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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ُخ انحهخ انغبيعخ االههُخكه انًؤعغخ انزعهًُُخ .1

 رمُُبد انًخزجشاد انطجُخ  / انًشكض عهًٍ انمغى ان .2

  عًهٍ رمُُبد يخزجشَخ يزمذيخ/ اعى / سيض انًمشس .3

 اعجىعُب   أشكبل انحؼىس انًزبحخ .4

 انضبنضخ انفظم االول وانضبٍَ / انغُخ انذساعُخ انفظم / انغُخ .5

  عبعخ 121 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .6

 2021/7/15 َخ إعذاد هزا انىطف ربس .7

 أهذاف انًمشس .8

 وؽشق اخز انعُُخ انًخزجشَخ  انعًهُبداعطبء فكشح عبيخ عٍ ؽجُعخ  -1

 انًخزجشَخ انًغزخذيخ فٍ انزحهُالد انًشػُخانزعشف عهً انمىاٍَُ انخبطخ ثبنًىاد  -2

 يعشفخ كُفُخ انزعبيم يع انعُُخ عُذ االخز وخالل انُمم او انخضٌ -3

 اثشص انًحؼىساد اصُبء انزحهُم انًشػٍ فٍ انًخزجش عهًانزعشف  -4

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وؽشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .11
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  هذاف انًعشفُخ األ -أ
 اعطبء فكشح عبيخ عٍ ؽجُعخ انعًهُبد انًخزجشَخ  وؽشق اخز انعُُخ -1
انزعشف عهً انمىاٍَُ انخبطخ ثبنًىاد انًخزجشَخ انًغزخذيخ فٍ انزحهُالد  -2

 نًشػُخا
 يعشفخ كُفُخ انزعبيم يع انعُُخ عُذ االخز وخالل انُمم او انخضٌ -3
  انزعشف عهً اثشص انًحؼىساد اصُبء انزحهُم انًشػٍ فٍ انًخزجش -4
  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اعطبء فكشح عبيخ عٍ ؽجُعخ انعًهُبد انًخزجشَخ  وؽشق اخز انعُُخ  1ة
مىاٍَُ انخبطخ ثبنًىاد انًخزجشَخ انًغزخذيخ فٍ انزحهُالد انزعشف عهً ان -2

 انًشػُخ
 يعشفخ كُفُخ انزعبيم يع انعُُخ عُذ االخز وخالل انُمم او انخضٌ -3
 انزعشف عهً اثشص انًحؼىساد اصُبء انزحهُم انًشػٍ فٍ انًخزجش -4
 ؽشائك انزعهُى وانزعهى      

 شايظ االنكزشوَُخ انًخزجشَخ(، انج وعبئم اَؼبػ )عشع انزغبسة فُذَىَخ -1

 انًغبيُع انطالثُخ -2

  حهمبد انًُبلشخ ثعذ اداء انزغشثخ -3
 ؽشائك انزمُُى      

 .انزحشَشَخ االخزجبساد -1

 ًهُخ.انزمبسَش انع -2

 .االعئهخ انًجبششح اصُبء انًخزجش -3

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 وانزضايه ثهب.هًُُخ ثبنزعهًُبد واخاللُبد انًؤعغخ انزع رعشَف انطبنت -1ط

 واهًُزهب فٍ انًخزجش. وانغاليخ ثبأليٍثبنزعهًُبد انًخزجشَخ انخبطخ  رعشَف انطبنت -2ط

 .اعزمجبل انًعهىيبد انًمذيخ فٍ انًخزجش واالعزفبدح يُهب فٍ حُبره انًهُُخ -3ط

  رشعُخ اعهىة انحىاس ثٍُ انطبنت واالعزبر. -4ط

  
انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبساد -د 

 انشخظٍ (.

