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 كيمياء حياتيه وعلم االنزيمات: مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 كيمياء حياتيه وعلم االنزيمات 

 

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 الدراسي األول –المستوى الثالث  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 ال يوجد

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 كيمياء-علم النبات 

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

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 
 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

)الكربوهيدرات والبروتينات والدهون  الحيوية الجزي ات ووظا ف وخصةةةا   تركيب دراسةةةة إلى المقرر هذا يهدف

النظريات الحركية لتقديم نظرة عامة والجوانب األساسية لإلنزيم  مع علم االنزيماتوالخاليا  في واالحماض النووية(

 االنزيمات التشخيصية في تشخي  االمراض ووالتنظيم في الخاليا.  ميكانيكية عن نشاط اإلنزيم

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -  التركيب.المختلفة والبيولوجية  البيوكيماويةوأغراض العمليات  يوضح مبادئ 

a2 -  الخاليا الحيه الموجودة في واالنزيمات  ووظائف المركبات الجزيئية الحيوية  تركيب شرح ي 

b1-  الحافزة الحيه و بالمادة المتعلقة المفاهيم من العديد بين يقارن  

b2 -  كميا ووصفيا واالنزيمات  يفسر نتا ج التحليل الكيميا ي  للجز يات الحيوية 

c1 - في اجراء تجارب معمليه  واالنزيمات  يوظف الخوا  الفيزيا ية والكيميا ية للجز يات الحيوية 

c2 - تقسيمهم وتصنيفهم  في للجز يات الحيوية واالنزيمات  العامة الخوا  يستخدم 

c3 - المشكلة لهذه إنشاؤه تم التنظيم جيد مخطط من المعروفة غير الجزي ية البنية يقيم . 
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d1 - العلمي للتفكير خطط اعداد في الفعالة المشاركة     

d2-  االخرين بأخالق مهنيهيظهر مهارات االتصال والتواصل علميا مع 
 

 

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

التعلم المقصودة من مخرجات 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  

 البيوكيمةةةةاويةةةةة العمليةةةةات وأغراض مبةةةةاد  يوضةةةةةةة 

 . التركيب المختلفة والبيولوجية

 

يستعرض المبادئ والمفاهيم االساسية 

والعلوم  يبيولوجالمتعلقة بعلم ال

 ذات الصلة.
a2 –  الحيويةةة الجزي يةةة المركبةةات ووظااائف تركيةةب يشةةةةةةةر 

  الحية الخاليا في الموجودة واالنزيمات

 

يستعرض النظريات والمفاهيم 

 النباتية والكيميائية بكفاءة. البيولوجية

 

b1– يفسر العمليات الحيوية االساسية في  الحافزةو الحية بالمادة المتعلقة المفاهيم من العديد بين يقارن
المفاهيم  ويربط بين النباتات
علم النبات وكيمياء  فياألساسية 

 .النبات

 
b2 - واالنزيمات الحيوية للجزئيات الكيميا ي التحليل نتا ج يفسةةةةةةر 

 ووصفيا كميا

على  للحياة النباتيةيناقش الترابط البيئي 

 .سطح األرض

 

c1- الحيويةةة للجز يةةات والكيميةةا يةةة الفيزيةةا يةةة الخوا  يوظف 

  معمليه تجارب اجراء في واالنزيمات

 

 والحقلية إلكثار يجري التجارب المعملية
 االقتصادية، النادرة،النباتات )

 المهددة باالنقراض(

 
c2-  يسةةةةةةةتخدم الخوا  العامة للجز يات الحيوية واالنزيمات في

 تقسيمهم وتصنيفهم 

 

التحضيرات السيتولوجية   يجهز ويفح
 والتشريحية النباتية.

c3-  

 تم التنظيم جيد مخطط من المعروفة غير الجزي ية يقيم البنية

 .المشكلة لهذه إنشاؤه

 

 يصنف نباتات البيئة اليمنية الى مستوي

وينسبها الى مجاميعها التصنيفية  العائلة

العليا تبعا للصفات االساسية 

 .المورفولوجية والتشريحية

d1- العلمي للتفكير خطط اعداد في الفعالة المشاركة        

 

