
  
 

      

    
   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 التحليالت المرضية

  اسم / رمز المقرر .3  سارة ماجد  .ممناعة (نظري)  / م.

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج

  الفصل / السنة .5 2020-2021 

  الساعات الدراسية (الكلي)عدد  .6  ساعة 60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  2021/1/1  



  
 

      

    
   2 الصفحة  

  أهداف المقرر .8

 التعرف على: :  الهدف العام          

 طبيعة الجهاز المناعي  وخالياه وعوامله.   .1

 الحاالت المرضيه التي لها عالقة بعمل الجهاز المناعي.  .2

 الجعاز المناعي والتشخيص        . التقنيات العامة المستخدمة في عمل  .3

 :  يستطيع الطالب في نهاية العام الدراسي ان يفهم ويدرك: الهدف الخاص          

  

 تعريف علم المناعه وعالقته بالعلوم االخرىواهميته لطالب التحليالت  المرضية.  .1

 عالقة تكوين الجهاز المناعي. مكونات الجهاز المناعي والتي تشمل على الخاليا واالعضاء التي لها  .2

 مفهوم المناعه الطبيعيه والمكتسبه والعوامل الخلطيه والعوامل الخلويه.  .3

 العالقه التى تربط المكونات الخلطيه والعوامل الخلويه.وبهيولوجية االتجابه المناعيه.  .4

الحساسيه, مناعة امراض المناعة الذاتيه , امراض  المناعه وانواعها ( المفيده والمؤذيه) مناعة االورام ,مناعة  امراض  .5

 نقص المناعة. 

  اليات التشخيص المختبري والتعرف على بعض االمراض التي تعتمد على التشخيص المختبري المناعي. .6

  

  

 

  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  . 10 

  األهداف المعرفية   -أ

 -2خالل السنه الدراسية على تعريفات مهمه في علم المناعة والتصنيف العلمي أيتعلم الطالب  -1أ
 يتعلم 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
 السنه الدراسية طرق التشخيص المختبرية لكل مرض  يتعلم الطالب خالل 

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

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

 الخاصة بالمقرر.  األهداف المهاراتية   -ب 

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

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

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

  االليزا في التحليل المختبري  

  طرائق التعليم والتعلم      



  
 

      

    
   3 الصفحة  

  المحاضرات  -1

2-  DATASHOW  استخدام 

  استخدام وسائل االيضاح داخل المختبر -3

4-  INTERACTIVE LECTURE  المحاضرة التفاعلية 

  المناقشة بعد انتهاء المحاضرة -5

 استخدام طريقة العصف الذهني من خالل األسئلة السريعة   -6

  

  طرائق التقييم      

1-  QUIZ 

  االمتحانات الفصلية والسنوية -2

  السمنارات  -3

  التقارير األسبوعية -4

  الحضور -5

  النشاط المختبري -6

  -1األهداف الوجدانية والقيمية  ج -ج
 العمل بروح الفريق الواحد 

 بأخالقيات المؤسسة التعليمية    االلتزام   -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

  المحاضرات الفيديوية  لزيادة المعرفةاعتماد  -3

   

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

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

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

 الطالب على الربط بين المادة الدراسية والواقع البيئي واالمراض وانتشارها. 

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

   



  
 

      

    
   4 الصفحة  

 

  بنية المقرر .11

 طريقة  

  التقييم

مخرجات التعلم   الموضوعاسم الوحدة / أو   طريقة التعليم

  المطلوبة

  األسبوع  الساعات

Quiz+  

 حضور 
 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

علم المناعة :تعريف وتصنيف اقسام المناعة 

،المناعة الطبيعية والمكتسبة، عوامل 

 ودفاعات المناعة الطبيعية.،  

  األول 2   يتعرف الطالب على

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

الجهاز المناعي ، االنسجة والخاليا اللمفاوية ، 

منشائها ،مستلماتها ومراحل نضجها. 

 االعضاء اللمفاوية االولية والثانوية. 

يفهم الطالب  

  الموضوع

  الثالث- الثاني 2 

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

، monocytesالخاليا وحيدة النواة   

 الخاليا 

 :Phagocytosis الملتهمة 
المنشأ،نضجها،مستلماتها،انواعهاوخاليا 

 , االلتهاب ،البلعمة ،  APCعرض المسضد

يفهم الطالب  
   املوضوع

  الرابع 2 

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

: تعريفه، خصائصه،  Antigenالمستضد 

انواع المستضدات ،عرض المستضدات  

 الخارجية والداخلية.  

