نبذة عن فرع الكيمياء الحياتية
يعتبر فرع الكيمياء الحياتية واحدا من أهم الفروع الطبية األساسية في كلية الطب ،وقد كان هذا
الفرع موحدا مع فرع الفسلجة منذ تأسيس كلية الطب بالموصل تحت اسم فرع الفسلجة والكيمياء
الحياتية.
وفي عام  1791انشطر فرع الفسلجة و الكيميااء الحياتياة ليكاون فارعين هماا فارع الكيميااء الحياتياة
وفرع الفسلجة الطبية .ويضم هذا الفارع عاعبتين هماا عاعبة الكيميااء الطبياة والكيميااء الحياتياة ومان
خاللهما يتم تدريس طلبة الدراسات األولية وطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) .
أما فيما يخص الدراسات العليا فاي الفارع تام اللباور لدراساة الماجساتير ألور مارع فاي فارع الكيميااء
الحياتيااة فااي العااام الدراسااي  1791-1791عناادما تاام قبااور  3طلبااة لدراسااة الماجسااتير فااي الكيمياااء
الحياتية الطبية .ومنذ ذلك الحين تواصل قبور الطلبة ولحد هذه السنة وقد عمل اللبور خريجي كليات
الطب .
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وقد بلغ عدد المتخارجين لحاد هاذا العاام حاوالي  16خاري منتشارين فاي مختلاك الكلياات األخار فاي
جامعتنا وفي غيرها من الجامعات كما تام رفاد مختبارات ال احة بخريجاي فرعناا مان الاذين ح الوا
على عهادع الماجستير.
أما دراسة الدكتوراه فلد تم اللبور فيها ألور مرع في فرع الكيمياء الحياتية فاي العاام الدراساي -2661
 2669وقاد كااان اللبااور ل ال اة ماان الطلبااة تخرجااوا جميعاا عااام 2616وتاام قباور طااالبين خاارين للعااام
 ، 2611-2616كماااا يلاااوم بعااار أعضااااء فااارع الكيميااااء الحياتياااة بتااادريس طلباااة الدراساااات العلياااا
(الماجسااتير والاادكتوراه والبااورد العراقااي) موضااوعي الكيمياااء الحياتيااة المتلاادم والكيمياااء السااريرية،
والغاية من ذلك تعليم الطلبة المزيد من التفاعالت الطبيعياة الحاصالة فاي عماوم وفاي خ او الجسام
والحاالت المرضية الناتجة عن الخلل في التفااعالت الكيميايياة فاي أي عضاو مان أعضااء الجسام .وقاد
ساهم منتسبو الفرع بتدريس طلبة الدراسات االولية لمادع علم الكيمياء الحياتية والكيمياء السريرية فاي
عدد من كليات المجموعاة الطبياة لجامعاة الموصال او بكلياات جامعاات أخار وكلياات الطاب بجامعاة
صالح الدين في اربيل جامعة تكريت .وقد كان لهاذا الفارع ن ايب كبيار فاي تادريس طلباة الماجساتير
والدكتوراه والبورد العراقاي فاي مختلاك فاروع وعاعب كلياة الطاب بجامعتناا منهاا فارع طاب المجتماع
وفرع األمراض وفرع الفسلجة وفرع األدوية وفرع التشريح إضافة إلى طلبة البورد العراقي .

أهداف الفرع
إعطاااء المعلومااات وجعلهااا فااي متناااور أياادي الطلبااة فيمااا يخااص ايااادع تعليمها م ومهاااراتهم
وقدراتهم في جميع مواضيع الكيمياء العامة والحياتية وجميع االخت اصات الكيمايية األخر .
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المالك التدريسي لفرع الكيمياء الحياتية
الشهادة

ت

االســــــــــــــــم

.1

أ .رعد يحيى محمد الحمداني

ماجستير -رئيس الفرع

.2

أ.م .احمد يحيى دالل باشي

ماجستير  -مقرر الفرع

.3

أ.د .أكرم جرجيس احمد

.4

أ .جنان محمد جميل ياسين

ماجستير

.1

أ.م.د .حازم عالوي محمد الشاهري

دكتوراه

.1

م .زينب محمد علي الهاشمي

ماجستير

.9

م .لمى صالح الين عبد العزيز النوري

ماجستير

.1

م.د .سحر بشير عزيز الصميدعي

.7

م .سمر محمد يحيى سليمان الصباغ

ماجستير

.16

م.د .سرى خير الدين محي الدين ذنون

دكتوراه

.11

م .امجد حازم عبد مصطفى النعيمي

ماجستير

.12

م.م .عمر محمد يحيى نجم الخليل

ماجستير

.13

م.م .احسان حسن طه حسين الدباغ

ماجستير

.14

م.م .صبا خيري صالح داؤد جلميران

ماجستير

.11

م.م .عمر اكرم جرجيس

ماجستير

.11

م.م .رغد خليل ابراهيم

ماجستير

زميل الكلية الملكية البريطانية ( الباثولوجي)

بورد
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