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 أھداف المقرر .۸
 تخریج طلبة قادرین على : -۱

  .الكیمیاء الحیویةفیما یتعلق بعلم العمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة  - 
 
 الحصول على المھارات المطلوبة لخطة ما بعد التخرج ( الدراسات العلیا) . -

 محلیة/إقلیمیة /دولیة.التقدیم الختبارات خارجیة من قبل ھیئات  -

لالختبارات الكیموحیویة والتي تتعلق مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى التشخیص المختبري -
 بالعدید من االمراض.

االختبارات زوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة ودراسة اھمیة االنواع المختلفة من ت- 

 والحیوان.وعالقتھا باالمراض المختلفة التي تصیب االنسان   الكیموحیویة

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



تزوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة ودراسة اھمیة االنواع المختلفة من  -

 .االختبارات الكیموحیویة

  

 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۱۰

 -: ھداف المعرفیة األ -أ
في مجال الطب البیطري على  الكیمیاء الحیویةم تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم لعل -۱أ

 المستوى المحلي .
في مجال الطب البیطري على   الكیمیاء الحیویةم لعلتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۲أ

 المستوى الدولي .
اجراء الفحوصات الكیموحیویة تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للوسائل المتبعة في   -۳أ

 في الواقع المحلي. المختلفة والمستخدمة
تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  للوسائل المتبعة في  التشخیص المختبري على المستوى  -٤أ

 الدولي .
 .   الكیمیاء الحیویةتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم الساسیات   -٥أ

تعریف الطالب بالعمل المختبري وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المختبري وكیفیة  -٦أ

 .تطبیق االختبارات التشخیصیة وطرق الفحص المختبري باختالفھا

 
   

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 الخلل في بعض المعاییر الكیموحیویةالناتجة عن  و تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالمراض- ۱ب

 وطرق تشخیصھا مختبریا

 . اجراء الفحوصات الكیموحیویة المختلفةتمكین الطلبة   - ۲ب

 باللغة االنكلیزیة .  واسمائھا االختبارات الكیموحیویةتمكین الطلبة من تطویر معرفة اسماء   - ۳ب

 مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة لالمراض  . -٤ب 

مھارات االستخدام والتطویر الذاتي تمكن من المنافسة مع االخرین في سوق العمل والتقدیم للدراسات -٥ب 



 ودولیة وإقلیمیةالعلیا وخوض اختبارات تقوم بھا جھات محلیة 

 طرائق التعلیم والتعلم      
المشاكل   تزوید الطلبة باالساسیات والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات، لحل  

 .العلمیة 

 . اجراء العدید من االختبارات الكیموحیویة الطلب من الطلبة خالل المختبرات العملیة بالتوصل الى-- 

 .من قبل الكادر االكادیمي  االختبارات الكیموحیویةمجموعة من  اجراء- 

 .مساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االختبارات- 
 
 
 طرائق التقییم      

 أمتحانات یومیة باسئلة متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات علمیة.- 

 إمتحانات یومیة باسئلة علمیة.- 

 المنافسة للمواضیع الدراسیة. درجات مشاركة السئلة- 

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- 

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 الكیمیاء الحیویة.التحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري لعلم وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

بحاالت الخلل في االختبارات الكیموحیویة والتي  تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة -۲ج

 .تتعلق بالعدید من المسببات المرضیة
واجراء االختبارات الكیموحیویة لكیفیة التعامل المختبري مع العینات تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -۳ج

 المختلفة.
والناتجة تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للتوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة لالمراض -٤ج 

 عن الخلل في بعض المعاییر الكیموحیویة.
 

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 الساسیات والمواضیع المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل.اتزوید الطلبة ب-

تطلب ضوع المطروح والذي یمواللمناقشة النظریة والعملیة  خالل المحاضرات من تكوین مجموعة نقاشیة -

 .واالستنتاجالتفكیر والتحلیل 

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ( ماذا، وكیف، ومتى، ولماذا )  -



 

 لمواضیع محددة.

 .مختلفة  علمیة إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-

 تدریس الطلبة كیفیة بناء طرق التفكیر والتحلیل. -

 
 طرائق التقییم    

 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا.- 

 تتعلق بالمادة الدراسیة .ونقاشیة  درجات مشاركة السئلة منافسة - 

 . واالمتحانات السریعة والمفاجئة درجات محددة للواجبات البیتیة- 

 
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة والمھارات  -د 
 .وعینات تخص المقرر  تمكین الطلبة من إستخدام نماذج واشكال -۱د

 . فیما یتعلق باالختصاص مقابالت العمل اجتیازتمكین الطلبة من  -۲د

 مھنیة تنظم من قبل جھات محلیة/إقلیمیة/ دولیة . اختبارات اجتیازتمكین الطلبة من  -۳د

 تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج.  -٤د



 بنیة المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف الطلبة بمقدمة عن  4 1
 الكیمیاء الحیویةعلم 

   االنكلیزیة والمصطلحات

Cell biochemistry  تزوید الطلبة
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

باالنزیمات   تعریف الطلبة  ٦ 2
 والیة عملھا.

