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 الخامسالباب 
*توصيف المقررات

 الكيمياء الحيوية الزراعية
 

 ) وحدة١+٢(آيمياء عضوية ) ١٠١ك م ح (
راسة األقسام المختلفة للمرآبات العضوية مثل االلكانات المشبعة والغير مشبعة والكحوالت وااللدهيدات يهدف هذا المقرر إلي د

وترآز الدراسة على ميكانيكية سير التفاعالت المختلفة وتطبيقاتها . والكيتونات واألحماض العضوية والمرآبات العطرية
 .  ر بطرق فصل وتنقية والتعرف على المرآبات العضوية المختلفة عمليًاويهتم المقر. ودراسة العوامل المؤثرة على سير التفاعل

 ) وحدة١+٢(آيمياء حيوية  ) ١٠٢ك م ح (
يهدف هذا المقرر إلى دراسة أساسيات الكيمياء الحيوية للكائنات الحية على اختالف أنواعها نباتية آانت أو حيوانية أو آائنات 

نواع المختلفة من المرآبات الحيوية مثل الكربوهيدرات والبروتينات واألحماض النووية دقيقة وفيروسات ويتم دراسة ترآيب األ
باإلضافة إلى دور هذه المرآبات في التغذية والصحة . والدهون من حيث الترآيب الكيميائي والخواص الطبيعية والكيميائية 

ذائي للمرآبات المختلفة في الخلية الحية ودور آل من آما يهتم المقرر بدراسة أساسيات التمثيل الغ.والتكنولوجية الحيوية 
 .والفيتامينات والهرمونات  

 ) وحدة١+٢(آيمياء طبيعية  ) ١٠٣ك م ح (
رارية وتطبيقاتها بجانب دراسة  ـيتضمن المقرر دراسة وحدات القياس المستخدمة و األتزان الكيميائى و قوانين الديناميكا الح

 آما يتضمن المقرر دراسة آيمياء السطوح و التفاعالت الضوئية و النووية – ومرتبة التفاعل سرعة التفاعالت الكيميائية
 آما يتناول العالقة بين الخواص الطبيعية و الكيميائية و آذلك –ليل الغروية و أنواع البلورات المختلفة اوالكهربائية و آذلك المح

 .آيمياء التآآل 
 ) وحدة١+٢) (١(آيمياء حيوية) ١٠٦ك م ح  (

 .يتضمن المقرر دراسة أساسيات آيمياء الكائنات الحية على اختالف أنواعها نباتية آانت أو حيوانية أم آائنات دقيقة و فيروسات
 تبين هذه الدراسة الترآيب .الكربوهيدرات والبروتينات واألحماض النووية والدهونأي دراسة مكونات الخلية الحية من 

ضافة إلى دورها في التغذية و الصحة و التكنولوجيا نات و نسب تواجدها و عالقتها بالحياة هذا باإلالكيميائى و خواص المكو
 .الحيوية 

 ) وحدة١+٢(آيمياء  تحليلية  ) ٢٠١ك م ح (
يهدف هذا المقرر إلى دراسة أساسيات التحليل الوصفي والكمي بأنواعها المختلفة مثل تفاعالت الحموضة والقلوية وتفاعالت 

وتشمل . آسدة واالختزال وتفاعالت الترسيب باإلضافة إلي استخدام المعقدات الكيميائية  في التقديرات  الكمية للعناصر األ
 . الدراسة أيضا األساس العلمي والتطبيقي للطرق المستخدمة 

 ) وحدة١+٢)   (٢(آيمياء حيوية ) ٢٠٥ك م ح  (
 ويشتمل المقرر علي   .فة في الخلية و الكائن الحي من حيث الهدم و البناءيهتم هذا المقرر بدور المرآبات الحيوية  المختل

ترآيب اإلنزيمات و الفيتامينات و الهرمونـات و أيضا آيفية إنتاج الطاقة و بناء المرآبات الحيوية الهامة في الخلية و التمثيل 
يمات و قرائنها في إتمام التفاعالت الحيوية هذا الغذائي لكل من الكربوهيدرات و البروتينات و الدهون و آذلك دور اإلنز

 .باإلضافة إلى التنظيم الحيوي لها
 ) وحدة١+٢(آيمياء عامه وتحليلية  ) ٢٠٦ك م ح (

يهدف هذا المقرر إلى دراسة طرق التحليل المختلفة الكمية والتي تستخدم في تحليل األغذية مثل الطرق المستخدمة في تفاعالت 
وتفاعالت األآسدة واالختزال وتفاعالت الترسيب وتفاعالت تكوين المعقدات لتحليل العناصر  وآذلك يهتم الحموضة والقلوية 