يفهم الطالب  
   املوضوع

  الخامس 2 

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

 Antigenicالمحدداتالمستضدية

Determinants  ،تعريفها ،خصائصها:

 المحددة  

المستضدية للخاليا التائية والبائية والفروق  

 بينهما.  

يفهم الطالب  
   املوضوع

  السادس 2 

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

:تعريفها ،تركيب  Antibodyاالضداد 

اصنافها، وخصائصها، تصنيع  جزئية الضد،

 الضد وتحريره ،االضداد وحيدة النسيلة. 

يفهم الطالب  
   املوضوع

  السابع 2 

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

Monoclonal Antibodies تعريفه ،تصنيعه :

 ،واستخداماته.  

  

يفهم الطالب  
   املوضوع

 الثامن   2 



  
 

      

    
   5 الصفحة  

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات 

تفاعالت الضد والمستضد : خصائصها 

 , تطبيقاتها    

يفهم الطالب  
   املوضوع

 - التاسع 2 

 العاشر 

 

      مكتوبة 

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

والثانوية  االستجابة المناعية : االولية 

خصائصهما والفروقات بينهما ,تنظيم االستجابة  

 المناعية 

 الحادي عشر   2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

(: : تعريفه MHCنظام معقد التطابق النسيجي  )

،اصنافه، دوره في عرض المستضدات وعالقته  

 االعضاء.  برفض 

 الثاني عشر  2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

: تعريفه ، تنشيطه،  complementالمتمم 

طرق التنشيط،المثبطات تنشيط التمم،امراض 

 نقص المتمم وعوزه.البروبردين 

 الثالث عشر   2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

 Mediators and Cytokinesالرابع عشر  2    يفهم الطالب املوضوع السايتوكينات 

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

   ) الجراثيم  ضد  :المناعة  السريرية  المناعة 

Bacterial Immunity)االليات 

) المناعة ضد  anti- virulenceالجرثومية ( 

 السموم.  

الخامس عشر   2    يفهم الطالب املوضوع

السادس   –

 عشر 

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

 Anti- viral immunity السابع عشر  2    يفهم الطالب املوضوع المناعة ضد الحمات 



  
 

      

    
   6 الصفحة  

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

Anti – parasitic  المناعة  ضد الطفيليات 

immunity 
 الثامن عشر  2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

Anti – fungal  المناعة  ضد الفطريات 

immunity 
 التاسع عشر  2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

  Anti- tumorالمناعة ضد االورام 

immunity  تعريف الورم ، المستضدات :

 ذات العالقة بالورم ،انواعها وعالقتها 

باالورامالمختلفة،وسائل الهرب من مناعة 

 الجسم.  

  –العشرون   2    يفهم الطالب املوضوع

و   الحادي 

 العشرون  

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

: تعرفها  Hypersensitivityالحساسية 

 ،انماطها المختلفة ، واالمراض الناجمة عنها. 

 الثاني و  2    الطالب املوضوعيفهم  

-العشرون

 الثالث و  
 العشرون  

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

 Immune tolerance   الرابع و  2    يفهم الطالب املوضوع التحمل المناعي 

 العشرون  

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

: تعريفها   Auto immunityالمناعة الذاتية 

،ووسائل حدوث المناعةالذاتية،النظريات 

 واالنماط.  

الخامس و   2    يفهم الطالب املوضوع

– العشرون 
 السابع و 

 العشرون  

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

النقص المناعي الطبيعي انواع 

 والمكتسب ونظرياتة  

 الثامن و  2    يفهم الطالب املوضوع

 العشرون  

Quiz+  
   حضور

 محاضرات   

بشكل     معروضة 
power 

point  ومحاضرات

  مكتوبة

التاسع و  2    يفهم الطالب املوضوع , انواع اللقاحات   التلقيح

  - العشرون 

 الثالثون  



  
 

      

    
   7 الصفحة  

  

  البنية التحتية   . 14  

Essential of clinical immunity/ Chapele 

Immunology / Kuppi 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Clinical immunity/ Lippincote 2) المصادر)   ـ المراجع الرئيسية 

  

  

  

  

   

   

  

  

  المقرر الدراسي خطة تطوير   . 12 

     .13 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت....  

    


