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 قرر نموذج وصف الم                                      

 

 وصف المقرر 

 

 

 ـــامعةالجــ حلةكلية ال المؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات التخدير  / المركز علمي القسم ال .2

 الكيمياء السريرية  اسم / رمز المقرر  .3

  التوقيع   -اسم التدريسي  .4

   عملي (  -)نظري أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021-7-2 وصف تاريخ إعداد هذا ال .8

 أهداف المقرر .9

 حول علم الكيمياء الحياتية و السريرية بشكل عام.  رصينةتزويد الطلبة بخلفية علمية 

يا  ض ة ريادة من هذه المعرفنوعية و كيفية االستفا تنمية قدرة الطالب على التميز بين انواع التحاليل كمية او

 في مجاالت العلوم التطبيقية 

 حوامض والقواعد واالمالح دراسة مقدمة في ال

 دراسة لمحاليل البفر و التسحيحات 

 دراسة كيميائية للدم وسوائل الجسم المختلفة  

   lipidsاعطاء نبذة  شاملة الدهون  

 DNA ,RNAوالهرمونات و   لألنزيمات دراسة كيميائية 

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

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

 البرنامج. 
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 ت و السكريات دراسة الكاروهيدرا

 

 والتقييم وطرائق التعليم والتعلم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 في جسم االنسان   معرفة معنى الكيمياء التحليلة واهميتها في الحسابات التطبيقية  -1أ 

 دراسة التحاليل الكمية والوزنية  -2أ

 ابها التعرف علىكيفية القيام بالتحاليل الوزنية و طرق حس  -3أ
 لمختبري االحاطة بكافة انواع التسحيحات مدعومة بالعمل ا -4أ
 محاليل المعايرة و اهميتها في التحليل الطبي    -5أ
 فهم و مواكبة احدث انواع التحاليل الطيفية وكيفية االستفادة منها  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 كيمياء السريرية  بشكل عام جعل الطالب ملم باساسيات علم ال - 1ب 

 دوات المختبرية واستخدام المختبر امكانية التعامل مع اال - 2ب 

 اعطاء ملكة للطالب من ناحية التحليل الكيميائي الطبي النظري والعملي   - 3ب 

 تنمية قدرة الطالب على حل المسائل والمعادالت الكيميائية   -4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

تهيئة محاضرات علمية    Powerpointباستخدام العارض )الداتا شو( و ببرنامجي  قديميعرض ت -

 مطبوعة من قبل التدريسي مع كتابة بعض المالحظات من قبل الطلبة 

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 امتحانات بنظام ال كوز  -

 اعداد تقارير مختصرة من قبل الطالب و تقديمها بشكل سمنار  -
 ة داخل المحاضرة النشاط و المشارك

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ( من خالل العمل في المختبرالكيميائي team workاشاعة روح العمل كفريق ) -1ج

 ضرورة ربط الجهد الفكري بالجهد العملي من خالل الربط بين شقي المادة النظري والعملي  -2ج

 نار و التداول مع األسئلة الشفويةتعزيزثقة الطالب بنفسه من خالل القيام بالسمي  -3ج

 رد و التعرف على فلسفة العلم و طرائق التفكير المنطقي انماء الفكر المج  -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

االحدث  Preziو برنامج   Powerpointعرض تقديمي باستخدام العارض )الداتا شو( و ببرنامجي -

 عالميا على مستوى العرض التقديمي 

 الطلبة عض المالحظات من قبلتهيئة محاضرات علمية مطبوعة من قبل التدريسي مع كتابة ب-

 
 طرائق التقييم     

 

استخدام اسلوب  و   Powerpointعرض تقديمي باستخدام العارض )الداتا شو( و ببرنامجي - -

 BRAIN STORMINGالحلقات الدراسية بين الطلبة من أجل الوصول الى العصف الذهني 

اثناء   العلمية  عض المالحظات تهيئة محاضرات علمية مطبوعة من قبل التدريسي مع كتابة ب -

