
 
 

      

    
   1 الصفحة  

 نموذج وصف المقرر  

  وصف المقرر

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

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

  ؛رنامج.الب

  

  

  المؤسسة التعليمية .1  الكوت الجامعةكلية 

  القسم العلمي  / المركز .2 قسم تقنيات المختبرات الطبية 

  اسم / رمز المقرر .3 االنسجة  )Human histology( - نظري 

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج

  الفصل / السنة .5 2020- 2021  

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6 ساعة   60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 م.م.رفل فراس  د.سجى حسين + /  1/1/2021

المقرر  .8 باالجهزة       أهداف  الطالب  تعريف  الى  والتشريح  االنسجة  درس  يهدف 

 . الجسمية المختلفة 

  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  . 10

  األهداف المعرفية   -أ

ائف اعضاء الجسم واالنسجة المختلفة في الحالة الصحية االعتيادية  ظو -1أ

 انسجة الجسم المختلفة    -2

  اهمية السوائل الجسمية مثل الدم واللمف لحياة االنسان   -3

  



 
 

      

    
   2 الصفحة  

  تعليم الطالب طرق تهيئة المقاطع النسيجية الخاصة  -

  يصبح الطالب ملما في نهاية العام الدراسي بمكونات الجسم المختلفة -

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 2ب تعليم الطالب على االلتزام داخل المختبر واحترام األستاذ والزمالء فيما بينهم    –  1ب 

 تعليم الطالب على االلتزام بموعد المختبر واحترام الوقت   –

 معرفة كيفية تحضير المحاليل والمركبات واستخدام االجهزه المختبريه    - 3ب 

  ة التمييز بين المركبات فيما بينها يتعلم الطالب كيفية الكشف عن المركبات وكيفي    -4ب 

  طرائق التعليم والتعلم      

 عن طريق المحاضرة ووسائل االيضاح و حضور المحاضرات العلمية في المختبر  

  

  طرائق التقييم      

  االمتحانات اليومية القصيرة -1

  االمتحانات الفصلية  -2

 طالب او كل مجموعة من الطلبة   اعدا التقارير ذات العالمات (لكل -3

  

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطالب من تشخيص الحاالت غير الطبيعية بفحص نماذجها .   -1ج

 عملية الحصول ع النتائج من استخدام االجهزه   -2ج

  

  طرائق التعليم والتعلم     

 عن طريق المحاضرات والنقاشات  

  

  طرائق التقييم    

  امتحانت القصيرة -1

  المناقشات الصفية -2

 االمتحانات الفصلية   -3 

  

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

 مهارة تحضير العينات  .   -1د 

  مهارة تفسير النتائج . -3د 



 
 

      

    
   3 الصفحة  

 بنية المقرر العملي في المختبر فقط   . 11  

  

طريقة 

 التقديم 

مخرجات التعلم  اسم الوحدة/او الموضوع  طريقة التعليم 

 المطلوبة  

 االسبوع  الساعات  

االمتحان  

 القصير  

 المحاضرة و  

 االيضاح  

Cell structure & types    1  2  يتعرف الطالب على 

االمتحان  

 القصير  

 المحاضرة و  

 االيضاح  

Epithelial tissue    يفهم الطالب

 الموضوع  

 2  2 

االمتحان  

 القصير  

 المحاضرة و  

 االيضاح  

Connective tissue    يفهم الطالب

 الموضوع  

 2  3 



 
 

      

    
   4 الصفحة  

   

االمتحان  

 القصير  

 المحاضرة و  

 االيضاح  

Cartilage    يفهم الطالب

 الموضوع  

 2  4 

 5  2  يفهم الطالب    Bone & ossification المحاضرة و   االمتحان  



 
 

      

    
    5 الصفحة  