.   صلبة – سائلة –سواء آانت غازية . المقرر بإآساب الطالب مهارات طرق التحليل الوصفية للمرآبات في صورها المختلفة 
 .الغروية والديناميكا الحرارية أثناء عمليات التصنيع المختلفة آما يهتم المقرر بدراسة التغيرات الطبيعية للمرآبات 

 ) وحدة١+٢(آيمياء  اإلنزيمات والتمثيل الغذائي ) ٣٠١ك م ح (
يتناول هذا المقرر دراسة التمثيل الغذائي للمكونات المختلفة في الغذاء في الكائنات الحية النباتية والحيوانية ويهتم المقرر بصفة 

 آما يتناول المقرر عالقة نشاط اإلنزيمات .خصص اإلنزيمات المختلفة وأنواعها أثناء عمليات التمثيل الغذائيخاصة بدراسة ت
وآذلك  .المختلفة بعمليات التمثيل الغذائي و التي قد تتسبب في اختالل نواتج التمثيل التي تؤدى إلى ظهور أمراض مختلفة 

مثيل الغذائي للمكونات األساسية مثل الكربوهيدرات و البروتينات والدهون يتناول المقرر المسارات األساسية لعملية الت
 )  .الجليكوليسيس وخالفة(
 ) وحدة١+٢(آيمياء آربوهيدرات )  ٣٠٤ك م ح (

يهدف هذا المقرر إلى دراسة مكونات األغذية من المواد الكربوهيدراتية المختلفة وآذلك ترآيبها الكيميائي وتحويلها إلى مرآبات 
استخالص األنواع المختلفة من السكرات والتعرف عليها وصفيا . ) فرآتوز–جلوآوز(ات أهمية اقتصادية عالية مثل تحويل ذ

                                                 
 ) ليعم+ نظري ( األرقام  بين القوسين قرين إسم المقـرر تعبر عن عدد الساعات المعتمدة له *
 .   ساعة نظري أو ساعتان عملي -: الساعة المعتمدة تعادل -
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عمل مشتقات للسكرات األحادية و االوليجو .  وتقديرها آميا باستخدام العديد من الطرق  األجهزة الكروماتوجرافية  الحديثة
. د من المواد الغذائية ذات الخصائص الوظيفية العديدة مثل مشتقات النشا ومشتقات السليلوزوالعديدة واستخدامها فى تصنيع العدي

أيضًا دراسة .  أيضًا دراسة العمليات الحيوية في النبات.خواص المواد الغذائية وعالقتها بمحتواها من السكرات المختلفة
لبناء والهدم ودور الهرمونات النباتية ودور العناصر المعدنية العمليات الحيوية المختلفة في النبات من حيث عمليات النبات وا

 .وتثبيت األزوت
 ) وحدة١+٢(آيمياء بروتينات )  ٣٠٦ك م ح (

اض األمينية و البروتينات آما يهتم المقرر ـرر إلى إآساب الطالب المعرفة األساسية الخاصة بترآيب األحمـذا المقـيهدف ه
تينات في األغذية المختلفة ويشمل دراسة خصائص البروتينات الطبيعية والكيميائية  والتي تؤثر بدراسة الدور الذي تلعبه البرو

  آما  يتناول المقرر دراسة بعض الببتيدات البيولوجية التي لها .على استخدام هذه البروتينات في عمليات التصنيع المختلفة 
آذلك يتناول المقرر األساسيات . ا أيضا آمكسبات للطعم والرائحةاستخدامات آبدائل للسكر أو الملح و التي يمكن استخدامه

 ويهتم المقرر بصفة خاصة بالترآيب الفراغي .العلمية المستخدمة في دراسة تتابع األحماض األمينية داخل ترآيب البروتين
( مستويات األربعة لجزئي البروتين للبروتين من حين األشكال الفراغية واألشكال الترآيبة للبروتين ويتم ذلك من خالل دراسة ال

 ) .  البناء الرابع– البناء الثالث – البناء الثاني –البناء األول 
 ) وحدة١+٢ (بيولوجيا جزيئية )  ٣٠٨ك م ح (

يهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطالب فكرة عن ترآيب و وظيفة مكونات الخلية التي تتضمن األغشية الحيوية و الجهاز المناعي 
 .جزيئات الكبيرة باإلضافة إلى آيمياء الخلية و مكوناتها و آذلك المادة الوراثية و طرق تحديد تتابعاتهاو ال

 باإلضافة إلي إعطاء فكرة آاملة عن المرآبات الكيميائية الحيوية والتي لها عالقة بالتحكم في التعبير الجيني مثل البروتينات 
 فكرة آاملة عن طرق دراسة تتابع األحماض النووية وآذلك دراسة ترآيب الحامض  باإلضافة إلي إعطاء.واإلنزيمات وخالفة 

  .النووي المعدل الترآيب
 ) وحدة١+٢ (التحليل الكيميائي لمكونات األغذية ) ٣١٣ك م ح (

