
  



  
 1الصفحة 

 
  

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

 

 جامعة كركوك  المؤسسة التعليمية  .1

 فرع الكيمياء الحياتية  / المركز علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الكيمياء الحياتية والكيمياء الطبية علم 

 بكلوريوس طب وجراحة عام  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 المعتمد  برنامج االعتماد  .6
امج التخصصي واتحاد الجامعات رمعايير اعتماد الب–منظمة اليونسكو 

 العربية 

 زيارات متبادلة مع جامعات اخرى و المحاضرين الخارجيين  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 13/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

         البرنامج األكاديميأهداف  .9

 المختبرية وطريقة االستفادة منها في تشخيص ومعالجة الحاالت المرضية المختلفة .تقديم المهارات 1
 

. اجراء دراسات وبحوث نظرية وعملية بما يفيد المجتمع وتوجيهها لحل المشاكل الصحية الموجودة في 2

 المجتمع  
 عقد المؤتمرات والندوات وورش عمل لتوعية المجتمع من المخاطر الصحية  ووقايته منها  03

 توفير فرص اكبر واوسع الكمال الدراسات العليا 04
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
       تخريج اطباء ماهرين قادرين على اداء المهام الصحية للمجتمع 1أ

 تقديم االستشارات الصحية والطبية للمجتمع -2أ

 توفير فرص اكبر واوسع الكمال الدراسات العليا -3أ

 الندوات إقامة -4أ

 تطوير معرفة الطالب باالختبارات الكيميائية  -5 أ

   جامعةال  ية األخرى خارجياتالتعاون مع أقسام الكيمياء الح -6أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 التاكد من االشراف المباشر والدقيق عل العمل االمختبري السريري  - 1ب 

 ربط العلوم االساسية باالمراض السريرية  – 2ب 

       فهم اوليات الفحوص المختبرية – 3ب 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 محاضرات وسمينارات نظرية  -1

 سريرية   تدريبات مختبرية حيوية -2

 المحاضر طريقة القاء  -3

 طريقة المناقشة من خالل المجاميع التعليمية - 4     

 محاضرات الكترونية  -5

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 العمليةاجراء االمتحانات و   onlineالنظرية اجراء االمتحانات  -1

 تقديم بحوث عملية وسمينارات  -2

   االمتحانات النظرية الكترونية اجراء -3    

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 مهارة التفكير العملي -1ج         

 التدريب على االجهزة المتطورة لتشخيص الحالت المرضية  -2ج

 اجراء الفحوصات الكيميائية المختبرية بكل دقة واعطاء نتائج صحيحة ودقيقة  -3ج
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 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

 60 60 كيمياء طبية    االولى 

 90 90 كيمياء حياتية   الثانية 

     

     

     

     

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 

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

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14
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 رموذج وصف المقرن

 

وصف المقرر 

 

 جامعة كركوك -كلية الطب  المؤسسة التعليمية  .1

 الكيمياء الحياتية     / المركز علمي القسم ال .2

 كيمياء طبية   و   الكيمياء الحياتيةعلم  اسم / رمز المقرر  .3

 تعليم المدمج  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 المرحلة االولى  ساعة 120المرحلة الثانية   ساعة  180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/ 6/ 13 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

1 .

2 . 

3 . pH  

4 . 

5 . 

6 .

7 . 

8 . 
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9 . 

10 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
      من خالل الفحوصات المختبرية تشخيص الحاالت المرضيةتخريج اطباء ماهرين قادرين على   -1أ

 مهارة التفكير المختبري العملي  -2أ

  توفير فرص اكبر واوسع الكمال الدراسات العليا -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 السريري  المختبريالتاكد من االشراف المباشر والدقيق عل العمل ا - 1ب 

 ربط العلوم االساسية باالمراض السريرية  – 2ب 

       الفحوص المختبريةفهم اوليات  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 باستخدام برنامج منصة كوكل كالس رووم وبرنامج الزووم  المحاضرات النظرية

 المختبرات و الحلقات النقاشية

 

 
 طرائق التقييم       

 

 والعملية   ( online) اجراء االمتحانات النظرية -1

 وسمينارات وحاالت مرضية   علميةتقديم بحوث   -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 التفكير التحليلي  -1ج

 االتاكيد على مهارة التفكير العملي   -2ج

     تخريج اطباء ماهرين ملتزمين باالخالق الطبية -3ج    
 طرائق التعليم والتعلم      

 قديم البحوث ت -1

 الفحوصات المختبرية باجراء الحاالت المرضية  تشخيص  -2

 
 طرائق التقييم     

 اجراء االمتحانات النظرية والعملية -1

 تقديم بحوث عملية وسمينارات وحاالت مرضية   -2

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

1.  

