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 كيمياء حيوية : مواصفات مقرر

 

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  

 اسم المقرر
Course Title 

 كيمياء حيوية  

 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الفصل الثاني –المستوى الثاني  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 دال يوج

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 دال يوج

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 و علم االحياء علم االحياء الدقيقة 

 

8.  
 لمقررلغة تدريس ا

Language of teaching the course 
 عربي/ انجليزي 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 أ.د ماهر علي احمد المقطري 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 

 

 عليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين ف :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

يستتشف تتف المقرر الم ادس ايستتاستتية للفيمياة ال يوية من ر ا شوكير الشرفيي ال  ي    الى المقرر هذا يهدف

وظيفتتة ال  ي تتات ال يولو يتتة  وكهم الر يتتا ال يتتة. وي تتتتتتتمتتا الموااتتتتتتتيل الشتتاليتتة: الهيفتتا والشوليف والشفوين

الراصتتتتتتتة للب تتتتتتتية ال يولو ية  اإلن يم، الرصتتتتتتتا   (،رات وال روشينات والدهون واي ماض النووية)الفر وهيد

 ومسارات الشمثيا الغذا  .

 

  

iii. مرر ات شعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالي يفون سوف المقرر دراسة من االنشهاة  عد

a1 -  غراض العمليات البيوكيماوية والبيولوجية المختلفة التركيب.يوضح مبادئ وأ 

a2 -   يشرح تركيب  ووظائف المركبات الجزيئية الحيوية الموجودة في الخاليا الحيه 
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b1-   يمي  الطرق المرشلفة ك  شقسيم ال   يات ال يوية ورواصها المرشلفة 

b2 - كميا ووصفيا نتائج التحليل الكيميائي  للجزئيات الحيوية  يفسر 

c1 -  يوظف الروا  الفي يا ية والفيميا ية لل   يات ال يوية ك  ا راة ش اري معمليه 

c2 –  على أساس الم موعات الوظيفية الممي ة لفا       يوي يجرى تجارب عمليه  

c3 – الم فلة لهذه إن اؤه شم الشنظيم  يد مرطط من المعروكة بير ال  ي ية يقيم ال نية. 

d1 -اد الشقارير ذات الصلة في اعد   ال ديثة الشفنولو يا أساليي  اسشردام  فعالية ساهمي 

 

 

iv.  المقرر مل مرر ات الشعلم لل رنامج مرر ات شعلممواةمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 قصودة من المقررمرر ات الشعلم الم
(Course Intended Learning Outcomes) 

مرر ات الشعلم المقصودة من 
 ال رنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  وال يولو ية ال يوفيماوية العمليات وأبراض م ادس يواتتتتتتت 

 . الشرفيي المرشلفة

 

يصف الخصائص التركيبية 

والفسيولوجية والبيئية 

 للكائنات الدقيقة.والجزيئية 

 

a2 – المرف ات ال  ي ية ال يوية المو ودة  شرفيي ووظا ف رح ي

 الر يا ال ية ك  

 

 

يوضح طبيعة الفيروسات، البكتيريا، 

الفطريات، الطحالب والطفيليات 

وخصائصها األساسية المستخدمة في 

 التصنيف

b1–  اورواصتته ال يوية ال   يات شقستتيم ك  المرشلفة الطرق يمي 

 المرشلفة
يربط المفاهيم المختلفة لعلم 

األحياء الدقيقة األساسي والتطبيقي 

 والعلوم األخرى.

 
 

b2 -  يا ية فم يات ال يو يا الفيمو يوي لل    شا ج الش ل يفستتتتتتتر ن

 ووصفيا
يوضح الطرق المختلفة لعلم  .

التصنيف والتشخيص والعالج والتحكم في 

 األمراض الميكروبية المختلفة.

 

 

c1- ك  ال يوية لل   يات والفيميا ية الفي يا ية الروا  وظفي 

  معمليه ش اري ا راة

 

يعزل ويعرف أنواع مختلفة من 

الكائنات الحية الدقيقة 

–-البكتيريا -)الفيروسات 

الطحالب  –الفطريات 

 والطفيليات(

 
 

c2-  الم موعتتات الوظيفيتتة  أستتتتتتتتاسي رى ش تتاري عمليتته على

  الممي ة لفا       يوي 

ي ر  الميفرو ات المس  ة للمراض 
 الميفرو ية المرشلفة.

