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 ف البرنامج األكاديمي وص      

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة المثنى   /الطبكلية  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء الطبية  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 )عملي ,نظري(برنامج تعلم سنوي  

 بكاليوريوس طب  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 عملية الدراسة النظرية وال المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المختبرات والمستشفى والمكتبة واالنترنيت  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
يعتبر علم الكيمياء الحيوية الطبية واحد من اهم العلوم الطبية األساسية , وأكثرها نموا وتطورا في العقود 

 األخيرة.

ة المرحلتين االولى والثانية , ويستمر حتى المرحلة النهائية من الدراسة بالكلية يتم تدريس هذا العلم لطلب

 وللدراسات العليا لدرجتى الماجستير والدكتوراة وحياة الطبيب العملية واالكلينيكية.

ات ويتعلق علم الكيمياء الحيوية الطبية بدراسة التراكيب للكربوهيدرات والهون واالحماض االمينية والبروتين 

ومعرفة عملية التمثيل الغذائي داخل الجسم البشري ودراسة جميع االمراض الوراثية والمكتسبة الخاصة بعملية 

 التمثيل الغذائي كمرض البول السكري وطرق العالج الممكنة بالنسبة لها.

نية والبروتينات ويتعلق علم الكيمياء الحيوية الطبية بدراسة التراكيب للكربوهيدرات والهون واالحماض االمي 

ومعرفة عملية التمثيل الغذائي داخل الجسم البشري ودراسة جميع االمراض الوراثية والمكتسبة الخاصة بعملية 

 التمثيل الغذائي كمرض البول السكري وطرق العالج الممكنة بالنسبة لها.

 مشتقاتها .كما يتم تدريس التركيب الكيميائى وطرق تصنيع االجسام المضادة ومركبات الدم و

ويتعلق علم الكيمياء الحيوية الطبية بدراسة تركيب االحماض النووية وطرق تضاعفها واالستنساخ الخاص 

بها باإلضافة الى كيفية تصنيع البروتينات داخل الجسم البشري, ويتطرق الى تركيب الجينات 

بها. وكلك  دراسة الهندسة والكروسومات وكيفية حدوث الطفرات الجينية واالمراض الوراثية المرتبطه 

الوراثية وتطبيقهتها الخاصة في علم االستنساخ واالستنسال والعالج الجينى ومشايع دراسة الجينات 

 البشرية.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
نسان والتغيرات التي تحدث في هذا التركيب تعريف الطالب بدراسة التركيب الكيمياوي لجسم اال  -1أ

       في الحالة الطبيعية والحاالت المرضية.

اجراء بعض التجارب المختبرية على بعض مركبات الجسم الطبيعية مع اجراء تجارب أخرى  -2أ

 بسيطة للكشف عن بعض الحاالت المرضية.

 شخيص االمراض.الحياتية بتربط النتائج المختبرية في مجال الكيمياء   -3أ
دراسة بعض األساسيات الكيميائية  وعلوم المادة الكيميائية وبنياتها وارتباطها الوظيفى بالخلية  -4أ

 الحيوية.
 دراسة الخواص العضوية للمحاليل الحيوية في الجسم البشري وكيفية أداء وظيفتها. -5أ
دراسة النزيمات وانواعها وطرق دراسة أنواع الكربوهيدرات والدهون والبروتينات ويتم أيضا  -6أ

تفاعالتها وتاثيرها في عمليات البناء والهدم الخلوي في الظروف المختلفة, كما يتم دراسة الفيتامينات و 

 الحيوية وبعض امراض نقصها وزيادتها.خصائصها 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 علمي والطبي.جعل الطالب يملك مهارة في مجال البحث ال – 1ب 

جعل الطالب قادر على تشخيص المرض بشكل مبدئي باالعتماد على التحاليل وانواعها التي تم   - 2ب 

 اجرائها للمريض.

جعل الطالب قادرا على كيفية استخدام المواد واألجهزة المختبرية والتعامل معها بصورة    - 3ب 

     مباشرة.

