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 (21نموذج رقم )

 جامعة: المنوفية
 كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسم : التغذية وعموم األطعمة
 توصيف مقرر دراسي

 بيانات المقرر -2
 الرمز الكودى : 

ND111 

 اسممممممممممممممممممممممممممممم المقممممممممممممممممممممممممممممرر :  
 كيمياء حيوية

 الفرقة / المستوى : 
 دبموم تغذية مستشفيات ومؤسسات

 التخصص :
 األطعمةالتغذية وعموم 

 
 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 
 هدف المقرر : -1
 
 
 
 

 . يزيد من وعى الطالب بمبادئ عمم الكيمياء الحيوية.1/2
. يممم الطالمب بالمركبممات الكيموحيويمة المختمفمة وطممرا تحوميرها وخواصمةا الطبيعيممة 1/1

 والكيميائية.
 معرفة الطالب  بميكانيكية ومسارات التفاعالت الكيموحيوية.. يزيد من 1/3
. يسمماعد الطالممب عمممى تحصمميف قسممط وافممر مممن المعمومممات واالتجاهممات التممى تمكنمم  1/4

2 2 
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 من االستفادة بةا فى مجاف تخصص  وتوظيفةا فى حيات  العممية.
 المستةدف من تدريس المقرر

 
 المعمومات والمفاهيم:

 
 
 
 

عمممممى بعممممى المبممممادىء والقواعممممد واألسممممس والنظريممممات والمفمممماهيم  . يتعممممرف الطالممممب2-أ
 المتعمقة بعمم الكيمياء الحيوية.

بعى التفاعالت والنظريات الكيموحيوية الةامة التى تفتح ذهن الطالب وتزيد  يميز. 1-أ
 من قدرت  عمى فةم الكثير من الموووعات فى مجاف تخصص .

لمختمفمة وطمرا تحوميرها وخواصمةا الطبيعيمة أنواع المركبات الكيموحيويمة ا يووح. 3-أ
 والكيميائية. 

بعالقة المركبات الحيوية بمبعى األممراى الةاممة داخمف الجسمم خاصمة التمى  يشرح. 4-أ
 تتعما بموووع التخصص )التغذية وعموم األطعمة(.

 المةارات الذهنية :
 
 
 

 ةا المختمفة.العديد من الظواهر الخاصة بالمركبات الحيوية وتطبيقات يحمف. 2-ب
 -. يقارن الطالب بين العديد من المفاهيم المتعمقة بفةم المادة الكيموحيوية )تعريفةا1-ب

 تطبيقاتةا(. -مساراتةا التمثيمية داخف الجسم  -تفاعالتةا -خواصةا
. يحمف الطالب ويفسمر فمي وموء مما تعممم العديمد ممن التطبيقمات العمميمة التمي تخمدم 3-ب

 وعموم األطعمة(. مجاف التخصص )التغذية
المةممممممممممممارات المةنيممممممممممممة  -جممممممممممممم

 الخاصة بالمقرر :
تحميممف العديممد مممن التطبيقممات العمميممة التممى لةمما عالقممة بمجمماف التخصممص  يسممتخدم. 2ج/

 )التغذية وعموم األطعمة(.
. ينفذ الطالب العديد من الدروس العممية التى تعينم  عممى فةمم العديمد ممن النظريمات 1ج/

 المتعمقة بالمواد الكيموحيوية وكيفية التعامف معةا.الكيميائية الةامة 
 تحوير  ودراسة العديد من المركبات الحيوية الةامة حياتيا . ينفذ عمميات. 3ج/

قمممرارات سمممميمة فمممى حمممف العديمممد ممممن المشمممكالت التمممى لةممما عالقمممة  يسممماهم فمممى اتخممماذ. 2-د المةارات العامة :
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 بمجاف التخصص.
 فريا..  يتحمى الطالب بروح ال1-د
 ناالتصاف الفعاف مع اآلخري يشارك فى. 3-د
 
 

 األسبوع األوف محتوى المقرر:  -4
 -تعريفةما)كيميماء الكربوهيمدرات  -مفردات المقرر النظري : مدخف الى الكيميماء الحيويمة 

 ( التشاب  الووئى –تقسيمةا 
 مفردات المقرر العممي: قواعد واعتبارات عامة خاصة بالمعمف.

 الثانياألسبوع 
مفردات المقرر العممي: ( التركيب الحمقى)مفردات المقرر النظري : كيمياء الكربوهيدرات 

 االختبارات العامة لمكربوهيدرات
 األسبوع الثالث

الخمممواص الطبيعيممممة والكيميائيمممة والتممممر )مفمممردات المقمممرر النظممممري : كيميممماء الكربوهيممممدرات 
التفاعمممف  -Enolizationالظممماهرة االينوليمممة  -Mutarotationتشممممف التحويمممف الوممموئى 

 (التعاعف مع الفينايف هيدرازين -مع األحماى المعدنية
 أ-مفردات المقرر العممي: االختبارات االختزالية لمسكرات

