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 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  الكوت الجامعةكلية 

  القسم العلمي  / المركز .2  قسم تقنيات المختبرات الطبية   

          المناعة السريرية 

 Clinical immunity 

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج 

  الفصل / السنة .5  سنوي 

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6  ساعة 60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  حيدر حسيند.  م./    2021/   1   /1

أهداف المقرر يهدف تدريس مادة المناعة السريرية الى جملة من المفاهيم النظرية والعملية تؤدي في  .8

  محصلتها الى

  تقسيماتها واهم االمراض المناعية الشائعة والنادرةالى تعريف الطالب بعلم المناعة السريرية 

  كذلك يتعرف الطالب على مجمل االعراض السريرية لالمراض المناعية 

  يتوفر للطالب حزمة من التشخيصات المرضية لكل مرض وسلم تشخيصي للوصول الى النتائج

  االمراضيتعرف الطالب على اهم التقنيات المناعية في تشخيص هذه 

  ممارسة التطبيق العملي على االجهزة ذات العالقة 

  يتعرف على طرق التشخيص التفريقية وكذلك متابعه الحاالت المرضية
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  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10 

 األهداف المعرفية    -أ

يتعلم   -2أ تعريفات مهمه في علم المناعة والتصنيف العلمييتعلم الطالب خالل السنه الدراسية على  -1أ

 الطالب خالل السنه الدراسية على تقسيم االمراض المناعية جهازية او موضعية 

  -4يتعلم الطالب خالل السنه الدراسية على تعريف خاص لكل مرض مناعي واالعراض السريرية أ  -3أ
  يص المختبرية لكل مرض يتعلم الطالب خالل السنه الدراسية طرق التشخ 

   -6أ يتعلم الطالب استخدام بعض االجهزة المختبرية واعادة تجارب سابقه لها عالقة بالتشخيص  -5أ

  يتعلم الطالب خالل السنه الدراسية ايضا  بعض طرق العالج المناعي الحديث ودورها المهم

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .   -ب 

  - 2الطالب خالل السنه الدراسية  االلمام بالمهارة المختبرية وكيفية ادارة مختبرات المناعة ب يتعلم  – 1ب 

اجراء  –  3االلمام باالختبارات المناعية وطرق التخفيف والحساب و سحب وجمع العينات ونقلها وحفظها  ب 

االجهزه الحديثة مثل نظام االليزا في  استخدام   -4االختبارات الخاصة بكل مرض وتزامنا مع مادة النظري  ب 

  التحليل المختبري  

  طرائق التعليم والتعلم      

 القاء محاضرات تفصيلية  نظرية وحسب المقرر الدراسي  ✓

القيام بطلب تقارير دورية للمواضيع االساسية للمادة( االمراض  ✓

  المناعية)

  المناعية  القيام بطلب تقارير دورية حول االختبارات  ✓

  

  طرائق التقييم      

 امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية.   ✓

 درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب.   ✓

 وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم.   ✓

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي النظري والعملي اضافة الى االمتحان النهائي   ✓

  

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 حث الطالب على التفكير بطرق التعامل مع الحاالت المرضية   -1ج

حث -2حث الطالب على التفكير باهمية التشخيص المرضي المختبري كعامل مهم في التشخيص ج-2ج

 الطالب على الربط بين المادة الدراسية والواقع البيئي واالمراض وانتشارها. 