 عمليةلمالتقارير ا يجيد مهارات إعداد

 والمهنية.
 

d2- بأخالق االخرين مع علميا والتواصةةةل االتصةةةال مهارات يظهر 

 مهنيه

 ضمن فريق او قا د للفريق. مرونةب عملي
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 تعلمالتعليم وال باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   

 الةةعةةمةةلةةيةةةةات وأغةةراض مةةبةةةةاد  يةةوضةةةةةةةة 
 المختلفةةةةة والبيولوجيةةةةة البيوكيمةةةةاويةةةةة

 . التركيب

الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةةرة 

الةةةتةةةفةةةةاعةةةلةةةيةةةةة، 

الةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةوار 

والمنةةةاقشةةةةةةةةةةة، 

الةةةةةمةةةةةحةةةةةاكةةةةةةاة 

والةةةةةةةةعةةةةةةةةروض 

الةةةةةعةةةةةمةةةةةلةةةةةيةةةةةة، 

الةةةةةتةةةةةطةةةةةبةةةةةيةةةةةق 

العملي، التعليم 

الةةةةذاتي، التعليم 

 التعاوني

وتكليفات، اختبار انشةةةطه 

,  2و 1قصةةةةةةةةةيةةةر رقةةةم 

امتحان نصةةةةفي  وامتحان 

 نها ي

a2-   الجزي ية المركبات ووظائف تركيب يشةةةةةر 

 الخاليةةا في الموجودة واالنزيمااات الحيويةةة

  الحية
 

المحاضرة التفاعلية، 

الحوار والمناقشة، المحاكاة 

والعروض العملية، التطبيق 

العملي، التعليم الذاتي، 

 التعاونيالتعليم 

انشطه وتكليفات، اختبار 

,  2و 1قصير رقم 

امتحان نصفي  

 وامتحان نها ي

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-  بالمادة المتعلقة المفاهيم من العديد بين يقارن 
 الحافزةو الحية

المحةاضةةةةةةةرة التفةاعليةة، الحوار 

والمناقشةةةة، المحاكاة والعروض 

التطبيق العملي، التعليم العملية، 

 الذاتي، التعليم التعاوني

انشةةةةةةةةةةةطةةةةه 

يفةةةةات،  ل وتك

اخةةةةةتةةةةةبةةةةةار 

قصةةةةةةير رقم 

,  2و 1

امةةةةةتةةةةةحةةةةةان 

نصةةةةةةةةةةةفةةةةةي  

وامةةةتةةةحةةةةان 

 نها ي

b2-  للجزئيااات الكيميةةةا ي التحليةةةل نتةةةا ج يفسةةةةةةةر 
 ووصفيا كميا واالنزيمات الحيوية

المحاضرة التفاعلية، الحوار 

والمناقشة، المحاكاة والعروض 

التطبيق العملي، التعليم العملية، 

 الذاتي، التعليم التعاوني

انشطه وتكليفات، 

 1اختبار قصير رقم 

, امتحان نصفي   2و

 وامتحان نها ي
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تدريس لا باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
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- والكيميةةةةا يةةةةة الفيزيةةةةا يةةةةة الخوا  يوظف 

 اجراء في واالنزيمةةةةات الحيويةةةةة للجز يةةةةات

  معمليه تجارب

 

المحاضةةةةةةةرة التفاعلية، 

الحوار والمنةةةاقشةةةةةةةةةةة، 

عروض  ل محةةةةاكةةةةاة وا ل ا

الةةعةةمةةلةةيةةةةة، الةةتةةطةةبةةيةةق 

العملي، التعليم الةةذاتي، 

 التعليم التعاوني

انشةةةةةةةطةةةه وتكليفةةةات، 

 1اختبار قصةةةةةةير رقم 

, امتحان نصةةةةةةفي   2و

 وامتحان نها ي

c2-  يسةةةةةةتخدم الخوا  العامة للجز يات الحيوية

 واالنزيمات في تقسيمهم وتصنيفهم 

 

المحاضرة التفاعلية، الحوار 
والمناقشة، المحاكاة والعروض 
العملية، التطبيق العملي، التعليم 

