
 
 

      

    
   1 الصفحة  

 منوذج وصف املقرر 

 

 وصف املقرر 



 
 

      

    
   2 الصفحة  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة.  

  ؛البرنامج.

  

  

  المؤسسة التعليمية .1  الجامعة الكوت كلية 

  القسم العلمي  / المركز .2  قسم تقنيات المختبرات الطبية    

  اسم / رمز المقرر .3  . صفا جبار مظهرمعلم الدم النظري / م. 

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج

  الفصل / السنة .5 2020 - 2021 

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6 ساعة  (نظام سنوي)   60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 2021-2-1  

  أهداف المقرر .8

  ان يتقن الطالب عملية سحب الدم -1

  ان يتعرف الطالب على فصائل الدم -2

  المختبرية الخاصة بعلميه نقل الدمان يتعلم بعض التحاليل  -3

   ان يفهم كيفية مقارنة النتائج التي يحصل عليها مع النسب الطبيعية  -4

  
  

 

 10.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 



 
 

      

    
   3 الصفحة  

  األهداف المعرفية   -أ

 التعرف على اهم مفاهيم عمليه نقل الدم -1أ

 التعرف على التطبيقات العملية التي تتم اثناء جمع العينات  -2أ

فهم معنى فصائل   -4التطبيقات العملية التي تتم اثناء فحص العينات للمانح والمستلم أالتعرف على  -3أ

  الدم 

التعرف على الية  -6التعرف على بنك الدم ووحداته أ -5أ

  التبرع بالدم

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 القدرة على انجاز عملية جمع العينات بنجاح    – 1ب 

القدرة على ربط   – 3القدرة على إتمام جميع الفحوصات الخاصة بفحص العينات  ب  – 2ب 

  القدرة على العمل بروح الفريق    -4المفاهيم والنماذج التطبيقية بالواقع العملي ب 

  طرائق التعليم والتعلم      

  

  المحاضرات  -1

2-  data show  استخدام ال 

  وسائل االيضاح -3

  األجهزة والمواد المختبرية المخصصة لعمليه نقل الدماستخدام كافة  -4

  السفرات العلمية لبنك الدم  -5

  

  طرائق التقييم      

  

  امتحانات أسبوعية (كوزات)  -1

  االمتحانات الفصليه والسنويه -2

  الواجبات البيتيه -3

  المجاميع التعليميه  -4

  النشاط اليومي والمشاركه في المناقشات  -5

 الوجدانية والقيمية  األهداف  -ج

االلتزام باخالقيات  -2العمل بروح فريق العمل الواحد ج -1ج

 المؤسسه التعليمية  

خلق احساس    -4االستقبال الطوعي للمعرفه وتقبلها والتفاعل معها ج  -3ج

 الشراكة بين الطلبه والتدريسي 

   

  طرائق التعليم والتعلم     



 
 

      

    
   4 الصفحة  

  

  للطريقة العملطريقة المناقشة وشرح  -1

  التركيز على الجانب العملي وتوفير جميع مستلزمات الفحص  -2

  البحث في المصادر وشبكة االنترنت  -3

  التواصل مابعد المحاضرة مع الدرس سواء كواجب بيتي او بحوث  -4

  

  

  طرائق التقييم    

  

  االمتحانات الشفوية والتحريرية -1

  والمساعدة على القيام بها وتقييم المخرجات التكليف بمهام بحثية جزئية   -2

  العروض التقديمية للطلبة  -3

  المشاركه والنشاط واالسئله -4

  تقييم الحضور والسلوك والنشاط الصفي باستمرار بأسلوب الثواب والعقاب  -5

 التقارير االسبوعية   -6

  

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

 القدرة على تمثيل األدوار القيادية   1د 

  -3القدرة على طرح المشاكل بشكل علمي صحيح د -2د 

القدرة على  -4القدرة على التكيف مع بيئة العمل  د 

  القرار   
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  بنية المقرر   . 11 

