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 مقدمة

و الكٌمٌاء الكٌمٌاء من لبل الكادر التدرٌسً فً فرع تدرس مادة الكٌمٌاء فً كلٌة طب نٌنوى  
 الحٌاتٌة وتشمل مادة الكٌمٌاء الطبٌة فً الصف االول و مادة الكٌمٌاء الحٌاتٌة فً الصف الثانً.

 

 تدرٌسٌو الفرع

 ا.م.د. بسام ادوار حنا / رئٌس الفرع )بورد علم االمراض/كٌمٌاء مرضٌة( -0

Dr. Bassam Adwar Hanna / FICMS(Chemical Pathology) 

 برهان الدٌن المختار / ممرر الفرع )دكتوراه كٌمٌاء حٌاتٌة سرٌرٌة(ا.م.د. سمٌر  -7

Dr. Samir Burhanaldin AL-Mukhtar / PhD (Clinical Biochemistry) 

 ا.م.د. بسمه فٌصل محجوب )دكتوراه كٌمٌاء حٌاتٌة( -3

Dr. Basma Faysal Mahjoob / PhD (Biochemistry) 

 (تحلٌلٌةء م.د. تماضر عباس حمودي )دكتوراه كٌمٌا -4

Dr. Tamathir Abbas Hammodi / PhD (Analytical Chemistry) 

 م.د. اسامه مٌسر السبعاوي )دكتوراه كٌمٌاء حٌاتٌة( -5

Dr. Osama Moyassar Al-Sabaawy / PhD (Biochemistry) 

 م.م. مصعب عسكر طه )ماجستٌر كٌمٌاء حٌاتٌة( -6

Mosaab Askar Taha / MSc (Biochemistry) 

 

 درٌس مادة الكٌمٌاء الطبٌةمنهاج ت

 الصف االول /كلٌة طب نٌنوى

  عملً ونظري  اتمستوٌالٌكون التدرٌس على 

 عدد الساعات األسبوعٌة:: التدرٌس النظري     

o 7أسبوع فً الفصل األول ةساع /. 

o 7أسبوع فً الفصل الثانً ةساع /. 

o  : ساعة فً العام الدراسً 61المجموع. 

 الساعات األسبوعٌة:عدد  التدرٌس العملً:    

o 7أسبوع فً الفصل األول ةساع /. 



o 7أسبوع فً الفصل الثانً ةساع /. 

o  : ساعة فً العام الدراسً 61المجموع. 

 وحدات 6: الدراسٌة عدد  الوحدات

 -:النظري طرٌقة التدرٌس   

 -المحاضرة ٌدٌرها األستاذ فً لاعة المحاضرات مع االلتزام بما ٌلً:

 ل الصفً اللغوي, الصوتً واللغوي الكتابً والرسوم بما ٌعٌن ج التعامااعتماد منه
 الطالب على الفهم.

  إشران  الطالب باعتماد أسلوب المنالشة التً ٌرئسها األستاذ و أسلوب  االستنتاج
 الجماعً وتحفٌز الطالب على التفكٌر والنماش واالبتعاد عن األسلوب اإلمالئً ألحفظً

 شرائح برنامج عرض الخاصة  لٌمٌة عبر الحاسب اآللً ودعم المحاضرة بالتمنٌات التع
  دٌو.ٌوالف

   البدء بادخال طرٌمة التعلم عن طرٌك حل المشكلة(Problem solving) 
 

 -:العملً طرٌقة التدرٌس

 .ًٌمسم طلبة المرحلة إلى عدة مجامٌع رئٌسٌة, كل مجموعه ٌخصص لها درس عمل 

  عن الموضوع مع طرٌمة إجراء التجربة  ثم ٌبدأ األستاذ التدرٌس العملً بشرح مفصل
ٌبدأ ألطلبه بعد تمسٌم ألمجموعه الرئٌسٌة إلى مجامٌع صغٌرة بإجراء التجربة بأنفسهم 

كذلن ٌموم الطلبة بمنالشة الموضوع و نتائجه من خالل تلن المجامٌع الصغٌرة  وربطه 
   .بالمعلومات النظرٌة وتحت اشراف الكادر التدرٌسً

 