 المحاضرة 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر  .11

علم  مخرجات الت الساعات  األسبوع 

 بة المطلو
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 قة التقييم طري طريقة التعليم 

 نظري 2 1

   عملي3

مقدمة لدراسة الكيمياء 

 الحياتية والسريرية 
SCOPE OF 

BIOCHEM. IN 
HEALTH AND 

DISEASE CELL 
AND CELL 

COMPUNANT 

محاضرة  

تعليم  

 الكتروني 

اعداد تقرير  

 مبسط 

 نظري 2 2

 عملي 3
دراسة الحوامض 

 لقواعد وا
PH and acid 

base balance 
محاضرة  

 نقاشية 
 مفاجئ امتحان 

 نظري 2 3

 عملي 3
 Buffer in living دراسة لمحاليل بفر 

system  
 اسئلة شفوية  القاء محاضرة 

 نظري 2 4

 عملي 3
معرفة مفاهيم مبسطة  

حول الكيمياء 

 الفيزياوية 

Some aspect of 
physical chem. 

اعداد تقرير   القاء محاضرة 

 مبسط 

 نظري 2 5

 عملي 3
معرفة عن المحاليل و  

 ز حسابات التراكي
Solutions and 

methods of 
calculating 

conc.  

محاضرة  

 تفاعلية 
 امتحان مفاجئ 

 نظري 2 6

 عملي 3
دراسة كيمياء الدم 

 وفهم سوائل الجسم 
Blood and its 

chemistry, body 
fluids 

 مناقشة شفوية  حلقة دراسية 

 نظري 2 7

 عملي 3
الماء وتأثيره في  

الجسم واالعضاء  

 معرفة معمقة 

Water and 
living organs 

 امتحان فصلي  محاضرة القاء 

 نظري 2 8

 عملي 3

فهم الكاربوهيدرات 

 وتصنيفاتها 
Carbohydrate   محاضرة

تعليم  

 الكتروني 

اعداد تقرير  

 مبسط 

 نظري 2 9

 عملي 3

معرفة عملية هضم  

 الكاربوهيدرات 
Metabolism of 
carbohydrate  

محاضرة  

 نقاشية 

 امتحان مفاجئ 

 نظري 2 10

 عملي 3

 اسئلة شفوية  القاء محاضرة   Glucose الكلوكوزدراسة 

 نظري 2 11

 عملي 3

اعداد تقرير   القاء محاضرة  lipids دراسة للدهن

 مبسط 
 نظري 2 12

 عملي 3

 Metabolism of معرفة هضم الدهون 
lipids  

محاضرة  

 تفاعلية 

 امتحان مفاجئ 

 نظري 2 13

 عملي 3

معرفة عن البروتينات 

 وتصنيفها 
Proteins  ة حلقة دراسي  مناقشة شفوية  

 نظري 2 14

 عملي 3

معرفة االحماض 

 النووية وتصنيفها 
Nucleic acids   امتحان فصلي  محاضرة القاء 
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 نظري 2 15

 عملي 3

هضم البروتينات في 

 الجسم 
Metabolism of 

protein  
محاضرة  

تعليم  

 الكتروني 

اد تقرير  اعد 

 مبسط 

16 

 

 

 

