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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة كربالء التربية للعلوم الصرفة/ كلية انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 الكيمياء  انمسى انجايؼٍ / انًشكز .2

 اسى / سيز انًمشس .3
موضوع الخاص )كيمياء حياتية سريرية(/ المرحلة 

 Ch305الثالثة

 يومي أشكال انحضىس انًراحح .4

 سنوي انفصم / انسُح .5

 ساعة 2 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 51/3/2057 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

انذو ويكىَاذه وطشق اجشاء انرحانُم انكًُُائُح وكزنك يشض انسكشٌ ودساسح وظائف انجسى  دساسح

 .وانغذج انذسلُح

 

 
 
 

 
 

 

 

 

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 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف  -أ
 ذًكٍُ انطانة يٍ انحصىل ػهً انًؼشفح انُظشَح نهكًُُاء انحُاذُح انسشَشَح -1أ

 يؼشفح انطانة نًكىَاخ انذو ووظائفه -2أ

 يؼشفح انطانة نًكىَاخ وذشكُة انكشتىهُذساخ وانذهىٌ -3أ

 يؼشفح طشق انرحهُم انكًُُائٍ نسىائم انجسى انًخرهفح -4أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذاألهذاف  –ب 

 َرمٍ انطانة انرحانُم انخاصح تًشض انسكشٌ -1ب

 انرًُُز تٍُ وظائف انكثذ ووظائف انكهً وأهًُح كم يُها -2ب

 انرًُُز تُُاَىاع انذهىٌ وذشكُثها ووظائفها -3ب

 دساسح هشيىَاخ انغذج انذسلُح وانغذج جاس انذسلُح -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًحاضشاخ -1
 وسائم األَضاح يثم: انسثىسج انزكُح  -2

 طشائك انرمُُى      

 األيرحاَاخ انشفىَح -1
 األيرحاَاخ انشهشَح -2
 األيرحاَاخ انسُىَح -3
 االهذاف انىجذاَُح وانمًُُح -ج

 اػرًاد أسهىب انحىاس تٍُ انطانة واألسرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أسهىب انًُالشح -3ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضشاخ -           
 وسائم األَضاح يثم: انسثىسج انزكُح  -           

 طشائك انرمُُى    

 األيرحاَاخ انشفىَح -
 األيرحاَاخ انشهشَح -

 األيرحاَاخ انسُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ انجهاخ خاسج انجايؼح وانرذسَة يؼهى -3د

 أٌ َرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَس واذماَها  -4د
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 انثُُح انرحرُح  .11

  انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

 سايٍ انًظفش/ د. نكًُُاء انحُاذُح انفسهجُحا -

  انًشاجغ انشئُسُح )انًصادس( -2

 انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها - أ
 )انًجالخ انؼهًُح، انرماسَش،....(

- Clinical chemistry and metabolic medicine by 

Crook, 7 th ed., 2006 

 

 Manipal manual of clinical biochemistry by - انًشاجغ االنكرشوَُح ، يىالغ االَرشَُد -ب

ShivanandaNayak B., 3 rd ed., 2008 

 

 

 

 تُُح انًمشس .11

 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاضشج مقدمة عن الكيمياء السريرية الكيمياء السريرية َظشٌ 2 1

الدم، مكوناته، وظائفه، عملية  الدم َظشٌ 2 2
 ومضادات التخثرتحثر الدم، 

 انًحاضشج
 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح 

جمع عينات الدم واجراءات  جمع عينات الدم َظشٌ 2 3
 العملية التحليلية

 انًحاضشج
 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح 

 طرق التحليل الكيميائي َظشٌ 2 4
طرق التحليل الكيميائي لسوائل 

 الجسم المختلفة

 انًحاضشج
 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح 

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاضشج الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات َظشٌ 2 5

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاضشج مرض السكري مرض السكري َظشٌ 2 6

 َظشٌ 2 7
التحاليل الخاصة بمرض السكري  مرض السكري

 ومضاعفات مرض السكري

 انًحاضشج
 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح 

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاضشج امتحان الفصل األول امتحان َظشٌ 2 8

 َظشٌ 2 9
و ، وظائفها، انواعها، الدهون الدهون

 تركيبها

 انًحاضشج
 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح 

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاضشج وظائف الكلى -1وظائف الجسم:  وظائف الجسم َظشٌ 2 11

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاضشج وظائف الكبد -2 وظائف الجسم َظشٌ 2 11

 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح  انًحاضشج وظائف القلب -3 وظائف الجسم َظشٌ 2 12

 الغدة الدرقية َظشٌ 2 13
هرمونات الغدة الدرقية، وظائفها، 

 والغدة جارالدرقية

 انًحاضشج
 ايرحاَاخ اسثىػُح وشهشَح 

  انًحاضشج نصف السنة متحانا امتحان  14
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 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ .12
 

 

 

 