  ث الطالب على التفكير في  اختيار طرق التشخيص السريعه والفاعلة   ح  -4ج   

  طرائق التعليم والتعلم     

 القاء محاضرات تفصيلية  نظرية حول االمراض المناعية   ✓

  تدريس المفاهيم االساسية لعلم المناعة السريرية والمراض مما تعزز طريقة التعلم والتعليم. ✓

  اهم المكونات الرئيسية في جهاز المناعه البشري والية حدوث كل مرض بتعريف الطلبة على  ✓
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  طرائق التقييم    

 امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية.   ✓

 درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب.   ✓

 وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم.   ✓

 الدراسي النظري والعملي اضافة الى االمتحان النهائية  امتحانات فصلية للمنهج  ✓

  

  

  

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

 تمكين الطلبة من كتابة التقارير حول المواضيع الخاصة بمادة المناعه السريرية  .   -1د 

 الطلبة من ربط حدوث االمراض بالواقع الصحي وطرق التشخيص.  تمكين  -2د 

 تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات طبية في دورات المختبرات الصحية.   -3د 

تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر لما بعد التخرج من اخالل التعرف على الية ادارة المختبر   -4د          

  للطالب لغرض التطوير الذاتي لشخصياتهم. أقامة سمينرات خاصة -5د 
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  بنية المقرر   . 11 

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

 مراجعه عامة لعلم المناعه  

 تعريف شامل للمناعه  

االمراض  و  الرسيرية  

الرثيويه   التهاب المفاصل 

   الرثوي

توضيح لعلم االمراض 

  واالمراض الرثوية

  االول 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Rheumatoid Arthritis  
Rheumatoid Disease   

يوضح للطالب تعريف 

مع فحوصات   للمرض

بالمرض  

ESR,CRP ,RF, 

Ant CCP  

  الثاني 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

   الذئب االحمراريداء 

Systemic Lupus  

Arythromatosis 

 تعريف مع فحوصات المرض  

 ESR,CRP,HLA typing 
  الثالث 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

   داء الصدفية الرثوي

Psoriatic Arthritis  
Ankylosing  

Spondylitis 

 تعريف مع فحوصات المرض  

 ESR,CRP,HLA typing 
  الرابع 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Sjögren's  

  syndromeمتالزمة  

 شوغرين مرض بهجت 

 فحوصات المرض  تعريف مع 

ANCA ,ANA ,SSLa  
 test Schirmer test 

  الخامس 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

   Celiacاالمراض المعوية  

معوي    disease اعتالل 

(gluten-   الكلوتي  تحسس  

sensitive enteropathy 

 تعريف مع فحوصات المرض  

 AntTg, EMA, ATA 
  السادس 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 Pernicious Anaemia  
 فقر الدم الوبيل

المزمن+   االمعاء  لتهاب 

  التقرح  التهاب القولون 

بالمرض   تعريف 

  المرض واالمراضي

CBC,VitB12Level   
   Schillings Testة

  السابع 2 
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امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 (MALT)  

Gastricdisease with  

    H.pylorie infectionمرض 

  المرتبط  
 كرون+ الورم اللمف 

  باالمخاطية

 تعريف مع فحوصات بالمرض 
 H.pylorie Ab, 
 Gastrin17,PG1,PGII 

  الثامن 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

 وتقرير حول   

 محاضرات  

 معروضة  بشكل 

power point 

Auto Immune liver  
 diseases 

+  التهابات   المناعيه  الكبد 

 التهاب االوعية الصفراوية 

 تعريف مع فحوصات بالمرض 

ANA,ASMA,LKT,  
 AMA  

  التاسع 2 

 
ومحاضرات   الدرس

  مكتوبة

     المتصلب

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Circulating +    

 immune complexes 
Glomerular Diseases  

(Renal Diseases) 

 تعريف مع فحوصات بالمرض 

 GUE,ASO,ESR,C3,C4  
  العاشر 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل   

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 الكبيبات بعد  التهاب        

 +    االصابة الخمجيه
IgA nephropathy +  

 Goodpasture's Syndrome 

  تعريف مع فحوصات بالمرض

 GUE,ASO,ESR,C3,C4 
  الحادي عشر 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 ن :  فُرفُرية هينوخ شؤنلي
Henoch-Schonlein  

Purpura 

 تعريف مع فحوصات المرض  

Urea,criatininlevel,Ig  

A, 

   الثاين عشر 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

اآلفات الكلوية املرتبطة أِب لتهاب    
 وعائي : 