 
 األسبوع الرابع

السممممممكرات المحممممممدودة أو األوليجممممممو )مفممممممردات المقممممممرر النظممممممري : كيميمممممماء الكربوهيممممممدرات 
Oligosaccharides )ب-ت المقرر العممي: االختبارات االختزالية لمسكراتمفردا 

 األسبوع الخامس
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 ( Polysaccharidesالسكرات العديدة )مفردات المقرر النظري : كيمياء الكربوهيدرات 
 مفردات المقرر العممي: اختبارات السكرات العديدة

 األسبوع السادس
 (خواصةا العامة -تعريفةا)مفردات المقرر النظري : كيمياء البروتينات 

 مفردات المقرر العممي: الكشف عن التركيب العام األولى لمبروتينات.
 األسبوع السابع

 مفردات المقرر النظري: امتحان الميدتيرم
 مفردات المقرر العممي: مراجعة التدريبات عممية

 األسبوع الثامن
التفمماعالت الخاصممة  –األحممماى األمينيممة )مفممردات المقممرر النظممري : كيميمماء البروتينممات 

 (بناء البروتين -بةا
 إختبارات األحماى األمينية -مفردات المقرر العممي: إختبارات التموين لمبروتينات

 األسبوع التاسع
 -البنية والتصنيف  -الخواص العامة -مفردات المقرر النظري : كيمياء الدهون )تعريفةا

 مشتقات الدهون( -خواص األحماى الدهنية
 مقرر العممي: الخواص العامة لمزيوت والدهونمفردات ال

 
 األسبوع العاشر 

 مفردات المقرر النظري : الفيتامينات الذائبة فى الدهون
 مفردات المقرر العممي: مشتقات الدهون

 األسبوع الحادي عشر
 مفردات المقرر النظري : الفيتامينات الذائبة فى الماء
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 اميناتمفردات المقرر العممي: تقدير بعى الفيت
 

 األسبوع الثاني عشر
 مفردات المقرر النظري : اإلنزيمات والتفاعالت االنزيمية

 مفردات المقرر العممي: تقدير نشاط انزيمات الكبد
 األسبوع الثالث عشر: 

 مفردات المقرر النظري : الةرمونات
 مفردات المقرر العممي: امتحان اعماف السنة

 
 
 

 محاورات نظرية  - أساليب التعميم والتعمم -5
 محاورات تطبيقية -
 بحوث وتقارير -
 المناقشة والحوار -
 

أسمممماليب التعممممميم والممممتعمم  -6
لمطممممممممممممممممممالب ذوى القممممممممممممممممممدرات 

 المحدودة

 محاورات نظرية  -
 محاورات تطبيقية -
 بحوث وتقارير -
 المناقشة والحوار -
 التعميم التعاوني -

 تقويم الطمممالب :   -7
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 المستخدمةاألساليب  - أ
 

 

امتحان أعماف السمنة لمجمزء النظمري   لتقيميم بعمى المةمارات المعرفيمة والذهنيمة التمي  -2
 اكتسبةا الطالب

امتحان اعماف السنة  لمجزء التطبيقي   لتقييم بعى المةارات المةنيمة والعمميمة التمي  -1
 اكتسبوها الطالب

نيممممة والعمميممممة التممممي اكتسممممبوها تقيمممميم األبحمممماث والتقممممارير لتقيمممميم بعممممى المةممممارات المة -3
 الطالب

 امتحان نةاية العام النظري  لتقييم  المةارات المعرفية والذهنية التي اكتسبةا الطالب -4
 التوقيت - ب
 

 التقيم األوف            اسبوعي 
 التقيم الثاني           األسبوع السابع

 التقيم الثالث           األسبوع الثالث عشر
 

 %12أعماف السنة            الدرجاتتوزيع  -جم
        12امتحان تطبيقى% 
    62أمتحان تحريري% 
             222المجموع% 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 

 ------------------------- مذكرات
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 الكيمياء الحيوية كتب ممزمة

 أ.د. يوسف عبد العزيز الحسانين  

 شبين الكوم  –البر الشرقى  -دار الحسين لمطباعة والنشر 

 تأليف فوت ، فوت – كتاب الكيمياء الحيوية كتب مقترحة -جم
دوريمممات عمميمممة أو نشمممرات  -د

 ... الخ
------------------------- 

 
 أستاذ المادة : أ.د.يوسف عبد العزيز الحسانين  

 

 العزيز الحسانين رئيس مجمس القسم العممى : أ.د.يوسف عبد

 أ(     22نموذج رقم )                                                      جامعة: المنوفية
 كيمياء حيوية مسمى المقرر

 HE DNH(11)1 كود المقرر
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 قسم : التغذية وعموم األطعمة
 مصفوفة المعارف والمةارات المستةدفة

 
أسممممممممممممممممممممممممممممممبوع  لممقرر المحتويات

 الدراسة
مةمممممممممممممممممممممممممارات  المعارف الرئيسة

 ذهنية
 مةارات عامة مةارات مةنية
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: مفممممممممردات المقممممممممرر النظممممممممري 
 - الحيوية الكيمياء الى مدخف

 الكربوهيممممممممممممممممممممممدرات كيميمممممممممممممممممممممماء
 التشمماب  – تقسمميمةا -تعريفةمما)

