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   2 الصفحة  

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.

  

  

  التعليميةالمؤسسة  .1  الجامعة الكوت كلية 

  القسم العلمي  / المركز .2    قسم تقنيات المختبرات الطبية 

  اسم / رمز المقرر .3  م.م.واثق نعيم علوانالنظري /  –بكتيريا تشخيصية  

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج

  الفصل / السنة .5 2021-2020                      

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6  ساعة 60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 2021/1/1  

   . أهداف المقرر:8

  تعرف الطالب على المايكروبات الممرضة واالمراض التي تسببها.  -1

  قدرة الطالب على تشخيص الجثوم المسبب للمرض. -2

قدرة الطالب على تمييز الجراثيم عن بعضها ( البكتريا وأنواعها، الفطريات وأنواعها، الفايروسات   -3

  وأنواعها والطفيليات) الممرضة والتي تصيب أجهزة الجسم المختلفة. تعرف الطالب.

  تعرف الطالب على وبائية وأعراض األمراض الميكروبية والسيطرة على كل مرض. -4

  الطالب على تحديد العالج المناسب والفعال لعالج االصابة الجرثومية والسيطرة عليها قدرة  -5

 اعداد كوادر متخصصة في اجراء التحليالت السريرية للمرضى في المستشفيات العامة والخاصة   -6

 رفد المؤسسات الصحية بملكات ساندة للكوادر الطبية  -7

بناء الثقة في نفوس الطلبة من خالل اشراكهم في المحاضرات والسمنارات والندوات والفعاليات العلمية   -8

 واالجتماعية االخرى  

 إشاعة روح التعاون واالنسجام والتضحية واإليثار في إداء الواجب   -9     

 

 10.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 
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  األهداف المعرفية   -أ

 وطبيعة األمراض التي تسببها  التعرف على أنواع الجراثيم الطبية    -1أ

  -3القدرة على تحديد النموذج السريري المناسب والبراعة في أخذه من المريض لتشخيص اإلصابة  أ -2أ
  التحلي بالمسؤولية واألمانة والتمسك بأخالق المهنة

  القدرة على استخدام األجهزة والتقنيات الحديثة وتوظيفها في العمل -4أ

   -6أ إدراك الطالب لدوره في السيطرة على الحالة المرضية من خالل دقة وصحة التشخيص  -5أ

  حسن األداء والحرص على إسرار المرضى 

 المهاراتية الخاصة بالمقرر.   األهداف  -ب 

 مهارات أدائية من خالل إشراك الطالب بالمقرر   - 1ب 

 3مهارات اجتماعية من خالل فتح حوارات ومناقشات جماعية بين الطلبة ب  – 2ب 

  تقييم ذاتي للطلبة    -4تطبيق مادة النظري عمليا في المختبر  ب  –

  طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات .   -1

 تشكيل مجاميع من الطلبة لمتابعة مستجدات المقرر .   -2

 الزيارات الميدانية للمستشفيات والمؤسسات العلمية األخرى .  -3

 استخدام المراجع والدوريات وشبكة االنترنيت.  -4

  

  طرائق التقييم      

التقارير       -4االمتحانات القصيرة (الكوزات) .  -3االمتحانات التحريرية  . - 2االمتحانات الشفوية  . -1

. 

 المبادرات والنشاطات الالصفية.   -5

  

  

األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  -2التفكير التجريبي ج   -1ج
ج  االستقرائي    -3التفكير 

التفكير    -4التفكير النقدي ج 

 االستكشافي  

   

  طرائق التعليم والتعلم     

المساهمة في  -5االستقاللية في اآلراء  . -4البحث والتفكر .  -3المبادرات .  -2المناقشات الصفية  . -1

 اإلضافات للمقرر 

  

  طرائق التقييم    
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 مدى االستجابة للواجبات   -3المتابعة والتقصي  . -2الحوارات والمناقشات  . -1

  

  

 

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

العمل  -2القدرة على التعبير بالكالم بوضوح وبثقة د  -1د 

 برغبة وإتقان ضمن المجموعة  

 -4البيانات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق لحل مشكلة ما د القدرة على التحليل والتحقق من  -3د 
  الرغبة في العمل والقدرة على المبادرة واغتنام الفرص وطرح األفكار البناءة   