 الذاتي، التعليم التعاوني

انشةةةةةةةطةةةه وتكليفةةات،  -
 1اختبار قصةةةةةةير رقم 

, امتحان نصةةةةةفي   2و
 وامتحان نها ي

c3-  

 من المعروفةةةةة غير الجزي يةةةةة يقيم البنيةةةةة

 .المشكلة لهذه إنشاؤه تم التنظيم جيد مخطط

 

المحاضرة التفاعلية، الحوار 

والمناقشة، المحاكاة والعروض 

العملية، التطبيق العملي، التعليم 

 الذاتي، التعليم التعاوني

انشطه وتكليفات، 

اختبار قصير 

,  2و 1رقم 

امتحان نصفي  

 نها يوامتحان 

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment Strategies 

d1 العلمي للتفكير خطط اعداد في الفعالة لمشاركة-ا        

 

المحاضةةةةةرة التفاعلية، الحوار 

والةمةنةةةةاقشةةةةةةةةةةةة، الةمةحةةةةاكةةةةاة 

والعروض العمليةةةةة، التطبيق 

لذاتي، التعليم  العملي، التعليم ا

 التعاوني

انشطه وتكليفات، اختبار 

,  2و 1قصةةةةةةةةيةةر رقةةم 

وامتحان امتحان نصةةفي  

 نها ي

-d2مع علميا والتواصل االتصال مهارات يظهر 
 مهنيه بأخالق االخرين

المحاضةةةةةرة التفاعلية، الحوار 

والةمةنةةةةاقشةةةةةةةةةةةة، الةمةحةةةةاكةةةةاة 

والعروض العمليةةةةة، التطبيق 

لذاتي، التعليم  العملي، التعليم ا

 التعاوني

انشطه وتكليفات، اختبار 

,  2و 1قصةةةةةةةةيةةر رقةةم 

امتحان نصةةفي  وامتحان 

 نها ي

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

 عدد األسابيع 
Number 

of Weeks 

الساعات 

 الفعلية
 مخرجات التعلم للمقرررموز 

(CILOs) 
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Topic List / 

Units 
Contact 

Hours 

1 
مقدمه في مبادى 
 الكيمياء الحيوية 

  تعريف علم الكيميةةاء
وخةةوا  الةةحةةيةةويةةةةة 

ووظةةةةا ةةف الةةخةةلةةيةةةةة 
الةةةةحةةةةيةةةةة والةةةةمةةةةاء 

 والمحاليل 
  الةةةجةةةز ةةةيةةةةات  أنةةةوا

 الحيوية 
  .لحيويةةةةة لطةةةةاقةةةةة ا ا

 تحررها وانتقالها 

 a1,a2 2 األول

 الكربوهيدرات  2

  تعريف الكربوهيدرات
 واهميتها وتصنيفها

  النشةةةةةةةاط الضةةةةةةةو ي
للسةةةةةكريات وتركيبها 
المسةةةةةةةتقيم والحلقي 
)صاااااااياافاااه فاايشااااااار 

بطةةةة وهورت( لرا  ةوا
لجاليكوسةةةةةةةةيةةةةديةةةةه  ا
 وتركيبها الكيميا ي 

  السةةةةةةةكريات األحادية
 )جلوكوز وفركتوز(

  ية نا  السةةةةةةةكريات الث
)مةةةةالةةتةةوز والكةةتةةوز 

 وسكروز(
  المتعددة السةةةةةةةكريات

)حمض الهةةةالورنيةةة  
 والهايبرين(

  السةةةةةةةكريات األحادية
ها  قة واهميت المشةةةةةةةت

 البيولوجية(
  الةةتةةمةةثةةيةةةةل الةة ةةةةذا ةةي

 وإنتاجللكربوهيدرات 
 الااحاايااوياااة الةةطةةةةاقةةةةة
السةةةةةةةكري،  )التحلااال

