
 
 

      

    
   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  

  ؛البرنامج.

  

  

  المؤسسة التعليمية .1   ةالجامع الكوت كلية 

  القسم العلمي  / المركز .2  قسم تقنيات المختبرات الطبية 

  اسم / رمز المقرر .3  ي سجى حسين دلفم.د .   \ النظري –االمراض النسيجية 

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج

  الفصل / السنة .5 2021-2020        

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6  ساعه نظري (سنوي )  60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  سجى حسين دلفي / م.د.     1/1/2021

  أهداف المقرر .8

  لنسيجية تعليم الطلبه مادة االمراض النسيجية نظراي وخمترباي علميا تعريف املرض / اسبابه / ان واعه مميزاته ( التغريات املرضية ا 

  واجملهرية ) وطرق تشخيصية سريراي وخمترباي. 

  مركز ايضا على التقنيات الطبيه التقليدية واحلديثة يف تشخيصيا االمراض مثل التقطيع النسيجية واالختبارات املناعية واستعمال 

 واستعمال خمتلف الصبغات للوصول اىل النتيجة النهائية يف تشخيص املرض.   

  

 10.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 



 
 

      

    
   2 الصفحة  

  األهداف المعرفية   -أ

 تعليم العلوم االساسية الطبيه لالمراض البشرية.   -1أ

 تعليم التقنيات الطبية المختبرية    -2أ

  التشخيص المختبرية لالمراض البشرية  -3أ

 -5أ المختبرات الوقاية والحماية من مخاطر العمل في  -4أ

     -6أ تحضير المواد المختبرية المستعمله في التشخيص  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 العمل في المختبرات الطبية التشخيصية لالمراض البشرية   – 1ب 

تشخيص  تحضير المواد االساسية المختبرية التي يحتاجها مساعد المختبر من حيث التقطيع و – 2ب 

 السرطان  

 تقنية الوقاية والحماية المختبرية    – 3ب 

  شراء المواد المختبرية من االسواق واعتماد الطرق العلمية      -4ب 

  طرائق التعليم والتعلم      

  امتحانات نظرية وعلمية /يوميه/فصلية/سنوية.  -1

 زيارات علمية ميديانية للمختبرات في دوائر الصحة.   -2

  

  

  طرائق التقييم      

  امتحانات نظرية/يوميه/فصلية / سنوية  -1

 امتحانات علمية/يومية /فصلية/نظرية   -2

  

  

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 -2تشخيص المرض بشكل دقيق وسريع ألجل عالج المرض  ج-1ج
 تحديد وتحجيم االمراض النها عدو خطر للصحه العامة  

 االطباء السريرين في الوصول للعالج واالجراءات الواجب انجازها.  مساعدة  -3ج

 االلتزام بالدوام وموعد ووقت االمتحان     -4ج

   

  طرائق التعليم والتعلم     

  اللقاءات والندوات االرشادية  -1

 الدروس العلمية للمواد والدراسية والسفرات العلمية    -2

  

  طرائق التقييم    



 
 

      

    
   3 الصفحة  

 تخصيص خمس درجات لكل فصل ولكل مادة توزع على االمتحانات اليومية والحضور     -1

  

  

  

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

الشعب في  -2االعتماد على النفس لزرع الثقه بأجراء التجارب ومتابعة االمراض  د  -1د 

 المختصه والمستشفيات والمستوصفات  

االطالع ميدانيا وواقعيا لما يجري في المختبرات المختصه    -3د 

     -4د 
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  األسبوع  الساعات   اسم الوحدة / أو الموضوع  طريقة التعليم   طريقة التقييم 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  الدرسوتقرير حول  

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Lung (atelectasias,  

acute lung injury) 
  االول 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Lung (chronic 

bronchitis pulmonary  

embolism) 

  الثاني 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

 Lung tumors  2 الثالث  

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Kidney (glomercular  

disease) 
  الرابع 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Kidney (nephrotic 

syndrome, IgA  
nephropathy (Berger  

disease)  

  الخامس 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

 Kidney tumors  2 السادس  

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Cancer of the oral  

cavity and tongue 
  السابع 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Esophagus  

(lacivation, varices, 

esophageal  

carcinoma) 

  الثامن 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Stomach (gastritis,  

ulcer, carcinoma) 
  التاسع 2 



 
 

      

    
   5 الصفحة  

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Large intestines 

(hemorrhoids, 

malabsorption  
 syndrome) 

  العاشر 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية  

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

 Crohn disease  2 الحادي عشر  

 
امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Large intestines  

tumors 
   الثاين عشر 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Liver (hepatic 

infection, failure,  

cirrhosis) 

   الثالث عشر 2 

تجارب عملية امتحانات يومية +

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

 Hepatic tumors  2 الرابع عشر   

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Gall bladder  

(cholecystitis, tumors) 
   اخلامس عشر 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Pancreas  

(pancreatitis) 
  السادس عشر 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

 Pancreatic neoplasma  2 السابع عشر   

امتحانات يومية +تجارب عملية  

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Male genital system  
(testicular atrophy,  

lesions, neoplasma) 

   الثامن عشر 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Male genital system  

(prostatis, tumors) 
   التاسع عشر 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

Female genital system  
(cervicitis, tumor of  

the cervix) 

  العشرون 2 
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power point  

  مكتوبةومحاضرات 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Uterus (endometritis, 

endometriosis , tumor  

of the uterus) 

احلادي   2 
  والعشرون

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Breast (fibrocystic 

changes, tumors of  

the breast) 

   الثاين والعشرون 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Endocrine system  
(hyperpituitarism and  

pituitary adenoma) 

الثالث   2 
  والعشرون

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

محاضرات  

 معروضة بشكل  

  
Thyroid (thyroiditis,  

   الرابع والعشرون 2 

  power point 
  ومحاضرات مكتوبة

 thyroid neoplasma)   

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

 Bone tumors  2  اخلامس
  والعشرون

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Skin (acute 

eczematous  
 dermatitis, psoriasis) 

 السادس  2 

  والعشرون

تجارب عملية امتحانات يومية +

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

 Skin tumors  2  السابع
  والعشرون

امتحانات يومية +تجارب عملية  

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Nervous system  

(brain tumor) 
   الثامن والعشرون 2 

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

Nervous system  
(diseases of the 

peripheral nervous  

system) 

التاسع   2 
  والعشرون

امتحانات يومية +تجارب عملية 

  وتقرير حول  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

  ومحاضرات مكتوبة

   الثالثون 2   
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  البنية التحتية   . 11 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  مقرراليوجد كتاب  

Robbin/Basic pathology+Banchraopt  

Histopathology/practical and theory 

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2

 Manson's Tropical diseases +  

 منشورات منظمة الصحة العاملية  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها              

  ( المجالت العلمية , التقارير ....,  )

 Histopathotogy   ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

....  
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