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

الى الطرق التقليدية كالصورة وتطبيق باإلضافة   LCDو   Data show ت العرض االلكتروني شاشا

 المواضيع المدروسة على المستوى العلمي.
 طرائق التقييم      

 

امتحانات فصلية ونصف سنوية ونهائية عملية ونظرية ويتخللها امتحانات يومية وتقارير علمية وشروحات 

 عمل. من قبل الطلبة كحلقات
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 االستمكان من كافة نواحي المادة علميا.  -1ج         

 للمادة تداخالت مركبة مع كافة الفروع العلمية الطبية. -2ج

 يكتسب الطالب خبرة في معالجة معظم المشاكل العلمية في مجاالت الكيمياء الطبية. -3ج

عدة اكبر لالدراك من خالل الحصول على مهارات علمية تمكن الطالب من توسيع المادة وتوفير قا -4ج   

 التواصل للعالج من خالل ما رسم في ذهنه من الية حدوث المرض.
 طرائق التعليم والتعلم     

 

عرض المعلومات باالساليب المتطورة وتنظيم ورش عمل مستمرة فيها وكذلك توفير احدث الملومات 

 نترنيت. العلمية من شبكة اال
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 طرائق التقييم    

 

 في المؤسسات الصحية االمتحانات اليومية, والمناقشات اثناء المحاظرات والجوالت التعليمية 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 زة المتطورة األخرى.القدرة على استخدام الحاسوب واألجه-1د

 القدرة على التواصل وايصال المعلومات. -2د

 العمل على تطوير طرائق التدريس. -3د

تمكين الطلبة من اجتياز مقابالت العمل واختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية او دولية  -4د   

 .وتمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج

 تعليم والتعلم طرائق ال         

 

عمل ورشات عمل مستمرة للتذكير على شخصية وطبيعية وصفات الهدف واجراء ندوات تعليمية وحلقات 

 دراسية مستمرة والتركيز على نوع الهدف والعمل على تحقيقة وعمل دروس تنمية بشرية وتوعية لالفراد.
 طرائق التقييم          

 
الواسع االدراكي للمستوى الطالب  لزيادة مدىعمل اختبارات ورقية وفكرية اثناء وبعد انتهاء المحاضرة وذلك 

 وجعل الطالب على تواصل مع المادة العلمية اثناء المحاضرة.

 بنية البرنامج  .11

 مدةالساعات المعت           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2 2                    كيمياء وكيمياء حياتية  االولى

 2 2 كيمياء حياتية  الثانية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل على مواكبة كافة التطورات يف تنمية القدرات العقلية واالدراكية والسلوكية للفرد. -

 ملؤمترات العلمية.حضور ا -
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
والفحص الصحي باإلضافة اىل  )مستوى الذكاء االدراكي (القبول املركزي وعمل امتحان كفائة عقلية وجسدية يشمل امتحان الذكاء 

 وحسن السرية والسلوك.االخذ بنظر االعتبار موشرات الطالب يف املرحلة السابقة 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 االكتب املنهجية واملؤمترات والدورات والشبكة العنكبوتية.
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسي الكيمياء والكيمياء الحياتية   االولى

                   
                 اساسي الكيمياء الحياتية  الثانية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب /جامعة المثنى  المؤسسة التعليمية .1

 الكيمياء الطبية     / المركز علمي القسم ال .2

 فرع الكيمياء الطبية -كيمياء عامة  اسم / رمز المقرر .3

 فرع الكيمياء الطبية -كيمياء حياتية 
 حضور الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

عملي  )الكلي(راسية عدد الساعات الد .6   60  نظري  +60

 2019/12/4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 

يق يهدف املقرر اىل تقدمي املعارف واملهارات املتعلقة بالكيمياء السريرية وفهم الرتكيب الكيميائي والتفاعالت احليوية يف اخللية, وتطب
الطبية األساسية و السرسرية, ويشتمل املقرر على شرح مكونات اخللية, واجزائها علم الكيمياء احليوية يف املمارسات والدراسات 

املختلفة, وعمليات ايض السكريات, والربوتينات, والشحوم, والنيوكليوتيدات, واملعادن, واالمحاض النووية, وطريقة النسخ, 
 واملكونات الوراثية,  ودور اهلرمونات يف تنظيم التفاعالت الكيميائية.

