
  
 

      

    
   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.
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  تعريف علم االمراض النسيجية العملي   -1

  تعريف االمراض النسيجية  األكثر شيوعا   -2

  فهم الية تطور االمراض النسيجة   -3

  لظهور االمراض النسيجية  فهم املؤثرات اجلينية والبيئية اليت تؤدي   -4

  التطبيق العملي لطرق التشخيص على األجهزة احلديثة املتوفرة مثل جهاز مايك روتوم واجملاهر الضوئية   -5



  
 

      

    
   2 الصفحة  

  حتليل النتائج اليت يتوصل اليها الطلبة ومقارنتها مع النتائج القياسية -6

  
 

  

  والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم    . 10 

  األهداف المعرفية   -أ

 التعرف على علم االمراض النسيجية   -1أ

 التعرف على اهم اإلصابات واالمراض النسيجية  في جسم االنسان   -2أ

 -4أ فهم اهم االمراض النسيجية  وانواعها ومسبباتها وطرق تشخيصها وعالجها   -3أ

تحليل    -5أ والتعلم على أحدث أجهزة التشخيص تطبيق معايير التشخيص ومقارنة أنواعها 

  النتائج من خالل مقارنة نتيجة الشخص السليم مع المريض 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 يتعلم الطالب مهارة كيفية عمل ساليدات نسيجية وحفظ العينة ونقلها الى المختبر    – 1ب 

ات المرضية نسيجياً  لغرض تشخيصها نسيجياً من خالل تقطيع  يتعلم الطالب مهارة اجراء الفحوص  –  2ب 

المجهر   باستخدام  فحصها  ويتم  الساليدات  على  وتوضع  المايكروتوم  جهاز  باستخدام  المصاب  النسيج 

  الضوئي.  

  يكتسب الطالب مهارة تشغيل جهاز المايكروتوم  والمجاهر الضوئية. – 3ب 

  طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات  -1

2-  DATASHOW  استخدام 

  استخدام وسائل االيضاح داخل المختبر -3

4-  INTERACTIVE LECTURE  المحاضرة التفاعلية 

  المناقشة بعد انتهاء المحاضرة -5

 استخدام طريقة العصف الذهني من خالل األسئلة السريعة   -6

  

  طرائق التقييم      

1-  QUIZ 

  االمتحانات الفصلية والسنوية -2

  السمنارات  -3

  التقارير األسبوعية -4

  الحضور -5

  النشاط المختبري -6
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  -1األهداف الوجدانية والقيمية  ج -ج
 العمل بروح الفريق الواحد 

 االلتزام بأخالقيات المؤسسة التعليمية      -2ج

  -4االلتزام بأخالقيات المهن الطبية والصحية واحترام معاناة المريض ج  -3ج

 المعرفية   تعزيز الروح 

   

  طرائق التعليم والتعلم     

  المحاضرات النظرية والعملية -1

  تدريب الطلبة في المستشفيات والمختبرات التعليمية -2

  اعتماد المحاضرات الفيديوية  لزيادة المعرفة -3

عرض مجموعة من الصور التي توضح الفرق بين االنسجة السليمة واالنسجة المصابة مثل الخاليا   -4

 السرطانية.  

  

  

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

 يكون الطالب قادرا على فهم االمراض النسيجية .    -1د 

 استخدام أسهل الطرق وأسرعها في تشخيص االمراض النسيجية   -2د 

    -4المعرفية لتخمين المرض ومكان اجراء الفحص او اخذ العينة د توظيف المكنة    -3د 

  التنسيق مع  الطبيب المعالج لمتابعة المريض 

   



  
 

      

    
   4 الصفحة  

 



  
 

      

    
   5 الصفحة  

 ,mucosubstance,pigments minerals ,apud  

cell and microorganisms  
  

 الثالث    يفهم الطالب املوضوع Quiz+   Preparationof bone sectionsحضور 

 والعشرون  

  Quiz+  Demonstration of cytoplasmic granulesحضور 

organells and secial tissue  
 الرابع    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

الخامس     يفهم الطالب املوضوع Quiz+   Neuropatholgical  tech niquesحضور 

 والعشرون  

السادس     يفهم الطالب املوضوع Quiz+   Enzyme histochemistry  and aplicatonحضور 

 والعشرون  

 السابع    يفهم الطالب املوضوع  Quiz+   Immunohistochemistry and applicationحضور 

 والعشرون  

 الثامن     يفهم الطالب املوضوع Quiz+   Resin embedding mediaحضور 

 والعشرون  

 التاسع    يفهم الطالب املوضوع Quiz+   Electron microscopy –techniquesحضور 

 والعشرون  

 الثالثون     يفهم الطالب املوضوع Quiz+   Electron microscopy –Diagnosic usesحضور 

  

  

 12.  خطة تطوير المقرر الدراسي  

 13.  االمراض استحداث خطة النشاء وحده التقطيع النسيجي مستقله على مختبر   

 

  

   المراجع   االلكترونية ,  مواقع   ....  االنترنيت ب     ـ
   Histopathology   
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