  بنية المقرر   . 10  

اسم الوحدة / أو    طريقة التعليم   طريقة التقييم 

  الموضوع

مخرجات التعلم  

  المطلوبة

  األسبوع  الساعات 

 امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Diagnostic  
Microbiology: 

purpose and  

philosophy 

Diagnostic  
Microbiology:  
purpose and  
philosophy 

  االول 2 

 امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

General safety  

considerations 
Diagnostic  

Microbiology: 

purpose and  
philosophy 

  الثاني 2 

 امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Biohazards and 

practices specific  
to microbiology in  

general 

 Laboratory safety  2 الثالث  

 امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Classification of 

biological agents  
on the basis of  

hazard 

 Laboratory safety  2 الرابع  

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Special 

precautions for  
specific areas of 

clinical 

microbiology  

 Laboratory safety  2 الخامس  
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امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Rapid detection  of  

infectious agents 
Managing the - 

clinical  
microbiology 

laboratory: 

effective patient  
care in a cost 

  السادس 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

 power point  

 ومحاضرات

Decreasing 

analysis time for  
identification  

results 

Managing the clinical 

microbiology  
laboratory: effective  
patient care in a cost 

  السابع 2 

 

      مكتوبة 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Selection, 

collection, and 

transport of  

specimens for  

microbiological  

 examination 

Selection, collection, 

and transport of 

specimens for  
microbiological  
 examination 

  الثامن 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Examination of  

fresh material 

-Selection, collection, 

and transport of 

specimens for  
microbiological  
 examination 

  التاسع 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

  

Examination of  

fresh material 

Optical methods for 

laboratory diagnosis  

of infectious diseases 

  العاشر 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

  
Preparation and 

characteristics of  
certain frequently  

used media 

  الحادي عشر 2   

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Basic approaches 

to identification of 

pathogens  
  

   الثاين عشر 2   
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امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Rapid biochemical  

tests 
   الثالث عشر 2   

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Conventional  

biochemical  

tests 

   الرابع عشر 2   

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Modification of 

conventional  

biochemical test 

   اخلامس عشر 2   

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Particle 

agglutination, 

ELISA, PCR,  
 .…………..etc 

  السادس عشر 2   

 
امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Disc diffusion  

method 
   السابع عشر 2   

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Staphylococci 
 Streptococci 

Neisseria- 
- 

Enterobacteriacea  

e 
 Pseudomonas 

Other bacteria- 

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

   الثامن عشر 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

General  

considerations 
   التاسع عشر 2   

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Laboratory 

diagnosis  
 Meningitis 

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

  العشرون 2 
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امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

General 

consideration, 

anatomy and  
normal state of   

respiratory tract 

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

احلادي   2 
  والعشرون

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Flora of  

respiratory tract 

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

   الثاين والعشرون 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

pathogenic  
mechanisms used  

by agents 

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

الثالث   2 
  والعشرون

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Upper respiratory  

tract 

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

   الرابع والعشرون 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

General co 

Anatomy 
Resident 

microorganisms of 

the urinary  
 tractnsiderations 

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

اخلامس  2 
  والعشرون

امتحانات يومية 

 +تجارب عملية  

محاضرات  

 معروضة بشكل  

Infection of the  

urinary tract 

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

 السادس  2 

وتقرير حول   

  الدرس

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

  والعشرون   

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Pathogenesis  Routes of infection- 
The host-parasite  

relationship 

السابع  2 
  والعشرون

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Type of infection  تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

   الثامن والعشرون 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

Laboratory  

diagnosis 
التاسع   2   

  والعشرون
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power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Genital tract  

infections 
  

 Etiological agents 
 Routes of transmission 
Clinical manifestations- 
  

  

  

  

  

  

   الثالثون 2 
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2 محاضرات معدة ومجددة من مصادر جديثة خاصة بالمقرر 

1- Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology        

 By Baron and Finegold                                         

2- Microbiology, an introduction. By, Tortora,    

Funke and Case   

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها              

  ( المجالت العلمية , التقارير ....,  )

Bacteriology and Mycology   

     

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

....  

    

  خطة تطوير المقرر الدراسي   . 12 

  العملي . التوافق بين المادة النظرية والتطبيق -4اعتماد المصادر الرصينة . -2تحديث مفردات المقرر الدراسي.  -1
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