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 الكيمياء الحياتية اسم / رمز المقرر .3

 عملي ونظري أشكال الحضور المتاحة .4
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 أهداف المقرر .2

 تزويد الطالب بالمعلومات العملية والنظرية على كيفية التعامل مع التحليالت المختبر واالجهزة الطبية -1

تدريس الطالب العلوم المختبرية والتحليالت السريرية واعطاءة معلومات عن االيض والسكريات واالنزيمات والبروتينات  -2
 وامتصاصها وكذلك التطبيق المختبري الهم تحاليل الدموالدهون وكيفية هضمها 

 تزويد الطالب بالمهارات السريرية عن سحب الدم واالختبارات التحليلية المتعلقة في المنهج -3

 
 
 

 
 

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.



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 والمهارة السريرية للتعامل المختبريتمكين الطالب من الحصول على المعرفة -1أ

 تمكين الطالب من معرفة وفهم الكيمياء الحياتية والية تعامل الجسم مع الغذاء والطاقة-2أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة وخلق روح التنافس في العمل فيما بينهم -3أ
 رفة الية الجسم وعملةاعطاء الطلبة كافة المهارات للتعامل السريري مع التحاليل ومع-4أ
 اعطاء الطلبة كافة الخبرات للتعامل االمثل مع االجهزة المختبرية والتحليلية بما يتفق مع المنهج -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تشغيل االجهزة المختبرية الخاصة بالتحاليل السريرية وحسب المنهج المقرر- 1ب

 خاصة بالدم وفصل العينات وقياس النسب ومقارنتها مع النسب الطبيعيةاجراء تجارب  – 2ب

 تدريب الطالب على تقنية سحب الدم واستخدام المجهر واالجهزة المختبرية خاصة بالتحاليل – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

مهارات السبورات واستخدام اعطاء المحاضرات العلمية النظرية من خالل عرضها على شاشات العرض 

الذكية التي تهيى فرصه اكبر للفهم والتعلم وعرض اليوتيوبات من اجل فهم مرحلة العمل المختبري 

 واجراءات سالمة مختبرية

 
 طرائق التقييم      

 اجراء االمتحانات اليومية السريعة  -1
 اجراء االمتحانات الشهرية ) امتحانين( -2
 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات العلمية في القطاع الطبي والهندسي الطبي-1ج

 تنمي الروح الجماعية لدى الطلبة من خالل العمل المختبري بشكل كروبات-2ج

الناس وخاصة تحفيز مفهوم خدمة المجتمع واالخرين من خالل عملهم الذي يكون يتماس مع حياة -3ج

 الشرائح الفقيرة

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 تبرات عملية "اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية " عملي في المخ

 "نظري في القاعات الخاصة بالكلية " 

 

 
 طرائق التقييم    

1- Quizzes 
 فصلي -2
  groupسمنرات )حلقة نقاشية ( بشكل  -3

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحانات نظري )نظري( Biochemistry  نظري 3 اسبوعي

Biochemistry  عملي 2 اسبوعي عملي( )  امتحانات ورقية  عملي 

 / تطبيق عملي
      
      
      
      
      



 البنية التحتية  .12

 (crookالكتب المنهجية وحسب المقرر ) ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 المصادر الساندة لكل مقرر )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 والبحوث الرصينة المنشورة على شبكات التواصلالمجالت العملية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

تطوير المقررات الدراسية بما يتالئم مع سوق العمل سواء في المستشفييات او المراكز الطبية او المراكز   

 وتقاليدة وتوفير الخدمات الطبية لدعم االقتصاد العراقي الهندسية وبما يالئم وضع البلد وعاداتة

 

 

 

 
 

4- Oral  اسئلة شفوية داخل المحاضرة 

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

 تنمية مهارات الطلبة في التعامل السريري مع االجهزة التحليلية في المختبرات الطبية-1د

 قالقدرة على اجراء االختبارات السريرية وحسب مفردات المنهج بشكل عملي دقي-2د

 -3د


