
 2انكًُُبء انؾُبرُخ 

 وطف انًموه

 

َىفو وطف انًموه هنا إَغبىاً يمزؼُبً ألهى فظبئض انًموه ويقوعبد انزؼهى انًزىلؼخ يٍ انطبنت رؾمُمهب 

ً ػًب إما كبٌ لل ؽمك االسزفبكح انمظىي يٍ فوص انزؼهى انًزبؽخ. والثل يٍ انوثؾ ثُُهب وثٍُ وطف  يجوهُب

رغطُخ يفبهُى انكًُُبء انؾُبرُخ واننٌ َزؼًٍ كهاسخ انغيَئبد انؾُىَخ ويكىَبرهب انجوَبيظ. َشًم هنا انًموه 

يضم االَيًَبد، انجوورُُبد، انهويىَبد، انًؼبكاد انؾُبرُخ، وانؾىايغ انؼؼىَخ وانزؼوف ػهً اهًُزهب 

ظُت وكوههب فٍ اعسبو انكبئُبد انؾُخ واسزغالنهب فٍ رشقُض وػالط االيواع وانظفبد انشبمح انزٍ ر

 االؽُبء.

 

 عبيؼخ كَبنً/كهُخ انؼهىو  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى ػهىو انزمبَخ االؽُبئُخ انمسى انؼهًٍ  / انًوكي .2

 Biochemistry 2/  2انكًُُبء انؾُبرُخ  اسى / هيي انًموه .3

 انيايٍ  أشكبل انؾؼىه انًزبؽخ .4

 فظهٍ انفظم / انسُخ .5

 سبػخ 60 ػلك انسبػبد انلهاسُخ )انكهٍ( .6

 3/10/2022 ربهَـ إػلاك هنا انىطف  .7

 أهلاف انًموه .8

رؼوَف انطالة ثبنزواكُت انكًُُبئُخ نهغيَئبد انؾُبرُخ واهًُزهب فٍ ثُبء فالَب انكبئُبد انؾُخ وكُفُخ  .1

 رواثطهب نزكىٍَ انغيَئبد انكجُوح نهقالَب.

ورطجُمبرهب انؼًهُخ انهبكفخ انً رؼوَف انطبنت ثطوق انكشف ػٍ انغيَئبد انؾُبرُخ ورًُُيهب يقزجوَب  .2

 انزطىَو ويىاكجخ انزطىه انؼهًٍ نهكًُُبء انؾُبرُخ.

رؼوَف ورؼهُى انطهجخ ػهً كبفخ انًؼهىيبد انؼووهَخ وانالىيخ انقبطخ ثًبكح انكًُُبء انؾُبرُخ يًب َؤهههى  .3

 نهؼًم وانجؾش فٍ كبفخ يغبالد انكًُُبء انؾُبرُخ.

 

 وانزؼهى وانزمُُى يقوعبد انًموه وؽوائك انزؼهُى .9

 األهلاف انًؼوفُخ   -أ

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

 رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل ػهً انًؼوفخ وانفهى نهزواكُت انكًُُبئُخ نهًوكجبد انؾُبرُخ. -2أ

انزفبػالد انؾُبرُخ وؽوق انكشف ػٍ رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل ػهً انًؼوفخ وانفهى نًُكبَُكُخ   -3أ

 انًوكجبد انؾُبرُخ 

 .رًكٍُ انطهجخ يٍ انؾظىل  ػهً انًؼوفخ وانفهى نهزغبهة انؼًهُخ نهكًُُبء  انؾُبرُخ -4أ



 األهلاف انًهبهارُخ انقبطخ ثبنًموه.  -ة 

 رؾسٍُ للهح انطبنت ػهً انًالؽظخ - 1ة 

 أٌ َزؼهى كُفُخ انزمهُل وانًؾبكبح   - 2ة 

  أٌ َزؼهى أسهىة انزغوَت  - 3 ة

 انزنكو -يهبهاد انًؼوفخ  - 4ة

 يهبهاد انزنكُو وانزؾهُم   - 5ة

 ؽوائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انشوػ وانزىػُؼ انًؾبػوح   واسزقلاو انسجىهح واالنمبء يغ -

 انؼووع انزىػُؾُخ )االسزؼبَخ ثبنًقططبد وانظىه واالفالو انزؼهًُُخ(  -

 انزفبػهُخ انًُبلشخ  -

 ريوَل انطهجخ ثبألسبسُبد وانًىاػُغ االػبفُخ انًزؼهمخ ثًقوعبد انزفكُو وانزؾهُم انكًُُبئٍ انؾُبرٍ    -

 ركىٍَ يغًىػبد َمبشُخ فالل انًؾبػواد نًُبلشخ يىاػُغ انكًُُبء انؾُبرُخ رزطهت انزفكُو وانزؾهُم  -

انًؾبػواد يضم يبما وكُف ويزً ونًبما  انطهت يٍ انطهجخ يغًىػخ يٍ االسئهخ انزفكُوَخ فالل -

