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وكیفیة اھمیتھا في بناء خالیا الكائنلت الحیة و  للجزیئات الحیاتیة التراكیب الكیمیائیةب البالط ریفتع
وتطبیقاتھا العملیة   طرق الكشف عنھا وتمییزھا مختیریامعرفة وترابطھا لتكوین الجزیئات الكبیرة للخالیا 

 .یةلحیاتالھادفة الى التطویر ومواكبة التطور العلمي للكیمیاء ا
مما یؤھلھم  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

  الحیاتیةحصول  على المعرفة والفھم للكیمیاء تمكین الطلبة من ال -1أ
   الحیاتیةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  للتراكیب الكیمیائیة للمركبات  -2أ
وطرق الكشف عن  الحیاتیةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم لمیكانیكة التفاعالت   -3أ

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

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

 طرائق التعلیم والتعلم      

  م السبورة التفاعلیة طریقة المحاضرة واستخدا  -
  الشرح والتوضیح     -
   حیاتيتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي  ال   -
تتطلب التفكیر  الحیاتیة تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء   -

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

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

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  لة حلھا ذاتیا  امتحانات یومیة باسئ  - 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 الطار الفكري للكیمیاء تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة با  -3ج
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  طرائق التعلیم والتعلم     
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
   حیاتيتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي  ال   -
  تتطلب التفكیر والتحلیل  الحیاتیة شیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء تكوین مجموعات نقا  -
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 -

  
  
 

 ییم طرائق التق   

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

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  ور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت  متابعة  التط  -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 الحیاتیة الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة   -
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة اتالساع األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 الحیاتیةتعریف الطالب بالكیمیاء  5 1
  واھمیتھا في حیاتنا

مقدمة عن الكیمیاء 
  الحیاتیة

امتحانات یومیة  السبورة والداتا شو 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

 الجزیئاتب طالبتعریف ال 5 2
نماذج من الخالیا ,والحیاة

خواص ووظائف اجزاء ,الحیة
  بالھیدروكربونات وانواعھا .الخلیة

الجزیئات الحیاتیة 
  والخالیا الحیة

 = السبورة والداتا شو 

بخصائص تعریف الطالب  5 3
الماءوالمحالیل وذوبان المركبات 

سابات تركیز ایون ح,القطبیة
الھیدروجین ومنحنى قیاس 

  التسحیح

 = السبورة والداتا شو   الماء والمحالیل

 الكاربوھیدراتب تعریف الطالب  5 4
تركیبھا تصنیفھا انواعھا , واھمیتھا

  .خصائصھا
 

 = السبورة والداتا شو   الكاربوھیدرات

لسكریات االحادیة باتعریف الطالب  5  5
فعالیتھا ,لحلقي تركیبھا ا,انواعھا 
  . البصریة

 

 = السبورة والداتا شو   السكریات االحادیة

تفاعالت ب تعریف الطالب  5 6
الكاربوھیدرات االحادیة واھم 

  ومشتقاتھا , السكریات االحادیة
 

تفاعالت 
الكاربوھیدرات 
االحادیة واھم 

  انواعھا

 = السبورة والداتا شو 

 المحدودة السكریات تعریف الطالب  5 7
 oligosaccharidesالوحدات 

السكریات ,)السكریات الثنائیة(
الوحدات  عدیدةال

polysaccharides .  
  
  
 

 = السبورة والداتا شو   السكریات المركبة

   الفصل االول \االول االمتحان 5  8
  
 

 = السبورة والداتا شو   

, خصائصھاواھمیتھا الدھون 5  9
  .تركیبھا تصنیفھا انواعھا وظائفھا

 

 = السبورة والداتا شو   ھونالد

تعریف الطالب بالكشف عن  5  10
 االلكینات 

تكملة تفاعالت 
االلكینات والكشف 

 = السبورة والداتا شو 



  
 5الصفحة 

 

  

  عنھا

 البسیطة الدھون 5  11
Triglycerides , الشحوم

 , االحماض الدھنیة , والزیوت
  الدھون الفوسفاتیة

 

 = السبورة والداتا شو   انواع الدھون 

الدھون , السفنكولیة الدھون 5  12
الكولیستیرول , الستیرویدیة

 التربینات

  انواع الدھون
  

 = السبورة والداتا شو 

االمینیة تركیبھا  الحوامض 5  13
  .وخواصھ العامة 

 

 = السبورة والداتا شو   االحماض االمینیة

تسلسل , تركیبھا الببتیدات 5  14
 الحوامض االمینیة للببتیدات

  الببتیدات
  

 = سبورة والداتا شو ال

وتشخیص االحماض االمینیة  فصل 5  15
 للببتیدات

 عدد ونوع وتسلسل
االحماض االمینیة 

  للببتیدات

 = السبورة والداتا شو 

تصنیفھا ,تركیبھا  البروتینات 5  16
تغیر الصفات , بروتینات البالزما,

 .              العامة للبروتینات

 = و السبورة والداتا ش  البروتینات

 = السبورة والداتا شو    االول الفصل\الثاني  االمتحان 5  17

تركیبھا وخواصھا ,النكلیوتیدات 5  18
القواعد ,وضائفھا , العامة

 .النتروجینیة

لیوتیدات كیوالن
القواعد و

  النتروجینیة 

 = السبورة والداتا شو 

والنیوكلیوتیدات  النیوكلیوسیدات 5  19
 واالحماض النوویة

 = السبورة والداتا شو   النوویة االحماض

 تركیبھا\النوویة  االحماض 5  20
 وخواصھا العامة

 = السبورة والداتا شو   االحماض النوویة

تركیبھا , واھمیتھا  االنزیمات 5  21
 وخواصھا العامة  

 = السبورة والداتا شو   االنزیمات

وعملھا ,االنزیمات  تصنیف 5  22
 ھاكمحفزات والعوامل الؤثرة علی

 = السبورة والداتا شو   =

 مینتن–میكالیس  معادلة 5  23
 بیرك - ظمعادلةالینوفر

 = السبورة والداتا شو  =

االنزیمات تنظیم عمل  تثبیط 5  24
 المنظمة واالنزیمات, االنزیمات

 = السبورة والداتا شو  =

 = السبورة والداتا شو    الفصل الثاني \االول االمتحان 5  25

تركیبھا تصنیفھا  اھمیتھ میناتالفیتا 5  26
انواعھا خصائصھا وادوارھا 

  الحیاتیة
  

 = السبورة والداتا شو   الفیتامینات

خصائصھا وادوارھا  الفیتامینات 5  27
  الحیاتیة

 

 = السبورة والداتا شو   =

تركیبھا تصنیفھا  الھورمونات 5  28
 انواعھا والغدد التي تفرزھا

 =  السبورة والداتا شو  الھورمونات

خصائصھا وادوارھا  الھورمونات 5  29
 الحیاتیة

 = السبورة والداتا شو   =

الحیاتیة تحرر الطاقة  الطاقة 5  30
, الطاقة الحة القیاسیة ,وانتقالھا 

 = السبورة والداتا شو   الطاقة الحیاتیة
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 لتحتیة البنیة ا .12

  رياض رشيد سليمان .د\ياتية احلديثة الكيمياءاحل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  سامي املضفر. د\ياتية الكيمياءاحل

  قصي اجلليب. د \ياتية الكيمياءاحلالوجيز يف 

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

White 

3- Biochemistry by Armstrong  
  

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

- 

  

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

www.bytoco.com 

  

  

 الدراسي خطة تطویر المقرر  .13

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

  

  

  

  

  

  

 في نقل الطاقة ATP,ADPدور ال

       الفصل الثاني \الثاني االمتحان   31
- 