Enzymes: metabolism 
of action ,kinetics, 
regulation 

الطلب من   -
 الطلبة مجموعة

من االسئلة 
التفكیریة خالل 

المحاضرات مثل 
( ماذا، وكیف، 
ومتى، ولماذا ) 
   لمواضیع محددة

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

بالھرمونات تعريف الطالب  ٧ 3
  والیة عملھا

Hormones: hormone 
action, signal 
transduction. 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

تمكین الطلبة من الحصول  8 4
على المعرفة والفھم  

وایضھا للكاربوھیدرات 
 واالكسدة البایولوجیة

Carbohydrates: 
bioenergetics and 
metabolism, biological 
oxidation. 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 .الدراسیة

التعرف  تمكین الطلبة من 6 5
والفھم للسلسة التنفسیة 

واھمیتھا  والفسفرة التاكسدیة
في انتاج الطاقة الضروریة 

 لعمل الخالیا.
 

Respiratory chain 
,oxidative 
phosphorylation, 
citric acid cycle 

الطلب من الطلبة 

من  مجموعة

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات مثل 

( ماذا، وكیف، 

ومتى، ولماذا ) 

 لمواضیع محددة.

 

درجات مشاركة 
منافسة   السئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

تمكین الطلبة من التعرف  5 6

على كیفیة تصنیع 

 الكالیوجین وتحللھ.

Gluconeogenesis: 
glycolysis ,pentose 
phosphate pathway 

تكوین مجموعة 

نقاشیة من خالل 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 



لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

 یتطلب التفكیر

والتحلیل 

 واالستنتاج

 علمیة

بالدھون   تعریف الطالب ٥ 7

واھمیتھا في بناء جدار 

الخلیة الحیوانیة ،اكسدة 

االحماض الدھنیة، والبناء 

  الحیوي لھا

Lipids :oxidation of 
fatty acids, 
ketogenesis, 
biosynthesis of fatty 
acids. 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات التفكیر 

 .والتحلیل

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

تعریف الطلبة بعملیة نقل  5 8

 الدھون وخزنھا.

Lipid transport and 
storage 

تكوین مجموعة  -

نقاشیة من خالل 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 

والتحلیل 

 واالستنتاج.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

تعریف الطلبة بعملیة تصنیع  5 9

 الكولستیرول ونقلھ وافرازه

Cholesterol synthesis, 
transport ,excretion  

الطلبة  تزوید
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
بمخرجات التفكیر 

 والتحلیل 

إمتحانات یومیة 
 .باسئلة علمیة

تعریف الطلبة بعملیة بناء . 7 10

وھدم البروتینات واالحماض 

 االمینیة

 

Anabolism and 
catabolism of proteins 
and amino acids. 

تزویدالطلبة 
 باالساسیات
والمواضیع 

المتعلقة 
بمخرجات التفكیر 

 والتحلیل

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

تعریف الطلبة  5 11
بالنیوكلیوتیدات واالحماض 

 النوویة

Nucleotides and 
nucleic acid(structure 
and function) 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة

 
 
 
 
 



یتطلب التفكیر 
والتحلیل 

 واالستنتاج
تعریف الطلبة بایض  4 12

 النیوكلیوتیدات
Metabolism of 
nucleotides 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
التفكیر یتطلب 

والتحلیل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

تعریف الطلبة بمعنى التعبیر  5 13
 الجیني

Regulation of gene 
expression 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة

 
 

تعریف الطلبة بكیفیة تصنیع  6 14
 RNAال

RNA synthesis  الطلب من الطلبة
من  مجموعة

االسئلة التفكیریة 
خالل 

المحاضرات مثل 
( ماذا، وكیف، 
ومتى، ولماذا ) 
 لمواضیع محددة

درجات مشاركة 
منافسة   السئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

تعریف الطلبة بعملیة  6 15
 DNAتضاعف ال

DNA organization 
,Replication 

تزویدالطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
بمخرجات التفكیر 

 والتحلیل

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة

 
 

تعریف الطلبة بعملیة تصنیع  6 16
 البروتینات.

Protein synthesis  تزویدالطلبة
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
بمخرجات التفكیر 

 والتحلیل

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      



  الفسلجة واالدویة مختبر \"البنیة التحتیة  .۱۲

 ١٩٧٨، خولة ال فلیح ,مدخل إلى الكیمیاء الحیاتیة ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 ed, Harold A.HaperhtReview of physiology chemistry,15 (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

- 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

يف علم  مواقع جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص
   الكيمياء احليوية.

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۳
   

التغییرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي  تحتاج الى بعض المناھج الدراسیةبعض 
 في مجال الكیمیاء الحیویة. واالقلیمي

یعتمد بشكل اساس على الموارد البشریة بالفرع  وبالتالي المقرر بان نجاح البرنامج ( الفرع) الكلیة تؤمن 
دراسة الماجستیر لرفد الفرع بالتخصصات الغیر  لمجال للمعیدین الكمالوالذي یتم تطویره من خالل فسح ا

كذلك حث التدریسیین من حملة شھادة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتوراه في نفس التخصص ة موجود
ً  ضمن حاجة الفرع ومن المفید إیفاد التدریسیین الى الجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم  ایضا

 رات إسالب التدریس والتقتنات الحدیثةتطو
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