دوره كربيس، بنةةةةاء 
مساااااااااار  الجلوكوز،

هااااااااااااااكسااااااااااااااااااااوز 

مونوفوساااااافات  بناء 

 الجاليكوجين(

الثاني 
والثالث 
 والرابع

6 a1,a2,b1,b2 

3 
االحماض 

 األمينية)البروتينات(

الااااخااااوا  الااااعااااامااااة  •

األماااياااناااياااة  لااااحااامااااض

والةةةرابةةةطةةةةة واناااواعاااهاااا 
 البيبتيديه 

تااعااريااف الاابااروتاايااناااات  •

 وظا فها وتصنيفها 

  التركيب البنا ي

 للبروتينات 

الخامس 
 والسادس

4 a1,a2,b1,b2 
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  التمثيل ال ذا ي

للبروتينات وإنتاج 

 الطاقة الحيوية  

 

 الدهون 4

  تصةةةةةةةةةةةنةةةةيةةةةف

الةةةةةةةةةةدهةةةةةةةةةةون 

 وخواصها 

  االحةةةةةةةمةةةةةةةاض

الةةةةةدهةةةةةنةةةةةيةةةةةة 

وانةةةةةواعةةةةةهةةةةةا 

والةةةةةرابةةةةةطةةةةةة 

االسةةةةةةةةتةةيةةريةةةةه 

والةةةةتةةةةركةةةةيةةةةب 

الةةةكةةةيةةةمةةةيةةةةا ةةةي 

 للدهون 

  الةةةةةةةةةةدهةةةةةةةةةةون

الفسةةةةةةةفوريةةةةة 

والسةةتيرويدات 

 )الكوليسترول(

التمثيل ال ذا ي للدهون 
 وإنتاج الطاقة الحيوية 

السابع 
 والثامن 

4 a1,a2,b1,b2,c1,c2 

 االحماض النووية  5

الطبيعاااة الكيمياااائياااة • 

وتركياااب النيوكلوتيااادات 

 والنيوكلوسيدات 

القواعااد النيتروجينيااة •

واالحاامااااض الاانااووياااة 

RNA&DNA  وتحللهااا

  اكيميائيا وأنزيمين

 a1,a2,b1,b2,c1,c2 2 التاسع

6 
مقدمه في 
 االنزيمات 

 تعريفها 
  خواصها 
 وظيفتها 

 مرافقات االنزيم

 a1,a2,b1,b2,c1,c2 2 العاشر

7 
خوا  وتسميه 
 وتصنيف االنزيمات 

 •  تةةةركةةةيةةةز االنةةةزيةةةم
 والمادة الهدف 

 الموقع النشط لألنزيم 
 خصوصيه االنزيم 
  تشةةبع الموقع النشةةط

 لألنزيم والمثبطات

التساامية الدولية التحاد ••

 الكيمياء الحيوية

 التسمية الشائعة• 

  تااااااقساااااااااااياااااام

االنااااازياااااماااااات 

اعتماااادا على 

نوع التفااااعااال 

المحفزة له الى 

الحادي 
عشر 
والثاني 
 عشر 

4 a1,a2,b1,b2,c1,c2 
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اقسااااااام سااااااته 

 رئيسيه:
اناااازياااامااااات األكساااااااااادة 

واالخاااتااازال والاااتاااحااالااال 

والتماااثاال والنزع والنقاال 

 والتركيب

8 
حركيه تفاعالت 

واالنزيمات  االنزيم
 التشخيصية 

 يل شتقاق معادله ميكاا •
 منتن لألنزيمات

طب • يقةاتهةا في حركيةه ت
وتشااااااااخااايااا   االنةةةزيةةةم

 االمراض 

الثالث عشر 
والرابع 
 عشر 

4 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1 

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 

  مقةةدمةةه عةةامةةه عن الطرق العمليةةة في الكيميةةاء
لكواشةةةةةةةف واألدوات  لتعرف على ا الحيويةةةةة وا

 المستخدمة  
 a1,a2 2 االول

2 

  :السكريات 
  الكشةةةةف عن السةةةةكريات والتفريق بين السةةةةكريات

 األحادية والثنا ية وبين الخماسية والسداسية 

  

 a1,a2,b1,b2,c1,c2 2 الثاني

3 

  :البروتينات 
  الكشةةةةةةف عن خوا  البروتينات وتكسةةةةةةر الهيكل

البروتيني وتةةأثير العنةةاصةةةةةةةر الثقيلةةة والمةةذيبةةات 
 والحرارة على خوا  البروتينات 

