مقرر الكيمياء السريرية الفرقة الثانية:
اسم المادة :الكيمياء السريرية

Course title: Clinical Chemistry

الرمز 3322 :كم س 3342 ،كم س

الفترة الدراسية 2 :و4

مدة المقرر 23 :اسبوع

Intended term : 3,4
Course duration: 30 weeks

عدد ساعات النظري 4 :ساعة

- Lectures : 4 hours

عدد ساعات العممي 6 :ساعة

- Practical: 6 hours

عدد ساعات االتصال053 :ساعة

Total contact hours: 150 hours

الساعات المعتمدة 6 :ساعة

Course credit: 6 hours

الرمز 3322 :كم س  3302 ،كم س
وصف المادة:
تعىن بدراسة العمليات االستقالبية و احليوية يف حالة ادلرض كالسكري مثالً و معرفة الفحوصات اذلامة يف تشخيص وظائف
الكلى و الكبد و الغدد.
األدهاا الاام للمادة:
عند هناية الكوورس ادلقورر يكوون البالود اوادراً علو عدا معحوص الفحوصوات ادلعمليوة ادلختلوة بقسوص الكيميوا السوريرية وتشوغي معحوص
االجهزة بالقسص.
األدهاا الااص للمادة:
 .1فهص ادللبلحات وادلقدمة العامة اخلاصة بالكيميا السريرية.
 .2التعرف على وظائف األعضا ادلختلفة يف اجلسص (الكل  ،الكبد).
 .3ادلقدرة على تعريف ،وتلنيف ،وصناعة ،وإجادة طرق اياس سوائ اجلسص ادلختلفة.
 .4عم التقنيات الببية األولية واألساسية ادلستخدمة يف الكيميا السريرية
 .5فهص أساسيات الكيميا العضوية يف اجلسص البشري
 .6تنفيذ إجرا ات السالمة يف معم الكيميا السريرية
 .7عم معحص الفحوص الكيميائية دلختلف العينات
 .8تشغي األجهزة ادلختلفة يف معم الكيميا السريرية

:مفردات المادة
Term I:
 Introduction I & II [Terminology, Definitions]
 Variation in health and disease
 Preparation of solutions I & II [molar, normal, percentage, buffer,
standards]
 Units in chemical pathology lab [conventional & SIU]
 Hazards in chemical pathology lab and the first aid I, II, & III
 Collection and preservation of samples
 Colorimeter [parts, applications, Beer's and Lambert's law]
 Spectrophotometer
Term II:
 Renal function tests I [introduction, physiology of renal system, physiology
and anatomy of the kidney and nephrons, urine formation ]
 Urine analysis
 Liver function tests [introduction, physiology and anatomy of the liver,
bilirubin formation, estimation of bilirubin ]
 Plasma protein
 Carbohydrates [definitions, classification, metabolism, estimation of glucose
in urine and blood]
Instructional methods:
1- Lectures
2 - Lab. practical
3- Tutorials
4- Seminars
5- Assignments and Reports

طرق تذريس المادة
 محاضرات-0
 دروس عملية-3
 حلقات نفاش-2
 سمنارات-4
 ملخصات وتقارير-5

:القياس وتقييم
 تقييم اعمال السنة% 33

 امتحان نهائي% 83

:االمتحان النهائي
% 53 نظري
% 53 عممي

References:
1. Murray RK.Harper's Biochemistry.23rd edition.Lange Medical 1993.
2. Stryer L. Biochemistry.4th edition. Freeman 1995.
3. Zilva JF, Pannell PR .Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment.5th edition. Arnold
1990.
4. Michael LB. Edward PF.Clinical Chemistry .5th edition .Lippincott Williams
& Wilkins 2004.
5. Monica CR, Medical Laboratory Manual for Tropical Countries volume
1.Cambrige 1999.

مقرر الكيمياء السريرية الفرقة الثالثة:
اسم المادة :الكيمياء السريرية

Course Title: Clinical Chemistry

الرمز 2352 :كم س  2362 ،كم س

الفترة الدراسية5 :و6

مدة المقرر 23 :اسبوع

عدد ساعات النظري 4 :ساعة
عدد ساعات العممي 6 :ساعة

عدد ساعات االتصال 053 :ساعه

الساعات المعتمدة 6 :ساعة

Intended term : 5,6
Course duration: 30 weeks
- Lectures : 4 hours
- Practical: 6 hours
Total Contact hours: 150hours
Course credit: 6 hours

الرمز 2302 :كم س  2302،كم س
وصف المادة:
تعىن بدراسة النحص احليوية ادلختلفة يف حالة اللحة و ادلرض و الكشف عنها خمربياً بالبرق احلديثة ادلتقدمة.
األدهاا الاام للمادة:
عند هناية الكورس ادلقرر يكون البالد اادراً عل عدا معحص الفحوصات ادلعملية ادلختلة بقسص الكيميا السريرية وتشغي معحص
االجهزة بالقسص
أدهاا الااص للمادة:
 .1فهص ادللبلحات وادلقدمة العامة اخلاصة بالكيميا السريرية
 .2التعرف على وظائف األعضا ادلختلفة يف اجلسص (القلد)
 .3ادلقدرة على تعريف ،وتلنيف ،وصناعة ،وإجادة طرق اياس سوائ اجلسص ادلختلفة
 -2عم التقنيات الببية األولية واألساسية ادلستخدمة يف الكيميا السريرية
 -3فهص أساسيات الكيميا العضوية يف اجلسص البشري
 -4تنفيذ إجرا ات السالمة يف معم الكيميا السريرية
 -5عم معحص الفحوص الكيميائية دلختلف العينات
 -6تشغي األجهزة ادلختلفة يف معم الكيميا السريرية
 -7ادلقدرة على التعام مع ادلرضى و مرافقيهص ببريقة انسانية

