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Flow up of implementation celli pass play  

 
Zeyad Tareq Habeeb Course Instructor 

.comgmail@Zead78.zt 

 
E-mail 

Biochemistry Title 

1
st
  Course of  Energy and sugar metabolism  

 2
nd

 Course of fat , protein and  nucleic acid  metabolism   

 

 

Course Coordinator  

The goal of teaching the subject of biochemistry is to present the most important 

foundations for understanding the relationship of chemistry to living organisms by means 

of multiple examples which are based on modern information. It aims to clarify the 

chemical structures, reactions and chemical changes that occur within these organisms in 

healthy situations and work within the goal of graduating a teacher capable of Transfer 

quality in the environment in which it works, which necessitates the adoption of scientific 

and practical methodology to achieve the objectives of the establishment of this college 

 

Course Objective 

It is to insure the student have more information about biochemistry as 

metabolism for fat, sugar , protein and nucleic acid .   
Course Description 

Biochemistry  Dr. Basel Dalaly 

Biochemistry  Dr. Khoula alflyeh  
Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

05% - - 16% 43% 

Type here general notes regarding the course 

 

General Notes 

University: Karbala 

College: Education Pure sciences 

Department: Chemistry  

Stage: 4th 

Lecturer name: Zeyad Tareq Habeeb 

Qualification: Asst.Lucturer 

Place of work: Dep.Chemistry 

Republic of Iraq 

 

The Ministry Of Higher 

Education 

 

& Scientific Research 
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 اؿخًبعة اَجبػ انشطت انخضعيـيت نهًبصة
 ػيبص ؽبعق دبيب  االسم 

 Zead78.zt@gmail.com البريذ االلكتروني

 كيًيبء ديبحيّ  اسم المادة

 انفظم االٔل انطبلّ ٔايغ انـكغيبث مقرر الفصل

 انفظم انزبَي ايغ انضٌْٕ ٔانبغٔحيُبث ٔاالدًبع انُٕٔيّ

 اهذاف المادة

 

ػيّ نفٓى ػاللّ انكيًيبء ببنكبنُبث الْضف حضعيؾ يٕػٕع انكيًيبء انذيبحيّ ْٕ حمضيى ٔػغع اْى االؿؾ ان

انذيّ ػٍ ؽغيك االيزهّ انًخؼضصِ ٔانخي حؼخًض ػهى انًؼهٕيبث انذضيزّ كًب يٓضف انى حٕػيخ انخغاكيب 

انكيًيبنيّ ٔانخفبػالث ٔانًخغييغاث انكيًيبنيّ انخي حذضد صاسم ْظِ انكبنُبث في انذبالث انـٕيّ ٔانؼًم في 

ى ادضاد َمهّ َٕػيّ في انبيئّ انخي يؼًم فيٓب يًب يٕجب اػخًبص لًّ اؽبع ْضف حشغيج يضعؽ لبصع ػه

 انًُٓجيّ انؼهًيّ ٔانؼًهيّ في حذميك االْضاف انًخٕسبِ يٍ حبؿيؾ ْظِ انكهيّ.

 التفاصيل االساسيت للمادة

 
كال يٍ انـكغيبث ٔانبغٔحيُبث ٔانضٌْٕ ٔاالدًبع انُٕٔيّ  ٔايغ حظُيف

 نهضَب ٔانغَب  ّاػبفّ انى طنك انؼًهيبث انشبط

 الكتب المنهجيت

 
 انكيًيبء انذيبحيّ ص. ببؿم صالني

 انكيًيبء انذيبحيّ ص. سٕنّ انفهيخ 
 المصادر الخارجيت

 
 نبُكٕث انطبؼّ انشبيـّ

 االمتحان النهائي المشروع االمتحاناث اليىميت المختبر الفصل الذراسي تقذيراث الفصل

43% 61% -  05% 

 معلىماث اضافيت

 

 

 

 جًٕٓعيت انؼغاق

 

 

