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  "Medical Biochemistry-1" "MEDI 2330"  1-طبية حيويةكيمياء    :عنوان المساق

    mzaharna@iugaza.edu.psالبريد االلكتروني:

  
   و�� و��ن ا	�����ة:

  الطالبات  الطالب

 المكان الوقت األيام  المكان  الوقت  األيام

 L317 نحيدالالمبنى   15:30 – 14:00  األحد و الثالثاء K501القدس ى مبن  14:00 – 12:30  األحد و الثالثاء

  

  ا	����ت ا	������:

  11:00 – 10:00  الثالثاء، ألحدا ،سبتال

  12:00 – 11:00  األربعاء ،االثنين

  2752 :داخليتلفون كلية العلوم الجديد، الدور الثاني. مبنى 

  
    :و�� ا	���ق

)، باإلضافة إلى دراسة الدورات الكربوهيدراتالبروتينات، األحماض األمينية، يدرس هذا المقرر المكونات الكيميائية لجسم اإلنسان مثل (

وغيرها، باإلضافة الى التعرف  Pathway  phosphate Pentoseو  Glycolysisو  TCAالبيوكيميائية في جسم اإلنسان مثل دورة

  .اض الناتجة عن الخلل في تركيب هذه المركباتاألمر بعض على 

  
� 	����ق��  :ا ھ�اف ا	

األهميـة البيولوجيـة الرئيسـية و  الفيزيائية والكيميائيـة وكـذلك وصـف هياكلهـا الكيميائيـةخصائصهم ، تصنيفهممعرفة األحماض األمينية،  •

 الخاصة بهم.

ائية التي تؤثر على هيكلها مع إشارة موجزة إلى بعض البروتينات المشـتركة، علـى والقوى الفيزيائية والكيمي اتركيبته، معرفة البروتينات •

 .سبيل المثال، الهيموجلوبين

ـــة وكـــذلك دورهـــا التشخيصـــ • ـــز فـــي  يوصـــف اإلنزيمـــات ودورهـــا فـــي التفـــاعالت البيولوجي ـــزيم األميلي ـــل ان ـــر مـــن األمـــراض مث فـــي كثي

 رياس.البنك

وتصــنيف مجموعــات مختلفــة مــن الكربوهيــدرات واألهميــة البيولوجيــة الرئيســية مــع إشــارة مــوجزة لــبعض الحــاالت المرضــية مثــل  ةعرفــم •

 مرض السكري.

 الجامعة اإلسالمية ـ غزة

  

 الثاني: الفصل الدراسي

  2015/2016العام الجامعي :   كليــة : العلوم الصحية
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��"ى ا	���ق:   
 

• UNIT I: Protein Structure and Function 

o Chapter 1: Amino Acids  

o Chapter 2: Structure of Proteins  

o Chapter 3: Globular Proteins  

o Chapter 4: Fibrous Proteins  

o Chapter 5: Enzymes  

• UNIT II: Bioenergetics and Carbohydrate Metabolism 

o Chapter 6: Bioenergetics and Oxidative Phosphorylation  

o Chapter 7: Introduction to Carbohydrates  

o Chapter 8: Introduction to Metabolism and Glycolysis  

o Chapter 9: Tricarboxylic Acid Cycle and Pyruvate Dehydrogenase Complex  

o Chapter 10: Gluconeogenesis  

o Chapter 11: Glycogen Metabolism  

o Chapter 12: Metabolism of Monosaccharides and Disaccharides 

o Chapter 13: Pentose Phosphate Pathway and Nicotinamide Adenine Dinucleotide 

Phosphate  

o Chapter 14: Glycosaminoglycans, Proteoglycans, and Glycoproteins  

 

  أ)�"ب &�ر$# ا	���ق:
  المحاضرات •

  مناقشات •

  (MEDI 2130) العملي من المساقالجزء  •
 

  
�ا+* ا	���ق:  

  : الرئيسجع مر ال •

Title: Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry – Sixth Edition (2014) 

Author: Denis e R. Ferrier 
 

  :اإلضافيةمراجع ال •

Title: Lehninger Principles of Biochemistry - 5th Edition (2008) 

David L. Nelson  Author: 

  

�-���ت درا)� ا	���ق:  
  ا��
	��ات ���ر •
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  ا	�/��.:
  ) و تشمل : % 40أعمال الفصل ( .أ

     2X  5قصير عدد   اختبار .1

  30امتحان نصفي  .2

  

                  )% 60( اختبار نهاية الفصل  .ب 
 

 

  