 رهُأد انطبنت نهعًم ػًٍ فشَك عًم نزعضَض انعًم انغًبعٍ. -1د

 انًخزجشَخ.هعًم عهً انعذَذ يٍ االعهضح انطبنت ن رهُئخ -2د

ؽبنت نه  ءإلَشبرهُئخ  انمذسح عهً انزعجُش عٍ االفكبس ثىػىػ وصمخ فٍ انكالورعضَض  -3د

 انمذسح عهً انمبء يحبػشاد او غُشهب يٍ انًغبالد انزٍ رزطهت رنك.

    -4د
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 ثُُخ انًمشس .11

مخرجاث التعلم  الساعاث األسبوع

 المطلوبت
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

هً نزعشف عا َظشٌ 2 االول

 انًعهىيبد وانمىاٍَُ

انخبطخ ثباليٍ 

 خزجشَخوانغاليخ انً

Lab. Instruction 
,safety rule 

ؽشَمخ انمبء 

 انًحبػشاد

َىعذ  ال

اخزجبس نهزا 

نكىَه  انًخزجش

 رىعُهٍ فمؾ
 يمذيخ  عًهٍ(َظشٌ +)2 انضبٍَ

Introduction 
ؽشَمخ انمبء 

 انًحبػشاد

 وعشع االدواد

اخزجبساد 

 عًهُخ

 كىصادو
 يجبدئ انزعمُى عًهٍ(َظشٌ +)2 انضبنش

Principles of 
strelization 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

وانمُبو ثجعغ 

 عًهُأ انزغبسة

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

عًع ، َمم وفحض  )َظشٌ+عًهٍ(2 انشاثع

 انعُُخ
Collection , 

transport and 

examination of 

specimens 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

ورحؼُش عذح 

 يحبنُم عًهُأ

بساد اخزج

 عًهُخ

 وكىصاد

 فحض انجىل )َظشٌ+عًهٍ(2 انخبيظ
Examination of 

urine 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ  

 عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

 فحض انجشاص )َظشٌ+عًهٍ(2 انغبدط

Examination of 
stool 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

ورحؼُش عذح 

 يحبنُم عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

 / َظشٌ 2 انغبثع
First Exam / 

ايزحبٌ 

 رحشَشٌ

+ َظشٌ) 2 انضبيٍ

 (عًهٍ

 Examination of فحض انجهغى
sputum 

/ 
اخزجبس 

 رحشَشٌ
 )َظشٌ+عًهٍ(2  انزبعع

فحض انغبئم 

 انُخبعٍ انشىكٍ
Examination of 

CSF 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشح 

ورحؼُش انزغشثخ 

ثشكم عًهٍ يع 

 بسكخ انطهجخيش

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

فحض انغبئم  )َظشٌ+عًهٍ(2 انعبشش

 Seminal انًُىٌ
examination 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشح 

ورحؼُش انزغشثخ 

ثشكم عًهٍ يع 

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد
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 يشبسكخ انطهجخ
انحبدٌ 

