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 وصف الربنامج االكادميي

 

 

المؤسسة التعلٌمٌة -1 جامعة البصرة  

                            الطب كلٌة 
  الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌاتٌة فرع

القسم الجامعً / المركز -2  

األكادٌمًاسم البرنامج  -3   

طب وجراحة عامةبكالورٌوس  اسم الشهادة النهائٌة -4   

النظام الدراسً -5 سنوي  
سنوي   /  مقررات   / اخرى     

برنامج االعتماد المعتمد -6   

المؤثرات الخارجٌة االخرى -7   

23/9/2021 تارٌخ إعداد الوصف  -8   

نامج األكادميي لربأهذاف ا -9  
ٌسعى الفرع بان ٌكون معروفا" ومتمٌزا" فً حقل الكٌمٌاء الحٌاتٌة والكٌمٌاء السرٌرٌة فً البصرة خاصة والعراق  

مؤهلٌن ن عداد خرٌجٌإ, واالخرى الساندةالكلٌات الطبٌة وتدرٌس وتعلٌم هذه المواد لطلبة الكلٌات  بصورة عامة وذلك عن طرٌق
مهنٌا" و أكادٌمٌا" للقٌام بالعمل المختبري والتشخٌصً المتقدم فً المؤسسات الصحٌة و كذلك المهام التعلٌمٌة فً المؤسسات 

 األكادٌمٌة.
 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم الربنامج املطلىبت خمرجاث  -10  

ت يملعرفاألهذاف ا -أ  

العضوٌة وغٌر العضوٌة بالتركٌز على المواضٌع ذات  كٌفٌة التعرف على المركبات الكٌمٌائٌة لبة علىالط ٌبتدر  -1أ  

  العالقة من الناحٌة الطبٌة.      
  ً.مستوى الجزٌئالحٌوٌة فً جسم االنسان على الت التفاعال من فهم ما ٌجري من مبمعلومات كافٌة تمكنه متزوٌده  -2أ 
ات عملٌة للعملٌات االٌضٌة  فً جسم االنسان.تطبٌقاجراء   -3أ  
األمراض والحاالت السرٌرٌة الناتجة عن اضطرابات العملٌات االٌضٌة فً جسم األنسان. تبٌان -4أ  
المستخدمة فً تشخٌص بعض االمراض.الباٌوكٌمٌاوٌة تبٌان الطرق  -5أ  
-6أ  

لربنامجاخلاصت با يت ملهاراتألهذاف اا -ب  
للحاالت المرضٌة المعٌنة وصوال" للتشخٌص السرٌري الدقٌق. إجرائها معرفة التحالٌل الباٌوكٌمٌاوٌة التً من الضروري -1ب  

أضافة لطلبة ,الكٌمٌاء الطبٌة والكٌمٌاء الحٌاتٌة والكٌمٌاء السرٌرٌة لطلبة كلٌة الطب فً الدراسات االولٌة  وادم تدرٌس -2ب  

  جامعة البصـرة./ الدراسات االولٌة فً كلٌات الصٌدلة وطب االسنان        

الهٌئة العراقٌة  أضافة لطلبة فً كلٌة الطب , الكٌمٌاء الحٌاتٌة والكٌمٌاء السرٌرٌة لطلبة الدراسات العلٌا وادم تدرٌس -3ب  

الطبٌة والمجلس العربً لالختصاصات الطبٌة. لالختصاصات         

ومخرجفات الفتعلم المتوقعفة مفن  البرنفامجهفذا اٌجفازا مقتضفٌا ألهفم خصفائص  األكفادٌمًالبرنفامج ٌوفر وصفف 

وٌصاحبه وصف لكفل مقفرر الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص المتاحة . 

 ضمن البرنامج.
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والتعلمطرائق التعليم   

المحاضرات النظرٌة-  
دروس العملٌةال - 
اإللكترونٌةالدروس   - 
تعلٌم المجامٌع القصٌرة  - 

 طرائق التقييم

التقٌٌم الٌومً -  
الزقىَمُخالزجرَجُخ و االمزحبنبد -  

االمزحبنبد الؼملُخ -  

امزحبنبد نصف السنخ  -  

االمزحبنبد النهبئُخ -  

األهذاف الىجذانيت والقيميت  -ج  

تعزٌز الجوانب القٌمٌة واألخالقٌة للطبٌب فً التعامل مع المرٌض   -1ج  
لمهنة الطب فً مختلف التخصصات الطبٌة. اإلنسانٌةإبراز الجوانب   -2ج  
-3ج  
-4ج  

 طرائق التعليم والتعلم

المحاضرات النظرٌة-  
الدروس العملٌة -  
- 

- 

 طرائق التقييم
التقٌٌم الٌومً  -  
و الزقىَمُخاالمزحبنبد الزجرَجُخ  -  

امزحبنبد نصف السنخ  -  

  االمزحبنبد النهبئُخ -

 

اتطور الشخصً(االمتعلقة بقابلٌة التوظٌف و األخرى)المهارات املنقىلتالتأهيليت املهاراث العامت و -د  

التً من الضروري للحاالت المرضٌة المعٌنة وصوال" للتشخٌص السرٌري الدقٌق. معرفة التحالٌل الباٌوكٌمٌاوٌة  -1د  
معرفة التحالٌل الباٌوكٌمٌاوٌة الضروري للحاالت المرضٌة الطارئة.  -2د  
إبراز أهمٌة دقة نتائج التحالٌل المختبرٌة.  -3د  
-4د  

