
  

 

      

   1 الصفحت      

 ومىرج 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.

  

   

  انًؤسسح انتعهًٛٛح .1  اندايعح انكٕخ كهٛح 

  انمسى انعهًٙ  / انًشكض .2 لسى تمُٛاخ انًختثشاخ انطثٛح 

  اسى / سيض انًمشس/ اسى االستار .3  انُظش٘ -انكًٛٛاء انسشٚشٚح انًتمذيح  

  أشكال انسعٕس انًتازح .4  أسثٕعٛا انكتشَٔٙ ٔيذيح 

  انفصم / انسُح .5 2021-2020   

  عذد انساعاخ انذساسٛح (انكهٙ) .6  ساعح 180

  تاسٚخ إعذاد ْزا انٕصف  .7 أ.د.َاصش دمحم فٓذ \ 1/1/2021

  أْذاف انًمشس .8

  

  تعريف مادة الكيمياء السريرية  النظري  -1

  وكيفية تشخيصها    التعرف على االمراض املرتبطة بعلم الكيمياء السري رية  املتقدمة -2

  فهم الية تطور االمراض و مسبباهتا و طرق تشخيصها سريري ا  -3

  فهم املؤث رات اخلارجية اليت تؤدي لظهور االمراض  -4

  فهم التداخل بني االعتالل الوظيفي واالمراض األيضية وربط وظائف عن طريق املسالك االيضية  -5

  الطلبة ومقارنتها مع النتائج القياسيةحتليل النتائج اليت يتوصل اليها  -6

  
  



  

 

      

   2 الصفحت      

 

  يخشخاخ انًمشس ٔغشائك انتعهٛى ٔانتعهى ٔانتمٛٛى  .10 

  األْذاف انًعشفٛح   -أ

 انتعشف عهٗ اْى االيشاض  ٔكٛفٛح تشخٛصٓا  -1أ

 انتعشف عهٗ اْى اإلصاتاخ ٔااليشاض ٔاْى انعالخاخ انًستخذيح.   -2أ

 -4أ فٓى اْى االيشاض ٔاالعشاض ٔإَاعٓا ٔيسثثاتٓا ٔغشق تشخٛصٓا ٔعالخٓا  -3أ
تسهٛم  -5أ تطثٛك يعاٚٛش انتشخٛص ٔيماسَح إَٔاعٓا ٔانتعهى عهٗ أزذث أخٓضج انتشخٛص

  انُتائح يٍ خالل يماسَح َتٛدح انشخص انسهٛى يع انًشٚط

 األْذاف انًٓاساتٛح انخاصح تانًمشس.    -  ب

 ٚتعهى انطانة يٓاسج كٛفٛح سسة عُٛاخ انذو  ٔزفع انعُٛح َٔمهٓا انٗ انًختثش   – 1ب

ٚتعهى انطانة يٓاسج اخشاء انفسٕصاخ انًشظٛح  نغشض تشخٛصٓا يٍ خالل انمٛاساخ انذلٛمّ  – 2ب

 تاستخذاو خٓاص سثكتشٔفٕتٕيٛتش . 

: ٚتعهى انطانة عهٗ اخشاء فسٕصاخ اندٓاص انثٕنٙ ٔفسص تعط االععاء االخشٖ ٔانتٙ تكٌٕ  3-ب
 انًكَٕاخ انثٕٛ كًٛٛائٛح. 

ًٓح راخ انتمُٛاخ انسذٚثح فٙ انتشخٛص انًختثش٘ تسٛج تًُر انطانة ٚتعهى انطانة  انتداسب ان4ً -أ

  فشصح خذٚذج نهتعشف عهٗ انفسٕصاخ انُٕعٛح .

  ٚكتسة انطانة يٓاسج تشغٛم خٓاص سثكتشٔفٕتٕيٛتش ٔيعاٚشتّ لثم انفسص ٔتعذ انفسص. – 3ب

  غشائك انتعهٛى ٔانتعهى      

  انًساظشاخ -1

2-  DATASHOW استخذاو 

  INTERACTIVE LECTUREانًساظشج انتفاعهٛح  -4 استخذاو ٔسائم االٚعاذ  -3

 انًُالشح تعذ اَتٓاء انًساظشج  -5

  

  غشائك انتمٛٛى      

1-  QUIZ 

  االيتساَاخ انفصهٛح ٔانسُٕٚح -2

  انسًُاساخ -3

  انتماسٚش األسثٕعٛح -4

  انسعٕس -5

  انًُالشاخ خالل انًساظشج -6



  

 

      

   3 الصفحت      

 -1األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح  ج -ج
 انعًم تشٔذ انفشٚك انٕازذ 

 االنتضاو تأخاللٛاخ انًؤسسح انتعهًٛٛح     -2ج

  -4االنتضاو تأخاللٛاخ انًٍٓ انطثٛح ٔانصسٛح ٔازتشاو يعاَاج انًشٚط ج -3ج

 تعضٚض انشٔذ انًعشفٛح  

   

  غشائك انتعهٛى ٔانتعهى     

  انًساظشاخ انُظشٚح  -1

  ٔانًختثشاخ انتعهًٛٛحتذسٚة انطهثح فٙ انًستشفٛاخ  -2

  اعتًاد انًساظشاخ انفٛذٕٚٚح  نضٚادج انًعشفح -3

 انًٓاساخ انعايح ٔانتأْٛهٛح انًُمٕنح (انًٓاساخ األخشٖ انًتعهمح تماتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخصٙ).  -د 

 ٚكٌٕ انطانة لادسا عهٗ فٓى االيشاض انخاصح تانكهٗ ٔانكثذ ٔانثُكشٚاط ٔانمهة انخ.    -1د

تٕظٛف  -3استخذاو أسٓم انطشق ٔأسشعٓا فٙ تشخٛص االيشاض انًزكٕسج اعالِ د -2د

انتُسٛك يع     -4انًكُح انًعشفٛح نتخًٍٛ انًشض ٔيكاٌ اخشاء انفسص أ اخز انعُٛح د

  انطثٛة انًعانح نًتاتعح انًشٚط

   



  

 

      

   4 الصفحت      

  التؼلٍم طرٌقت التقٍٍم طرٌقت   اسم الىحذة / أو المىضىع  مخرجاث التؼلم المطلىبت الساػاث  األسبىع

Quiz+   الىظري 1- Safety awareness of persons and   2  األول ٌتؼرف الطالب ػلى النظري   safety حضىر 

equipments. 

