
 
 
 
 
 
 

 / قسم علوم الحياة كلية العلوم   /   ديالىجامعة 

 3/2019/ 14-   17/2/2019للفترة من التحليالت المرضية   دورة

 ال ستاذ المحاضرا الموضوع التاريخ اليوم

 االحد
17  /2 /

2019 
االجهزة المختبرية  - افتتاح الدورة 

 المجهر  طريقة اسخدامه
-     ارك م .د كريم ابراهيم مبا.

 محمد مصطفى

 االثنين
18  /2 /

2019 
 حيدر جاسم -مثنى عبد القادر د . GUEتحليل البول العام

 الثالثاء
19  /2 /

2019 
 حيدر جاسم -مثنى عبد القادر د GSEتحليل البراز العام 

 االربعاء
20  /2 /

2019 

التحضيرات البكتريولوجية والصبغة 
 صبغة و صبغة كرام  و البسيطة

 نلسونزيل 

        -ا.م .د كريم ابراهيم مبارك
 محمد مصطفى

 21/2/2019 الخميس
تحضير االوساط الغذائية وانواعها 

تخطيط  النماذج المرضية على و
 االوساط الغذائية

محمد  -مثنى عبد القادر د.
 مصطفى

 الحدا
24  /2 /

2019 
اختبار حساسية البكتريا لمضاداة 

 الحياة
هالة م.م  -ا.د هادي رحمن 
 محمد

 االثنين
25 /2  /

2019 
 فحص السائل المنوي

 -ا.م .د كريم ابراهيم مبارك
 محمد مصطفى

 سحب الدم الوريدي والشعري 26/2/2019 الثالثاء
 -ا.م .د كريم ابراهيم مبارك

 محمد مصطفى

 2019/ 27/2 االربعاء
االختبارات السيرولوجية , االجسام 
المضادة  واهميتها وطريقة الكشف 

 عنها

 ا. د محمد عبد الدايم
 هاديرم.م مسا 

 28/2/2019 الخميس
فحص ويدال وروز بنكال وفحص   

 الحمل
 ا. د محمد عبد الدايم

 هاديرم.م مسا 

 3/3/2019 الحدا
فحص السكر واليوريا  والكرياتنين  

 بالدم
خالد شعالن , م. م محمد  د .

 اسعد

 فحص البروتين وااللبومين 4/3/2019 االثنين
خالد شعالن , م. م محمد  د.

 اسعد

 5/3/2019 الثالثاء
 الفطريات الطبية واالوساط الغذائية

 والتصبيغ
م.م ياسر  –د . عباس محي 
 موفق

 CRP , RF , ASOTاختبارات  6/3/2019 االربعاء
 ا. د محمد عبد الدايم

 .هاديرم.م مسا 

 HB فحص هيموكلو بين الدم 7/3/2019 الخميس
م.م مريم  –االمير عبد د انوار

 حكمت

 10/3/2019 االحد
 BLOODالكشف عن فصائل الدم 

GROUPs &Rh 
 حيدر جاسم –د انوارعبد االمير 

 2019/ 11/3 االثنين
فحص تعداد كريات الدم 

 WBC COUNTالبيضاء
م.م مريم  –د انوارعبد االمير 
 حكمت

 حيدر جاسم -د انوارعيد االمير ESRفحص  ترسيب الدم  12/3/2019 الثالثاء

 13/3/2019 االربعاء
اختبارات الحساسية واهميتها في 

 تشحيص االمراض
م. م مريم  –ا د ايراهيم هادي 
 حكمت

 االختتام –اختبار نهاية الدورة  2019/ 14/3 الخميس
 ام د كريم ابراهيم مبارك

 

 ( ساعات لكل يوم 3( والعملي  )  2مالحظة : عدد الساعات النظري ) 