 
 

c3-   يستخلص بعض المنتجات الميكروبية .

من الكائنات الدقيقة ذات الفائدة في 
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 خرجات المقرر/ المعرفة والفهمم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   التتعتتمتتلتتيتتتتات وأبتتراض متت تتتتادس يتتواتتتتتتتت 
 المرشلفتتتتة وال يولو يتتتتة ال يوفيمتتتتاويتتتتة

 . الشرفيي

الم تتتااتتتتتتترة الشفتتتاعليتتتتة، 

 التت تتوار والتتمتتنتتتتاق تتتتتتتتتتتة،

التتتتمتتتت تتتتافتتتتاة والتتتتعتتتتروض 

العمليتتتتة، الشط يع العمل  

يم  عل ش ل ش  ,ا يم التتتتذا عل ش ل ,ا

 الشعاون 

ان تتتطه وشفليفات، ارش ار 

، امش ان 2و 1قصير رقم 

 نصف  وامش ان نها  

a2-  المرف ات ال  ي ية  شرفيي ووظا ف تتتترح ي

 الر يا ال ية ال يوية المو ودة ك  
 

الم اارة الشفاعلية، 

الم افاة ال وار والمناق ة، 

والعروض العملية، الشط يع 

العمل  ,الشعليم الذاش  

 ,الشعليم الشعاون 

ان طه وشفليفات، ارش ار 

، 2و 1قصير رقم 

امش ان نصف  

 وامش ان نها  

 

 التدريس والتقويم:     مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةمواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   ال   يتتات شقستتتتتتتيم ك  المرشلفتتة الطرق يمي 
 المرشلفة ورواصها ال يوية

الم تااتتتتتتترة الشفتاعليتة، ال وار 
والمناق تتتة، الم افاة والعروض 
ية، الشط يع العمل  ,الشعليم  العمل

 الذاش  ,الشعليم الشعاون 

ان تتتتتتتطتتته وشفليفتتتات، 

 1ارش ار قصتتتتتتتير رقم 

، امش تتان نصتتتتتتتف  2و

 وامش ان نها  

b2-   يفستتتتتتتر نشا ج الش ليا الفيمو يوي لل   يات
 ال يوية فميا ووصفيا

علية، ال وار الم اارة الشفا

والمناق ة، الم افاة والعروض 

العملية، الشط يع العمل  ,الشعليم 

 الذاش  ,الشعليم الشعاون 

ان طه وشفليفات، 

 1ارش ار قصير رقم 

، امش ان نصف  2و

 وامش ان نها  

يات  غذا   لل    يا ال ية ك  الشمث يط ع الم ادس ايستتتتتتتتاستتتتتتت

 ال يوية ك  ش ين المسارات المرشلفة ك  عمليات االيض 

 

اعية المجاالت الصيدالنية والزر

 والصناعية.

 

d1-  يظهر مهارات االشصتتاا والشواصتتا علميا مل االررين   ر ق

 مهنيه

 يدير المعركة واسشراشي يات الشعلم الذاش .
 
 

d2- يسشردم مهارات الشفاوض و الشواصا  باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة يساهم بفعالية
 . الفعاا  االااكة الى الشفنولو يا
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التدريس  باستراتيجية مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(مواءمة  ثالثا:

 :يموالتقو
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- لفيميتتتتا يتتتتةوا الفي يتتتتا يتتتتة الروا  يوظف 

  معمليه ش اري ا راة ك  ال يوية لل   يات

 

الم تتتتااتتتتتتترة الشفتتتتاعليتتتتة، ال وار 
فاة والعروض  والمناق تتتتتتتتة، الم ا
العمليتتتتة، الشط يع العمل  ,الشعليم 