 نظري 2

 عملي 3

دراسه االنزيمات و  

 عملها 
Enzymes    محاضرة

تعليم  

 الكتروني 

اعداد تقرير  

 مبسط 

 نظري 2 17

 عملي 3

فعالية ومثبطات  

 االنزيمات 
Enzyme activity 

and inhibition 
محاضرة  

 نقاشية 
 امتحان مفاجئ 

 نظري 2 18

 عملي 3

معرفة شاملة حول  

اهمية االنزيمات في 

 لتشخيص الطبي  ا

Enzyme in 
clinical 

diagnoses  

 ية اسئلة شفو  القاء محاضرة 

 نظري 2 19

 عملي 3

دراسة الفيتامينات  و  

 انواعها وتصنيفاتها 
Vitamins   اعداد تقرير   القاء محاضرة

 مبسط 
 نظري 2 20

 عملي 3

معرفة العالقة بين  

عملية الهضم والطاقة  

 المنتجة في الجسم 

Nutrition an 
energy 

محاضرة  

 تفاعلية 
 امتحان مفاجئ 

 نظري 2 21

 عملي 3

 مناقشة شفوية  حلقة دراسية   Hormones دراسة للهرمونات 

 نظري 2 22

 عملي 3

فهم وضائف الكبد 

 والصفراء 
Liver functions 

and bile   
 امتحان فصلي  محاضرة القاء 

 نظري 2 23

 عملي 3

دراسة مبدئية  

 ألمراض الكبد 
Liver disease, 

hepatitis  
محاضرة  

تعليم  

 الكتروني 

اعداد تقرير  

 مبسط 

 نظري 2 24

 عملي 3

ات  دراسة تغيير

االنزيمات في مصل 

الدم وعالقتها  

 باالمراض الكبدية 

Change in 
serum enzymes 
in liver diseases 

محاضرة  

 نقاشية 
 امتحان مفاجئ 

 نظري 2 25

 عملي 3

معرفة التصنيع  

 الحيوي للدهون  
Biosynthesis of 

fatty acids  
 اسئلة شفوية  القاء محاضرة 

 نظري 2 26

 عملي 3

معرفة التصنيع  

 للستيرويدات الحيوي 
Steroid 

biosynthesis 
اعداد تقرير   القاء محاضرة 

 مبسط 
 نظري 2 27

 عملي 3

دراسة وضائف الكليه  

 واختباراتها 
Kidney function 

test 
محاضرة  

 تفاعلية 
 امتحان مفاجئ 

 نظري 2 28

 عملي 3

ورين  دراسة لتكون الي 

 و مركباته 
Formation and 
composition of 

urine  

 لة شفوية اسئ حلقة دراسية 

 نظري 2 29

 عملي 3

دراسة تحاليل وضائف  

 الكلية
Kidney function 

test 
اعداد تقرير   محاضرة القاء 

 مبسط 
 نظري 2 30

 عملي 3

دراسة تحاليل الكلية  

المتخصصة بالحصى  

 والرمل

Urea and urea 
clearance test 

محاضرة  

تعليم  

 الكتروني 

 امتحان مفاجئ 
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 البنية التحتية   .12

  المقررة المطلوبة  ـ الكتب 1

 Textbook of Medical Biochemistry -1 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

EIGHTH EDITION, Brig M.N. Chatterjea, Jaypee 

Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 2012 

2-Principles of Medical Biochemistry, FOURTH 

EDITION, G. Meisenberg, W. H. Simmons, 

Elsevier, 2017. 
 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Textbook of Medical Biochemistry 

EIGHTH EDITION, Brig M.N. Chatterjea,  Jaypee 

Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 2012 

 
واقع  ب ـ المراجع االلكترونية, م 

 االنترنيت ....
Chemistry webs, journals, conferences that 
depended in the high ranked international 
universities. 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

الخاصة بالتخدير عمل   الصناعات الدوائيةو السريرية   لم الكيمياء استيفاء عناوين لمواضيع علمية تربط بين ع

 رات للطلبة تخص هكذا مواضيع سمنا
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحلة الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1

 التخديرتقنيات     / المركز علمي القسم ال .2

 Biochemistry اسم / رمز المقرر .3

 عملي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 42 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .ياء السريريةالكيمتوضيح المفاهيم االساسية في علم -١
 .(ااو يطرحه ،وكثير من المواد التي ينتجها االنسان،االنزيمات الهرمونات )زيادة او نقصان معرفة -٢
ليالت على القيام بوظائفها بشكل صحيح من خالل التحفي جسم االنسان  عضاءاالامكانية معرفة -٣

 ا او غير طبيعي.المخبرية التي تعطي تقرير مفصل عن حالة الشخص سواء اكان طبيعي
ة المخبري تحاليلبالتجارب العملية التي يقوم بها الطالب من خالل الدراسة يصبح لديه خبرة في عمل ال-٤ 

 وقراءة اي تقرير مختبري ان طلب منه ذلك خالل مسيرته العملية.
 
