مجهورية العراق

الجامعة :الكوفة
الكلية :التربية للبنات
القســم :الكيمياء
المرحلة :الثانية/علوم حياة
اسم المحاضر الثالثي :الهام عبد مهدي
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

الهام عبد مهدي
Ilhama.aljuburi@uokufa.edu.iq

اسم المادة

كيمياء حياتية

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تعلم طلبة الصف الثاني الكيمياء الحياتية وعالقتها بجسم االنسان

التفاصيل االساسية للمادة

تدريس طالبات المرحلة الثانية علوم حياة الكيمياء الحياتية النضري بكافة

والتفاعالت الكيميائية التي تجري في جسم االنسان.

تفاصيلها.
الكتب المنهجية

الكيمياء الحياتية/طالل النجفي

الكيمياء الحياتية /سامي المظفر
الكيمياء الحياتية/خولة
Biochemistry/ Harber

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%53

مثال%53

مثالا%51

-

مثالا%01

اليومية

مجهورية العراق

الجامعة :الكوفة
الكلية :التربية للبنات
اسم القســم :الكيمياء
المرحلة :الثانية /علوم الحياة
اسم المحاضر الثالثي :الهام عبد مهدي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :كلية التربية للبنات

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

التاريخ

1
1
5
3
2
2
1

5112/9/52
5112/9/5
5112/11/9
5112/11/11
5112/11/53
5112/11/31

7

5112/11/1

8

5112/11/13

9

5112/11/51

11
11

5112/11/57
5112/15/2

15

5112/15/11

13

5112/15/18

12
12

5112/15/52
5112/1/8

17
17
18

5112/1/59
5112/5/2

19
51
51
55

5112/5/15
5112/5/19
5112/5/51
5112/3/2

المادة النظرية

مقدمة عن الكاربوهيدرات
تصنيف السكريات
تفاعالت السكريات
السكريات المتعددة
الدهون وتركيبهاوتصنيفها وخصائصها
االحماض الدهنية المشبعة وغير
المشبعة
الدهون المتعادلة ,الدهون
الفوسفاتية,الدهون السكرية
السيروبروسيدات,
الشموع,الستيرويدات,التربينات
البروتينات ,اهميتها ,وجودها
,خصائصها
تصنيف البروتينات ,االحماض االمينية
االحماض االمينية االساسية وغير
االساسية,غير البروتينية
االحماض االمينية وتكوين زويتر ايون,
الببتيدات الفعالة فسيولوجيا
التركيب الثانوي للبروتين,التركيب
الثالث والرابع للبروتين
طرق تنقية البروتينات
تشخيص االحماض االمينية في نهايتي
السلسلة الببتيدية
11
االنزيمات,التركيب واالهمية تصنيفها
تسمية االنزيمات ,الخواص الحركية
لالنزيمات
الية عمل االنزيمات
المنشطات والمثبطات االنزيمية
الفيتامينات ومرافقات االنزيمات
الفيتامينات الذائبة في الماء والذائبة في
الدهون

المادة العلمية

المالحظات

(امتحان

53

5112/3/15

52
52
51
57
58
59
31
31

5112/3/19
5112/3/51
5112/2/5
5112/2/9
5112/2/11
5112/2/53
5112/2/31
5112/2/7
توقيع االستاذ :

المرافقات االنزيميةودور الفيتامينات في
التفاعالت الحياتيةالمعينة
النيوكليوتيدات,اهميتها,وجودها,تركيبها
االحماض النوويةDNA,RNA ,
االيض ,تعريفه,تحوالت الطاقة
عملية هدم الكاربوهيدرات
مسار الكاليكوليسس,تكون الكلوكوز
مسار بنتوزفوسفات,تكوينNADPH
دورة كريبس
السلسلة التنفسية
توقيع العميد :

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course
Weekly Outline
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator

Type your name here
Type your mail as examplemail@yahoo.com
Type here course title
Type herethecame of course coordinator

Course Objective

Type here vourse objectives

Course Description

Type here course description

Textbook

Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References

Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Course Assessment

Term Tests Laboratory
As (35%)
As (15%)

General Notes

Type here general notes regarding the course

Quizzes
As (10%)

Project
----

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Final Exam
As (40%)

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course weekly Outline
week

Date

Topics Covered

Lab. Experiment
Assignments

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Instructor Signature:

Dean Signature:

Notes