 كيميمممممممممممممممممممممممماء -( الومممممممممممممممممممممممموئى
 التركيمممممممممممممممممب) الكربوهيمممممممممممممممممدرات

 (الحمقى
مفردات المقرر العممي: قواعد 
واعتبممممممممممارات عامممممممممممة خاصممممممممممة 

 بالمعمف.
االختبممممممممممممممممممممممممممممارات العامممممممممممممممممممممممممممممة 

 لمكربوهيدرات

 -االوف 
 الثانى

 2-د 2-ج 1-ب 2-أ

مفممممممممردات المقممممممممرر النظممممممممري : 
 والكيميائية الطبيعية الخواص)

 الوموئى التحويمف تشممف والتر
Mutarotation- الظمممممممممممممممماهرة 

 -Enolization االينوليمممممممممممممممممممممة
 األحممممممممممممماى مممممممممممممع التفاعممممممممممممف
 مممممممممممممع التعاعممممممممممممف -المعدنيممممممممممممة

 السمكرات) -(هيدرازين الفينايف
 األوليجممممممممممممممممممممو أو المحممممممممممممممممممممدودة

Oligosaccharides )- 

 –الثالمممممممممممممممممث 
 -الرابمممممممممممممممممممممع 

 الخامس

 2-د 1-ج، 2-ج 1-ب 3-، أ1-ا
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 العديممممممممممممممممممممممممممممممممدة السممممممممممممممممممممممممممممممممكرات
Polysaccharides 

مفممممممممممردات المقممممممممممرر العممممممممممممي: 
االختبمممممممممممممممممممممارات االختزاليمممممممممممممممممممممة 

 أ-لمسكرات
االختبمممممممممممممممممممممارات االختزاليمممممممممممممممممممممة 

 ب-لمسكرات
 اختبارات السكرات العديدة

مفممممممممردات المقممممممممرر النظممممممممري : 
 -تعريفةممما) البروتينمممات كيميممماء

 (العامة خواصةا
مفممممممممممردات المقممممممممممرر العممممممممممممي: 
الكشمممممف عمممممن التركيمممممب العمممممام 

 األولى لمبروتينات.

 3-د 1-ج 2-ب 3-، أ1-ا  السادس 

مفممممممممردات المقممممممممرر النظممممممممري : 
 امتحان الميدتيرم

مفممممممممممردات المقممممممممممرر العممممممممممممي: 
 مراجعة التدريبات عممية

 4-، د3-د ----------- 2-ب --------- السابع

مفممممممممردات المقممممممممرر النظممممممممري : 
 األحمماى) البروتينات كيمياء
 الخاصة التفاعالت – األمينية

 (البروتين بناء -بةا

،  2-ب 3-، أ1-ا الثامن 
 1-ب

 3-د 2-ج
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مفممممممممممردات المقممممممممممرر العممممممممممممي: 
 -إختبمارات التمموين لمبروتينمات
 إختبارات األحماى األمينية

مفممممممممردات المقممممممممرر النظممممممممري : 
 -كيميمممممممماء الممممممممدهون )تعريفةمممممممما

البنيمممممممممممة  -الخممممممممممواص العاممممممممممممة
خممممممممممممممممممممواص  -والتصممممممممممممممممممممنيف 

مشمممتقات  -األحمممماى الدهنيمممة
 الدهون(

مفممممممممممردات المقممممممممممرر العممممممممممممي: 
الخمممممممممممواص العاممممممممممممة لمزيممممممممممموت 

 والدهون

 4-، د3-د 3-، ج1-ج 2-ب 4-، أ3-أ التاسع 

مفممممممممردات المقممممممممرر النظممممممممري : 
المدهون  فمى الذائبة الفيتامينات

 فمممممممممى الذائبمممممممممة الفيتامينمممممممممات -
 الماء

مفممممممممردات المقممممممممرر النظممممممممري : 
مفممممممممممردات المقممممممممممرر العممممممممممممي: 

تقممممممممدير  -مشممممممممتقات الممممممممدهون 
 بعى الفيتامينات

-العاشممممممممممممممممممر
الحممممممممممممممممممممممممادى 

 عشر

، 3-، د1-د 3-ج 3-ب 4-، أ3-أ
 4-د

مفمممممممممردات المقمممممممممرر النظمممممممممري: 
 والتفممممممممممممممممممماعالت اإلنزيممممممممممممممممممممات

الثمممممممممممممممممممممممممممممممانى 
-عشمممممممممممممممممممممممممر

،  -2ب 4-، أ3-أ
 3-ب

، 3-، د1-د 3-، ج1-ج
 4-د
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 الةرمونات - االنزيمية
العممي: تقمدير مفردات المقرر 

امتحمان  -نشاط انزيمات الكبمد
 اعماف السنة

 الثالث عشر 

 
 أستاذ المقرر : أ.د.يوسف عبد العزيز الحسانين ، د/ شيماء مصيمحى، د/ نزية  خميف

 
 رئيس مجمس القسم العممى : أ.د.يوسف عبد العزيز الحسانين
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