   /     

30 60      

30  60     

30 90     

30 90     

 

 

 

Syllabus of Medical chemistry (Theory)/First Year/ First Semester    

2020-2021 
 

Weeks  

  

Subjects 

   

Hours  

1 International system (SI) unites. 

Basic and derived international units  

2 

2 Expressing concentrations in solutions, solvent , solute ,saturation  

molarity, normality, volume percent and mass percent, ppm and 

ppb. 

2 

3 Conversion factor 

The relationship of conversion factor with variable units of 

measurement   

2 

4 Water , properties , water percent in human body ,  

Causes  of water depletion, role of water in living organisms 

2 

5 Types of solutions : colloids , emulsions and suspensions 

Osmosis and osmotic pressure and the term of osmolarity in 

kidney 

2 

6 Acid, base, and salts: introduction 

 Types of acids and bases  

2 

 

7 Henderson–Hasselbalch equation 

Medical importance of acids, bases and salts 

2 

 

8 Role of alcohols in living system (oxidation and reduction of 2 

 

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

 اعتماد الفحوصات المختبرية في تشخيص الحاالت المرضية  -1د 

 استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة  -2د 

 تطوير الطالب ألفضل استخدام للمعدات البيوكيميائية - 3د 

 تعليم الطالب مهارات االتصال العملية والكتابية  -4د 
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alcohols)  

9 Buffers: buffers system in living cells. 

Certain pH values within tissue and red blood cells  

Alkalosis and acidosis  

2 

 

10 Reactions of aldehydes and ketone in living system. 2 

11 Carboxylic acids and their derivatives (urea, amides, esters….etc) 

Hydrolysis of esters in living system. 

2 

12 Organic carcinogenic compounds. 2 

13 Chemical pollution. 2 

14 Stereochemistry  and 3- dimensional chemistry 

types of isotopes and the importance of studying 3- dimensional 

compounds and their properties    

2 

 

15 Stereochemistry: D- and L- terms of compounds , function and 

activity of stereoisomers in living systems 

2 

 

 

 

Syllabus of Medical chemistry (Theory)/First Year/Second Semester 

2020-2021 

 

Weeks 

 

Subjects 

Hours 

      

1 Electrolytes and non-electrolytes: terms, the biochemical 

importance in human body . 

2 

2 Cell membrane: part one; definition and function 2 

3 Cell membrane: part two; composition and permeability 2 

4 

 

Carbohydrates: definition , classification 

The cyclic structure of monosaccharaides and biochemical 

reactions. 

2 

5 Disaccharides and polysaccharides. 

Mucopolysaccharides and connective tissues, clinical 

correlations. 

2 

6 

 

Stereoisomers. 

 Types of carbohydrates stereoisomers. 

The biochemical importance of carbohydrates 

2 

7 Aminosugars: the biomedical importance 

 Oxidation products of glucose. 

The reduction products of glucose and fructose.  

2 

8 

 

Proteins and amino acids: definition, classification, and 

reactions of amino acids. 

2 

9 

 

Biological activity of peptides. 

Amino acid sequences of polypeptides. 

Globular and fibrous proteins. 

2 

10 Lipids: the biochemical importance of lipids. 2 
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Natural lipids (fat, oil and waxes). 

Types of lipids. 

11 Fatty acids: definition, classification 

Essential fatty acids. 

Differentiation between saturated and unsaturated fatty acids. 

2 

12 Enzymes: terms, properties, and types  

Different factors influencing enzyme activity ([S], pH, enzyme 

concentration, temperature, and inhibitors  

2 

13 Enzymes function 

Factors affecting enzymatic reactions 

2 

14 

 

Enzymes in medicine 

Enzymes kinetics and mechanism of action 

2 

15 Nuclic acids:  types of nuclic acids and main function with 

examples  

2 

 

      

 

 Syllabus of Biochemistry (Theory)/Second year /First Semester 

 2020-2021 

Weeks  Subjects 

 

Hours 

 

 