 الذاش  ,الشعليم الشعاون 

ان تتتتتتتطتتته وشفليفتتتات، 

 1ارش ار قصتتتتتتير رقم 

، امش ان نصتتتتتتتف  2و

 وامش ان نها  

c2-  اسأستتتتتتتتتتيت تترى شت تتتتاري عتمتتلتتيتتتته عتلتتى 
الم موعتتتات الوظيفيتتتة الممي ة لفتتتا      

   يوي 

الم اارة الشفاعلية، ال وار 
والمناق ة، الم افاة والعروض 
العملية، الشط يع العمل  ,الشعليم 

 الذاش  ,الشعليم الشعاون 

ان تتتتتتتطتتته وشفليفتتات،  -
 1ارش ار قصتتتتتتير رقم 

، امش ان نصتتتتتتتف  2و
 وامش ان نها  

c3- مثيا الغذا   يط ع الم ادس ايستتاستتية ك  الش

لل   يتتتات ال يويتتتة ك  ش ين المستتتتتتتتتتارات 

 المرشلفة ك  عمليات االيض 

 

الم اارة الشفاعلية، ال وار 

والمناق ة، الم افاة والعروض 

العملية، الشط يع العمل  ,الشعليم 

 الذاش  ,الشعليم الشعاون 

ان طه وشفليفات، 

ارش ار قصير رقم 

، امش ان 2و 1

نصف  وامش ان 

 نها  

 

     التدريس والتقويم: ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة بعا: را
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-  يظهر مهارات االشصاا والشواصا علميا مل

 االررين   ر ق مهنيه

الم ااتتتتترة الشفاعلية، ال وار 
والتمتنتتتتاق تتتتتتتتتتتة، التمت تتتتافتتتتاة 
والعروض العمليتتتتة، الشط يع 
العمل  ,الشعليم التذاش  ,الشعليم 

 الشعاون 

ان طه وشفليفات، ارش ار 
، 2و 1قصتتتتتتتتتيتتتر رقتتتم 

امش ان نصتتتتف  وامش ان 
  نها 

d2- باستخدام أساليب التكنولوجيا  يساهم بفعالية

 الحديثة

الم ااتتتتترة الشفاعلية، ال وار 
والتمتنتتتتاق تتتتتتتتتتتة، التمت تتتتافتتتتاة 
والعروض العمليتتتتة، الشط يع 
العمل  ,الشعليم التذاش  ,الشعليم 

 الشعاون 

ان طه وشفليفات، ارش ار 
، 2و 1قصتتتتتتتتتيتتتر رقتتتم 

امش ان نصتتتتف  وامش ان 
 نها  

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

عليةالف  
Contact 

Hours 

مخرجات التعلم رموز 

 للمقرر

(CILOs) 
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1 
مقدمه ك  م ادى 
 الفيمياة ال يوية 