دهـون يهتم هذا المقرر بإعطاء المعلومات الخاصة بالترآيب الكيميائي لألغذية من ناحية الكربوهيدرات والبروتين وال
)  وخالفة -----الببتيدات والعناصر الثقيلة ( والفيتامينات والهرمونـات والعناصـر المعدنية و المضافات الغذائية والسموم الغذائية

واألحماض النووية ويهتم المقرر بصفة خاصة بطرق تحليل المكونات السابقة تحليال وصفيا وآميا مع مقارنة النتائج المتحصل 
 .اصفات القياسية المحلية والدوليةعليها مع المو

 ) وحدة١+٢ (آيمياء طبيعية حيوية )  ٣١٤ك م ح (
يتضمن المقرر دراسة وحدات القياس المستخدمة و األتزان الكيميائى و قوانين الديناميكا الحرارية و تطبيقاتها بجانب دراسة  

راسة آيمياء التوتر السطحي  وطبيعة الترآيب الغروي  آما يتضمن المقرر د–سرعة التفاعالت الكيميائية و مرتبة التفاعل 
للمحاليل وآذلك مهارة تحضير الغرويات وآذلك الترآيب البللوري لبعض المرآبات وآيفية تحديد انواع التفاعالت الكيميائية 

 الزراعة والكيمياء الضوئية  وأيضًا دراسة الكيمياء النووية وتطبيقاتها في.....) المتوزية– المتسلسلة –العكسية والغير عكسية (
 .وعالقتها بالتكنولوجيا الحيوية

 ) وحدة١+٢(آيمياء البروتينات واألحماض النووية )  ٣١٥ك م ح (
يهدف هذا المقرر إلى إآساب الطالب المعرفة األساسية الخاصة بترآيب األحماض األمينية و البروتينات آما يهتم المقرر 

تينات في األغذية المختلفة وفي التباتات والكائنات الحية الحيوانية ويشمل دراسة خصائص بدراسة الدور الذي تلعبه البرو
  آما  يتناول المقرر .البروتينات الطبيعية والكيميائية  والتي تؤثر على استخدام هذه البروتينات فى عمليات التصنيع المختلفة 

. ائل للسكر والتي يمكن استخدامها أيضا آمكسبات للطعم والرائحةدراسة بعض الببتيدات البيولوجية التي لها استخدامات آبد
 ويهتم المقرر .آذلك يتناول المقرر األساسيات العلمية المستخدمة فى دراسة تتابع األحماض األمينية داخل ترآيب البروتين

تين وعالقة ذلك بالوظيفة  ويتم بصفة خاصة بالترآيب الفراغي للبروتين من حيث االشكال الفراغية واالشكال الترآيبة للبرو
 دراسة -)   البناء الرابع– البناء الثالث – البناء الثاني –البناء االول ( ذلك من خالل دراسة المستويات االربعة لجزئي البروتين 

ة في تتابع النيكليوتيدات في االحماض النووية آطريقة من ضمن الطرق التي تستخدم للتعرف علي تتابع االحماض االمين
 ويشتمل المقرر على انزيمات القطع المستخدمة فى التعرف على االحماض النووية واستخدام الطرق المتخصصة   .البروتين 

 ٠فى التعرف على تتابع النكلوتيدات فى االحماض النووية بنوعيها
 ) وحدة١+٢(اإلنزيمات و الهرمونات  ) ٤٠٧ك م ح (

هذه المكونات لها دور آبير في مونات مـن حيث الترآيب و الخواص و الدور الحيوي يناقش المقـرر تعريف اإلنزيمات و الهر
التفاعالت الحيوية المختلفة و التمثيل الغذائي من حيث الهدم و البناء حيث تعمل اإلنزيمات آعوامل مساعدة و حيوية أما 

 .الهرمونات فتقوم بدور المنظم الحيوي لهذه التفاعالت
 ) وحدة-+١ (ت خاصة وندوة دراسا)  ٤٠٩ك م ح (

 –يهتم هذا المقرر باآساب الطالب مهارة البحث والتجميع عن المعلومات من مصادرها المختلفة مثل المجالت العلمية 
.  الكتب المنشورة دوليًا حتى يتمكن الطالب من فهم واسيعاب واقتراح الحلول للمشاآل العلمية والتطبيقية التي تقابله–المؤتمرات 
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ل نحاور االبحاث في مجاالت البروتين والدهون والمرآبات الثانوية واالجهاد البيئي مثل الملوحة والحرارة والتلوث ويشم
 والتكنولوجيا الحيوية المتعلقة بانتاج نباتات ذات صفات معينة مكتسبة نتيجة ادخال جين له مواصفات معينة