 
 

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 الكيمياء السريريةتمكين الطلبة من فهم علم  -1أ

 الميكانيكية التي تعمل بها اعضاء الجسم -2أ

 معرفة المعايير المهمة التي من خاللها يتم تققيم عمل اجهزة جسم االنسان -3أ
 انفي خاليا جسم االنس الهرمونات واالنزيمات وغيرها من الموادزيادة او نقصان الية -4أ
 كثير من االمراض التي تعتمد على التحليالت معرفة تشخيص -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معينة معرفة الطالب كيفية تفسير المشاكل اللتي تحدث في جسم االنسان بسبب حاالت مرضية– 1ب

اء يالكيمياء والكيمتفسير المشاكل الصحية وفقا لمصادر علمية حديثة متخصصة في علم  – 2ب

  السريرية

  ما يحدث داخل جسم االنسانكيفية صقل الطلبة ورفع من قدرتهم على تفسير  – 3ب

عمل تجارب ويمكنه العمل في المختبرات بعد اكمال دراسته لما توفر له من معرفة في اجراء ال  -4ب

   التحليالت لجسم االنسان
 طرائق التعليم والتعلم      

 

جاميع مالى  العلمية خالل وقت المحاضرة اضافة الى ذلك يتم تقسيم الطلبة يتم ذلك من خالل النقاشات

 لرسومصغيرة لغرض النقاشات العلمية في موضوع المحاضرة  وايضا يتم استخدام وسائل ايضاحية كا

 وبرنامج البوربوينت واستخدام جهاز العرض

 

 
 طرائق التقييم      

 

ذلك عمل كوز تحريري بسيط في موضوع المحاضرة اضافة ليتم من خالل عمل االمتحانات الشفهية و

 الحضور 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 حب المادة من اهم اهدافنا الوجدانية-1ج

 مع المشاكل العلمية وحلها التعاملمهارة محاكاة وتطبيق التحليل العلمي و -2ج

 ائجالمشاركة الفعلية بين االستاذ والطلبة يعطي افضل النت-3ج

ت المغاالالمنهج العلمي والعملي للطلبة من اجل الحصول على المعرفية ال االسهاب واختيار  -4ج

 ية.العملبكثرة المواد الدراسية دون حصول الطالب على المعلومات المفيدة في حياتهم العلمية و

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ل عمل ر بشكات من الطلبة  وجمع مفردات هذه التقاريكتابة التقارير العلمية بشكل منفرد وبشكل جماع

 جماعي بين الطلبة وتشجيع الطلبة على عمل وسائل ايضاحية 
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  طرائق التقييم    

 عمل االمتحانات اليومية واالسئلة الشفهية في موضوع المحاضرة
 

 مناقشة موضوع المحاضرة بين الطلبة بعد تقسيمهم الى مجموعات صغيرة 

 

 
 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و مهاراتال -د 

 كتابة التقارير المنفردة-1د

 الجماعية البوسترات التي لها عالقة بالمقرر ودفع الطالب على المشاريععمل -2د

 العمل داخل المختبرات لكل التجارب تمنح الطلبة المهارة-3د

 مشاهدة نتائج التجارب تمنح الطالب الثقة بالنفس للعمل بعد اكمال الدراسة   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ,Lab. Instructions فهم المحاضرة 2 1

receiving lab. 

Equipments 

preparation of 

cleaning solution. 

حضور مع  حضوري

 اختبار بسيط

 Preparation of فهم المحاضرة 2 2

solutions, normal 

solution, molar 

solution, Part Per 

Million (PPM). 