 األولالصف  فً عامة لتدرٌس مادة الكٌمٌاء الطبٌةاألهداف ال

 .الكٌمٌاء بصورة عامهجعل الطالب مدركا لمفهوم علم  -0

 .مدركا للعاللة بٌن علم الكٌمٌاء وعلوم الطب المختلفةجعل الطالب  -7

وبذلن ٌتم استكمال االهداف  لدراسة علم الكٌمٌاء الحٌاتٌة فً الصف الثانًالطالب  تهٌئه -3

 .ومةالمرس

  .فً مضمار الكٌمٌاءوالعملً  ًدعم نشاط الطلبة العلم -4

 جعل الطالب مدركا الهمٌة السالمة الكٌمٌاوٌة  -5

 

 النشاطات االخرى للطلبة فً مادة الكٌمٌاء الطبٌة
 

تشجٌع الطلبة على تمدٌم السمنارات بما ٌموي شخصٌتهم و ٌساهم من خالل المنالشات التً  -0

 دة بشكل اوسع.على فهم الماتحصل 

تشجٌع الطلبة على تمدٌم التمارٌر العلمٌة فً مادة الكٌمٌاء و عاللتها بالطب مما ٌساعدهم على  -7

 لراءة المصادر العلمٌة.

 تشجٌع الطلبة على انجاز البوسترات العلمٌة فً موضوع الكٌمٌاء و عاللته بالطب -3



 المنهاج

 -المواد التً تدرس نظرٌا:

1. Inorganic & Analytical Chemistry.                                                   15 hrs 

2. Organic Chemistry.                                                                           15 hrs 

3. Biochemistry.                                                                                    30 hrs 

 الفصل الدراسي االول

(I) Theoretical lectures(30 hours) 

Subject Week 

Introduction 1 

Isomerism 2 

The International system of Units 
(SIU) 

3 

Stereochemistry 4 

 Atoms and Elements  5 

Alcohols 6 

 Radioactivity and Nuclear Chemistry 7 

Carbonyl Compounds 8 

 Acids, bases & salts of medical 
interests. 

9 

Carboxylic acids & its derivatives 10 

Solutions & methods of expressing 
concentrations.   

11 

Alkaloids 12 

Chelation 13 

Chemistry of Antibiotics 14 

 Colloids chemistry 15 

 

(I) Practical lectures 

Subject Week 

Introduction  1 

Laboratory Safety 2 

Ion Analysis 3 

Titration 4 

Acid base titration 5 



Exam 6 

pH 7 

Organic chemistry 8 

Monosaccharaides 9 

Disaccharides 10 

Polysaccharides 11 

Revision 12 

Revision 13 

Exam 14 

 

 الفصل الدراسي الثاني

(I) Theoretical lectures(45 hours) 

Subject Week 

Sulphur Compounds 1 

Buffer Solutions (pH&Acid-base) 2 

Carbohydrates 3 

Pollution 4 

Carbohydrates 5 

Chelation 6 

Lipids 7 

Chemical Laboratory Safety 8 

Lipids 9 

Proteins 10 

Proteins 11 

Nucleic Acids 12 

Nucleic Acids 13 



Enzymes 14 

Enzymes 15 

 

(I) Practical lectures 

Subject Week 

Amino acids 1 

Amino acids 2 

Exam 3 

Proteins 4 

Proteins 5 

Proteins 6 

Protein precipitation 7 

Exam 8 

Enzymes 9 

Factors affecting enzymes 

activity 

10 

Revision 11 

Revision 12 

Exam 13 

Final Exam 14 

 

 الكٌمٌاء الطبٌة/  االولىمفردات التدرٌس النظري فً السنة 

1. Inorganic & Analytical Chemistry. 

  - Radioactivity & nuclear medicine.                       

  - Acids, bases & salts of medical interests.                                           

  -  The international system of units (SIU).                                              

  -  Buffer (The pH concept, acid-base balance).                                                     

  - Solutions & methods of expressing concentrations.  

  - Colloidal chemistry & biological systems, dialysis & living system.  



  - Chelation & possible applications in medicine.                                    

  - Ions in living system & their importance. 

  - Pollution.                                                                                               

  - Prevention & cure of air pollution.  

  - Chemical safety.                                                      

  

2. Organic Chemistry. 

- Isomerism, stereoisomer  chemistry (optical isomerism & geometrical  

isomerism). A relationship to medical activity of organic compounds & 

living systems.                                                                                    

- Stereochemistry at cyclic systems (steroids).                                         

- Alcohols (Oxidation & toxicity to human).                                            

- The chemistry of carbonyl compounds (aldehydes & ketons). 

- Carboxylic acids & some of their derivatives (urea, amides, esters..).  

- Alkaloids & heterocyclic compounds.                                                    

- The chemistry of antibiotic compound.                                                  

- Sulphur compounds (sulpha drugs).     

                                                   

 

3. Biochemistry.                                                                           

A- Carbohydrates.                                                                                      

- Classification.                                                                                          

- The three dimensional structures of monosaccharides.                          

- The cyclic structures of monosaccharides.                                             

- Disaccharides.                                                                                         

- Mucopolysaccharides & connectives tissues.                                         

- Bacterial cell walls, biological importance of carbohydrates.                

B- Lipids.                                                                                                      

- Classification.                                                                                          

- Biological roles of lipids.                                                                        

- Fatty acids, classification & reactions.                                                   

- Prostaglandins, thromboxanes & leukotrienes.                                       

- Phospholipids, Steroids, sex hormones & oral contraceptives.              

- Plasma lipoproteins & membranes.                                                        

C- Proteins & amino acids.                                                                         

- Classification.                                                                                          

- Reaction of amino acids.                                                                        

- Biological activity of peptides.                                                               



- Determination of amino acids sequences of polypeptides.                     

- Structural levels of proteins.                                                                   

- Globular & fibrous proteins.                                                                   

D- Nucleic acids.                                                                                         

- Classification.                                                                                          

- Role of nucleic acids in protein synthesis.                                            

- Nucleic acids & viruses.                                                                         

E- Enzymes.                                                                                                 

- Definition & Classification.                                                                    

- Factors affecting enzymatic reactions.                                                    

- Enzymes specificity.                                                                               

- Enzymes kinetics & mechanism of action.                                             

- Regulation of metabolic pathways.                                                         

- Enzymes inhibition.                                                                                

- Enzymes in clinical diagnosis.                                                                

- Enzymes & genetic diseases.                                                                  

 المصادر

 Harper Illustrated Biochemistry. 

 Lippincotts Illustrated Reviews Biochemistry. 

 The Chemical Basis of Life . 

 

 تقٌٌم الطلبة

ٌكون تمٌٌم الطلبة من خالل اجراء االمتحانات النظرٌة و العملٌة باإلضافة الى تخصٌص درجة 
 خاصة بنشاطات الطلبة متمثلة بالٌومٌات و كما ٌلً:

 %( وتشمل:01الفصل الدراسً االول)درجة  -0

 % امتحان الفصل الدراسً االول العمل5ً -

 % ٌومٌات العمل7,5ً -

 % ٌومٌات النظري7,5 -

 %(71امتحان نصف السنة بمادة النظري ) -7

 :وتشمل%( 01)لثانًا الدراسً الفصل درجة -3

 العملً لثانًا الدراسً الفصل امتحان% 5 -

 % ٌومٌات العمل7,5ً -

 النظري ٌومٌات% 7,5 -



 %( و ٌشمل:61االمتحان النهائً ) -4

 % امتحان نظري51 -

 %امتحان عمل01ً -

%( 51%( وعلى الطالب الحصول على ما ال ٌمل عن )011وبذلن ٌكون مجموع الدرجة )
 .لغرض النجاح

 

 اسلوب االمتحانات

و التً ٌتم اختبارها بعدة طرق منها اسلوب  الذهنٌة الطلبةتعتمد الٌومٌات على نشاطات  -0
 و اختبارات تعتمد على العصف الذهنًالت حل المشك

 المتعددةتعتمد االمتحانات النظرٌة على انواع مختلفة من االسئلة من ضمنها االختٌارات  -7
و االجابات المصٌرة و ٌتم صٌاغتها بشكل ٌعتمد على اختبار مدى فهم الطالب للمادة و 

 لٌس حفظها

جربة و كذلن لٌاس مدى فهم الطالب تعتمد االمتحانات العملٌة على اختبارات اجراء الت -3
 لمادة النظري بالعملً.

 ٌتم اعداد االسئلة من لبل تدرٌسًٌ المادة و ٌتم مراجعتها من لبل السٌد رئٌس الفرع. -4

 تتوزع درجة االسئلة بشكل متساوي على جمٌع مفردات المنهج. -5

 

 العمل المستقبلً

 % سنوٌا01تحدٌث المنهاج بما ال ٌمل عن  -0

لكترونً ٌتم من خالله اجراء المنالشات العلمٌة مع الطلبة و طرح االسئلة الامة مولع ا -7
 علٌهم

 تشجٌع تدرٌس المجامٌع الصغٌرة بشكل اكبر -3

 

 

 

 

 

 



 الحٌاتٌةالكٌمٌاء مادة  منهاج تدرٌس

 /كلٌة طب نٌنوى ثانًالصف ال

 

  عملً ونظري  اتمستوٌالٌكون التدرٌس على 

 :ألسبوعٌةالساعات اعدد : التدرٌس النظري     

o 3 / فً الفصل األول أسبوعساعات. 

o 3 / فً الفصل الثانً أسبوعساعات. 

o  : ساعة فً العام الدراسً 01المجموع. 

 عدد الساعات األسبوعٌة: التدرٌس العملً:    

o 7أسبوع فً الفصل األول ةساع /. 

o 7أسبوع فً الفصل الثانً ةساع /. 

o  : ساعة فً العام الدراسً 61المجموع. 

 وحدات 2: حدات الدراسٌةعدد الو

 -:النظري طرٌقة التدرٌس   

 -األستاذ فً لاعة المحاضرات مع االلتزام بما ٌلً:المحاضرة ٌدٌرها 

 الصوتً واللغوي الكتابً والرسوم بما ٌعٌن  اللغوي,ج التعامل الصفً ااعتماد منه
 الطالب على الفهم.

 ألستاذ و أسلوب  االستنتاج إشران  الطالب باعتماد أسلوب المنالشة التً ٌرئسها ا
 ألحفظًعن األسلوب اإلمالئً  واالبتعادالجماعً وتحفٌز الطالب على التفكٌر والنماش 

  شرائح برنامج عرض الخاصة  و اآللًبالتمنٌات التعلٌمٌة عبر الحاسب  المحاضرةدعم
  والفدٌو.

 -:العملً طرٌقة التدرٌس

 ل مجموعه ٌخصص لها درس عملً.ٌمسم طلبة المرحلة إلى عدة مجامٌع رئٌسٌة, ك 

 ثم  التجربة إجراء طرٌمة مع الموضوع عن مفصل بشرح العملً التدرٌس األستاذ ٌبدأ 

 بأنفسهم التجربة بإجراء صغٌرة مجامٌع إلى الرئٌسٌة ألمجموعه تمسٌم بعد ألطلبه ٌبدأ

 وربطه  الصغٌرة المجامٌع تلن خالل من نتائجه و الموضوع بمنالشة الطلبة ٌموم كذلن

 .  التدرٌسً الكادر اشراف وتحت النظرٌة بالمعلومات

 
 

 



 الصف الثانً الحٌاتٌةالكٌمٌاء  األهداف العامة لتدرٌس مادة

 .الكٌمٌاء الحٌاتٌةجعل الطالب مدركا لمفهوم علم  .0

مدركا للتفاعالت الحٌوٌه التً تحدث داخل جسم االنسان وعاللتها باالمراض جعل الطالب  .7

 .ل ربط الموضوع بالناحٌة السرٌرٌةمن خال المختلفه

 للعاللة بٌن علم الكٌمٌاء الحٌاتٌة والعلوم الطبٌة األخرى.تنبٌه الطالب  .3

  .جعل مادة الكٌمٌاء الحٌاتٌة مهمة فً دعم االختصاصات األخرى .4

ودفع األطباء إلكمال دراستهم العلٌا فً الحٌاتٌة فً مضمار الكٌمٌاء   ًدعم نشاط الطلبة العلم .5

  .المجالهذا 

  .إعداد كوادر علمٌة من األطباء ٌؤمنون بأهمٌة دراسة مادة الكٌمٌاء الحٌاتٌة كأحد العلوم األساسٌة .6

جعل الطالب ٌفهم بصورة دلٌمة دور مختبر الكٌمٌاء السرٌرٌة فً حٌاته الوظٌفٌة منذ اول ٌوم  .2

 ٌعمل فٌه كطبٌب.

عامل مع المرٌض بصورة مهنٌة خاصة جعل الطالب فً اول ٌوم عمله كطبٌب ان ٌفهم كٌفٌة الت .2

 من ناحٌة جمع النماذج المختبرٌة منه.

جعل الطالب مدركا بضرورة التغذٌة الصحٌحة و التهدٌدات الصحٌة خاصة فٌما ٌخص الكٌمٌاء  .0

 الحٌاتٌة السرٌرٌة.

 

 النشاطات االخرى للطلبة فً مادة الكٌمٌاء الطبٌة
 

ا ٌموي شخصٌتهم و ٌساهم من خالل المنالشات التً تشجٌع الطلبة على تمدٌم السمنارات بم -0

 على فهم المادة بشكل اوسع.تحصل 

تشجٌع الطلبة على تمدٌم التمارٌر العلمٌة فً مادة الكٌمٌاء و عاللتها بالطب مما ٌساعدهم على  -7

 لراءة المصادر العلمٌة.

 عاللته بالطبتشجٌع الطلبة على انجاز البوسترات العلمٌة فً موضوع الكٌمٌاء و  -3

 

 

 

 المنهاج

 الفصل الدراسي االول

(II) Theoretical lectures(45 hours) 

Subject Week 

Enzymes 1 

Enzymes 2 

Biologic Oxidation 3 

Respiratory Chain 4 



Carbohydrate Metabolism 5 

Carbohydrate Metabolism 6 

Carbohydrate Metabolism 7 

Vitamins 8 

Vitamins 9 

Vitamins 10 

Lipid Metabolism 11 

Lipid Metabolism 12 

Lipid Metabolism 13 

Lipid Metabolism 14 

Lipid Metabolism 15 

 

(II) Practical lectures 

Subject Week 

Introduction 1 

Types of specimen 2 

Urine Examination 3 

Urine Examination 4 

Spectrophotometer 5 

Calibration Curve 6 

Albumin 7 

Glucose 8 

Calcium 9 

Phosphorus 10 

General Revision 11 

General Revision 12 

Examination 13 

Examination 14 

 

 الفصل الدراسي الثاني

(II) Theoretical lectures(45 hours) 

Subject Week 

Nucleic Acids 1 

Nucleic Acids 2 



Nucleic Acids 3 

Protein Metabolism 4 

Protein Metabolism 5 

Protein Metabolism 6 

Hormones 7 

Hormones 8 

Hormones 9 

Hormones 10 

Hemoglobin & Porphyria 11 

Hemoglobin & Porphyria 12 

Hemoglobin & Porphyria 13 

Miscellaneous Subjects 14 

Miscellaneous Subjects 15 

 

(II) Practical lectures 

Subject Week 

Serum Protein Electrophoresis 1 

Lipid Profille  (1) 2 

Lipid Profile (2) 3 

P.C.R 4 

Urea 5 

Creatinine 6 

Transaminase (1) 7 

Transaminase (2) 8 

Alkaline Phosphatase 9 

Bilirubin 10 

General Revision 11 

Examination 12 

General Revision (1st & 2nd 
Semester) 

13 

Final Examination 14 

 

 

الكٌمٌاء الحٌاتٌة/  الثانٌةمفردات التدرٌس النظري فً السنة   



1. Nucleic Acids. 
  - Nucleic bases, nucleosides & nucleotides.                                            

  - Synthetic nucleotide analoge, polyneocleotides, DNA.                       

  - DNA melting, supercoiled DNA, replication & transcribtion. 

  -  RNAs.                                                                                                 

  - Nucleic acid metabolism, hyperuricemia & other disorders. 

  - DNA organization, replication & repair, recombination of DNA.      

  - Protein biosynthesis, amino acid codon, mutation.                             

  - Factors affecting protein synthesis, posttranslational process.             