  عن الحديد في الدم ) هيموبروتين(الكشف 
  الكشةةةةةةةف عن مجموعه الفوسةةةةةةةفات في الحليب (

 (فوسفو بروتين
  ( الكشةةةةةةةف عن مجموعةةةه السةةةةةةةكر في اللعةةةاب

 جاليكوبروتين(

  

 a1,a2,b1,b2,c1,c2 2 الثالث

4 

 االحماض األمينية:• 

 دراسة خوا  وتقسيم االحماض األمينية 

  ية وغير ية األسةةةةةةةةاسةةةةةةة فه االحماض األمين معر

 األساسية 

 الكشف عن االحماض األمينية والتفريق بينهما

 a1,a2,b1,b2,c1,c2 2 الرابع

6 

  :البول 
  للبولمعرفه العناصر األساسية المكونة 
  معرفه المكونات المرضةةةةية وطريقه الكشةةةةف عنها

  مثل مرض السكري

 a1,a2,b1,b2,c1,c2 2 السادس

7 
 الكوليسترول: •
  2 السابع التفريق بين الكوليسترول الضار والنافع a1,a2,b1,b2,c1,c2 
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 الكشف عن الكوليسترول في مخ حيوان 

 a1,a2,b1,b2,c1,c2 2 الثامن تقدير نشاطيه انزيم االميليز من اللعاب  8

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 9 18 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 فردي مشاركة أثناء المحاضرة 1
 العاشر 5

a1,a2,b1
,b2,c1,c2 

 تعاوني تكليفات منزلية 2
 السادس 5

a1,a2,b1,

b2 

 فردي البحث والعرض 3
5 

الثاني 

 عشر

a1,a2,b1
,b2,c1,c2 

 === == Total Score  15 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم 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 15 13.33% 

a1,a2,b1,b2,c1,c2 

2 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

W6 
20 13.33% 

a1,a2,b1,b2 
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3 
نصفي  اختبار نهاية الفصل )عملي(

 ونهائي

Final Exam (practical) 

W5,9 50 33.33% 
a1,a2,b1,b2 

4 
 نهاية الفصل )نظري(اختبار 

Final Exam (theoretical) 

W16 
60 40% 

a1,a2,b1,b2,c1,c2 

 Total  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
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
•• Structure and Mechanism in Protein Science: A Guide to Enzyme Catalysis and 

Protein Folding, 2nd edition (1999) 

• 

 .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 
 بعد الرجو  للوا   الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذل .75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25ال ياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب حضةةور المحاضةةرة إذا تأخر لمدة ربع سةةاعة لثالث مرات في الفصةةل الدراسةةي يسةةم  -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسم  للطالب دخول االمتحان النها ي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا ت يب الطالب عن االمتحان النها ي تطبق اللوا   الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضةةةةةوابط تنفيذ التكليفات و الفصةةةةةل ويحدد مواعيد تسةةةةةليمهايحدد أسةةةةةتاذ المقرر نو  التعيينات في بداية  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating ال ش 5

 ال حة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بال ش في االمتحان النصفي أو النها ي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بال ش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الال حة الخاصة بذل  طالبفي حالة وجود شخ  ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed084p1866
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 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 
 

2020-2019:العام الجامعي:   
 

 كيمياء حياتيه وانزيمات :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: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 كيمياء حياتيه وانزيمات
 

 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 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester  الفصل الدراسي األول –المستوى الثالث  

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

 ال يوجد

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 ال يوجد

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 كيمياء-علم النبات 

 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 عربي /انجليزي

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

 

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

iii. وصف المقرر Course Description: 
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)الكربوهيدرات والبروتينات والدهون  الحيوية الجزي ات ووظا ف وخصةةةا   تركيب دراسةةةة إلى المقرر هذا يهدف

النظريات الحركية لتقديم نظرة عامة والجوانب األساسية لإلنزيم  مع علم االنزيماتوالخاليا  في واالحماض النووية(

 االنزيمات التشخيصية في تشخي  االمراض ووالتنظيم في الخاليا.  ميكانيكية عن نشاط اإلنزيم