  شتتعتتريتتف عتتلتتم التتفتتيتتمتتيتتتتاة
وروا  ووظا ف ال يوية 

لمتتتتاة  ل يتتتتة وا ليتتتتة ا ر ل ا
 والم اليا 

 ال   يات ال يوية  أنواع 
  الطتتاقتتة ال يويتتة. ش ررهتتا

 وانشقالها 

 a1,a2,b1 2 االوا

 الفر وهيدرات  2

 ف التتفتتر تتوهتتيتتتتدرات شتتعتتريتت
 واهميشها وشصنيفها

  الن اط الاو   للسفريات
وشترفتيتت تتهتتتتا التمستتتتتتتتشتتقتتيتم 

)صيييييييفه فيشيييييير وال لق  

 ةوالتتتتترا تتتتتطتتتتت وهييييورت(
وشرفي ها ال  يفوستتتتتتتيديه 

 الفيميا   
  الستتتتتتتتفتتريتتتتات اي تتتتاديتتتتة

 ) لوفو  وكرفشو (
   الستتفريات الثنا ية )مالشو

 والفشو  وسفرو (
  السفريات المشعددة ) مض

 لهاي رين(الهالورنيك وا
  الستتتتتتتتفتتريتتتتات اي تتتتاديتتتتة

التتم تتتتتتتتشتتقتتتتة واهتتمتتيتتشتتهتتتتا 
 ال يولو ية(

   التتتتشتتتتمتتتتثتتتتيتتتتا التتتتغتتتتذا تتتت
فر وهيتتتتدرات  ل نشتتتتا ل  وإ

 )التحلييل الحيويييية الطتتتاقتتتة
الستتتتتتتفري، دوره فر يس، 

مسيييييييييار   نتتتاة ال لوفو ،

هكسيييييوز مونوفوسيييييفات، 

 بناء الجاليكوجين(

الثان  
والثالث 
والرا ل 
 والرامس 

8 a1,a2,b1,c1,c3 

3 
االحماض 

ينية)البروتينات(األم  

 الخواص العيياميية لضحميياض •
والرا طتتتة األمينيييية وانواعهيييا 

 ال ي شيديه 
وظتتا فهتتا تعريف البروتينييات  •

 وشصنيفها 

    الشرفيي ال نا

 لل روشينات 

    الشمثيا الغذا

لل روشينات وإنشا  

 الطاقة ال يوية  

 

السادس 
والسا ل 
 والثامن

6 a1,a2,b1,b2,c1,c3 

 الدهون 4

  التتتتدهون شصتتتتتتتنيف

 ورواصها 

  اال متتتاض التتتدهنيتتة

وانواعهتتا والرا طتتة 

االستتشيريه والشرفيي 

 الفيميا   للدهون 

الشاسل 
والعا ر 
وال ادي 
 ع ر 

6 a1,a2,b1,b2,c1,c3 
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  الدهون الفستتتتتفورية

والستتتتتتتتتشتتيتترويتتتتدات 

 )الفوليسشروا(

    لغتتتتذا لشتمتثتيتتتتا ا ا

لتتلتتتتدهتتون وإنتتشتتتتا  

 الطاقة ال يوية 

• 

 االن يمات  5

ا ية للن يمات الط يعة الفيم •
 وشصنيفها واليه عملها 

منشن –معتتتتادلتتتته ميفتتتتا يتتتتا •
 واهميه ثا ت ميفا يا 

العواما المؤثرة على كعالية 
 االن يم )أهمها المث طات(

الثان  
ع ر 
والثالث 
 ع ر

4 a1,a2,b1,b2,c1,c3 

 اال ماض النووية  6

الطبيعيية الكيميييائييية وتركيييب • 

 النيوكلوتيدات والنيوكلوسيدات 

قييواعيييد اليينيييييتييروجييييينيييييية اليي•

واالحيييييمييييياض الييييينيييييوويييييية 

RNA&DNA  وتحللها كيميائيا

  اوأنزيمين

الرا ل 
 ع ر

2 a1,a2,b1,b2,c1,c3 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 28 === 

 
 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

1 

  مقدمه عامه عن الطرق العملية ك  الفيمياة
رف على الفوا تتتتتتتف وايدوات ال يوية والشع
 المسشردمة  

 a1,a2 2 االول

2 

  :السفريات 
  الف تتتتتتتف عن الستتتتتتتفريتتتتات والشفريع  ين

الستتفريات اي ادية والثنا ية و ين الرماستتية 
 والسداسية 

  

 a1,a2,b1,b2,c1 2 الثاني

3 

  :ال روشينات 
  الف تتتتتتتف عن روا  ال روشينتتات وشفستتتتتتتر

لة الهيفتا ال روشين  وشت ثير العنتاصتتتتتتتر الثق ي
 والمذي ات وال رارة على روا  ال روشينات 

 )الف ف عن ال ديد ك  الدم ) هيمو روشين 
  الف ف عن م موعه الفوسفات ك  ال ليي (

 (فوسفو بروتين
  ( الف تتتتتتف عن م موعه الستتتتتتفر ك  اللعاي

   يفو روشين(

  

الثالث 

 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 4 والرابع 
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4 

 االحماض األمينية:• 

 وشقسيم اال ماض ايمينيةدراسة روا   

  معركه اال ماض ايمينية ايستتتاستتتية وبير

 ايساسية 

الف تتتتتتتف عن اال متتاض ايمينيتتة والشفريع 
  ينهما

 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 2 الخامس 

6 

  :ال وا 
 معركه العناصر ايساسية المفونة لل وا 
  معركه المفونات المراتتتتية وطريقه الف تتتتف