 نًىاػُغ يؾلكح 

 اػطبء انطهجخ واعجبد ثُزُخ رزطهت رفسُواد مارُخ ثطوق سججُخ -

 ؽوائك انزمُُى      

 االفزجبهاد انؼًهُخ -1

 االفزجبهاد انُظوَخ -2

 انزمبهَو وانلهاسبد -3

 افزجبهاد لظُوح شفهُخ ورؾوَوَخ  -4

 يسبهًبد وَشبؽبد أفوي ثُزُخ وكهعبد يؾلكح ثىاعجبد  -5

 األهلاف انىعلاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رؼهُى انطبنت ػهً االسزمجبل  -1ط         

  رطىَو للهح انطبنت ػهً االسزغبثخ -2ط

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

 رؾسٍُ للهاد انطبنت ػهً انزُظُى   -4ط   

 انكًُُبء انؾُبرُخ  رًكٍُ انطهجخ يٍ فهى   -5ط

 رًكٍُ انطهجخ يٍ ؽم انًشبكم انًورجطخ فٍ رؾهُم ورشقُض ورًُُي انًوكجبد انؾُبرُخ  -6ط

 رًكٍُ انطهجخ يٍ ؽم انًشبكم انًورجطخ ثبالؽبه انفكوٌ نهكًُُبء  انؾُبرُخ  -7ط

 ؽوائك انزؼهُى وانزؼهى     

 اعواء يُبفسبد ػهًُخ يًزؼخ )فوكَخ أو فولُخ(.  -

 يؾبػواد يٍ اػلاك انطهجخ. رُظُى -

 ركىٍَ عًبػبد ػًم رطىػُخ.  -

 انوؽالد انؼهًُخ. -

 ؽوَمخ انًؾبػوح واسزقلاو انسجىهح انزفبػهُخ  -

 انشوػ وانزىػُؼ     -

 ريوَل انطهجخ ثبألسبسُبد وانًىاػُغ االػبفُخ انًزؼهمخ ثًقوعبد انزفكُو وانزؾهُم انكًُُبئٍ انؾُبرٍ    -

 َمبشُخ فالل انًؾبػواد نًُبلشخ يىاػُغ انكًُُبء انؾُبرُخ رزطهت انزفكُو وانزؾهُم ركىٍَ يغًىػبد  -

انطهت يٍ انطهجخ يغًىػخ يٍ االسئهخ انزفكُوَخ فالل انًؾبػواد يضم يبما وكُف ويزً ونًبما  -

 نًىاػُغ يؾلكح 

 اػطبء انطهجخ واعجبد ثُزُخ رزطهت رفسُواد مارُخ ثطوق سججُخ -     

 انزمُُى ؽوائك    



 رقظُض عىائي )كزت، شهبكاد رملَوَخ(  -

 رقظُض عيء يٍ رمُُى انطبنت ػهً يشبهكبره فٍ رهك انُشبؽبد  -

رقظُض يكبٌ فٍ انمسى انؼهًٍ أو فٍ انًىلغ االنكزووٍَ  نؼوع طىه وَزبعبد و اسًبء انطهجخ  -

 انًزًُيٍَ .

 انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىه انشقظٍ(.انًهبهاد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ )انًهبهاد األفوي  -ك 

 رؼهُى انطبنت يهبهاد انزىاطم انشفهٍ وانزؾوَوٌ  -1ك

اسزقلاو االكواد انزكُهىعُخ انؾلَضخ كبسزقلاو انؾبسىة واالَزوَذ وانجوايظ انؼهًُخ انقبطخ  -2ك

 ثئػلاك انزمبهَو وانغلاول واالشكبل وانؼووع. 

 ًبػٍ ػًٍ فوَك ػًم.رشغُغ انطبنت ػهً انؼًم انغ -3ك

 رًُُخ للهاد انطبنت ػهً االسزفبكح انًضهً يٍ انىلذ ) اكاهح انىلذ ( . -4ك

 

 ثُُخ انًموه -9

 يقوعبد انزؼهى انًطهىثخ انسبػبد األسجىع
اسى انىؽلح / أو 

 انًىػىع
 ؽوَمخ انزمُُى ؽوَمخ انزؼهُى

 ع(2ٌ+2) 1
رؼوَف انطبنت ثبنؼًهُبد انكًُُبئُخ 

 واهًُزهب فٍ ؽُبرُبانؾُبرُخ 

 انزفبػالد انكًُُبئُخ

انؾُبرُخ/انطبلخ 

 انؾُبرُخ

اسهىة 

انًؾبػواد 

 وانسًُُُبهاد

ايزؾبَبد َىيُخ 

وواعجبد ثُزُخ 

ثبإلػبفخ انً 

االيزؾبَبد 

 انشهوَخ

 

