انىلذ ( . -4د

 

 ثُُخ انًمشس -9

 يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ انغبػبد األعجىع
اعى انىؽذح / أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

 ع(2ٌ+2) 1

رؼشَف انطبنت ثبنكًُُبء انؾُبرُخ 

ؽُبرُب. رؼشَف انطبنت واهًُزهب فٍ 

ثبنغضَئبد وانؾُبح، ًَبرط يٍ انخالَب 

انؾُخ، خىاص ووظبئف اعضاء 

 انخهُخ. ثبنهُذسوكشثىَبد واَىاػهب

يذخم نهكًُُبء 

انؾُبرُخ/ انغضَئبد 

انؾُبرُخ/ انخالَب 

 انؾُخ

اعهىة 

انًؾبػشاد 

 وانغًُُُبساد

ايزؾبَبد َىيُخ 

وواعجبد ثُزُخ 

ثبإلػبفخ انً 

االيزؾبَبد 

 انشهشَخ

 

 ع(2ٌ+2) 2

رؼشَف انطبنت ثخظبئض انًبء 

وانًؾبنُم وروثبٌ انًشكجبد انمطجُخ، 

ؽغبثبد رشكُض اَىٌ انهُذسوعٍُ 

 ويُؾًُ لُبط انزغؾُؼ

رؼشَف انطبنت  ثبنكشثىهُذساد 

واهًُزهب، رشكُجهب رظُُفهب اَىاػهب 

 خظبئظهب.

انًبء وانًؾبنُم/ 

كًُُبء 

 انكشثىهُذساد

= = 

 ع(2ٌ+2) 3

رؼشَف انطبنت ثبنغكشَبد االؽبدَخ 

اَىاػهب، رشكُجهب انؾهمٍ، فؼبنُزهب 

 انجظشَخ.

انكشثىهُذساد/ 

 انغكشَبد االؽبدَخ
= = 

 ع(2ٌ+2) 4

رؼشَف انطبنت  ثبنظُغ انؾهمُخ 

نهغكشَبد ورفبػالد انغكشَبد 

االؽبدَخ واهى انغكشَبد األؽبدَخ، 

 ويشزمبرهب

انكشثىهُذساد / 

انظُغ انؾهمُخ/ 

رفبػالد انغكشَبد 

 االؽبدَخ

= = 

 ع(2ٌ+2) 5

رؼشَف انطبنت انغكشَبد انًؾذودح 

 oligosaccharidesانىؽذاد 

)انغكشَبد انضُبئُخ(، انغكشَبد 

انؼذَذح انىؽذاد 

polysaccharides. 

انكشثىهُذساد/ 

 انغكشَبد انًشكجخ

oligo- and 

polysaccharide

s 

= = 

 ع(2ٌ+2) 6

، رشكُجهب انذهىٌ خظبئظهب واهًُزهب

 رظُُفهب اَىاػهب وظبئفهب.

، Triglyceridesانذهىٌ انجغُطخ 

 انشؾىو وانضَىد، االؽًبع انذهُُخ

انذهىٌ/انذهىٌ 

 انجغُطخ
= = 



 ع(2ٌ+2) 7

انذهىٌ انفىعفبرُخ/ انذهىٌ 

انغفُكىنُخ، انذهىٌ انغزُشوَذَخ، 

 انكىنُغزشول انزشثُُبد

 

انذهىٌ/انذهىٌ 

انًشكجخ/انذهىٌ 

انغزُشوَذَخ 

 وانزشثُُُخ

= = 

 = =  االيزؾبٌ األول/انفظم االول ع(2ٌ+2) 8

 ع(2ٌ+2) 9

انؾىايغ االيُُُخ رشكُجهب وخىاطه 

انؼبيخ. فظم ورشخُض االؽًبع 

 االيُُُخ نهججزُذاد

 = = االؽًبع االيُُُخ

 ع(2ٌ+2) 10

انججزُذاد رشكُجهب، رغهغم انؾىايغ 

 االيُُُخ نهججزُذاد

رظُُفهب، انجشورُُبد رشكُجهب، 

ثشورُُبد انجالصيب، رغُش انظفبد 

 انؼبيخ نهجشورُُبد.

