
 
 

      

    
   1 الصفحة  

 نموذج وصف المقرر  

  

  وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة  

  ؛البرنامج.
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  اسم / رمز المقرر .3  نظري    –اجهزة مختبرية 

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج  

  الفصل / السنة .5 2021-2020 

 الكلي _عدد الساعات الدراسية   .6  ساعة  60
  

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  رشا ابراهيم .  م.م  /5-3-2021

  أهداف المقرر .8

 التعرف على انواع المجاهر االلكترونية والضوئية   .1

 التعرف على الموازين وانواعها   .2

 التعرف على اجهزة التحليل الطيفي   .3

 الحاضنة واالفران وجهاز الطرد المركزي التعرف على  .4

 التعرف على االلكتروفورسز  .5

 10.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 



 
 

      

    
   2 الصفحة  

 

  األهداف المعرفية   -أ

- 2يتعرف الطالب على االجهزة الطبية  أ -1أ
  -3تعرف الطالب على كيفية  االجهزة الطبية  أي

  يتعرف الطالب على الطبية 

  -5أ  الطفيليات الطبية يتعرف الطالب على دورة حياة  -4أ

   -6أ  يتعرف الطالب على عوائل الطفيليات الطبية 

  يتعرف الطالب على معالجة الطفيليات الطبية 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 3يكتسب الطالب مهارة استخدام الجهاز ب  - 1ب 
  يكتسب الطالب مهارة على استخدام االجهزة      -

  طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام  -2 المحاظرات  -1

Data show  

 استخدام الكومبيوتر    -3

  

  طرائق التقييم      

  quizzesامتحانات قصيرة  -1

    امتحانات فصلية و سنوية  -2

 حلقات دراسية ( سمنارات)   -3

  

- 1األهداف الوجدانية والقيمية  ج -ج
 عمل بروح الفريق الواحد   ي

- 3يلتزم باخالقيات المؤسسة الجامعية  ج-2ج
 ستقبل ويتقبل المعرفة  ي

 يحس الطالب بما يعانيه المريض    -4ج

   

  طرائق التعليم والتعلم     

  المحاظرات النظرية والعملية  -1

 تدريب الطلبة في المختبرات و المستشفيات   -2

  

  طرائق التقييم    



 
 

      

    
   3 الصفحة  

  والنهائية االمتحانات الفصلية  -1

  quizzesاالمتحانات اليومية القصيرة   -2

  

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

 ينمى عمل الطالب في المختبرات   -1د 

-3يكتسب الطالب القدرة على جمع وحفظ العينات  د -2د 
  القدرة على التشخيص كتسب الطالب ي

   



 
 

      

    
   4 الصفحة  

 

  بنية المقرر   . 11 

مخرجات التعلم    اسم الوحدة / أو الموضوع  طريقة التعليم   طريقة التقييم 

  المطلوبة

  األسبوع  الساعات 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 General introduction 

  
 1  2    الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Microscopy  2     الطالب يفهم الموضوع   

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

  
 Brightfield microscope 

  
 Simple microscope 

 Compound microscope 

  
Parts & principle of the  

microscope 
Illumination,  

Magnification and  

resolution 
 Setting up & uses 

 Care & safety 

  

 2  2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Phase Contrast  

microscopy 
 Darkfield microscopy 

  
 Fluorescent microscope 

 Parts & principle 
 Setting up & uses  

Care & safety 

 3  2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Electron Microscope 
 Parts & principle 
Magnification &  

resolution 
 Uses 

 Tutorial sheet 

 4  2     الطالب يفهم الموضوع 



 
 

      

    
   5 الصفحة  

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Spectroscopy  2     الطالب يفهم الموضوع   

 quizzes   محاضرات 

معروضة   

 power بشكل

point 

BEER – LAMBERT  
 LAW 

  

 5  2     الطالب يفهم الموضوع 

 

ومحاضرات  

  مكتوبة
    

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Photometer &  
 Spectrometer 

 Parts & Principle  

Uses 

 6  2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Spectrophotometer 
 Parts & principle 

setting up &  
 Calibration 

 Uses and care 
 Tutorial sheet 

 7  2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Separation equipment  2     الطالب يفهم الموضوع  Week 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Overview 

  
 8  2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Centrifugation 
Parts & principle of the  

centrifuge 
 Setting up 

 Types & Uses 
 Care and safety 

  

 10-9  2     الطالب يفهم الموضوع 



 
 

      

    
   6 الصفحة  

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Chromatography 

apparatus  
 (chromatograph) 
 Principle & types 

 Paper chromatography 
Thin layer  

chromatography 
Column  

chromatography 
  

 12-11  2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Electrophoresis 

electrophoresis  

apparatus 
 Principle & Uses 
 Care and safety 

  

 14-13  2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 بشكل  معروضة 

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Filtration apparatus  2     الطالب يفهم الموضوع   

 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Types & Uses of the  

filters 
  

 15  2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Equipment for  

culturing  organisms 
   2    الطالب يفهم الموضوع 



 
 

      

    
   7 الصفحة  

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Microbiological safety  

cabinet 
 Types of safety cabinet 

 Principle & Uses 
Maintenance of safety  

cabinet 
 Incubator 

 Types of incubators 
Principle & Uses, Care  

of incubator 
Pipettes, Bunsen  

 Burner 
 Water bath & Dry oven 

 Principle & uses  

Tutorial sheet 

 16-19  2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Sterilization &  
 Decontamination 

   2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Autoclave 
 Principle & Uses 
 Care and safety 
 Tutorial sheet 

  

  

 20  2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Molecular Biology  

equipment 
 Week  2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 General introduction 
 PCR machine 
Hybridisation  

equipment 
DNA sequencing   

machine 
 UV transilluminator 

 Care & safety 
 Tutorial sheet 

  

 24-21  2     الطالب يفهم الموضوع 

 



 
 

      

    
   8 الصفحة  

 quizzes   محاضرات 

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Automated analysers 

  
   2     الطالب يفهم الموضوع 

 quizzes   محاضرات 

 بشكل  معروضة 

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Continuous flow  

analysers 
Centrifugal analysers     
               Principle &  

uses 
 Discrete auto analysers 
 Dry chemical analysers 

 Tutorial sheet 

  

 30 – 25  2     الطالب يفهم الموضوع 

  البنية التحتية   . 12   

  الكتب المقررة المطلوبة  ـ1    

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2  املصادر لكل مادة مقررة  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                اجملالت العلمية يف االختصاص   

  ( المجالت العلمية , التقارير..., .  )

االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع   االنرتنيت    

....  

      

  خطة تطوير المقرر الدراسي   . 13   

      

  زيارة المختبرات التعليمية  -1

  زيارة المختبرات التعليمية  -2

 القاء سمنرات من قبل الطلبة  -3

  

  

  

      

 