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -  التركيب.المختلفة والبيولوجية  البيوكيماويةوأغراض العمليات  يوضح مبادئ 

a2 -  الخاليا الحيه الموجودة في واالنزيمات  ووظائف المركبات الجزيئية الحيوية  تركيب شرح ي 

b1-  الحافزة الحيه و بالمادة المتعلقة المفاهيم من العديد بين يقارن  

b2 -  كميا ووصفيا واالنزيمات  يفسر نتا ج التحليل الكيميا ي  للجز يات الحيوية 

c1 - في اجراء تجارب معمليه  واالنزيمات  يوظف الخوا  الفيزيا ية والكيميا ية للجز يات الحيوية 

c2 - تقسيمهم وتصنيفهم  في للجز يات الحيوية واالنزيمات  العامة الخوا  يستخدم 

c3 - المشكلة لهذه إنشاؤه تم التنظيم جيد مخطط من المعروفة غير الجزي ية البنية يقيم . 

d1 - العلمي للتفكير خطط اعداد في الفعالة المشاركة     

d2- يظهر مهارات االتصال والتواصل علميا مع االخرين بأخالق مهنيه 

 

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

Con. 

H 

1 
مقدمه في مبادى 
 الكيمياء الحيوية 

  وخوا  ووظةا ف الخليةة الحية تعريف علم الكيميةاء الحيويةة
 والماء والمحاليل 

  الجز يات الحيوية  أنوا 
  الطاقة الحيوية. تحررها وانتقالها 

 2 األول

 الكربوهيدرات  2

 تعريف الكربوهيدرات واهميتها وتصنيفها 
  صيفه النشاط الضو ي للسكريات وتركيبها المستقيم والحلقي(

 وتركيبها الكيميا ي الجاليكوسيديه  ةوالرابط فيشر وهورت(
  وفركتوز(السكريات األحادية )جلوكوز 
 )السكريات الثنا ية )مالتوز والكتوز وسكروز 
 )السكريات المتعددة )حمض الهالورني  والهايبرين 
 )السكريات األحادية المشتقة واهميتها البيولوجية 
  يل ال ذا ي للكربوهيدرات تاجالتمث قة وإن طا  )التحلل الحيوية ال

مساااااااار هكسااااااوز  السةةةةةةةكري، دوره كربيس، بنةةاء الجلوكوز،

 مونوفوسفات  بناء الجاليكوجين(

الثاني 
والثالث 
 والرابع

6 

3 
االحماض 

األمينية)البروتين

 ات(

 والرابطة البيبتيديه األمينية وانواعها  الخوا  العامة لاحماض •
 وظا فها وتصنيفها تعريف البروتينات  •

  التركيب البنا ي للبروتينات 

 التمثيل الغذائي للبروتينات وإنتاج الطاقة الحيوية  

الخام
س 
والساد
 س

4 
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 2 السابع 6الى   1امتحان نصفي يغطي من   امتحان نصفي 4

 الدهون 5

  تصنيف الدهون وخواصها 

  االحماض الدهنية وانواعها والرابطة االستيريه والتركيب

 الكيميا ي للدهون 

  الكوليسترول(الدهون الفسفورية والستيرويدات( 

  التمثيل ال ذا ي للدهون وإنتاج الطاقة الحيوية 

الثامن 
والتاس
   

4 

6 
االحماض 
 النووية 

 الطبيعة الكيميائية وتركيب النيوكلوتيدات والنيوكلوسيدات • 

 RNA&DNAالقواعاااد النيتروجينياااة واالحمااااض النووياااة •

  اوتحللها كيميائيا وأنزيمين

 2 العاشر

7 
مقدمه في 
 االنزيمات 

 تعريفها 
  خواصها 
 وظيفتها 

 مرافقات االنزيم

الحادي 
 عشر 

2 

8 

خةةةةةةةةةةةةةةةوا  
وتسةةةةةةةةةمةةةيةةةةه 
وتصةةةةةةةةنةةيةةف 

 االنزيمات 

 •  تركيز االنزيم والمادة الهدف 
 الموقع النشط لألنزيم 
 خصوصيه االنزيم 
 تشبع الموقع النشط لألنزيم والمثبطات 