  
  حضورQuiz+  الىظري  Chemical safety -2.  ٌفهم الطالب المىضىع النظري 2   الثاوً

  
  حضورQuiz+  الىظري  Biological safety -3.   يفهم الطالب املوضوع النظري 2   الثالث

  
2   الرابغ    fire safety and control of other -4الىظري    +Quizحضور  يفهم الطالب املوضوع النظري   

hazards. 

  

يفهم الطالب  النظري 2  السادس حضورQuiz+ الىظري  Disposal of hazardous materials -5. يفهم الطالب املوضوع النظري 2  الخامس

  حضورQuiz+ الىظري  Requesting lab .results املوضوع

Classification of request card in selective  

laboratory interpretation of 

 test &screening test  حضورQuiz+    1الىظري- Specimen collection 

(urine,   2   السابغ املوضوعيفهم الطالب  النظري   

blood, faeces, cerebrospinal fluid  
 and other body  

fluids). 
  

  حضورQuiz+  الىظري  Specimen Handling   -2 يفهم الطالب املوضوع النظري 2 الثامه 

(maintenance of identification,  

preservation, separation, storage 
 and transport of specimens  
  

  حضورQuiz+  الىظري  Quality Management:  يفهم الطالب املوضوع النظري 2  التاسغ 

1- Fundamentals of total quality  

management. 
  

  حضورQuiz+  الىظري  The total testing process -2.  يفهم الطالب املوضوع النظري 2  الؼاشر 

 Control of املوضوعيفهم الطالب  النظري 2  الحادي ػشر   

preanalytical   -3  الىظري  +Quizحضور .variables  

  
  حضورQuiz+  الىظري  Control of analytical variables -4.  يفهم الطالب املوضوع النظري 2  الثاوً ػشر 

  
2  الثالث  ػشر   External quality assessment -5 الىظري   +Quizحضور  الطالب املوضوعيفهم  النظري   +Quizحضور 

2  الرابغ  ػشر    Advanced technique inالىظري    يفهم الطالب املوضوع النظري   clinical chemistry lab-1  

  Advanced technique inالىظري    +Quizحضور
 
2  الخامس  ػشر  يفهم الطالب املوضوع النظري   clinical 



  

 

      

   5 الصفحت      

chemistry lab-2  حضورQuiz+    ريالىظ Advanced technique in  
 
2  السادس  ػشر  يفهم الطالب  النظري 

  Advanced technique inالىظري    +Quizحضور  clinical chemistry lab-3 املوضوع
 
 2  السابغ  ػشر 

يفهم الطالب املوضوع النظري  clinical chemistry lab-4 

 يفهم الطالب املوضوع النظري 2 الثامه ػشر 
Advanced technique in   الىظري   +Quizحضور  

بىٍت  .11

   المقرر



  

 

      

    
   6 الصفحت  

   clinical chemistry lab-5    

-Computers  in clinical  chemistry  الىظري  +Quizحضور 

1 
يفهم الطالب 
 املوضوع

 

 2 
  النظري

 التاسغ ػشر 

-Computers  in clinical  chemistry  الىظري  +Quizحضور 

2 
يفهم الطالب 
 املوضوع

 

 2 
  النظري

 الؼشرون 

يفهم الطالب  Pediatric clinical chemistry-1   الىظري  +Quizحضور 
 املوضوع

 

 2 
  النظري

الحادي 

والؼشرو

 ن 

يفهم الطالب  Pediatric clinical chemistry-2   الىظري  +Quizحضور 
 املوضوع

 

 2 
  النظري

 الثاوً 
 والؼشرون 

يفهم الطالب  Pediatric clinical chemistry-3   الىظري  +Quizحضور 
 املوضوع

 

 2 
  النظري

 الثالث 
 والؼشرون 

يفهم الطالب  Pediatric clinical chemistry-4   الىظري  +Quizحضور 
 املوضوع

 

 2 
  النظري

 الراٌغ 
 والؼشرون 

  Functional tests in clinical chemistry  الىظري  +Quizحضور 

and profile tests  investigations-1 
يفهم الطالب 
 املوضوع

 

 2 
  النظري

الخامس 

 والؼشرون 

  Functional tests in clinical chemistry  الىظري  +Quizحضور 

and profile tests  investigations-2 
يفهم الطالب 
 املوضوع

 

 2 
  النظري

السادس 

والؼشرو

 ن 

  Functional tests in clinical chemistry  الىظري  +Quizحضور 

and profile tests  investigations-3 
يفهم الطالب 
 املوضوع

 

 2 
  النظري

 السابغ 
 والؼشرون 

  Problems in biochemistry  الىظري  +Quizحضور 

calculation 
يفهم الطالب 
 املوضوع

 

 2 
  النظري

 الثامه 
 والؼشرون 

 Case studies in clinical chemistry   الىظري  +Quizحضور 
  

يفهم الطالب 
 املوضوع

 

 2 
  النظري

التاسغ 

 والؼشرون  

  

 12.  خطح تطٕٚش انًمشس انذساسٙ  

 


