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نبدة تاريخية عن علم االمراض وفروعه المختلفة ) مراض العامةمدخل الى موضوع علم اال

 ةيمناعوال ةيوراثاالمراض النسجة ، طرق التشخيص االولية والحديثة علم اال، العامة 

وعالقتها بالجانب الطبي ومدى تأثيراتها على الصحة  (وامراض االروا م الحميدة والخبيثة

 العامة لإلنسان.

 

 

 

 

 

 

 



 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  .10

 األهداف المعرفية    -أ

 باإلنسان علم االمراض العامة تعليم الطالب عالقة  -1أ

 على صحة الجسم مراض المختلفة معرفة تأثير األ -2أ

االعراض والعالمات السريرية المتشابهة وتاثيرها بمعرفة نوع المرض الدي عالقة  -3أ

 االنسان يصيب الجهاز المناعي وتاثيرها عالى صحة 

معرفة التشخيص الدقيق لالمراض المختلفة من اجل الوصول لخطة العالج المناسبة  -4أ

 وانقاد حياة المريض

 بجسم اإلنساناالمراض المختلفة عالقة علم  -5أ

   ع أعضاء الجسمعلم االمراض وتاثيره على جميأهمية  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 المناقشة اثناء المحاضرة وطريقة االستجواب. اعتماد – 1ب 

 استخدام المختبرات لزيادة فهم الطالب ومشاهدة ذلك عمليا. - 2ب 

 طريقة االمتحانات المفاجئة وكتابة التقارير العلمية المتعلقة بالمنهج.       - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

طريقة التعليم من خالل  القاء الكتروني من خالل فيديو صوتي ، باإلضافة الى الطرق  

 األخرى المشار اليها أعاله مع استخدام المختبرات لزيادة فهم الطالب وتوسيع ادراكه.

 طرائق التقييم

تفاعله االمتحانات الشهرية ، االمتحانات المفاجئة والقصيرة ، حضور الطالب... إضافة الى 

 مع المادة ونشاطه اثناء المحاضرة.

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستجواب -1ج         

 المناقشة -2ج

 الجانب العملي المختبري -3ج



 االستقراء -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء الكتروني من خالل فيديو صوتي ، باإلضافة الى االختبارات العملية 

       طرائق التقييم    

االمتحانات القصيرة أو المفاجئة ، االختبارات الشفوية ، الحضور والغياب ، االختبارات 

 العملية ، التقارير العلمية , الفصلية والنهائية واالمتحانات القصيرة 

 المهارات  العامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 الشخصي(

 استحداث وتطوير المحاضرات سنويا -1د

 متابعة البحوث والدراسات المنشورة والمتعلقة بالمادة -2د

اجراء بحوث فصلية وسنوية من خالل جهود شخصية وجماعية وتنشر في مجالت  -3د

 عربية وعالمية

 مناقشة المنهاج مع ذوي العالقة واالختصاص في كليات مناظرة من اجل الوصول -4د

 .نحو االفضل

 

 . بنية المقرر11 

 األسبوع
الساعا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة /   

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 

Introduction to 

general 

pathology 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

  القصيرة , 

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية



2 2 
 Reversible cell 

injury  

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

3 2 
Irreversible cell 

injury  

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

4 2 

Cell injury 

deposits and 

pigments  

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

5 2 

 Cell injury 

deposits and 

pigments 

General 

pathology 

 

 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

6 2 
 Acute 

inflammation  

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

برنامج باستخدام 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية



7 2 
Chronic 

inflammation 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

8 2 
Healing and 

repair 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

9 2 
Healing 

and repair 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

السنة و نصف 

 النهائية

10 2 infections 
General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

11 2 infections 
General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية



12 2 

Disturbance 

of body and 

blood flow 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

13 2 

Disturbance of 

body and blood 

flow 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

14 2 
Benign 

neoplasms 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

15 2 
Malignant 

neoplasms 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

16 2 
Molecular basis 

of cancer  

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

صوتية  فيديو 

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية



17 2 
immunopatholo

gy 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

18 2 genetics 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

19 2  genetics 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

السنة و نصف 

 النهائية

20 2 

Diseases of 

cardiovascular 

system 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

21 2 Diseases of GIT 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية



22 2 

 Diseases of 

liver, pancreas , 

gall bladder 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

23 2 

Diseases of 

respiratory 

system 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

24 2 
Hematological 

disease 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

برنامج باستخدام 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

25 2 
Hematological 

disease 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

26 2  Bone disease 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية



27 2 Bone disease 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

28 2 

Joints, 

muscles  

disease 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

29 2 
Connective 

tissues disease 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

برنامج باستخدام 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

30 2 
  Seminars and 

clinical reveiws 

 