  عنها مثا مرض السفري

 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3,d1 2 السادس

7 

 الفوليسشروا: •
  الشفريع  ين الفوليسشروا الاار والناكل 

 الف ف عن الفوليسشروا ك  مخ  يوان 
 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3,d1 2 السابع

 تقدير نشاطيه انزيم االميليز من اللعاب  8
الثامن 

 والتاسع 
4 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3,d1 

عات الفعليةاجمالي األسابيع والسا  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 9 18 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 الشفاعلية الم اارة Lectures 

 والمناق ة ال وار discussion 

 الذهن  العصف Brainstorming 

 الم ف ت  ا Problem solving 

 العملية العروضو الم افاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العمل  الشط يع Practical in computer Lab (Lab works) 

 والشفاليف والمهام الم روعات projects 

 الذاش  الشعلم Self-learning 

 الشعاون  الشعلم Cooperative Learning  

 ال م ة  ين الر رات ش ادا 

 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 فردي اختبارات قصيرة 1
,a1,a2,b1 الرابع 5

c1,c3 

 فردي مشاركة أثناء المحاضرة 2
 العاشر 5

a1,a2,b1,
b2,c1,c3 

 السادس 5 تعاوني تكليفات منزلية 3
a1,a2,b1,b

2,c1,c3 

 فردي البحث والعرض 4
5 

الثاني 

 عشر

a1,a2,b1,
b2,c1,c3 
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 === == Total Score  20 إجمالي الدرجة 

 

vii. الشعلم شقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم أسوع

Week due 
 الدرجة
Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

W4,6,10,12 20 13.33% 

a1,a2,b1,b2,c1,c3 

2 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

W6 
20 13.33% 

a1,a2,b1,b2,c1,c3 

3 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

 نصفي ونهائي

Final Exam 

(practical) 

W5,9 50 33.33% 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3,d1 

4 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

W16 
60 40% 

a1,a2,b1,b2,c1,c3 

 Total  100 % 100 150 اإلجمالي % 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
• V. W. Rodwell, D. Bender and K. M. Botham. Harper's Illustrated Biochemistry. 

McGraw-Hill Education. 31st edition, (2018) 
 

• D. L. Nelson and M. M. Cox. Lehninger Principles of Biochemistry. W.H. Freeman. 

7th edition, (2017). 
 

 :Essential References المراجع المساندة .2
 •م 2007. الرشد مكتبةإبراهيم. الناشر  محمد فؤاد داليا .ود عطايا شكري فريد.د الحيوية الكيمياء

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3

 https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed084p1866 
 

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
  عد الر وع للوا   ال امعة يشم فشا ة السياسة العامة للمقرر كيما يشعلع  اآلش :

 : Class Attendanceسياسة  اور الفعاليات الشعليمية  1

 % من الم اارات وي رم ك   اا عدم الوكاة  ذلك.75يلش م الطالي   اور  -
رم الطالي من دروا االمش ان ك   اا ش او  يقدم أسشاذ المقرر شقريرا   اور وبياي الط ي للقسم وي  -

 % ويشم اقرار ال رمان من م لس القسم.25الغياي 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed084p1866
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 :Tardyال اور المش رر  2

ذا ش رر إ، وللطالي  اتتور الم ااتترة إذا ش رر لمدة ر ل ستتاعة لث ث مرات ك  الفصتتا الدراستت  يستتم  -
 م اارة.ال دروا يمنل من االلش اموعند عدم ، عن ث ث مرات ي ذر  فويا من أسشاذ المقرريادة  

 :Exam Attendance/Punctualityاوا ط االمش ان  3

 ( دقيقة من  دة االمش ان 20ال يسم  للطالي دروا االمش ان النها   إذا ش رر مقدار ) -
 إذا شغيي الطالي عن االمش ان النها   شط ع اللوا   الراصة  نظام االمش ان ك  الفلية. -

 :Assignments & Projectsوالم اريل الشعيينات  4

اتتتتتوا ط شنفيذ الشفليفات و ي دد أستتتتتشاذ المقرر نوع الشعيينات ك   داية الفصتتتتتا وي دد مواعيد شستتتتتليمها -
 وشسليمها.

