
  
 

      

    
   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/ اسم االستاذ  .3  راشد جدي م.د.ا.النظري / –مادة الكيمياء الحياتية  

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج  

  السنةالفصل /  .5 2021-2020 

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6  ساعة 60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 2021/1/1  

  أهداف المقرر .8

  

  تعريف مادة الكيمياء السريرية  النظري  -1

  التعرف على االمراض املرتبطة بعلم الكيمياء السريرة النظري وكيفية تشخيصها    -2

  هتا و طرق تشخيصها سريري ا  فهم الية تطور االمراض و مسببا  -3

  فهم املؤثرات اخلارجية اليت تؤدي لظهور االمراض  -4



  
 

      

    
   2 الصفحة  

التطبيق النظري والعملي لطرق التشخيص االمراض على األجهزة احلديثة املتوفرة مثل جهاز السبكرتوفوتوميرت و جهاز الطرد   -5
  املركزي واحلمام املائي وجهاز االليزا. 

  اليت يتوصل اليها الطلبة ومقارنتها مع النتائج القياسيةحتليل النتائج  -6

 

  
  

  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  . 10 

  األهداف المعرفية   -أ

 التعرف على اهم االمراض  وكيفية تشخيصها   -1أ

 التعرف على اهم اإلصابات واالمراض واهم العالجات المستخدمة.   -2أ

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

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

  النتائج من خالل مقارنة نتيجة الشخص السليم مع المريض 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 يتعلم الطالب مهارة كيفية سحب عينات الدم  وحفظ العينة ونقلها الى المختبر   – 1ب 

يتعلم الطالب مهارة اجراء الفحوصات المرضية  لغرض تشخيصها من خالل القياسات الدقيقه   – 2ب 

  باستخدام جهاز سبكتروفوتوميتر .

  ومعايرته قبل الفحص وبعد الفحص.يكتسب الطالب مهارة تشغيل جهاز سبكتروفوتوميتر  – 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

  

  طرائق التقييم      

1-  QUIZ 

  والسنويةاالمتحانات الفصلية  -2

  السمنارات  -3

  التقارير األسبوعية -4

  الحضور -5

  النشاط المختبري -6

  المناقشات خالل المحاضرة -7
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  -1األهداف الوجدانية والقيمية  ج -ج
 العمل بروح الفريق الواحد 

 االلتزام بأخالقيات المؤسسة التعليمية      -2ج

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

 تعزيز الروح المعرفية   

   

  طرائق التعليم والتعلم     

  المحاضرات النظرية والعملية -1

  تدريب الطلبة في المستشفيات والمختبرات التعليمية -2

  اعتماد المحاضرات الفيديوية  لزيادة المعرفة -3

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

 يكون الطالب قادرا على فهم االمراض الخاصة بالكلى والكبد والبنكرياس والقلب الخ.     -1د 

توظيف  -3استخدام أسهل الطرق وأسرعها في تشخيص االمراض المذكورة اعاله د  -2د 

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

  الطبيب المعالج لمتابعة المريض 
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   5 الصفحة  

  

  البنية التحتية   . 13  

Lininger biochemistry 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  

Harrper Biochemistry 2    (المصادر) ـ المراجع الرئيسية 

Lipincotts biochemistry                   اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

  ( المجالت العلمية , التقارير ....,  )

http://www.webmd.com/biochemistry –  
lipids-proteins-enzymes-disease-and-ra 

  

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت. ...

  

  خطة تطوير المقرر الدراسي   . 12 

 إضافة مواضيع أخرى مثل:   

  -1 
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