 ع(2ٌ+2) 2

 هؼى وايزظبص انكوثىهُلهاد

يظُو انكهىكىى انًًزض/ػًهُخ 

 اَؾالل انسكو

Glycolysis  ٌانجبَووفُذوركى 

انؼًهُبد انؾُبرُخ 

)االَغ(/هؼى 

وايزظبص 

 انكوثىهُلهاد

= = 

 ع(2ٌ+2) 3

-Acetylرؾىل انجبَووفُذ انً 

CoA \   كفىلAcetyl-CoA  ٍف

ؽسبة انطبلخ نزكسو  - \كوهح كوَجس

 انكهىكىى

اَغ 

 انكوثىهُلهاد
= = 

 ع(2ٌ+2) 4

رؾىل انجبَووفُذ انً الكزبد  -

 وكوهح كىهٌ

انكهىكىى انً كالَكىعٍُ       رؾىل  -

Glycogenesis 

اَؾالل انكالَكىعٍُ  -

Glycogenosis 

اَغ 

 انكوثىهُلهاد
= = 

 ع(2ٌ+2) 5

ركىٌ انكهىكىى   -

Gluconeogenesis 

 pentoseيسبهفىسفبد انجُزىى  -

phosphate pathway, 

 كوهح انكالَىكسُهُذ. -

اَغ 

 انكوثىهُلهاد
= = 

 ع(2ٌ+2) 6

 انلهىٌ، هؼى وايزظبص -

-Betaرؾهم انؾىاع انلهُُخ 

Oxidation  وؽسبة انطبلخ نزؾهم

 انؾىايغ انلهُُخ

هؼى وايزظبص 

انلهىٌ/ اَغ 

 انلهىٌ

= = 

 ع(2ٌ+2) 7

انزقهُك انؾُبرٍ نهؾىايغ انلهُُخ 

Fatty acids Biosynthesis 

 رقهُك انلهىٌ انضالصُخ وانفىسفبرُخ-

 = = اَغ انلهىٌ



 lرقهُك انكىنُسزوول   

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

 نهفظم انضبٍَ
= = 

 ع(2ٌ+2) 9

انزغنَخ/هؼى وايزظبص انجوورُُبد/ 

ؽبالد انزكسو انزأكسلٌ نهؾىايغ 

 االيُُُخ

اَغ االؽًبع 

 االيُُُخ
= = 

 ع(2ٌ+2) 10

 كوهح انُىهَب وؽوػ انُُزووعٍُ-

 ؽوق ؽوػ انُُزووعٍُ فٍ انكبئُبد-

انغٍُُ ألَيًَبد كوهح  انمظىه-

 انُىهَب

اَغ االؽًبع 

 االيُُُخ/

 كوهح انُىهَب

= = 

 ع(2ٌ+2) 11

ػًهُبد االَغ نهُُكهُىرُلاد -

وَىارظ اَغ انُُكهُىرُلاد/ ركواه 

واسزُسبؿ وروعًخ انًؼهىيبد 

 انىهاصُخ

 = = اَغ انُُكهُىرُلاد

 ع(2ٌ+2) 12

انهىهيىَبد روكُجهب رظُُفهب اَىاػهب 

 رفوىهب وانغلك انزٍ

 واكواههب انؾُبرُخ

 = = انهىهيىَبد

 ع(2ٌ+2) 13
 يكىَبد انلو /

 ثوورُُبد انلو واكواههب انؾُبرُخ
 = = كًُُبء انلو

 = = ؽهمخ َمبشُخ  ع(2ٌ+2) 14

   االيزؾبٌ انضبٍَ   15

 

 انجُُخ انزؾزُخ   -10

 ـ انكزت انًموهح انًطهىثخ 1
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 ـ انًواعغ انوئُسُخ )انًظبكه(  2

Rodwell, V. W., Bender, D. A., Botham, K. M., 
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اـ انكزت وانًواعغ انزٍ َىطً ثهب                 

 ) انًغالد انؼهًُخ، انزمبهَو، ....  (

 انًغالد انؼهًُخ 

 انوسبئم واالؽبهَؼ 

https://onlinelearning.hms.harvard.edu/hmx/courses/bioc االَزوَُذة ـ انًواعغ االنكزووَُخ، 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 

 

 فطخ رطىَو انًموه انلهاسٍ   -10

اػزًبك ؽوائك ورطجُك اسزوارُغُبد ؽوائك انزلهَس انؾلَضخ.  واإلنًبو ثكم يب هى يسزؾلس وعلَل فٍ  ▪

 اسزوارُغُبد انزؼهُى وانزؼهى.

 االسزفبكح يٍ يسزغلاد َزبئظ انجؾىس انؼهًُخ فٍ انكًُُبء انؾُبرُخ. ▪

 يفوكاد انًُهظ ثؾُش رىاكت انزطىهاد فٍ يغبل االسزقلايبد انزطجُمُخ نهكًُُبء انؾُبرُخ.رطىَو  ▪



 االؽالع ػهً رغبهة انلول االكضو رطىها فٍ هنا انًغبل واالسزفبكح يٍ فجوارهى انًزواكًخ.  ▪

 


