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       معمومات أساسية: -أ 

 الفرقة/ المستوي: الرمز الكودي:  عمم الكيماء الحياتية اسم المقرر:
 يجمالاإل 5 و / أو تمارين عممي 2 نظري 3 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
     Aimsأىداف المقرر  -1

 انكيًياء انحيٕيح نهدسى ػهىذؼهيى انطهثح  -

 حياج انخهيح انحيحٔاًْيرّ ٔدٔرِ في 

 

 

 

 

 

المخرجات التعممية المستيدفة من تدريس المقرر:  -2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and Understanding  

ػالخ دٔر انرفأ كيًاء انخهيح.    اٌ  يرؼرف انطانة ػهى  .1أ.

 تانخهيح

 

 

 

 القدرات الذهنية -ب     
Intellectual skills  

.    انرًكٍ يٍ ذطثيك َرائح انذراسح انُظريح ػًهيا يٍ  .1ب.

 ذحهيالخ يرؼهمح تانؼهىخالل ذؼايهّ يغ 

.    انرًكٍ يٍ اخراء انذراساخ ٔانثحٕز انؼهًيح نحم  .2ب.
 يشكالخ انفراد ٔانًدرًغ

 

 

 

 المهارات المهنية  -ـج     
Professional Skills 

 كيًياء انرًكٍ يٍ اسرخذاو االخٓزج انحذيثح في دراسح  .1ج.

 اػضاء اندسى ٔذشخيص انحاالخ انًرضيحٔٔظائف 

انرًكٍ يٍ اخراء انذراساخ ٔانثحٕز انؼهًيح نحم  .2ج.

 يشكالخ انفراد ٔانًدرًغ.



 

 المهارات العامة -د     
General Skills 

 

اسرخذاو انٕسائم انحذيثح في انثحس ػٍ انًؼهًاخ اندذيذج  .1د.
 ) انًٕالغ انؼهًيح ٔانطثيح (

.    ذطثيك انًؼهٕياخ انًرراكًح ػًهيا في انًسرشفياخ  .2د.

 ٔاخراء انثحس انؼهًي

 
 

 

     Syllabus   محتوي المقرر  -3
 

 

 ػذد انساػاخ انًٕضٕع

 َظريح اسثٕػيا  (ساػاخ3 )  ذفاػالخ انخهيحدراسح 

 ساػريٍ ػًهي اسثٕػيا (2)   دراسح انطرق انري ذحذز فيٓا
  

  التدريس  والتعلم أسالية -4

Teaching and learning methods 

 

 .    انًحاضراخ انُظريح تاسرخذاو ٔسائم االيضاذ .أ.4

 .    انرطثيك انؼًهي نهًفاْيى انري ذًد دراسرٓا .ب.4

انسًُاراخ ) يرى ذكهيف انطهثح تًٕضٕع ضًٍ    .  .ج.4

 انًُٓاج نهؼرض ٔانًُالشح (.

 

 

 

أسالية التدريس والتعلم للطالب ذوي  -5

 القدرات المحدودة

Teaching and Learning methods for 
disables  

حم انًشاكم تؼذ يُالشرٓا ضًٍ يداييغ صغيرج نٕضغ  .أ.5

 حهٕل يُاسثح

 ضراخ انُظريح  تاسرخذاو ٔسائم االيضاذ.    انًحا .ب.5
 انسًُاراخ ٔ انحهماخ انُماشيح .ج.5

 

 

.    انرؼهى انًسرًر يٍ خالل انثحس ػٍ انًسردذاخ  .أ.6 المتميزين أسالية التدريس والتعلم للطالب -6
 تاسرخذاو انًكرثح ٔاألَررَد

 حضٕر انحهماخ انُماشيح ٔانُذٔاخ انؼهًيح انًرخصصح .ب.6

 

 

 Students assessment:  الطالب     قييمت -7
 

   . ( امتحانات يومية ) نظرية وعممية ... Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    

   ........ النهائية وامتحانات فصمية 
   . السمنارات والحمقات النقاشية االسبوعية

    اعداد تقارير



االسبوع الثاني مقدمة  –الخمية الحية ..-االولاألسبوع  Time scheduleالتوقيت         -ب    
حركية  -االسبوع الثالث–و تصنيف االنزيمات .االنزيمات 

-االسبوع الخامس والسادس–االنزيمات االسبوع الرابع 
 –امتحان الشير االول –االسبوع السابع .الفيتامينات 

سكريات ال –االسبوع الثامن مقدمة الكاربوىيدرات وتصنيفيا 
االسبوع التاسع السكريات المعدودة -االحادية والثنائية 

االسبوع العاشر مقدمة  -تفاعالت السكريات -والمتعدده
االسبوع الحادي عشر  -البروتينات واالحماض االمينيو

-تصنيف االحماض االمينية واشكال االسبوع الثاني عشر
ن مقدمة الدىو -انواع البروتينات االسبوع الرابع عشر

وتصنيفيا االسبوع الخامس عشر امتحان الشير الثاني 
 الفصل االول

 

 %    66نياية الفصل الدراسي      توزيع الدرجات  -ج   

 %   25منتصف الفصل الدراسي    

 %     3االمتحان الشفوي          

 %    16االمتحان العممي           
 %     2أعمال فصمية              

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 مقبول 52-59
 متوسط 69- 62

 جيد 72-79
 جيدجدا 82-89
 امتياز 92-99

 
 
 
 

 

 

 :List of references  قائمة الكتة الدراسية والمراجع -8
 

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 الكيمياء الفسمجية
  

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

Text book -   Lippincott 

  



Biochemistry Ed 3 

  VK Malhotra - Practical 
Biochemistry for Students, 4th 

Edition 
 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

الطبية البيطرية الصادرة من كميات المجالت 
 الطب البيطري 

 

 لمتدريس و التعمم المطموبةاالمكانيات  -9
اعطاء اىمية بتوفير المواد والموازم المختبرية  -

الضرورية الجراء التجارب العممية وتطبيق المفاىيم 
 النظرية 

 

               

  ىاحساٌ َصيف خاساو د  يُسك انًمرر)أسرار انًادج(:

 

 

 

 ا و د احساٌ َصيف خاسى رئيس انمسى:

 التاريخ   /    /