Vasculitis-Associated        
Glomerular Lesion 

 تعريف  مع فحوصات بالمرض 

Urea,criatininlevel 
   الثالث عشر 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

مرض مضاد الغشاء القاعدي  
                     الكلوي

            Anti- 
Glomerular  

Basement  

Membrane Diseas 

 تعريف مع فحوصات خاصة  

immnoglobulin   بالمرض 

level +C3, C1,2,4 

   الرابع عشر 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 أمراض اجلهاز التنفسي      

 Respiratory Diseases 
 تعريف مع فحوصات خاصة  

   بالمرض
   اخلامس عشر 2 
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امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

   eosinophlicذات الرئة احلمضي

 pneumomia  

 فحوصات خاصة تعريف مع 
  بالمرض

  السادس عشر 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

التهاب القصبات الغي   

  تحسس  

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

   السابع عشر 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

امراض فرط الحساسية/ فرط 

الحساسية للعقاقي  ولسع  

ات   الحرسر

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

   الثامن عشر 2 

امتحانات يومية 

 +تجارب عملية  

محاضرات  

 معروضة بشكل  

تحلل كريات الدم الحمراء وفقر  

 االنحاللي وتحلل خاليا الدم  الدم 

 البيض 

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

   التاسع عشر 2 

 
وتقرير حول   

  الدرس

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

    

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 تعريف مع فحوصات خاصة   Asthmaالربو 
  بالمرض

  العشرون 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 أمراض التنفس احملّرضة  

Drug-induced  ابلعقاقري

Respiratory disease        

      

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

احلادي   2 
  والعشرون

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Autoimmune hemolytic  

anemia 
 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

   الثاين والعشرون 2 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 االكزيما والتهاب الجلد  

   التماس  

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

الثالث   2 
  والعشرون

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

 أمراض الرئة  
 البيئية و المهنية 

       

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

   الرابع والعشرون 2 
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power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Occupational &   
Environmental lung  

Diseases 

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

اخلامس  2 
  والعشرون

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

 االضداد الذاتية المضاده  

  للعدالت

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

 السادس  2 

  والعشرون

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

معروضة 

بشكل 
 

power 

point 

ومحاضرات 

  مكتوبة

(  Endocrinology  
Immunological Thyroid  

Diseases ,  

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

السابع  2 
  والعشرون

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

(  Endocrinology  
Immunological Thyroid  

Diseases 

 تعريف مع فحوصات خاصة 
  بالمرض

   الثامن والعشرون 2 

امتحانات يومية 

 +تجارب عملية  

محاضرات  

 معروضة بشكل  

Tumors   and Tumor  

Markers 
 تعريف مع فحوصات خاصة 
  باالورام والكشف عنها مناعيا

 التاسع   2 

وتقرير حول   

  الدرس

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

  والعشرون   

امتحانات يومية 

+تجارب عملية  

وتقرير حول   

  الدرس

 محاضرات  

 معروضة بشكل  

power point  

ومحاضرات 

  مكتوبة

Graft versus host rejection  

and Transplantation 
 تعريف مع االلية المناعية للمرض  
  والفحوصات واتطابق النسيج   

   الثالثون 2 

  البنية التحتية   . 12 

 Clinical immunity/ Lippincote 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  

 Essential of clinical immunity/ Chapele  
Immunology / Kuppi 

  ـ المراجع الرئيسية (المصادر)  2
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 ذات العالقة  مكتبة الكلية واليت حتوي مصادر   

 British Journal of clinical immunology 

 German Journal of clinical immunology  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها              

  ( المجالت العلمية , التقارير  ...., )

 املكتبة االالكرتونية لوزارة التعليم العايل  

 Pub med.gov & NCBI 
   

  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

....  

    

  خطة تطوير المقرر الدراسي   . 13 

يحتاج المقررالدراسي الى اضافة امراض مهمه اكثر شيوعا وحذف بعض المقررات واضافه مادة العالج   

 المناعي  

  

  

  

  

  


