
Topics المواضيع    

1 
Introduction in Biochemistry : 25-2 مقدمة عن الكيمياء
 الحيوية 

  Biochemistry of water:الكيمياء الحيوية للماء(-3-3) 2

3  amino acid and protein  10-3االحماض االمينية والبروتينات  

4 Carbohydrates: Structure and properties 17-3   

Assessment3-24 اختبار  

4 Lipids :Structure and properties  3-31الدهون  

5 Nucleic acid: Structure and properties  7-4 االحماض النووية  

6 Vitamins and coenzymes  14-4الفيتامينات ومساعدات االنزيمات  

7 Enzymes  21-4االنزيمات  

6 Metabolism of carbohydrates يض الكاربوهيدرات 28-4     

7 Assessment 5-5  



 المصادر
 هاربرز في الكيمياء الحيوية
الدكتور سامي المظفر-اساسيات الكيمياء الحياتية   





وهي اكثر المواد العضوية انتشار في الطبيعة تتكون من 
الكربون والهيدروجين واألوكسجين تكون فيها نسبة 

وتكون مشابهة لنسبة الماء  2:1الهيدروجين لالوكسجين 
لذلك يطلق عليها الكربوهيدرات او الكربون المائي مثل 

من % 10تؤلف الكربوهدرات حوالي   C6H12O6الكلوكوز 
 .المواد العضوية الداخلة في تركيب الخلية الحية 

تعتبر الكاربوهيدرات من أكثر المركبات العضوية الموجودة في 
النباتات والحيوانات انتشارا ًفمنها الكلوكوز ،سكر القصب 

ولها أهمية صناعية  . ،السليلوز ،الصمغ ،النشا ،الكاليكوجين 
  )السليلوز ( كونها مواد أولية في صناعة الورق 

والمنسوجات باإلضافة إلى أهميتها في الصناعات الغذائية 
 والطبية وبناء جسم الكائن الحي 



 الدهون والزيوت والشموع والستيرويدات
 تعمل بشكل رئيسي في تخزين الطاقة ، والحماية ، والعزل

ليست في  H: Oتحتوي على الكربون والهيدروجين واألكسجين
على سبيل المثال من الدهون  -تكون جزيئات كبيرة 1 : 2نسبة 

 المحايدة أدناه

وجدت أساسا في الحيوانات -الدهون   
وجدت أساسا في النباتات -الزيوت والشموع   

 الزيوت سائلة في درجة حرارة الغرفة ، والشموع هي مواد صلبة
 الدهون مع البروتينات هي المكونات الرئيسية ألغشية الخاليا

الستيرويدات هي دهون خاصة تستخدم لبناء العديد من الهرمونات 
 التناسلية والكولسترول

http://wwwchem.csustan.edu/CHEM1102/IMAGES/honorlip.gif


Proteins البروتينات  
على عناصر الكربون والهيدروجين واألكسجين والنيتروجينتحتوي   

 تتألف من العديد من الوحدات الفرعية األحماض األمينية
.إنه ترتيب الحمض األميني الذي يشكل البنية األساسية للبروتينات  

يحتوي نموذج األحماض األمينية األساسية على مجموعة كربوكسيل 
على طرف واحد ، وهي مجموعة ميثيل تحتوي على هيدروجين واحد 

علىفقط في الوسط ومجموعة أمينية   الطرف اآلخر 
بمجموعة تعلق مجموعة الميثيل  R. 



هي المادة الوراثية  Nucleic acidsاألحماض النووية 
الموجودة داخل الخلية الحية والتي تضمن لها تناقل 

 صفاتها الوراثية عند اإلنقسام أو عند التكاثر

ريبوزينووي    - RNA 

                     

ديوكسي ريبوزي  - DNA 

:تقسم االحماض النووية  

 Nucleic acidsاألحماض النووية 



 كن مثابرا وواثق     •

 تحضير ومراجعه جيدة   •

 سجل مالحظاتك    •
 المناقشة ضمن كروبات   •

تمرن  وحاول الربط مع •
 المواضيع االخرى

بعض النصائح لدراسة الكيمياء 
 الحيوية

 البحث بالنت •



 Final theory grade= 

 First Assessment: 10 

 Second Assessment:10  

 Presentation: 10  

 Daily performance: 10  

 

 

 