Dilution, % percentage 

(W/V, V/V). 

حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

 Determination of فهم المحاضرة  2 3

serum calcium. 
حضور مع  حضوري

 اختبار بسيط
 :Carbohydrates فهم المحاضرة 2 4

general reactions for 

carbohydrates 

reductions of 

monosaccharides, 

Molisch’s fehling test, 

Benedict test, 

Barfoed’s test, Ny-

lander’s test 

selivanoff’s test, 

Moor’s test Action of 

acids. 

ور مع حض حضوري

 اختبار شفهي

 فهم المحاضرة 2 5
Disaccharides.  

(A)- reactions of 

reducing 

disaccharides, 

Molisch. Test, 

fehling test, 

benedict test, 

Barfood test 

trommer’s test, 

phenyl 

hydrazine test.  

(B)- reaction of non-

reducing 

disaccharides test for 

sucrose, acid 

hydrolysis, hydrochlo 

red acid test. 

حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

 فهم المحاضرة 2 6
Polysaccharides, 

reactions of 

polysacchorides 

microscopic 

appearance of starch 

grains, solubility in 

حضور مع  حضوري

 اختبار بسيط
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water, iodine test, 

precipitation by 

alcohol, precipitation 

by ammonium, 

sulphate hydrolysis by 

acid.  

7 

 
 Determination of serum فهم المحاضرة 2

cholesterol.   
 حضور حضوري

 Determination of فهم المحاضرة 2 8

serum total protein 

albumin and globuline. 

حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

 Determination of ا فهم المحاضرة 2 9
blood urea.  

مناقشة شفهية  حضوري 

للمحاضرات 

 السابقة

 Estimation of uric فهم المحاضرة 2 10

acid in serum. 
 حضور حضوري

 Determination of فهم المحاضرة 2 11

creatinine in serum. 
حضور مع  حضوري

 اختبار شفهي

 Determination فهم المحاضرة 2 12
of potassium in 

serum 

 حضور حضوري

 Determination فهم المحاضرة 2 13
of alkaline 

phosphtase in  
serum 

اختبار بسيط  حضوري

 مع حضور

 Determination فهم المحاضرة 2 14
of amylase in 

serum 

 حضور حضوري

 Estimation of فهم المحاضرة 2 15

phosphorus in serum. 
 حضور حضوري

 Determination of ةفهم المحاضر 2 16

lipase activity in 

serum.   

حضور مع  حضوري 

 اختبار شفهي

 فهم المحاضرة 2 17
Estimation of 

(Vitamin C) 

(Ascorbic acid) in 
urine.  

 حضور حضوري

 Determination of فهم المحاضرة 2 18

bilirubin in serum  
 حضور حضوري

 General urine فهم المحاضرة 2 19

analysis. 
حضور مع  حضوري

عمل التجربة 

 داخل المختبر

 حضور حضوري .Calculi analysis فهم المحاضرة 2 20

 حضور حضوري Gel فهم المحاضرة 2 21
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 Gyton A.C.(1996).Introduction to 

Endocrinology in Text Book of Medical 

Physiology.(9thed),W.B. Saunders Co. 

Philadelphia. ,P.925 

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Nature 
-Science 

- E. book and websites 

 واقع االنترنيتب ـ المراجع االلكترونية, م

.... 
 

ي مراجعة المواقع العلمية الحديثة والمستجدة المتخصصة ف -

 علم الفسلجة لمواكبة التطورات الحديثة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 اتباع ما هو  جديد ومستحدث من وسائل التعليم والتعلم. -
 الكيمياء السريرية االستفادة من نتائج البحوث الحديثة في علم -
 . التحليالت المخبريةتطبيق استراتيجيات التعليم الحديث في علم  -

اسي رر دريتم ذلك من خالل معرفة اهم متطلبات سوق العمل وباالستناد عليها سوف يتم اعداد وتطوير مق

 تحقيق ذلك يهدف الى

 

 
 

Electrophoresis 