 ي رم من در ة الشفليف الذي ش رر ك  شسليمه. الم ددموعد ال عنإذا ش رر الطالي ك  شسليم الشفليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال  ة  ؤون الط ي. عليه ا ث وت قيام الطالي  الغش ك  االمش ان النصف  أو النها   شط عك   ا -
 ك  الشفليفات والم اريل ي رم من الدر ة المرصصة للشفليف. الغش او النقا ك   اا ث وت قيام الطالي  -

 :Plagiarismاالنش اا  6

  ة عنه شط ع ال   ة الراصة  ذلكيداة االمش ان نيا طاليك   الة و ود  ر  ينش ا  رصية  -
 :Other policiesسياسات أررى  7

 أي سياسات أررى مثا اسشردام المو ايا أو مواعيد شسليم الشفليفات ..... الخ -
 
 

 

(1اللغة اإلنجليزية )مقرر: 2020-2019العام الجامعي:   

 

 كيمياء حيوية  :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name ماهر علي احمد المقطري 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  

 كليه العلوم–جامعه صنعاء 

 773262252تلفون رقم 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

al.maqtarimaher@yah

oo.com 
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 كيمياء حيوية

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1  3 
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 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester  الفصل الثاني –لمستوى الثاني  

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 Noneال توجد 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 علم االحياء الدقيقه

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 عربي/انجليزي

 تدريس المقرر مكان  .9
Location of teaching the course مبنى كليه العلوم 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii. وصف المقرر Course Description: 

الر يا ال ية. يسشف ف المقرر الم ادس ايساسية للفيمياة ال يوية من ر ا شوكير الشرفيي ال  ي   وكهم 

وظيفة ال  ي ات ال يولو ية )الفر وهيدرات وال روشينات  وي ما المواايل الشالية: الهيفا والشوليف والشفوين

 الراصة للب ية ال يولو ية ومسارات الشمثيا الغذا  . اإلن يم، الرصا   (،والدهون واي ماض النووية

 

 

iv.  مرر ات شعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالي يفون سوف المقرر دراسة من االنشهاة  عد

a1 -  .يوضح مبادئ وأغراض العمليات البيوكيماوية والبيولوجية المختلفة التركيب 

a2 -   يشرح تركيب  ووظائف المركبات الجزيئية الحيوية الموجودة في الخاليا الحيه 

b1-  فة ك  شقسيم ال   يات ال يوية ورواصها المرشلفة يمي  الطرق المرشل 

b2 - نتائج التحليل الكيميائي  للجزئيات الحيوية كميا ووصفيا  يفسر 

c1 -  يوظف الروا  الفي يا ية والفيميا ية لل   يات ال يوية ك  ا راة ش اري معمليه 

c2 –  يوي على أساس الم موعات الوظيفية الممي ة لفا   يجرى تجارب عمليه      

c3 – الم فلة لهذه إن اؤه شم الشنظيم  يد مرطط من المعروكة بير ال  ي ية يقيم ال نية. 

d1 - اد الشقارير ذات الصلة في اعد   ال ديثة الشفنولو يا أساليي  اسشردام  فعالية يساهم 

d2- يساهم بفعالية باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية
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Con. 

H 

1 
مقدمه ك  م ادى 
 الفيمياة ال يوية 

  ية وروا  ووظتا ف الرليتة الشعريف علم الفيميتاة ال يويتة 
 والماة والم اليا 

 ال   يات ال يوية  أنواع 
  الطاقة ال يوية. ش ررها وانشقالها 

 2 االوا

 الفر وهيدرات  2

 شعريف الفر وهيدرات واهميشها وشصنيفها 
   صيفه الن اط الاو   للسفريات وشرفي ها المسشقيم وال لق(

 وشرفي ها الفيميا   ال  يفوسيديه  ةوالرا ط فيشر وهورت(
 ريات اي ادية ) لوفو  وكرفشو (السف 
 ) السفريات الثنا ية )مالشو  والفشو  وسفرو 
 )السفريات المشعددة ) مض الهالورنيك والهاي رين 
 )السفريات اي ادية الم شقة واهميشها ال يولو ية 
  غذا   للفر وهيدرات يا ال شا الشمث قة وإن طا  )التحلل الحيوية ال