General 

pathology 

محاضرة نظرية 

فيديو صوتية  

باستخدام برنامج 

 بور بوينت

االمتحانات 

القصيرة ,   

الفصلية ,   

نصف السنة و 

 النهائية

 

 

 

 

 



Laboratory sessions 

Lab 

numbe

r 

Study unit title 

Hours 

1 Introduction to general pathology 2 

2 Power points slides 2 

3 

Power points and histopathological slides of 

fatty changes in liver and cloudy swelling in 

kidney 

2 

4 

Power points and histopathological slides of 

coagulative muscles and caseous necrosis in 

lungs   

2 

5 
Power points and histopathological slides of 

anthracosis of hemosiderin in liver 
2 

6 
Power points and histopathological slides of 

amyloidosis in kidney and Congo red stain   
2 

7 

Power points and histopathological slides of 

chronic appendicitis and lobar pneumonia in 

lungs and acute osteomyelitis    

2 

8 

Power points and histopathological slides of 

chronic cholecystitis in gall bladder and 

chronic osteomyelitis in jaws   

2 

9 
Power points and histopathological slides of 

keloid in skin and granulation tissues  
2 



10 
Power points and histopathological slides of 

TB in lungs and actinomycosis 
2 

11 
Power points and histopathological slides of 

sarciodosis 
2 

12 Power points slides of CVC in lungs and liver 2 

13 
Power points slides of blood vessels 

thrombosis 
2 

14 
Power points and histopathological slides of 

lipoma, S.C papilloma in skin 
2 

15 
Power points and histopathological slides of 

osteoma in bone 
2 

16 
Power points and histopathological slides of 

S.C.C and adenocarcinoma of colon 
2 

17 

Power points and histopathological slides of 

thyrotoxicosis of thyroid and hashimotisis  

thyroiditis in thyroid  

2 

18 Data show slides  2 

19  Data show slides 2 

20 

Power points and histopathological slides of 

myocardial infraction of heart and 

atherosclerosis in blood vessels  

2 

21 
Power points and histopathological slides of 

chronic gastritis in stomach and peptic ulcer   
2 

22 Power points and histopathological slides of 2 



liver cirrhosis and hepatocellular carcinomas 

23 

Power points and histopathological slides of 

emphysema in lungs and chronic bronchitis in 

bronchus  

2 

24 Data show 2 

25 Data show 2 

26 Data show 2 

27 Data show 2 

28 Data show 2 

29  Power points slides 2 

30  2 

Total  60 

 

 

 

 

 

 . البنية التحتية 12 

ـ الكتب المقررة 1 

 المطلوبة

 

حالياً ال يوجد كتاب مقرر ، مطلوب توفير كتاب يتناول موضوعات 

 )األحياء الطبية(المقرر ويكون بعنوان 

ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  

  

 Books in: Human general pathology 

 



أـ الكتب والمراجع التي 

يوصى بها                 

)المجالت العلمية , 

 التقارير ,....(

1 Robbins basic pathology 

Clinical pathology 2. 

Robbin and Cotran pathology basis of diseas 

ب ـ المراجع االلكترونية , 

 مواقع االنترنيت ....

 

WHO 

 

Medscape 

 . خطة تطوير المقرر الدراسي13

 .م االمراض العامةاقامة ورش عمل وندوات علمية )سمينار( لمناقشة مواضيع مختلفة في عل -1

دعوة اساتذة خارجيين )محاضرة واحدة على األقل في كل فصل دراسي( إللقاء محاضرات  -2

 تعزز المنهج الدراسي.

 زيارات ميدانية لمناطق المدينة وبما يتناسب مع مفردات منهاج الجزء العملي.  -3

  

   

  

 

 