 ) وحدة١+٢(آيمياء الزيوت والدهون  ) ٤١٠ك م ح (
ول المقرر دراسة الترآيب الكيميائي للزيوت والدهون والثوابت الفيزيائية والكيميائية ودورها فى  التغذية  وبعض العمليات يتنا

وآذلك أهمية األحماض الدهنية الضرورية والغير ضرورية  غذائيا وطبيا ووجودها فى المصادر الغذائية . الصناعية لها 
  .الغذاء والكميات المناسبة منهاالمختلفة مع دراسة أعراض نقصها فى 

 ) وحدة١+٢(آيمياء التحليل الكيميائي بالطرق الطبيعية ) ٤١٣ك م ح (
علي األجهزة  هدف المقرر إآساب الطالب المهارات النظرية والعملية المتعلقة باستخدام الطرق المختلفة للتحليل المعتمدة

التحليل االسبكتروسكوبى باإلضافة إلى تطبيقات مختلفة على تحليل المتخصصة وأهمها طرق التحليل الكروماتوجرافى وطرق 
مكونات األغذية الطبيعية أو المصنعة باستخدام طرق التقنية الحديثة  والتي تخدم  التحكم في مواصفات المنتج حسب  

 المواصفات القياسية المصرية والعالمية 
 ) وحدة١+٢ (ة آيمياء حيوية نباتية والمرآبات الثانوي)  ٤١٤ك م ح (

يهدف المقرر الى دراسة العمليات الحيوية المختلفة فى النباتات من حيث عمليات البناء والهدم وفسيولوجيا الهرمونات النباتية 
باستخدام تقنيات زراعة االنسجة ) المواد الملونة واالحماض العضوية- تربينات- قلويدات-فالفونيدات(وانتاج المرآبات الثانوية 

 العوامل البيئية المختلفة واالجهاد البيئى والمرآبات المسئولة عن نقل االستجابات المختلفة االشارية ومسببات االمراض وتائير
 التفاعالت الكماوية الحيوية –المختلفة على فسيولوجيا النبات ويحتوى المقرر على ترآيب الخلية وعمليات البناء الضوئى 

 تقنيات زراعة االنسجة وعوامل – والكبريت والهرمونات النباتية وتاثيراتها الفسيولوجية لتمثيل الكربوهيدرات والنيتروجين
 االجهاد البيئى

 ) وحدة١+٢ (آيمياء البيولوجيا الجزيئية والمناعة )  ٤١٥ك م ح (
ئف الحيوية يهدف المقرر إلى دراسة التفاعالت الكيميائية الحيوية على مستوى الخلية فى مختلف العضيات و آذلك الوظا

لالحماض النووية باألضافة للتحكم فى عمليات التعبير الجينى ،ومراحل تخليق البروتينات و دراسه ترآيب االحماض النووية 
 آيفية التعرف علي الجين المسئول و طرق اآثارة ونقلة الي الكائنات الحية .المعاد ترآيبها  واهميتها في الهندسة الوراثية

 عالقة التغييرات التي تحدث في الخلية البيولوجية ووجهاز المناعة  ودراسة الطرق التي  .بير الجيني لة االخري ودراسة التع
 تؤدي الي زيادة او نقص نشاط الجهاز المناعي وتشمل الدراسة انواع المرآبات الحيوية المسؤلة عن مناعة الكانن الحي والخلية 

 ) وحدة١+٢ (آيمياء فيتامينات وهرمونات )  ٤١٦ك م ح (
يهدف هذا المقرر الي التعريف بالدور الفسيولوجى للهرمونات والفيتامينات واالثرالفسيولوجي لنقص او زيادة مستوي هذة 

 -هرمونات الغدة الدرقية(المواد في الكائن الحي ويتناول المقرر الهرمونات من حيث الترآيب واالفراز وميكانيكية التاثير 
والفيتامينات )  هرمون االنسولين– مجموعة الهرمونات الجنسية – البروالآتين –الغدة النخامية وهرمونات -والجاردرقبة 

 . الذائبة في الماء والذائبة في الدهون والمرآبات المصاحبة لها
 ) وحدة١+٢ ( البيولوجيا الجزيئية لإلجهاد البيئي) ٤٥٥ك م ح ( 

ختلفة لتحمل اإلجهاد البيئي آما يشتمل على طرق التعرف على الجينات يهدف المقرر إلى تعريف الطالب باإلستراتيجيات الم
 الخ و طرق عزل الجينات و آذلك .…المتحكمة في تحمل الظروف البيئية المعاآسة المختلفة من ملوحة و جفاف و حرارة

غييرات الحيوية المختلفة التي تحدث ويهتم المقرر بدراسة الت.التقنيات المستخدمة لهندسة نباتات تتحمل العوامل البيئية المعاآسة
  .جة تعرض الكائن الحي لظروف بيئية مختلفةينت
  


