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 المعمومات والمفاهيم:-أ
 
 
 
 

 – لالنسانيتعرف الطالب عمي أهمية الكيمياء الحيوية  1- (2
يعرف الطالب تركيب الكربوهيدرات وأقسامها ورموزها الكيماوية   3 (3

 –ومشتقاتهاوخواصها 
ية لنشا والجميكوجين يتعرف الطالب عمي الخواص الكيماو  (4

 والسميولوز 
مينية والبروتين ورموزها الحماض اااليتعرف الطالب عمي   (5

 وخواصها
 و DNA والنيوكميوسيدات والـيعرف الطالب تركيب النوكميوتيدات  (6

RNA  
حماض الدهنيةالمكونة لالنواع المختمفة االيتعرف الطالب عمي  (7

 أنواع الجميسريدات والفوستوليدات وتفاعالهاو  لمزيوت والدهون
 أنواع التزنخ لمزيوت والدهونو 

 
تخصص -الكيمياء الحيوى يذكر  المصطمحات العممية المرتبطة ب (8

-البروتين -السكريات -الكربوهيدرات–التغذية وعموم االطعمة 
 االحماض الدهنية واالحماض االمينية

. يناقش اسس اتخاذ القرار السميم لتمبية احتياجات االفراد 3-7-2 (9
 عموم الكيمياء الحيوىمن خالل االستفادة من  واالسرة والمجتمع

 والتفاعالت الكيميائية  
 

 
 المهارات الذهنية:-ب 

 
 

أقسام الكربوهيدرات وأنواع السكريات االحادية  يصنف  .2
 والثنائية

االحماض االمينية  االساسية وغير الفرق بين  يحمل .3
 ورموزها  االساسية
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 وخواصها 
الطالب بين تركيب النوكميوتيدات والنيوكميوسيدات  يقارن  .4

 RNA والـ DNA والـ
 

ساسية اال االمينيةبين الدهون والزيوت واالحماض  يقارن .5
الفرق بين الدهون والزيوت المتزنخة  و االساسيةوغير 

 وغير المتزنخة
بين أنواع الجمسريدات والفوسفولييدات  يحمل الفرق .6

 تفاعالتهاو 
االحتياجات من دور الكيمياء الحيوى فى تحديد   يحمل .7

 صر الغذائية لالفراد او المجموعات الطاقة  والعنا
المهارات المهنية الخاصة  -جـ

 بالمقرر:
 

بين النشا والجميكوجين و  بين أنواع السكريات ينسق الفروق -2
 -المشتقات الحيوية لمكربوهيدرات مثل جموكوز أمين و   ،والسيمولوز

 السكرية التكتوز أمين ، سكريات دي أوكسي الكحو الوجا
حماض الدهنية االوبين  ،بين الدهون والزيوت ينظم الفروق  5-

بين الزيوت والدهون المتزنخة وغير  ، و المشبعة المشبعة وغير
 المتزنخة

من الكربوهيدرات والدهون الوصفات التركيبية الصحية يعدل -2
وعموم  وفقا لالحتياجات الغذائية لالفراد او المجموعات والبروتين 

 ( 3-21-4-3) الكيمياء الحيوى
 المهارات العامة : - د
 
 
 
 

 يساهم فى تحفيز وقيادة االخرين 3-5-2 (2
لالفراد المحيطين عمى   فى رفع الوعى الغذائى يشارك  3-5-6 (3

  مستوى االسرة والمجتمع
يشترك  فى حل المشكالت المتعمقة بالغذاء والتغذية فى  3-5-7 (4

 المجتمع
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-الكيمياء الحيوىيتابع التطور العممى   فى مجال  3-5-8-2 (5 
 التغذية وعموم االطعمة

يمياء الحيوى الك يتابع التطور التكنولوجى فى مجال 3-5-8-3 (6
 التغذية وعموم االطعمة -

  
 محتوى المقرر:  -5
 
 
 
 
 
 
 

تعريف الكربوهيدرات الكيمياء الحيوية والتعريف بالكربوهيدرات  -2
 وتقسيمها وخواصها

 أنواع السكريات االحادية ورموزها الكيماوية وتفاعالتها  -3
 أهم التفاعالت والخواص الكيماوية لمسكريات الثنائية وأنواعها  -4
الخواص الكيماوية  لنشا والجموكوز والسيميولوز وبعض المشتقات  -5

الحيوية الهامة لمسكريات وخواصها )جموكوز أمين وجاالكتوز أمين 
 سكريات دي أرس الكحوالت السكرية  ( 

 البروتين والمميزات المختمفة له  -6
 االحماض االمينية االساسية وغير االساسية ورموزها  -7
 الخواص العامة لمبروتين واالحماض االمينية  -8
وأنواع  DNAتركيب النوكميوتييدات والنيوكميوسيدات وخواص الـ  -9

RNA   
   RNAو  DNAالخواص المختمفة والفروقات بين  -:

 تعريف ومميزات التركيب الكيماوي لمزيوت والدهون   -21
االنواع المختمفة لالحماض الدهنية واالنواع المختمفة   -22

 لمونو والداي والتراي جمسرينوتركيب ا
 التفاعالت الكيماوية المختمفة لالحماض الدهنية -23
 أنواع التزنخ لمزيوت والدهون  -24
الفوسفولييدات أنواعها وتركيبها والتفاعالت الكيماوية  -25

 لمفوسفولييدات
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 أساليب التعميم والتعمم -6
 
 

 -بعدالتعمم عن  -التعمم التعاونى -التعمم النشط–محاضرات نظرية  -2
 دروس عممية -3
 مناقشات  -4
 تعمم ذاتي ) اعداد تقارير ( -5

أساليب التعميم والتعمم  -7
لمطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 الحقائب التعميمية 
 استراتيجيات التدريس االيجابى الفعال

 تقويم الطـــالب :   -8
 

 األساليب المستخدمة - أ
 
 

 امتحان أعمال السنه  2-أ
 مناقشات داخل المحاضرة اعمال سنة   3-أ
 امتحان نهايه الفصل ) تطبيقي ( 4-أ
 امتحان نهاية الفصل ) نظرية ( 5-أ

 امتحانات أثناء الدراسة اعمال سنة   -ج
 التوقيت - ب
 
 

 االسبوع السادس -ب
 االسبوع العاشر-ب
 االسبوع االخير  -ب

 توزيع الدرجات -جـ
 
 
 

 درجة71ن نصف السنه / الفصل االول    امتحا
 درجة31لعممي ) تطبيقي (             االمتحان ا

 درجة31أعمال السنه                               
 

                                             ---------- 
                                                211    

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -9
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 مذكرات - أ
 

--------------------- 

 
 كتب ممزمة - ب
 

 د/ فاطمة الزهراء الشريف 1أ :312 الكيمياء الحيوية ) أ (  
 د/ يوسف الحسانين1أ                            

 كتب مقترحة -جـ
 

 Biochemistry  
Harper( Qv15  2015) 

دوريات عممية أو نشرات  -د
 ... الخ

---- 

 
 

 د/ فاطمة الزهراء أمين الشريف   1:أمنسق المقرر
 د/يوسف الحسانين 1رئيس مجمس القسم العممى :أ                                             

                 
 
 


