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 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 عبدهللا الغانم

 املوضوع الصفحات اتاحملاضر  األسبوع
 30 – 15 3 -1 األول

 
 

الاي ووصف مكوانهتا تعريف ابخل ،تعريف بعلم الكيمياء احليوية 
 ووظائفها.

معادلة  ، األس اهليدروجيين ،األمحاض القواعد  ، -أتين املاء  -املاء  49 - 37 6 - 4 الثاين 
 احملاليل املنظمة. ،هندرسن هازلبلخ 

خواص  ،األمحاض األمينية  تقسيم ،تعريف احلمض األميين ومكوانته  62 - 53 9 - 7 الثالث
 الكشف عن األمحاض األمينية. ،األمحاض األمينية 

خواص  ،الببتيدات والرابطة الببتيديه  ،تعريف الربوتينات   70 – 64 12 - 10 الرابع
البناء  ،الربوتينات.تقسيم الربوتينات على حسب الوظيفة والرتكيب 

 ي(.احليوي للربوتينات )أوىل، اثنوي، ثالثي، رابع
  90 – 71 15 - 13 اخلامس

 
تصنيف اإلنزميات  ،تعريف اإلنزميات )اهم مميزاهتا ، طبيعيتها الكيميائيه( 

 ،طاقة التنشيط  ،املرافقات اإلنزمييه  ،ارتباطها مع املادة املتفاعلة  ،
(  مننتالعالقة بني تركيز املادة املتفاعلة وسرعة التفاعل ) معادلة مكليز 

 ،مثبطات االنزميات  ،ثرة على سرعة التفاعل اإلنزميي العوامل املؤ  ،
 الزميوجينات.

  105 – 93  18 – 16  السادس
 

109-116 

فوائد الكربوهيدرات ، تصنيف الكربوهيدرات ، السكرايت األحادية ، 
 الثنائية ، القليلة ، العديدة  

فوائد الليبيدات ، تصنيف الليبيدات ، األمحاض الدهنية ، الدهون 
 لبسيطة ، التصنبا

 
 

 (م02/10/8201 املوافق ھ11/2/4014االختبار  الشهري األول )السبت 
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 و السابع
 الثامن

19 - 24 157 - 158 
162 – 164  
165 – 167  
170- 176  
180 – 183 
197 -206 
187 – 188 

 تعريف األيض
 هضم و امتصاص السكرايت  

وجني ، بناء هدم اجللوكوز، هدم اجلاليك  ( أيض السكرايت 
اجلاليكوجني ، تصنيع اجللوكوز من مضادر غري كربزهيدراتية ، مسار 

فوسفات البنتوز (  مع اإلنزميات املنظمة دورة كربس  مع اجلانب 
 التنطيمي األساسي ) اإلنزميات و األيضيات(

 سلسلة النقل اإللكرتوين و الفسفرة املؤكسدة 
 27 - 25 التاسع

 
213  

217 

232 – 234  
235 - 236 

 مقدمة أيض الدهون 
 تكسري الدهون الثالثية  

 األكسدة بيتا لألمحاض الدهنية 
 األجسام الكيتونية و تصنيعها يف الكبد

 
 

 241 – 239 30 - 28 العاشر
242 ،254 -

255  
 

246 – 255  

 هضم الربوتينات 
 التقسيم األيضي و الغذائي لألمحاض األمينية 

 
نية  و دورة اليوراي  ، عالقة دورة اليوراي مراحل أيض األمحاض األمي

 بدورة كربس
 

 
 م(17/11/8201 املوافق  ھ9/3/4014 السبتاالختبار  الشهري الثاين )
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  137 – 129  33 – 31 عشر احلادي
 

137 – 142  
 

142 – 143  
 

148  ،151 
 ،152 – 

154  

 يبوز النووياحلمض الديوكسي ر ،  املكوانت الكيميائية لألمحاض النووية
  احلمض النووي الريبوزي، 

 يبوسوميااحلمض الريبوزي الر ،  احلمض الريبوزي الناقل RNA لأنواع ا
  احلمض الريبوزي املرسل، 

عودة ، اللزوجة ، أتثري احلرارة ،  اخلواص الفيزايئية لألمحاض النووية 
  احلمض النووي لطبيعته

غفة ) تعريفها ( ، مرحلة ، مرحلة املضا التصنيع احليوي للربوتينات 
تعريف الشفرة الوراثية النسخ ) تعريفها ( ، عملية الرتمجة ) تعريفها ( ، 

 (  جدول الشفرة الوراثية) ومعرفة عدد الشفرات الوراثية وماذا متثل
ائبة الفيتامينات الذ،  املصادر الغذائية الدقيقة،   مصادر الطاقة الغذائية 272 - 259 36 – 34 عشر  الثاين

  الفيتامينات الذائبة يف املاء،  يف الدهون
 

تصنيف اهلرموانت ، آلية عمل اهلرموانت ، اهلرموانت البيبتيدية ،  291 - 281  39 – 37 الثالث عشر
 اهلرموانت املشتقة من أألمحاض األمينية ، اهلرموانت اإلستريويدية

 لدم ، بروتينات الدم ، إنزميات الدم وظائف الدم ، مكوانت ا  299 - 295 42 - 40 عشر الرابع
 

 


