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Flow up of implementation celli pass play  

 
Abdulmutalb. B. M. Al-Khaleeli Course Instructor 

Abd742007@yahoo.com 

 
E-mail 

Biochemistry  Title 

 annual     Course Coordinator  

1-This course is aimed to give the students the information about 

Biochemistry and the bimolecules  

2- Identify the chemical structures of the biomolecules  and its effect 

on the biological system  

3- Study the biological reaction of the biomolecules  and its bathe way 

 

Course Objective 

Introduction in biochemistry , Carbohydrates , Lipids , Amino acids , 

Proteins , Enzymes , Nucleic acids , Vitamins  , Hormones       

 

Course Description 

 انكًٍٍبء انحٍبتٍت   د ببسم دالنً

 ال فهٍح خىنهانكًٍٍبء انحٍبتٍت    د  إنىيذخم 

 انكًٍٍبء انحٍبتٍت  د سبيً انًضفر

Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

As(50%) ------ As(10%) ----- As(40%) 

Type here general notes regarding the course 

 

General Notes 

 

 

University: karbala 

College: Education for pure sciences  

Department: Chemistry  

Stage: Third  

Lecturer name: Abdulmutalb. B. 

M. Al-Khaleeli 

Qualification: master of clinical 

chemistry  

Place of work: Education for pure 

sciences  

Republic of Iraq 

 

The Ministry Of Higher 

Education 

 

&Scientific Research 
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 استًارة اَجاس انخطت انتذريسيت نهًادة
 ػبذانًطهب بذر يُهًو.و  االسى 

 Abd742007@yahoo.com انبرٌذ االنكتروًَ

 انكًٍٍبء انحٍبتٍت انًبدةاسى 

 سُىي يقرر انفصم

 انًبدة أهذاف

 

ػٍ انكًٍٍبء انحٍبتٍت  األسبسٍتانطهبت انًؼهىيبث  إػطبءانهذف يٍ انًقرر هى -1

 وانجزٌئبث انحٍىٌت

فً انُظبو  وتأثٍراته انتؼرف ػهى انتركٍب وانشكم انكًٍٍبئً نهجزٌئبث انحٍىٌت -2

 انحٍىي

 انحٍىٌت نهجزٌئبث انحٍىٌت ويسبراتهبدراست انتفبػالث  -3

 نهًبدة األسبسٍتانتفبصٍم 

 

ذراث , انذهىٌ , األحًبض يقذيت ػٍ انكًٍٍبء انحٍبتٍت , انجزٌئبث انحٍبتٍت ,انكبربىهٍ

 ,األحًبض انُىوٌت , انفٍتبيٍُبث , انهريىَبث ث, انبروتٍُبث , اإلَزًٌب االيٍٍُه

 انكتب انًُهجٍت

 

 ببسم دالنً .د انكًٍٍبء انحٍبتٍت  

 ال فهٍح خىنه .يذخم إنى انكًٍٍبء انحٍبتٍت    د

 سبيً انًضفر .انكًٍٍبء انحٍبتٍت  د
 انًصبدر انخبرجٍت

 

Biochemistry , Fifth Edition Lippincott Williams & Wilkins (2011) 

االيتحبٌ  انًشروع االيتحبَبث انٍىيٍت انًختبر انفصم انذراسً تقذٌراث انفصم

 انُهبئً

 %54يثالا  ------- %14يثالا  ------ %44يثالا 

 إضبفٍتيؼهىيبث 

 

 

 

 

 

 

 جًهىريت انعزاق

 

 

 وسارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 

 

 وانتقىيى انعهًي اإلشزافجهاس 

 كزبالءاسى انجايعت:

 انتزبيت نهعهىو انصزفتاسى انكهيت: 

 انكيًياءاسى انقسى:

 انثانثت انًزحهت:

 عبذانًطهب بذر يُهي اسى انًحاضز انثالثي:

 يذرص يساعذ انهقب انعهًي:

 ياجستيز كيًياء سزيزيه  انًؤهم انعهًي:

 كهيت انتزبيت نهعهىو انصزفت يكاٌ انعًم:
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 استًارة انخطت انتذريسيت نهًادة
 انًالحظاث انعًهيتانًادة  انًادة انُظزيت انتاريخ األسبىع

   يقذيت عٍ انكيًياء انحياتيت  1

   انًحانيم انًُظًت )انبفز( في جسى انحيىاٌ  2

   انكاربى هيذراث   3

   انفعانيت انبصزيت نهسكزياث   4

   األحاديتتفاعالث انسكزياث   5

   انسكزياث انثُائي وانثالثيت   6

   وظائفها و أَىاعهاانسكزياث انًتعذدة   7

    وظائفها و أهًيتهاانذهىٌ   8

   تصُيف انذهىٌ  9

   تفاعالث انذهىٌ انبسيطت  11

   انذهىٌ انًزكبت   11

   انذهىٌ انًشتقت  12

   وتصُيفها األحًاض االييُيه  13

   االييُيت كًحانيم يُظًت  األحًاضسهىك   14

    األولايتحاٌ انفصم   15

   يزاجعت   16

 عطهـــــــت َصـــــف انســـــــــُت

   انبزوتيُاث أشكانها وتصُيفها   17

   تغيز انصفاث انطبيعيت نهبزوتيُاث    18

   انُىويت  األحًاض  19

   وضيفتها انُىويت و األحًاض أَىاع  21

   وظائفها و اإلَشيًاث  21

   وخىاصها اإلَشيًاثييكاَيكيت عًم   22

   انظزوف انًثهى نعًم اإلَشيًاث   23

   انفيتاييُاث أهًيتها وتصُيفها  24

   انفيتاييُاث انذائبت في انذهىٌ  25

   انفيتاييُاث انذائبت في انًاء  26

   انهزيىَاث تعزيفها و صفاتها   27

   انغذد انصًاء وهزيىَاتها   28

   هزيىَاث انغذة انذرقيت وانجار انذرقيت  29

   هزيىَاث انبُكزياص وانغذة انكظزيت   31

   ايتحاٌ انفصم انثاَي   31

   يزاجعت  32

 

 

 

 تىقٍغ انؼًٍذ:      :                                                                                                                            األستبرتىقٍغ 

 جًهىريت انعزاق

 

 

 وسارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 

 

 وانتقىيى انعهًي اإلشزافجهاس 

 كزبالءاسى انجايعت:

 انتزبيت نهعهىو انصزفتاسى انكهيت: 

 انكيًياء  اسى انقسى:

 انثانثت  انًزحهت:

 عبذانًطهب بذر يُهي  اسى انًحاضز انثالثي:

 يذرص يساعذ  انهقب انعهًي:

 ياجستيز كيًياء سزيزيه  انًؤهم انعهًي:

 انتزبيت نهعهىو انصزفت كهيت يكاٌ انعًم:


