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وصف الربنامج االكادميي
يوووفر وصووف البرنووامج األكوواديمي هووذا ايجووازا مقتضوويا ألهووم خصووائص البرنووامج ومخرجووات الووتعلم المتوقعووة موون
الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فورص المتاحوة  .ويصواحب وصوف لكول مقورر
ضمن البرنامج.

جامعة البصرة
كلية الطب
فرع الكيمياء والكيمياء الحياتية

 -1المؤسسة التعليمية
 -2القسم الجامعي  /المركز
 -3اسم البرنامج األكاديمي
 -4اسم الشهادة النهائية
 -5النظام الدراسي
سنوي  /مقررات  /اخرى
 -6برنامج االعتماد المعتمد
 -7المؤثرات الخارجية االخرى
 -8تاريخ إعداد الوصف

بكالوريوس طب وجراحة عامة
سنوي

2020/9/1

 -9أهداف الربنامج األكادميي
يسعى الفرع بان يكون معروفا" ومتميزا" في حقل الكيمياء الحياتية والكيمياء السريرية في البصرة خاصة والعراق
بصورة عامة وذلك عن طريق تدريس وتعليم هذه المواد لطلبة الكليات الطبية والكليات االخرى الساندة ,وإعداد خريجين مؤهلين
مهنيا" و أكاديميا" للقيام بالعمل المختبري والتشخيصي المتقدم في المؤسسات الصحية و كذلك المهام التعليمية في المؤسسات
األكاديمية.

 -10خمرجات الربنامج املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف املعرفية

أ -1تدريب الطلبة على كيفية التعرف على المركبات الكيميائية العضوية وغير العضوية بالتركيز على المواضيع ذات
العالقة من الناحية الطبية.
أ -2تزويدهم بمعلومات كافية تمكنهم من فهم ما يجري من التفاعالت الحيوية في جسم االنسان على المستوى الجزيئي.
أ -3اجراء تطبيقات عملية للعمليات االيضية في جسم االنسان.
أ -4تبيان األمراض والحاالت السريرية الناتجة عن اضطرابات العمليات االيضية في جسم األنسان.
أ -5تبيان الطرق البايوكيمياوية المستخدمة في تشخيص بعض االمراض.
أ-6

ب -األهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج
ب - 1معرفة التحاليل البايوكيمياوية التي من الضروري إجرائها للحاالت المرضية المعينة وصوال" للتشخيص السريري الدقيق.
ب - 2تدريس مواد الكيمياء الطبية والكيمياء الحياتية والكيمياء السريرية لطلبة كلية الطب في الدراسات االولية ,أضافة لطلبة
الدراسات االولية في كليات الصيدلة وطب االسنان  /جامعة البصـرة.
ب - 3تدريس مواد الكيمياء الحياتية والكيمياء السريرية لطلبة الدراسات العليا في كلية الطب  ,أضافة لطلبة الهيئة العراقية
لالختصاصات الطبية والمجلس العربي لالختصاصات الطبية.
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طرائق التعليم والتعلم

المحاضرات النظريةالدروس العملية الدروس اإللكترونية -تعليم المجاميع القصيرة

طرائق التقييم
 التقييم اليومي االمتحانات التجريبية والتقويمية االمتحانات العملية امتحانات نصف السنة -االمتحانات النهائية

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1تعزيز الجوانب القيمية واألخالقية للطبيب في التعامل مع المريض
ج -2إبراز الجوانب اإلنسانية لمهنة الطب في مختلف التخصصات الطبية.
ج- 3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم
المحاضرات النظريةالدروس العمليةطرائق التقييم
 التقييم اليومي االمتحانات التجريبية و التقويمية امتحانات نصف السنة -االمتحانات النهائية

د -املهارات العامة والتأهيلية املنقولة(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وااتطور الشخصي)
د - 1معرفة التحاليل البايوكيمياوية التي من الضروري للحاالت المرضية المعينة وصوال" للتشخيص السريري الدقيق.
د - 2معرفة التحاليل البايوكيمياوية الضروري للحاالت المرضية الطارئة.
د -3إبراز أهمية دقة نتائج التحاليل المختبرية.
د-4
طرائق التعليم والتعلم

المحاضرات النظريةالدروس العملية الدروس اإللكترونية -تعليم المجاميع القصيرة

طرائق التقييم

امتحانات تجريبية
امتحانات تقويمية
امتحانات عملية
امتحان نصف السنة
امتحان نهاية السنة
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 -11بنية الربنامج
املرحلة

الدراسية

المر حلة
األولى

رمز املقرر او
املساق

اسم املقرر او املساق

الساعات املعتمدة

الكيمياء الطبية
الكيمياء الحياتية

نظري
30
30

عملي
30
30

الكيمياء الحياتية

60

90

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة
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 -12الشهادات والساعات
املعتمدة

درجة البكالوريوس  /تتطلب
( س) ساعة وحدة معتمدة

المرحلة
الرابعة

 -13التخطيط للتطور الشخصي
يسهم اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في المجاالت البحثية واالستشارية للفروع العلمية االخرى في كلية الطب وكليات الجامعة األخرى ,
وأيضا" الى الدوائر والمؤسسات الصحية في محافظة البصرة بما يتعلق االمر في مجال الكيمياء الحياتية السريرية والتحليالت المختبرية.

 -13معيار القبول ( وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد )
 القبول المركزي – للدراسات الصباحية التقديم المباشر للدراسات المسائية – حسب المعدل والمنافسة -15أهم مصادر املعلومات عن الربامج

 -1الكتب العلمية المقررة:
أ -الكيمياء الطبيةChemical Basis of Life :
ب -تاكيمياء الحياتيةLippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry :
 -2البحوث والدراسات المنشورة.
 -3المواقع العلمية التخصصية الرصينة على شبكة االنترنت.
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