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 1الصفحة 

 
  

 
       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 ناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربه

 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية  .1

 كلية التقنيات الطبية والصحية/الجامعة التقنية الوسطى  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 ني المه
 قسم تقنيات التحليالت المرضية-كلية التقنيات الصحية والطبية /بغداد 

 مختبرات طبية بكلوريوس تقني  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

 الدراسة النظرية والعملية  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

ليمية داخل الكلية ومختبرات المستشفيات ومشاريع  المختبرات التع المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 البحوث العلمية 
 8/8/2022 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 معرفة وفهم انواع البكتريا في جسم االنسان وتمييز المرضية منها -1

 ئية غير االنزيمية معرفة انواع السكريات والبروتينات والدهون في جسم االنسان والفحوصات الكيميا-2

 التعرف على انواع التقنيات المناعية في التحليالت المرضية -3

 التعرف على نقل الدم وفحوصاته وامراضه وبنك الدم  -4

 معرفة وفهم انواع االجسام المناعية واساسيات المناعة في جسم االنسان -5

 لمرضية منها معرفة وفهم انواع االنسجة المرضية في جسم االنسان وتمييز ا-6
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
      تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري االنواع البكتريا   -  -1أ

 سلجة جسم االنسان تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري لمعرفة ف -2أ

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري في الكيمياء الحيويةوالفحوصات   -3أ

 غيرا النزيمية 
تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري للتعرف على انواع الطفيليات   -4أ

 وطرق تشخيصها 

 ضة وطرق التحليل معرفة اهم مكونات الدم وامرا-5أ
       

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 الدم نقلتمكين الطالب لمعرفة  –- 1ب 

 تمكين الطالب لمعرفة انواع البكتريا وتمييز المرضية منها  – - 2ب 

واهم فحوصات الكيمياء     عمليات االيض والبناء لجسم االنسان  تمكين الطالب لمعرفة –    - 3ب 

 زيمية االن

 

 معرفة اهم التقنيات المناعية  – 4ب 

      معرفة االنسجة المرضية وتحضير المقاطع الشمعية  - 5ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعلم الخاص بالتحليالت المرضية 

 استخدام االفالم العلمية  والتطبيق العملي في المختبرات وكذلك

 
 طرائق التقييم       

 

 درجات المتحانات اليومية -1

 االمتحانات الفصلية   -2

 التقارير االسبوعية للتجارب العملية  -3

 الحضور اليومي والمشاركة باالسئلة العلمية/نشاط  -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القتها باالمرض رصد متغيرات النسيجة وع - -1ج         

 ربط فسلجة الجسم واالمراض الحاصلة -2ج

   معرفة التغير الكيميائي لدوال معينة وربطها باالمراض  -3ج         

 معرفةطرق زراعة البكتريا وطرق التمييز بينها -4ج

 معرفة نقل الدم والمطابقة-5ج
 طرائق التعليم والتعلم      
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 الضافية المتعلقة بمخرجات التعلم الخاص بالتحليالت المرضية تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع ا

 والتطبيق العملي في المختبرات وكذلك استخدام االفالم العلمية 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 امتحانات يومية باسئلة متعددة االختيارات لمعرفة علمية الطالب -

 امتحانات عملية  -2

 واجبات بيتية -3

 
 

 

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

 تمكين الطلبة من اجراء المقاطع النسيجية  -1د -1د 

 اجراء الفحوصات المختبرية   -2د 

 تمكين الطالب من اجتياز المقابالت العملية والنجاح في سوق العمل -3د 

 تي بعد التخرج تمكين الطلبة من التطوير الذا -4د    

 تمكين الطالب من التمييز بين الطفيليات والجراثيم الطبية -5د   

 معرفة اساسيات المناعة  -6د 
 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 وضع مناهج من خالل اللجنة القطاعية  -1
 وضع مناهج تدريسية من قبل الكلية -2
 تدريب الطالب بخبرات تحاكي الواقع   -3

 ييم  طرائق التق         

 درجات المتحانات اليومية -

 االمتحانات الفصلية   -2

 التقارير االسبوعية للتجارب العملية  -3

 الحضور اليومي والمشاركة باالسئلة العلمية/نشاط  -4

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     ظري ن     

 3 2 علم االمراض النسيجيه  المرحلة الثالثة 
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 2 2 نقل الدم   

 2 2 الفايروسات والفطرايت   

 2 1 الكيمياء السريريه    

 3 2 الوراثه البشريه   
 2 2 احلشرات الطبية  

 2 1 التقنيات املختربيه املتقدمه  

 2 1 تطبيقات احلاسوب   

 - 1 اللغة االنكليزية  

   تدريب منهجي )مستويف(   
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 التطبيق العملي وتوفر مكتبة غنية بالكتب العلميتنمية القدرات لدى الطالب من خالل 

 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .13

 حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلميمركزي /
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 المنهاج الدراسي المتكامل -1
 المكتبة العلمية في الكلية  -2
 االنترنت  -3

 البحوث العالمية -4 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مجمخرجات التعلم المطلوبة من البرنا 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

علم االمراض    السنة الثالثة
 النسيجيه 

                 اساسي

                  علم الدم  

الفايروسات    
 والفطرايت 

                 

