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 1443 101الجدول الزمني المقترح  لمقرر كيح  
  "مقدمة في الكيمياء الحيويةالكتاب الدراسي المقترح "

 أ.د. عمربن سالم العطاس ، أ.د. ماجد بن صالح العقيلتأليف 
    أ.د. ناصر بن محمد الداغري ، أ.د. عادل بن عبداهلل الغانم

 الموضوع الصفحات اتالمحاضر  األسبوع

 3 -1 األول

 
15 – 34 

 
37 - 49 

 اليا ووصف مكوناتها ووظائفها.ختعريف بال ،تعريف بعلم الكيمياء الحيوية 
 ،معادلة هندرسن هازلبلخ  ، األس الهيدروجيني ،األحماض القواعد  ، -تأين الماء  -الماء 

 المحاليل المنظمة.
 ،خواص األحماض األمينية  ،ألمينية تقسيم األحماض ا ،تعريف الحمض األميني ومكوناته  63 - 53 6 - 4  الثاني

 الكشف عن األحماض األمينية.
خواص البروتينات.تقسيم البروتينات على  ،الببتيدات والرابطة الببتيديه  ،تعريف البروتينات   70 – 64 9 – 7  الثالث

 البناء الحيوي للبروتينات )أولى، ثانوي، ثالثي، رباعي(. ،حسب الوظيفة والتركيب 
  90 – 71 12 - 10  الرابع

 
ارتباطها مع  ،تصنيف اإلنزيمات  ،تعريف اإلنزيمات )اهم مميزاتها ، طبيعيتها الكيميائيه( 

العالقة بين تركيز المادة المتفاعلة  ،طاقة التنشيط  ،المرافقات اإلنزيميه  ،المادة المتفاعلة 
مثبطات  ،عة التفاعل اإلنزيمي العوامل المؤثرة على سر  ،(  منتنوسرعة التفاعل ) معادلة مكليز 

 الزيموجينات. ،االنزيمات 
فوائد الكربوهيدرات ، تصنيف الكربوهيدرات ، السكريات األحادية ، الثنائية ، القليلة ،   105 – 93 15 - 13  الخامس

 العديدة  
 ون البسيطة ، التصبنفوائد الليبيدات ، تصنيف الليبيدات ، األحماض الدهنية ، الده 125-109 18 – 16 السادس

  21-19  سابعال
 

129 – 154  
 

الحمض النووي ،  الحمض الديوكسي ريبوز النووي،  المكونات الكيميائية لألحماض النووية
  الريبوزي
الحمض الريبوزي ،  يبوسومياالحمض الريبوزي الر ،  الحمض الريبوزي الناقل RNA لأنواع ا

  المرسل

  عودة الحمض النووي لطبيعته، اللزوجة ، تأثير الحرارة ،  الخواص الفيزيائية لألحماض النووية 

، مرحلة المضاغفة ) تعريفها ( ، مرحلة النسخ ) تعريفها ( ، عملية  التصنيع الحيوي للبروتينات 
جدول ) تمثل تعريف الشفرة الوراثية ومعرفة عدد الشفرات الوراثية وماذاالترجمة ) تعريفها ( ، 

 (  الشفرة الوراثية
،  الفيتامينات الذائبة في الدهون،  المصادر الغذائية الدقيقة،   مصادر الطاقة الغذائية 272 - 259  24 – 22  ثامنال

  الفيتامينات الذائبة في الماء
 
 

تيدية ، الهرمونات المشتقة من تصنيف الهرمونات ، آلية عمل الهرمونات ، الهرمونات البيب 291 - 281  27– 25 التاسع 
 أألحماض األمينية ، الهرمونات اإلستيرويدية

 210 - 157  30- 28 العاشر
 

 تعريف األيض
 هضم و امتصاص السكريات  

هدم الجلوكوز، هدم الجاليكوجين ، بناء الجاليكوجين ، تصنيع الجلوكوز   ( أيض السكريات 
البنتوز (  مع اإلنزيمات المنظمة دورة كربس  مع  من مضادر غير كربزهيدراتية ، مسار فوسفات
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 الجانب التنطيمي األساسي ) اإلنزيمات و األيضيات(
 سلسلة النقل اإللكتروني و الفسفرة المؤكسدة 

 الحادي عشر 
 

31 - 33 
 

 مقدمة أيض الدهون  236 - 213
 تكسير الدهون الثالثية  

 األكسدة بيتا لألحماض الدهنية 
 ونية و تصنيعها في الكبداألجسام الكيت

 255 – 239 36 - 34  الثاني عشر
 
 

295 - 299 

 هضم البروتينات 
 التقسيم األيضي و الغذائي لألحماض األمينية 

 مراحل أيض األحماض األمينية  و دورة اليوريا  ، عالقة دورة اليوريا بدورة كربس
دموظائف الدم ، مكونات الدم ، بروتينات الدم ، إنزيمات ال  

 

 

 

 توزيع الدرجات

 درجة اختبار فصلي   30

 عملي  30

 نهائي اختبار درجة  40 

 

 