 التسمية الدولية التحاد الكيمياء الحيوية••

 التسمية الشائعة• 

  تقساااااايم االنزيمات اعتمادا على نوع التفاعل المحفزة له

 الى سته اقسام رئيسيه:
ثل والنزع والنقل  انزيمات األكسااااااادة واالختزال والتحلل والتما

 والتركيب

الثاني 
عشر 
والثالث 
 عشر 

4 

9 

حركيه تفاعالت 
 االنزيم

واالنزيمات 
 التشخيصية 

 لألنزيمات  يل منتنشتقاق معادله ميكاا •
 وتشخي  االمراض  يقاتها في حركيه االنزيمتطب •

الرابع 
عشر 
والخام
س 
 عشر

4 

 امتحان نها ي  10
 14حتى  1امتحان نهائي يغطي من  •
• 

الساد
س 
 عشر

2 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 16 32 

 

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

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 
  مقةةدمةةه عةةامةةه عن الطرق العمليةةة في الكيميةةاء الحيويةةة والتعرف على الكواشةةةةةةةف

 واألدوات المستخدمة  
 2 االول

2 

  :السكريات 
  الكشةةةف عن السةةةكريات والتفريق بين السةةةكريات األحادية والثنا ية وبين الخماسةةةية

 والسداسية 
  

 2 الثاني

3   :2 الثالث البروتينات 
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 ثقيلة الكشةةةةف عن خوا  البروتينات وتكسةةةةر الهيكل البروتيني وتأثير العناصةةةةر ال

 والمذيبات والحرارة على خوا  البروتينات 
 )الكشف عن الحديد في الدم ) هيموبروتين 
  (فوسفو بروتين) الكشف عن مجموعه الفوسفات في الحليب 
 )الكشف عن مجموعه السكر في اللعاب ) جاليكوبروتين 
  

4 

 االحماض األمينية:• 

 دراسة خوا  وتقسيم االحماض األمينية 

  معرفه االحماض األمينية األساسية وغير األساسية 

 الكشف عن االحماض األمينية والتفريق بينهما 

الرا

 بع
2 

5 
 الخام امتحان نصفي عملي

 س
2 

6 
  :البول 
  للبولمعرفه العناصر األساسية المكونة 

  المرضية وطريقه الكشف عنها مثل مرض السكريمعرفه المكونات 

الساد

 س
2 

7 
 الكوليسترول: •
  التفريق بين الكوليسترول الضار والنافع 

 الكشف عن الكوليسترول في مخ حيوان 

الس

 ابع
2 

8   تقدير نشاطيه انزيم االميليز من اللعاب 
الثام

 ن
2 

9   امتحان نهائي عملي 
التاس

 ع
2 

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 9 18 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 العاشر 5 فردي مشاركة أثناء المحاضرة 1

 السادس 5 تعاوني تكليفات منزلية 2
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 فردي البحث والعرض 3

5 
الثاني 

 عشر

 0Total Score 15  إجمالي الدرجة  

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
N

o 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

الدرج

 ة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
W4,6,10,12 15 10% 

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
 

. 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
• Structure and Mechanism in Protein Science: A Guide to Enzyme Catalysis and 
Protein Folding, 2nd edition (1999) 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

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

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 الرجو  للوا   الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذل .75يلتزم الطالب بحضور  -
من دخول االمتحان في حال  يقدم أسةةةةةتاذ المقرر تقريرا بحضةةةةةور وغياب الطالب للقسةةةةةم ويحرم الطالب -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25تجاوز ال ياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب حضةةور المحاضةةرة إذا تأخر لمدة ربع سةةاعة لثالث مرات في الفصةةل الدراسةةي يسةةم  -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسم  للطالب دخول االمتحان النها ي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا ت يب الطالب عن االمتحان النها ي تطبق اللوا   الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed084p1866
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 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ذ التكليفات ضةةةةوابط تنفيو يحدد أسةةةةتاذ المقرر نو  التعيينات في بداية الفصةةةةل ويحدد مواعيد تسةةةةليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating ال ش 5

 ال حة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بال ش في االمتحان النصفي أو النها ي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بال ش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الال حة الخاصة بذل  طالبفي حالة وجود شخ  ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