                  الكيمياء السريريه   

                  الوراثه البشريه   

                  اللغة االنكليزية 

                  املناعة   
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التقنيات املختربيه    
 املتقدمه 

                 

                  تطبيقات احلاسوب  
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية التقنيات الصحية والطبية /بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 المختبرات الطبية قسم تقنيات     / المركز علمي القسم ال .2

, الكيمياء احلياتية السريرية, الفسلجة البشرية, علم الدم ,املناعة, الطفيليات الطبية, تدريب  هاالحياء اجملهري اسم / رمز المقرر  .3
 ,اللغة االنكليزية منهجي )مستويف(

 عملي ونظري  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي الفصل / السنة  .5

وحدة  44ساعة و  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6  

2202/ 8/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  

 أهداف المقرر .8

     تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري االنواع البكتريا-1

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري لمعرفة فسلجة جسم االنسان  -2

ياء الحيويةوالفحوصات غيرا تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري في الكيم  -3

 النزيمية 
تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري للتعرف على انواع الطفيليات وطرق   -4

 تشخيصها 

 معرفة اهم مكونات الدم وامراضة وطرق التحليل -5

     كترياتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري االنواع الب6

 

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

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

 ؛ البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
      تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري االنواع البكتريا   --1أ

 ن تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري لمعرفة فسلجة جسم االنسا  -2أ

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري في الكيمياء الحيويةوالفحوصات   -3أ

 غيرا النزيمية 
تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري للتعرف على انواع الطفيليات   -4أ

 وطرق تشخيصها 

 معرفة اهم مكونات الدم وامراضة وطرق التحليل -5أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تمكين الطالب لمعرفة نقل الدم –- 1ب  - 1ب 

 تمكين الطالب لمعرفة انواع البكتريا وتمييز المرضية منها  – - 2ب 

واهم فحوصات الكيمياء     عمليات االيض والبناء لجسم االنسان  تمكين الطالب لمعرفة –    - 3ب 

 االنزيمية 

 

 عرفة اهم التقنيات المناعية م – 4ب 

 معرفة االنسجة المرضية وتحضير المقاطع الشمعية   - 5ب 
   
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 وضع مناهج من خالل اللجنة القطاعية  -1
 وضع مناهج تدريسية من قبل الكلية -2
 تدريب الطالب بخبرات تحاكي الواقع   -3

 

 
 طرائق التقييم       

 

 اليومية درجات المتحانات -1

 االمتحانات الفصلية   -2

 التقارير االسبوعية للتجارب العملية  -3

 الحضور اليومي والمشاركة باالسئلة العلمية/نشاط  -4

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 رصد متغيرات النسيجة وعالقتها باالمرض  - -1ج-1ج

 ربط فسلجة الجسم واالمراض الحاصلة -2ج

   لتغير الكيميائي لدوال معينة وربطها باالمراض معرفة ا -3ج         

 معرفةطرق زراعة البكتريا وطرق التمييز بينها -4ج

 معرفة نقل الدم والمطابقه-5ج
  

 طرائق التعليم والتعلم      
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 وضع مناهج من خالل اللجنة القطاعية  -1
 وضع مناهج تدريسية من قبل الكلية -2

 تدريب الطالب بخبرات تحاكي الواقع  

 
 رائق التقييم  ط   

 درجات المتحانات اليومية -

 االمتحانات الفصلية   -2

 التقارير االسبوعية للتجارب العملية  -3

 الحضور اليومي والمشاركة باالسئلة العلمية/نشاط  -4

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

 تهيئة الطالب ان يكون مواكب لسوق العمل في مجال اختصاص التحليالت المرضية  -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 



  
 10الصفحة 

 
  

 البنية التحتية   .12

 الكتب المنهجية المقررة  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 المراجع الساندة لكل مقرر لمصادر(   )اـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 المجالت العلمية العالمية ذات معامل تاثير عالي 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 االفتراضية موقع التعلم االلكتروني الهيناري والمكتبة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 تطوير المناهج الدراسية بما يالئم التطور العلمي في مجال االختصاص 

 

 

 
 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

3نظري+2 اسبوعيا 
 عملي 

 ت االمتحانا نظري+عملي  علم االمراض النسيجيه 

2نظري+2 اسبوعيا 
 عملي 

 االمتحانات  نظري+عملي  نقل الدم  

2نظري+2 اسبوعيا 
 عملي 

 االمتحانات  نظري+عملي  الفايروسات والفطرايت  

2نظري+1 اسبوعيا 
 عملي 

 االمتحانات  نظري+عملي  الكيمياء السريريه   

3نظري+2 اسبوعيا 
 عملي 

 االمتحانات  نظري+عملي  الوراثه البشريه  

2نظري+2 اسبوعيا 
 ملي ع

 االمتحانات  نظري+عملي  احلشرات الطبية 

2نظري+1 اسبوعيا 
 عملي 

 االمتحانات  نظري+عملي  التقنيات املختربيه املتقدمه 

2نظري+1 اسبوعيا 
 عملي 

 االمتحانات  نظري+عملي  احلاسبات  