هدف أيضا اىل فهم علم الوراثة ودورها كمكون هام لبعض االمراض, ومنط انتقال االمراض الوراثية عرب األجيال املتتالية, إضافة وي
اىل شرح املستجدات يف تقسيمات اهلندسة الوراثية, واستخدامها يف تشخيص بعض االمراض, وعالجها, والوقاية منها, وتطبيقاهتا 

بية, وحيتوي املقرر على شرح اجلينوم البشري, وعملية نسخ االمحاض النووية, وتصنيع الربوتينات, يف الدراسة واألحباث الط
 واستعراض النواع االمراض الوراثية, وطرق تفحصها وعالجها.

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛رنامج.الب
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 تواكب المستجدات المستمرة. واستخدام طرق التعلم التي دراسة الماده-1أ

 معرفة نوع التحاليل المختبرية وطرق اجرائها وكيفية قراتها.-2أ

 عملية التدرب والتعلم المستمر والمساهمة في أنشطة البحث العلمي. -3أ
 معرفة طريقة عمل المرض وطريقة عمل المضادات الحيوية للمرض.-4أ

المختلفة والقابلية على  معرفة الليب الكيميائية في حقول لدية اطالع جيد على مجاالت استخدام األسا -5أ

 تشخيص المشاكل التي يواجهها وكيفية معالجتها.
التعرف على الية عمل الخاليا وانقساماتها في جسم االنسان ومالحظة التغيرات التي تحدث   -6أ

 ومعرفة سببها.
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ات االلقاء واالستنتاج من خالل حلقات المناقشة والسمنرات. تنمية مهار– 1ب

 طريقة استخدام المختبرات وكيفية كتابة التقارير العلمية. – 2ب

 معرفة طرق الوقاية من مخلفات المواد الكيميائية التي تستخدم في المختبرات. – 3ب

ها وتطوير مهارات الطالب معرفة طرق استخدام االجهزه المختبرية وكيفية المحافظة علي    -4ب

 وكيفية التعامل مع البرامج الكيميائية 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, المختبرات , المحاظرات,   data showالصبورة, الشاشات العمالقة, الحاسوب, وسائل حديثة مثل  

 السفرات العلمية. 
 طرائق التقييم      

 

 فصلية, اليومية ,الشهرية االمتحانات واالختبارات الشاملة ال
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 معرفة سلوكيات التعامل مع االخرين. -1ج

 الصبر من خالل اجراء التجارب الكيميائية .-2ج

 األمانة العلمية والعملية.-3ج

 معرفة طرق تطوير المهارات ال<اتية والشخصية.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 )انترنيت(تقليدية والحديثة  الطرق ال
 
 طرائق التقييم    

 

 

 اختبارات شفوية وتحريرية يومية وامتحانات شهرية وامتحانات نهائية نظرية وعملية.
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 البنية التحتية  .12

  Organic chemistry ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
-Medical Biochemistry 

  General  chemistry- )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
-Biochemistry 
-Organic chemistry  
-Medical biochemistry 
- Analytical  chemistry  

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
-Organic chemistry  
-Biochemistry 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
- Journal 
- Wikipedia 

 
 رر الدراسي خطة تطوير المق .13

  

مواكبة التطور العلمي واالستمرار في جمع المعلوات الحديثة والقيمة في سبيل إيجاد افضل الطرق والوسائل 

 والمفردات العلمية الجديدة. 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 نترنيت لمواكبة تطور التعليم القدره على استخدام اال -1د

 القدره على استعمال االجهزة الحديثة والمتطورة -2د

 يكتسب الطالب خبرة علمية وعملية تؤهله للعمل في المجال الطبي. -3د

 يكتسب الطالب القدرة على تحمل المسولية.   -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
و اسم الوحدة / أ

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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