 انججزُذاد

 انجشورُُبد
= = 

 ع(2ٌ+2) 11

االَضًَبد واهًُزهب، رشكُجهب 

وخىاطهب انؼبيخ / رظُُف 

االَضًَبد ,وػًههب كًؾفضاد 

 وانؼىايم انًؤصشح ػهُهب

 = = االَضًَبد

 ع(2ٌ+2) 12

 يُُزٍ/–يؼبدنخ يُكبنُظ 

االَضًَبد/ رُظُى ػًم رضجُؾ 

 االَضًَبد, واالَضًَبد انًُظًخ

 = = االَضًَبد

 ع(2ٌ+2) 13

انُُكهُىرُذاد، رشكُجهب وخىاطهب 

انؼبيخ، وظبئفهب، انمىاػذ 

انُُزشوعُُُخ. وانُُىكهُىرُذاد 

 واالؽًبع انُىوَخ

االؽًبع انُىوَخ/رشكُجهب وخىاطهب 

 انؼبيخ

انُُكهُىرُذاد/ 

 االؽًبع انُىوَخ
= = 

 ع(2ٌ+2) 14

انفُزبيُُبد اهًُزه رشكُجهب رظُُفهب 

 اَىاػهب خظبئظهب وادواسهب انؾُبرُخ

انهىسيىَبد رشكُجهب رظُُفهب اَىاػهب 

 وانغذد انزٍ رفشصهب وادواسهب انؾُبرُخ

انفُزبيُُبد/ 

 انهشيىَبد
= = 

    االيزؾبٌ انضبٍَ/انفظم االول  15

 

 انجُُخ انزؾزُخ   -10

 انًطهىثخ ـ انكزت انًمشسح 1

Cox, M. M., & Nelson, D. L. (2008). Lehninger 

principles of biochemistry (Vol. 5). New York: 

Wh Freeman. 

 ـ انًشاعغ انشئُغُخ )انًظبدس(  2

Rodwell, V. W., Bender, D. A., Botham, K. M., 

Kennelly, P. J., & Weil, P. A. (2018). Harper's 

illustrated biochemistry. New York (NY): 

McGraw-Hill Education. 

اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                 

 ) انًغالد انؼهًُخ، انزمبسَش، ....  (

 انًغالد انؼهًُخ 

 انشعبئم واالؽبسَؼ 

https://onlinelearning.hms.harvard.edu/hmx/courses/bioc االَزشَُذة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ، يىالغ 

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

_campaign=Biochemistry&utm_term=biochemistry%20

online&utm_content=347166176395&gclid=CjwKCAi

AvriMBhAuEiwA8Cs5lc7wux1IzmNOU9NkogVZsf7p



aRNCQI-_Q67PX1qndf-

pJi4zv7hpixoCGboQAvD_BwE 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ   -10

اػزًبد ؽشائك ورطجُك اعزشارُغُبد ؽشائك انزذسَظ انؾذَضخ.  واإلنًبو ثكم يب هى يغزؾذس وعذَذ فٍ  ▪

 اعزشارُغُبد انزؼهُى وانزؼهى.

 االعزفبدح يٍ يغزغذاد َزبئظ انجؾىس انؼهًُخ فٍ انكًُُبء انؾُبرُخ. ▪

 يفشداد انًُهظ ثؾُش رىاكت انزطىساد فٍ يغبل االعزخذايبد انزطجُمُخ نهكًُُبء انؾُبرُخ.رطىَش  ▪

 االؽالع ػهً رغبسة انذول االكضش رطىسا فٍ هزا انًغبل واالعزفبدح يٍ خجشارهى انًزشاكًخ.  ▪

 