1 

Vitamins:  definition, differentiation between fat soluble and 

water soluble vitamins  

Vitamin A: function, metabolism,  the visual cycle 

1 

Digestion and absorption of carbohydrates  2 

 Glycolysis  

2 Vitamin D:  synthesis & regulation of the active form, bone 

health 

1 

Glycogenesis 2 

Glycogenolysis  

3 Vitamin K: role of the vitamin in coagulation, deficiency  

Vitamin E:  the antioxidant theory 

1 

Glycogen storage diseases  2 

 Biological oxidation 

4 

 

Thiamin: function, biochemical and clinical indication of 

vitamin  deficiency  

Riboflavin: function and deficiency 

1 

Citric acid cycle 2 

 Oxidative phosphorylation 

5 Niacin:  function, causes of  deficiency, biochemical 

explanation of  therapeutic use of niacin  

1 

Electron transport chain 2 

 Pentose phosphate pathw  
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6 Pantothenic acid: coenzyme activity and deficiency of  the 

vitamin 

Biotin: biochemical role. 

1 

Role of pentose phosphate pathway in metabolism of RBCs  2 

 Glucose -6- phosphate dehydrogenase deficiency 

7 Vitamin B6:  coenzyme forms and functions   

Biochemical effect of drugs and alcohols on vitamin B6 

activity   

1 

Metabolism in starvation and diabetes 2 

 Factors which maintain blood glucose level constant 

8 Folic acid: coenzyme function, interconversion of THFA 

 deficiency manifestations s, coenzym 

1 

Catecholamines 2 

 Thyroid hormones  

9 

 

 

Vitamin B12:  absorption, transport  and storage, 

deficiency manifestation biochemical role,  

1 

Hypothalamic and posterior pituitary hormones 2 

 Anterior pituitary hormones 

10 Asccorbic acid:  structure, function, deficiency 

manifestations   

1 

Parathyroid  hormone, Calctonin 2 

 Insulin, Glucagon 

11 Mineralcorticoids 1 

Glucocorticoids 1 

Sex hormones 1 

12 Human nutrition and obesity 1 

Metabolism of minerals and trace elements Ca, PO4, Fe, Cu, 

Zn 

2 

13 Antioxidants and free radicals  1 

Metabolism of  minerals and trace elements Se, Mn, Mo, Cr, 

F 

2 

14 Receptors and neurotransmitters 1 

Second messenger systems 2 

15 

 

Clinical enzymology: part 1 1 

Clinical enzymology: part 2      2      
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Syllabus of Biochemistry (Theory)/Second year / Second Semester 

2020-2021 

 

Weeks  Subjects 

 

Hours 

 

1 Digestion and absorption of protein 1 

Clinical significance of cell membranes 2 

2 Amino acids pool 1 

Metabolism of purine nucleotide 2 

 Metabolism of pyrimidine nucleotide  

3 Catabolism of amino acids  1 

Hyperuricemia and gout disease 2 

 Chromatin versus chromosomes 

4 Detoxification of  ammonia and urea cycle 1 

The central dogma 2 

 DNA replication 

5 Breakdown of phenylalanine and tyrosine 1 

DNA transcription 2 

 Protein synthesis and genetic code 

6 Conversion of amino acids into specialized products 1 

Amibiotics as inhibitors of bacterial protein synthesis 2 

 Biochemical mutations 

7 Branched chain amino acids catabolism 1 

DNA repair 2 

8 Catabolism of methionine 1 

Xeroderma pigmentosum and other clinical syndromes 2 

9 Tryptophan and serotonin catabolism 1 

DNA technologies and polymerase chain reaction 2 

10 Inborn errors of amino acid metabolism 1 

Cancer biochemistry: The stages of cell cycle               2 

11 Glycine metabolism: heme biosynthesis 1 

Digestion and absorption of lipids: part 1 2 

12 Digestion and absorption of lipids: part 2 1 

β-oxidation and fatty acid biosynthesis 2 

13 Plasma lipids and lipoprotein metabolism  2 

Cholesterol metabolism 1 

14 Phospholipid metabolism 1 

Hyperlipidemias 2 

15 Rare lipid disorders 2 

Eicosanoids 1 
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 Harper’s illustrated Biochemistry ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 Lippincott’s  iIlustrated Reviews )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
 

 
 

General organic and biochemistry 

 
 

The chemical bases of life 

 
 

 Annual Review of Biochemistry                         

  Clinical chemistry 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 ادخال المواضيع المتعلقة باالسس الجينية لالمراض  -1
 ادخال المواضيع المتعلقة باالسس الجينية لالمراض  -2
 