 

2. Biologic oxidation. 
-Definition, oxidases & dehydrogenases.                                               

            --  Hydroperoxidases   &  oxygenases.                                                         
3. Oxidative phosphorylation. 
  - Mitochondria, components of respiratory chain.                                  

  - Mechanism of respiratory chain, chemiosmotic theory.                       

  - ATP synthase enzyme, inhibition of respiratory chain.                        

  - Substrate shuttles, creatine phosphate shuttle, clinical aspect.             

 

4. Micronutrients.                                                                
  - Introduction, definition & classification of vitamins.                           

  - Lipid soluble vitamins: vitamin A.                                                       

  - Lipid soluble vitamins: vitamin D.                                                       

  - Lipid soluble vitamins: vitamins E & K.                                              

  - Water soluble vitamins: vitamins B1 & B2.                                         

  - Water soluble vitamins: vitamins B3 & B5. 

- Water soluble vitamins: vitamins B6 & B7.                                         

  - Water soluble vitamins: vitamin B9.                                                    

  - Water soluble vitamins: vitamins B12 & C.                                         

  - Minerals.                                                                                               
5.  Carbohydrate Metabolism.                                             

- Introduction, definition & classification of carbohydrates.                  

- Glycolysis.                                                                                          

-  Citric Acid Cycle {Krebs cycle, Tricarboxylic Acid Cycle}.            

- Glycogen metabolism: Glycogenesis.                                                  

- Glycogen metabolism: Glycogenlysis.                                                 

- The pentose phosphate pathway.                                                          

- Uronic acid pathway- Metabolism of other hexoses. 

- Gluconeogenesis. 

- Diabetes mellitus.                                                                                 

 

6. Lipid Metabolism.                                                             
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 تقٌٌم الطلبة

ٌكون تمٌٌم الطلبة من خالل اجراء االمتحانات النظرٌة و العملٌة باإلضافة الى تخصٌص درجة 
 خاصة بنشاطات الطلبة متمثلة بالٌومٌات و كما ٌلً:

 %( وتشمل:01درجة الفصل الدراسً االول) -0

 % امتحان الفصل الدراسً االول العمل5ً -

 ومٌات العملً% 7,5ٌ -

 % ٌومٌات النظري7,5 -

 %(71امتحان نصف السنة بمادة النظري ) -7

 :وتشمل%( 01)لثانًا الدراسً الفصل درجة -3

 العملً الثانً الدراسً الفصل امتحان% 5 -



 % ٌومٌات العمل7,5ً -

 النظري ٌومٌات% 7,5 -

 %( و ٌشمل:61االمتحان النهائً ) -4

 % امتحان نظري51 -

 %امتحان عمل01ً -

%( 51%( وعلى الطالب الحصول على ما ال ٌمل عن )011جموع الدرجة )وبذلن ٌكون م
 لغرض النجاح

 اسلوب االمتحانات

تعتمد الٌومٌات على نشاطات الطلبة الذهنٌة و التً ٌتم اختبارها بعدة طرق منها اسلوب  -0
 حل المشكالت و اختبارات تعتمد على العصف الذهنً

فة من االسئلة من ضمنها االختٌارات المتعددة تعتمد االمتحانات النظرٌة على انواع مختل -7
و االجابات المصٌرة و ٌتم صٌاغتها بشكل ٌعتمد على اختبار مدى فهم الطالب للمادة و 

 لٌس حفظها

تعتمد االمتحانات العملٌة على اختبارات اجراء التجربة و كذلن لٌاس مدى فهم الطالب  -3

او اسلوب  OSPEحانات الشفوٌه او بطرق مختلفه كاجراء االمت لمادة النظري بالعملً

 .حل المشكالت

 ٌتم اعداد االسئلة من لبل تدرٌسًٌ المادة و ٌتم مراجعتها من لبل السٌد رئٌس الفرع. -4

 تتوزع درجة االسئلة بشكل متساوي على جمٌع مفردات المنهج. -5

 

 العمل المستقبلً

 % سنوٌا01تحدٌث المنهاج بما ال ٌمل عن  -0

م من خالله اجراء المنالشات العلمٌة مع الطلبة و طرح االسئلة الامة مولع الكترونً ٌت -7
 علٌهم

 تشجٌع تدرٌس المجامٌع الصغٌرة بشكل اكبر -3

 

 

 

 