 عشش
 )َظشٌ+عًهٍ(2

 انزشخُض انفُشوعٍ 
Viruses 

diagnosis 

ؽشَمخ انمبء 

ػشاد انًحب

واعطبء االيضهخ 

ًحبنُم انورحؼُش 

 عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

 انضبٍَ

 عشش
 )َظشٌ+عًهٍ(2

PCR PCR 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

وانمُبو ثجعغ 

 انزغبسة عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

 انضبنش

 عشش
 َظش2ٌ

/ Second exam / 
اخزجبس 

 رحشَشٌ
 انشاثع

 عشش
 )َظشٌ+عًهٍ(2

 Hybridisation انزهغٍُ

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشح 

ورحؼُش انزغشثخ 

ثشكم عًهٍ يع 

 يشبسكخ انطهجخ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

 انخبيظ

 عشش
 )َظشٌ+عًهٍ(2

 انغبدط

 عشش
+  َظش2ٌ( 

 عًهٍ(
انضساعخ انُغُغُخ 

 انخهىَخ
Cell and tissue 

culture 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

و ثجعغ وانمُب

 انزغبسة عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

 انغبثع

 عشش
 )َظشٌ+عًهٍ(2

كشويبرىكشافُب 

 انىسق

Paper 
chromatograph

y 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

وانمُبو ثجعغ 

 انزغبسة عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

انضبيٍ 

 عشش
 )َظشٌ+عًهٍ(2

اخزجبس وػبئف 

 انكجذ

Liver Function 
tests 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

وانمُبو ثجعغ 

 انزغبسة عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

انزبعع 

 عشش
 )َظشٌ+عًهٍ(2

 انكهً كفبءحاخزجبس 
Penal profile 

test 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

وانمُبو ثجعغ 

 انزغبسة عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

 َظشٌ 2 انعششوٌ
/ 

Part II / First 
exam 

/ 
ايزحبٌ 

 رحشَشٌ

 انىاحذ

 وانعششوٌ
+  َظش2ٌ (

 عًهٍ(
اخزجبس لُبط 

 انكهىكىص
Glucose and 
HbAlc tests 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

اخزجبساد 

عًهُخ 

 وكىصاد
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وانمُبو ثجعغ 

 انزغبسة عًهُأ
 انضبٍَ

 وانعششوٌ

 )َظشٌ+عًهٍ(2

 اخزجبس انزشاص
Agglutination 

test  

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

وانمُبو ثجعغ 

 انزغبسة عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

 انضبنش

 وانعششوٌ
 )َظشٌ+عًهٍ(2

ELISA ELISA 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

وانمُبو ثجعغ 

 انزغبسة عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

 انشاثع

 وانعششوٌ
 )َظشٌ+عًهٍ(2

 Inhibition test زجبس انزضجُؾاخ

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

وانمُبو ثجعغ 

 انزغبسة عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

 انخبيظ

 وانعششوٌ
 )َظشٌ+عًهٍ(2

رمُُبد اخزجبس انذو 

 انعبو

Common blood 
tests 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

وانمُبو ثجعغ 

 انزغبسة عًهُأ

جبساد اخز

 عًهُخ

 وكىصاد

 انغبدط

 وانعششوٌ
 +عًهٍ( َظش2ٌ(

اخزجبس لُبط 

 هًُىكهىثٍُ انذو
Haemoglobeno

pathy 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

وانمُبو ثجعغ 

 انزغبسة عًهُأ

اخزجبساد 

 عًهُخ

 وكىصاد

انغبثع 

 وانعششوٌ

) َطشٌ 2

 +عًهٍ(
االخزجبساد انحُىَخ 

 انكًُُبئُخ
Biochemical 

tests 

ؽشَمخ انمبء 

انًحبػشاد 

واعطبء االيضهخ 

وانمُبو ثجعغ 

 انزغبسة عًهُأ

 

 انضبيٍ

 وانعششوٌ
 +عًهٍ( َظش2ٌ(

/ 
Part II / Second 

exam 
/ 

اخزجبس 

 رحشَشٌ
 انزبعع

 وانعششوٌ
 َظشٌ  2

 / / يشاععخ عبيخ /

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .12

   

 انزٍ وطم نهب انعهى انحذَش عٍ انًىاػُع انًذسعخ. عًم ثحىس ورمبسَش يىععخ عٍ اخش انًعهىيبد
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 انجُُخ انزحزُخ  .13

 انًحبػشاد ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 Laboratory technique principles -1 )انًظبدس(  ـ انًشاعع انشئُغُخ 2

2- fundamentals of analytical chemistry 

 

 اـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًغالد انعهًُخ ، انزمبسَش ،.... ) 
 االثحبس انعهًُخ فٍ االخزظبص

ة ـ انًشاعع االنكزشوَُخ، يىالع االَزشَُذ 

.... 
 االَزشَُذ