الوحدة / أو  اسم   طريقة التعليم   طريقة التقييم 

  الموضوع

مخرجات التعلم  

  المطلوبة

  األسبوع  الساعات 

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

  نظري 

  
Introduction to 

Blood banking 

التعرف على وحدات  

  بنك الدم

 1   ساعة  2

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

  Blood donation   نظري

selection of donation 
 2   ساعة  2  عملية اختيار المتبرع 

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

  Blood donation   نظري
selection of donation 

 3   ساعة  2  عملية اختيار المتبرع 

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

Test for donated  

blood 
االختبارات التي  

  المتبرع تجرى على 

 4   ساعة  2

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

Test for donated  

blood 
 5   ساعة  2  أداء االختبار بنجاح 

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

Test for donated  

blood 
 6   ساعة  2  أداء االختبار بنجاح 

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

  The human blood   نظري
groups 

 7   ساعة  2  فصائل الدم

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

The human blood 

groups 
 8   ساعة  2  فهم المادة العلمية

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

 9   ساعة  2  العامل الريصي  Rh system    نظري

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

  Hemolytic   نظري
Disease  of 

 the Newborn  

  

 10   ساعة  2  تحلل دم الطفل الوليد 
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 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

Complication of 

disease    by blood  
transfusion    

المضاعفات التي 

تحدث بعد عملية  

  التبرع 

 11   ساعة  2

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

Complication of 

disease by blood  
transfusion    

 12   ساعة  2  فهم المادة العلمية

 

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

Complication of 

disease    by blood  
transfusion    

 13   ساعة  2  فهم المادة العلمية

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

Complication of 

disease    by blood  
transfusion    

 14   ساعة  2  فهم المادة العلمية

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

  Transmission   نظري

disease of  blood  
transfusion 

االمراض التي تنتقل  

  اثناء عملية التبرع

 15   ساعة  2

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

aids and blood 

transfusion   
 16   ساعة  2  انتقال مرض االيدز

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

The types of 

anticoagulants use  in 

hematology  

أنواع التيوبات التي  

تسخدم في التحاليل  

  المطلوبة

 17   ساعة  2

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

The types of 

anticoagulants use  in 

hematology  

 18   ساعة  2  فهم المادة العلمية

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

Autologous blood 

transfusion 
 19   ساعة  2  فهم المادة العلمية

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  
Anti –human 

globulin  

 20   ساعة  2  المادة العلميةفهم 

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

 21   ساعة  2  تحلل الدم  Hemolytic anemia    نظري
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 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

Homeostasis 

bleeding 

disorders 

اضطربات عمليات 

  النزف والتخثر 

 22   ساعة  2

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

اضططططربات          Platelets disorders   نظري

  الصطططفائح الدموية

 23   ساعة  2

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  
Coagulation 

disorders 

اضطططططططربات 

 عمليططططططة التخثر  

 24   ساعة  2

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

Test Of  

Homeostasis 

Function 

االختبططططارات  

الخصططططة بعملية  

 النزف 

 25   ساعة  2

نظري  اختبار 

 + عملي  

 ACQUIRED   نظري

CLOTTING  
عمليطططططططططات 

 التخثطططططططططر  

 26   ساعة  2

   المكتسبة   DISORDERS    اسبوعيا  

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

  Autosomal   نظري
Dominant  

Function 

 27   ساعة  2 عمليه التبرع الذاتية 

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

 Coombs test   28   ساعة  2 فحص التطابق 

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

 Coombs test   29   ساعة  2 أداء االختبار بنجاح 

 اختبار نظري  

+ عملي  

  اسبوعيا  

   نظري

  

 Coombs test   30   ساعة  2 أداء االختبار بنجاح 

  البنية التحتية   . 12 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  

Islamic University of Gaza ,  Practical  
Hematology ,  Gaza , 2014 

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2

 Hematology International Journal                اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

  ( المجالت العلمية , التقارير ....,  )



 
 

      

    
   8 الصفحة  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت    مواقع الجامعات الرصينة المحلية والعالمية 

....  

    

  خطة تطوير المقرر الدراسي   . 13 

    

  الزيارات الميدانية لمصارف الدم وغيرها من المؤسسات ذات الصلة -1

  تكليف الطلبة باعداد سمنرات خالل السنة الدراسية وتشجيعهم على البحث  -2

  

  

  

  

    

  