 

 طرائق التعليم والتعلم
المحاضرات النظرٌة-  

 -الدروس العملٌة
اإللكترونٌةالدروس   - 
تعلٌم المجامٌع القصٌرة -  

 طرائق التقييم
امزحبنبد رجرَجُخ    

 امزحبنبد رقىَمُخ 
 امزحبنبد ػملُخ 

 امزحبن نصف السنخ 
 امزحبن نهبَخ السنخ 
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الشهاداث  -12
 والساعاث املعتمذة

بنيت الربنامج -11  

رمز  اسم املقرر او املساق الساعاث املعتمذة
املقرر او 

 املساق

رحلت امل
 الذراسيت

درجة البكالورٌوس / 
 تتطلب

)  س( ساعة وحدة  
 معتمدة

  نظرٌ عولٍ

الفصل 
 االول

 
 

المرحلة 
 األولى

 الكُوُاء الطبُت 03 03

Medical chemistry 

9 

( normal 

inorganic 

urinary 

constituents) 

7 
 الكُوُاء الالعضىَت

Inorganic Chemistry 

 

2 

 Radioioactivity 

and medical uses 

of radioactive 

isotopes 

 
2 

 Ions in living 

system and: their 

importance 

  

3 

 Air pollution. 

 Aerosole 

 Smoke. 

 Hydrocarbons 

pollution. 

 Pollution due to 

hospitals and 

industries 

 Physiological 

effects of chemical 

materials on living 

system. 

 



6 
 

 Prevention and 

cure of air 

pollution. 

 ثانُاً : الكُوُاء التحلُلُت   

 12 

(titration ) 
12   Analytical Chemistry 

  

2 

 Solutions and 

methods of 

expressing 

concentrations 

  

2 
 pH,acids, bases 

and salt of medical 

interests 

  

2 

 Buffers and buffer 

systems of 

physiological 

importance 

  

2 

 Colloidal 

Chemistry and 

biological systems, 

Dialysis and living 

systems. 

 ثالثاً : الكُوُاء العضىَت   

 9 

(normal 

organic 

urinary 

constituents) 

15 Organic chemistry 

  
3 

 Alkanes, alkenes 

and alkynes 

  

3 
 Aromatic and 

cyclic 

hydrocarbons 

  3  Alcohols 

  3  Aldehydes and 

Ketones 

  3  Carboxylic Acids 

 
03 54 

 الكُوُاء الحُاتُت

Biochemistry 

الفصل 
 الثاني

 

 10 5 Carbohydrate Chemistry  

 10 5 Protein chemistry 

  5 Lipid Chemistry 

  3 Nucleic Acids Chemistry 

 10 6 Enzyme Chemistry 

  4 Biological Membranes 

Chemistry 

  2 Muscle Chemistry 

الورحلت   الكُوُاء الحُاتُت 03 03 

 Biochemistry 45 30  الثانُت
الفصل 

 االول
 - 7  Vitamins 

 12 4  Diagnostic 
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enzymology 

 6 
12 

 Carbohydrate 

Metabolism 

 6 3  Diabetes Mellitus 

 3 5  Nutrition 

 3 4  Plasma Proteins 

 - 
6 

 Amino acid 

metabolism 

 - 
4 

 Hemoglobin 

Metabolism 

 الكُوُاء الحُاتُت 54 03 

Biochemistry 

الفصل 
 الثاني

 6 10  Hormones 

 3 11  Lipid Metabolism 

 3 3  Nucleotides 

Metabolism 

 - 2  Acid base balance 

 6 4  Liver Function 

Tests 

 9 3  Renal Function 

Tests 

 - 2  Antioxidants 

 - 2  Xenobiotics 

 - 4  Cancer Chemistry 

 3 4  Mineral 

Metabolism 

      

 

 

 

 

التخطيط للتطىر الشخصي   -13  

الجبمؼخ األخري , االخري فٍ كلُخ الطت وكلُبد  لفروع الؼلمُخبالد الجحثُخ واالسزشبرَخ لَسهم اػضبء الهُئخ الزدرَسُخ فٍ القسم فٍ المج

فٍ محبفظخ الجصرح ثمب َزؼلق االمر فٍ مجبل الكُمُبء الحُبرُخ السرَرَخ والزحلُالد المخزجرَخ. الصحُخ وأَضب" الً الدوائر والمؤسسبد  
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) وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد ( القبىلمعيار  -13  
للدراسبد الصجبحُخ –القجىل المركزٌ  -  

حست المؼدل والمنبفسخ  –الزقدَم المجبشر للدراسبد المسبئُخ  -   
 

أهم مصادر املعلىماث عن الربامج  -15  
 الؼلمُخ المقررح: الكزت -1

 Chemical Basis of Life    الكُمُبء الطجُخ: - أ

     Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry ربكُمُبء الحُبرُخ: - ة

 الجحىس والدراسبد المنشىرح. -2

 ػلً شجكخ االنزرنذ. المىاقغ الؼلمُخ الزخصصُخ الرصُنخ -3
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 هخطط ههاراث الونهح

 الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح 

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت الوهاراث العاهت 

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

  x x x x x x x  x x   x x x  الكُوُاء الطبُت  االولً

   x x x x x x x  x x   x x x  

  x x x x x x x  x x   x x x  الكُوُاء الحُاتُت  الثانُت

                   

كُوُاء حُاتُت   الذراساث العلُا

 سرَرَت
 x x x x x x x  x x   x x x  

                   

                    

                   