 ٔػاعة انخؼهيى انؼبني ٔانبذذ انؼهًي

 

 

 جٓبػ االشغاف ٔانخمٕيى انؼهًي

 كغبالء اؿى انجبيؼت:

 كهيت انخغبيّ نهؼهٕو انظغفّاؿى انكهيت: 

 انكيًيبء  اؿى انمـى:

 انغابؼّ انًغدهت:

 ػيبص ؽبعق دبيب  ؿى انًذبػغ انزالري:ا

 يضعؽ يـبػض   انهمب انؼهًي:

 يبجـخيغ   انًؤْم انؼهًي:
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 اؿخًبعة انشطت انخضعيـيت نهًبصة                                                        
 ثانًالدظب انًبصة انؼًهيت انًبصة انُظغيت انخبعيز االؿبٕع

  كشف . يٕنش ,بُضكج انطبلّ انشهٕيّ   1

  كشف ؿهفبَٕف, ببعفٕيض ATPدفظ ؽبلت االكـضِ بشكم   2

  كشف االٔػاػٌٔ يغكببث طاث ؽبلبث يشخهفّ  3

  حذهم انـكغيبث انزُبنيّ  ايغ انكبعبْٕبيضعاث  4

انكشف ػٍ انـكغيبث  انكاليكٕنـؼ  5

 انًخؼضصِ

 

  حذهم انـكغيبث انًخؼضصِ اكـضِ انكهٕكٕػ انى انببيغٔفيج  ؽبليب  6

حششيض يبصِ ؿكغيّ  انخشًغ انكذٕني  7

 يجٕٓنّ

 

  انضٌْٕ  Aحذٕل انببيغٔفيج انى اؿخيم كٕ   8

  ػضص انيٕص  صٔعة كغبؾ   9

  ػضص انخظبٍ  ٔحبريغ انًزبطبث   11

 حمضيغ كًيت انكٕنـخغٔل اَخمبل االنكخغَٔبث  11

 في انضو

 

  كشف ؿبنكٕفـكي انفـفغِ انخبكـضيّ  12

  كشف االكغٔنيٍ انكاليكٕجُـؼ  13

  كشف نيبغ يبٌ انكاليكٕجيُٕنـؼ  14

   انـكغيبث انزُبنيّ ٔايؼٓب   15

16     

 ـــف انــــــــــُتػطهـــــــت َظــ                                                                                  

  االدًبع االييُيّ ايغ انضٌْٕ   17

  كشف ببيٕعيج ْؼى ٔحذهم ٔاحظبص انضٌْٕ  18

  كشف انُُٓبيضعٌ حظُيف انضٌْٕ   19

  كشف ييهٌٕ اكـضة بيخب   21

  كشف ؿبكب كٕجي ايغ انبغٔحيُبث  21

   االدًبع االييُيّ   22

   صٔعة انيٕعيب   23

   انٕعاريّ انًؼهٕيبث   24

25  DNA , RNA    

   َمم انًؼهٕيبث انٕعاريّ   26

   حؼبػف انضَب  27

   اطالح انضاَب  28

 جًٕٓعيت انؼغاق

 

 

 ٔػاعة انخؼهيى انؼبني ٔانبذذ انؼهًي

 

 

 جٓبػ االشغاف ٔانخمٕيى انؼهًي

 كغبالءاؿى انجبيؼت:

 انخغبيّ نهؼهٕو انظغفّاؿى انكهيت: 

 انكيًيبءاؿى انمـى:

 ابؼّانغانًغدهت:

 ػيبص ؽبعق دبيب اؿى انًذبػغ انزالري:

 يضعؽ يـبػضانهمب انؼهًي:

 يبجـخيغانًؤْم انؼهًي:



   اؿخُـبر ٔحظُيغ انبغٔحيٍ  29

   انطفغِ انٕعاريّ   31

31     

32     

 تىقيع العميذ:                                                            تىقيع االستار:                                                                      


