
  
 

      

    
   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  الجامعة الكوت كلية 

  القسم العلمي  / المركز .2  قسم تقنيات المختبرات الطبية  

  اسم / رمز المقرر .3  نظري    –مادة التقنيات المختبرية 

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج

  الفصل / السنة .5  سنوي

  الدراسية (الكلي)عدد الساعات  .6  ساعة 60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  م.د.سرى عماد /      1-1-2021

  أهداف المقرر .8

  

  تعريف ومقدمة عن اهم التقنيات املختربية  -1

  التعرف على اهم االمراض واكثر االمراض تداواًل يف املختربات   -2

  البويل واجلهاز اهلضمي وفحوصات السائل املنوي .  فهم الية تطور امراض اجلهاز  -3

  فهم العوامل اليت تؤدي اىل اإلصابة أبمراض  التهاب اجملاري البولية والتهاب اجلهاز اهلضمي واملؤثرات اخلارجية    -4

الكيميائية للتعرف على  وجود بعض  التطبيق العملي لطرق التشخيص على األجهزة احلديثة املتوفرة مثل جهاز االليزا واستخدام املواد    -5
  االمراض
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  حتليل النتائج اليت يتوصل اليها الطلبة ومقارنتها مع العينات القياسية -6

  

 

  

  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  . 10 

  األهداف المعرفية   -أ

 التعرف على مادة التقنيات المختبرية    -1أ

اهم االضطرابات والمشاكل  المرافقة  للجهاز الهضمي والجهاز البولي و السائل المنوي   التعرف على    -2أ

 في االنسان  

فهم امراض الجهاز المناعي واالمراض االخرى وانواعها ومسبباتها وطرق تشخيصها وعالجها مثل    -3أ

المناعية  وبقية مكونات السوائل فحص االنتشار المناعي المنفرد و تأثير  المتمم  وتقدير كميات الغلوبيوليبنا 

  الجسمية ومصل الدم والسوائل الجسمية األخرى. 

 -5أ تطبيق معايير التشخيص ومقارنة أنواعها والتعلم على أحدث أجهزة التشخيص  -4أ
  تحليل النتائج من خالل مقارنة نتيجة الشخص السليم مع المريض 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

يتعلم الطالب مهارة سحب الدم واحذ عينة االدرار والسوائل الجسمية األخرى وكيفية حفظ العينة   – 1ب 

 ونقلها الى المختبر   

يتعلم الطالب مهارة اجراء الفحوصات المناعية وبقية التقنيات المختبرية  لغرض التشخيص  – 2ب 

 وغيرها من الفحوصات ASO ,GUE,GSE السريري مثل 

  VIDAS & MINIVIDASيكتسب الطالب مهارة تشغيل جهاز االليزا وبرمجة جهاز  – 3ب 

 والتعامل مع الكتات الجاهزه لغرض اجراء الفحوصات السريعة. 

  طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات  -1

2-  DATASHOW  استخدام 

  استخدام وسائل االيضاح داخل المختبر -3

4-  INTERACTIVE LECTURE  المحاضرة التفاعلية 

  

  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 

 التعليمية    االلتزام بأخالقيات المؤسسة   -2ج

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

 تعزيز الروح المعرفية   

   

  طرائق التعليم والتعلم     

  المحاضرات النظرية والعملية -1

  تدريب الطلبة في المستشفيات والمختبرات التعليمية -2

 لزيادة المعرفة اعتماد المحاضرات الفيديوية   -3

  

  

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

 يكون الطالب قادرا على فهم امراض المناعة واالمراض االخرى    -1د 

 -3االمراض د استخدام أسهل الطرق وأسرعها في تشخيص المرض المناعي وبقية  -2د 

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

  مع  الطبيب المعالج لمتابعة المريض 
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 12.  خطة تطوير المقرر الدراسي  

 

   : مثل   أخرى   مواضيع   إضافة    
1 -   UTI disease     
2 -   Glomurialerinephrotics disease     
3 -   Skein break test      
4 -   Diabetes   multiuse   
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