مسيييييييار هكسييييييوز  و ،الستتتتتتتفري، دوره فر يس،  نتتاة ال لوف

 مونوفوسفات، بناء الجاليكوجين(

الثان  
والثالث 
والرا ل 
والرام
 س 

8 

  6 شى  1امش ان نصف  يغط  من  امش ان نصف  3
الساد
 س

2 

4 
االحماض 

األمينية)البروتين

 ات(

 والرا طة ال ي شيديه األمينية وانواعها  الخواص العامة لضحماض •
 صنيفها وظا فها وشتعريف البروتينات  •

  الشرفيي ال نا   لل روشينات 

   الشمثيا الغذا   لل روشينات وإنشا  الطاقة ال يوية 

  

السا ل 
والثامن 
والشاس
 ع

6 

 الدهون 5

  شصنيف الدهون ورواصها 

  اال ماض الدهنية وانواعها والرا طة االسشيريه والشرفيي

 الفيميا   للدهون 

 وا(الدهون الفسفورية والسشيرويدات )الفوليسشر 

  الشمثيا الغذا   للدهون وإنشا  الطاقة ال يوية 

العا ر 
وال اد
ي 
ع ر 
والثان  
 ع ر 

6 

 االن يمات  6
 الط يعة الفيما ية للن يمات وشصنيفها واليه عملها  •
 منشن واهميه ثا ت ميفا يا –معادله ميفا يا •

 العواما المؤثرة على كعالية االن يم )أهمها المث طات(

الثالث 
ع ر 

والرا ل 
 ع ر

4 

7 
اال ماض 
 النووية 

 الطبيعة الكيميائية وتركيب النيوكلوتيدات والنيوكلوسيدات • 

ية • عد النيتروجينيية واالحمياض النوو ها  RNA&DNAالقوا وتحلل

  اكيميائيا وأنزيمين

الرام
س 

 ع ر 
2 

 امش ان نها    8
 14حتى  1امتحان نهائي يغطي من • 

• 

الساد
س 
 ع ر 

2 

بيع والساعات الفعليةعدد األسا  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 
  مقتتدمتته عتتامتته عن الطرق العمليتتة ك  الفيميتتاة ال يويتتة والشعرف على الفوا تتتتتتتف

 وايدوات المسشردمة  
 2 االول
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2 

  :السفريات 
 لرماستتتية الف تتتف عن الستتتفريات والشفريع  ين الستتتفريات اي ادية والثنا ية و ين ا

 والسداسية 
  

 2 الثاني

3 

  :ال روشينات 
 عن روا  ال روشينات وشفستتتتر الهيفا ال روشين  وش ثير العناصتتتتر الثقيلة  الف تتتتف

 والمذي ات وال رارة على روا  ال روشينات 
 )الف ف عن ال ديد ك  الدم ) هيمو روشين 
  (فوسفو بروتين) الف ف عن م موعه الفوسفات ك  ال ليي 
 )الف ف عن م موعه السفر ك  اللعاي )   يفو روشين 

 2 الثالث

4 

 االحماض األمينية: •

 دراسة روا  وشقسيم اال ماض ايمينية 

  معركه اال ماض ايمينية ايساسية وبير ايساسية 

 الف ف عن اال ماض ايمينية والشفريع  ينهما 

 2 الرابع

5 
 الخام امتحان نصفي عملي

 س
2 

6 

  :ال وا 
 معركه العناصر ايساسية المفونة لل وا 

  يقه الف ف عنها مثا مرض السفريمعركه المفونات المراية وطر

الساد

 س
2 

7 
 الفوليسشروا: •
  الشفريع  ين الفوليسشروا الاار والناكل 

 الف ف عن الفوليسشروا ك  مخ  يوان 
 2 السابع

8   2 الثامن تقدير نشاطيه انزيم االميليز من اللعاب 

9   2 التاسع امتحان نهائي عملي 

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  

 