Course Contents

Term I:
 Carbohydrates II
 Renal function tests II
 Liver function tests II
 24 hours urine protein
 Water
 Electrolytes [Na, K, Ca, P]
 Flame photometer
 Kinetic methods

Term II:
 Enzymology I [definitions, chemistry, functions, phosphatases, cardiac enzymes,
liver enzymes]
 Lipids and lipoproteins I [definitions, functions, classification, chemistry,
cholesterol, TG, lipoproteins]
 Cerebrospinal fluid
 pH meter
 Refractometer

Instructional methods:
1- Lectures
2 - Lab. practical
3- Tutorials
4- Seminars
5- Assignments and Reports

طرق تذريس المادة
 محاضرات-0
 دروس عملية-3
 حلقات نفاش-2
 سمنارات-4
 ملخصات وتقارير-5

:طرق القياس وتقويم
 تقييم اعمال السنة% 20

 امتحان نهائي% 80

االمتحان النهائي
% 40 نظري

% 50 عممي

References:
1. Murray RK.Harper's Biochemistry.23rd edition.Lange Medical 1993.
2. Stryer L. Biochemistry.4th edition.Freeman 1995.
3. Zilva JF, Pannell PR .Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment.5th
edition. Arnold 1990.
4. Michael LB. Edward PF.Clinical Chemistry .5th edition .Lippincott Williams
& Wilkins 2004.
5. Monica CR, Medical Laboratory Manual for Tropical Countries volume
1.Cambrige 1999.

مقرر الكيمياء السريرية الفرقة الرابعة:
اسص ادلادة :الكيميا السريرية -كورس متقدم

Course title: Clinical chemistry advanced
course

الفرتة الدراسية7 :و8

Intended term : 7, 8

مدة ادلقرر 33 :أسبوع

Course duration: 30 weeks

عدد ساعات النحري 8 :ساعات

- Lectures : 8 hours

عدد ساعات العمل  12 :ساعات

- Practical: 03Hours

تدريد ميداين 8 :ساعات
عدد ساعات االتلال 783 :ساعة
الساعات ادلعتمدة 23 :ساعة ()8+4+8

- In-service training: 8 Hours
Total contact hours: 783 Hours
)Course credit: 20 Hours (8+4+8

وصف المادة:
تعىن بدراسة العمليات االستقالبية و أمراض عيوب االستقالب و اختالل التوازن احلمض و القاعدي يف اجلسص و أيضاً دالالت
أورام السرطان و البرق ادلتقدمة للكشف عنها يف ادلخترب و مراكز األحباث.
األدهاا الاام للمادة:
عند هناية الكوورس ادلقورر يكوون البالود اوادراً علو عدا معحوص الفحوصوات ادلعمليوة ادلختلوة بقسوص الكيميوا السوريرية وتشوغي معحوص
االجهزة بالقسص
األدهاا الااص للمادة:
 .1فهص ادللبلحات وادلقدمة العامة اخلاصة بالكيميا السريرية
 .2التعرف على وظائف األعضا ادلختلفة يف اجلسص ( ،اجلهاز اذلضم  ،اجلهاز التناسل )
 .3ادلقدرة على تعريف ،وتلنيف ،وصناعة ،وإجادة طرق اياس سوائ اجلسص ادلختلفة
 .4عم التقنيات الببية األولية واألساسية ادلستخدمة يف الكيميا السريرية
 -2فهص أساسيات الكيميا العضوية يف اجلسص البشري
 -3عم معحص الفحوص الكيميائية دلختلف العينات
 -4تشغي األجهزة ادلختلفة يف معم الكيميا السريرية
 -5ادلقدرة على التعام مع ادلرضى و مرافقيهص ببريقة انسانية

Course Contents
Term I:

 Quality assurance
 Normal range
 Application of new method in the lab
 Enzymology II
 Lipids and lipoproteins II
 Acid base balance
 Electrophoresis
 Hb A1c
 Calculi
 Nephelometry
 Atomic absorptiometry
 Gastrointestinal tract

Term II:
 Endocrinology
 Automation
 Vitamins
 Osmometer
 Radioimmune assay
 Toxicology
 Chromatography
 Tumor marker
 Inborn errors of metabolism

INSTRUCTIONAL METHODS:
1- Lectures
2 - Lab. practical
3- Tutorials
4- Seminars
5- Assignments and Reports

طرق تذريس المادة
 محاضرات-0
 دروس عملية-3
 حلقات نفاش-2
 سمنارات-4
 ملخصات وتقارير-5
Evaluation :طرق القياس و التقويم
: ) و تشم%83(  امتحانات هنائية-0
%43  امتحان حتريري% 53  امتحان عمل%13  امتحان شفوي: ) وتشم%23(  أعمال السنة-2
 كتابة ادللخلات والتقارير اختبارات دورية-

References:
1. Murray RK.Harper's Biochemistry.23rd edition. Lange Medical 1993.
2. Stryer L. Biochemistry.4th edition.Freeman 1995.
3. Zilva JF, Pannell PR. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment.5th
edition. Arnold 1990.
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