 
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

9 

18 

 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures الشفاعلية الم اارة -
 discussion والمناق ة ال وار -

 Brainstorming الذهن  العصف -

 Problem solving الم ف ت  ا -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو الم افاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العمل  الشط يع -

 projects والشفاليف والمهام الم روعات -

 Self-learning الذاش  الشعلم -

  Cooperative Learning الشعاون  الشعلم -

 ال م ة  ين الر رات ش ادا -
 
 
 

VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 الرابع 5 فردي اختبارات قصيرة 1

 العاشر 5 فردي مشاركة أثناء المحاضرة 2

 السادس 5 تعاوني تكليفات منزلية 3

 فردي البحث والعرض 4
5 

 الثاني

 عشر

 0Total Score 20  إجمالي الدرجة  

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
N

o 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

الدر

 جة
Mar

k 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
W4,6,10,12 20 13.33% 

2 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W6 

20 13.33% 

3 
 نصفي ونهائي اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W5,9 50 33.33% 

4 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 

60 40% 

 % Total  150 100 المجموع 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
V. W. Rodwell, D. Bender and K. M. Botham. Harper's Illustrated Biochemistry. 

McGraw-Hill Education. 31st edition, (2018) 
 

• D. L. Nelson and M. M. Cox. Lehninger Principles of Biochemistry. W.H. Freeman. 

7th edition, (2017)• 

 :Essential References المراجع المساندة .5
 •م 2007. الرشد مكتبةإبراهيم. الناشر  محمد فؤاد داليا .ود عطايا شكري فريد.د الحيوية الكيمياء •

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc مواقع اإلنترنت...المصادر اإللكترونية و .6

 https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed084p1866 

 

 

 

 

 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed084p1866
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ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يشم فشا ة السياسة العامة للمقرر كيما يشعلع  اآلش : عد الر وع للوا   ال امعة 

 : Class Attendanceسياسة  اور الفعاليات الشعليمية  1

 % من الم اارات وي رم ك   اا عدم الوكاة  ذلك.75يلش م الطالي   اور  -
اا ش او  يقدم أسشاذ المقرر شقريرا   اور وبياي الط ي للقسم وي رم الطالي من دروا االمش ان ك    -

 % ويشم اقرار ال رمان من م لس القسم.25الغياي 

 :Tardyال اور المش رر  2

إذا ش رر ، وللطالي  اتتور الم ااتترة إذا ش رر لمدة ر ل ستتاعة لث ث مرات ك  الفصتتا الدراستت  يستتم  -
 الم اارة. دروا يمنل من االلش اموعند عدم ، عن ث ث مرات ي ذر  فويا من أسشاذ المقرريادة  

 :Exam Attendance/Punctualityاوا ط االمش ان  3

 ( دقيقة من  دة االمش ان 20ال يسم  للطالي دروا االمش ان النها   إذا ش رر مقدار ) -
 إذا شغيي الطالي عن االمش ان النها   شط ع اللوا   الراصة  نظام االمش ان ك  الفلية. -

 :sAssignments & Projectالشعيينات والم اريل  4

اتتتتتوا ط شنفيذ الشفليفات و ي دد أستتتتتشاذ المقرر نوع الشعيينات ك   داية الفصتتتتتا وي دد مواعيد شستتتتتليمها -
 وشسليمها.

 ي رم من در ة الشفليف الذي ش رر ك  شسليمه. الم ددموعد ال عنإذا ش رر الطالي ك  شسليم الشفليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال  ة  ؤون الط ي. عليه مش ان النصف  أو النها   شط عك   اا ث وت قيام الطالي  الغش ك  اال -
 ك  الشفليفات والم اريل ي رم من الدر ة المرصصة للشفليف. الغش او النقا ك   اا ث وت قيام الطالي  -

 :Plagiarismاالنش اا  6

 يداة االمش ان نيا ة عنه شط ع ال   ة الراصة  ذلك طاليك   الة و ود  ر  ينش ا  رصية  -
 :Other policiesسياسات أررى  7

 أي سياسات أررى مثا اسشردام المو ايا أو مواعيد شسليم الشفليفات ..... الخ -

 
 

 


