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 وصف اىَقشس

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 اىَؤسسح اىرؼيَُُح .1
 ميُح اىؼيىً  –خاٍؼح دَاىً 

 اىَشمض/ اىقسٌ اىؼيٍَ   .2
 قسٌ اىرقاّح االحُائُح 

 سٍض اىَقشس/ اسٌ  .3
 Pathological Analyzes/ ذحيُالخ ٍشضُح 

 أشناه اىحضىس اىَراحح .4
 اىضاٍٍ 

 اىسْح/ اىفصو  .5
 فصيٍ 

 (اىنيٍ)ػذد اىساػاخ اىذساسُح  .6
 ساػح  66

 ذاسَخ إػذاد هزا اىىصف  .7
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 أهذاف اىَقشس .8

 ذىضُح اىَثادئ األساسُح ىالخرثاساخ اىرحاىُو اىَشضُح 
 ذىضُح اىرذخالخ اىرٍ قذ ذحصو فٍ اىرفاػالخ 

 ومزىل ذىضُح ٍُناُّنُاخ االخرثاساخ ومُفُح اىرؼاٍو ٍغ اىَْارج اىَشضُح تَخريف أّىاػها 
 اىرحيُالخ اىَخرثشَح ومزىل ٍؼشفح األهَُح اىسشَشَح واىفائذج ٍِ اخشاء اخرثاساخ 

 ومزىل ٍؼشفح ذفسُش اىْرائح ومُفُح مراتح ذقاسَش ّرائح االخرثاساخ
 
 
 

 
 

 ٍخشخاخ اىَقشس وطشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ واىرقٌُُ .16



 األهذاف اىَؼشفُح   -أ

(  تطوير قدرة الطالب عىل استذكار ما  Knowledgeالمستوى األول تطوير المعارف  )  -1أ

بة والمياه .   تعلمه  عن  ي التر
 
ي تعيش ف

 االحياء المجهرية التر

ي  -2أ
تطوير القدرة Comprehension حتسني مستوى االستيعاب )الفهم ) المستوى الثان 

 عىل التفستر و التنبؤ واالستنتاج . 

  Application تطوير القدرات التطبيقية   ))المستوى الثالث    -3أ

 Analysis القدرة على التحليل  المستوى الرابع اكساب الطالب -4أ

) مستوى المستوى الخامس تطوير قدرة الطالب عىل دمج االفكار والمعلومات   -5أ
 ( وهي عكس التحليل  Synthesis الرتكيب

) تطوير قدرة الطالب عىل اعطاء حكم عىل قيمة  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 المادة المتعلمة . 
 . اىَهاساذُح اىخاصح تاىَقشساألهذاف   -ب 

 Observation) اىَالحظح (  تحسير  قدرة الطالب عىل  – 1ب 

 Imitation التقليد واحملاكاة :أن يتعلم كيفية   - 2ب 

        Experimentation التجريبأن يتعلم أسلوب    - 3ب 

 طشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ      

ة   واستخدام السبورة وااللقاء .  -  المحاض 

 العروض التوضيحية ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعليمية(  -

 المناقشة التفاعلية  -

ي  -
 التعليم الذانر

 
 طشائق اىرقٌُُ      

 اخرثاساخ قصُشج شفهُح وذحشَشَح  -

 اػذاد ذقاسَش -

 اخرثاساخ ػَيُح  -

 واخثاخ تُرُح  -

 ٍساهَاخ وّشاطاخ أخشي  -

 األهذاف اىىخذاُّح واىقَُُح  -ج
  Receiving  ذؼيٌُ اىطاىة ػيً االسرقثاه ) اىرقثو/ االسرالً ( -1ج         

 Responding ذطىَش قذسج اىطاىة ػيً  االسرداتح -2ج

   Valuing أُ َرَنِ اىطاىة ٍِ اىرقٌُُ )أػطاء قَُح (  -3ج

  Organization ذحسُِ قذساخ اىطاىة ػيً اىرْظٌُ اىقٍَُ  -4ج   

 . Characterization by Valueسيىك اىفشد ) إػطاء سَه شخصُح (  ذناٍو اىقَُح ٍغ -5ج

 طشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ     

 اجراء منافسات علمية  ممتعة ) فردية أو فرقية (.  -

ات من اعداد الطلبة .  -  تنظيم محاض 



 تكوين جماعات عمل تطوعية .  -

 الرحالت العلمية .  -

 طشائق اىرقٌُُ    

 
 شهادات تقديرية ( تخصيص جوائز ) كتب ،  -

ي تلك النشاطات  -
 
 تخصيص جزء من تقييم الطالب عىل مشاركاته ف

ي  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -
ون  ي الموقع االلكتر

 
ي القسم العلمي أو ف

 
تخصيص مكان ف

ين .   المتمتر 

 (.واىرطىس اىشخصٍ اىَهاساخ األخشي اىَرؼيقح تقاتيُح اىرىظُف ) اىَهاساخ اىؼاٍح واىرأهُيُح اىَْقىىح  -د 
 تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري  -1د
امج العلمية الخاصة  -2د نت والتر استخدام االدوات التكنلوجية الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنتر

 باعداد التقارير والجداول واالشكال والعروض . 
 تشجيع الطالب عىل العمل الجماعي ضمن فريق عمل .  -3د
 تنمية قدرات الطالب عىل االستفادة المثىل من الوقت ) ادارة الوقت ( .  -4د

 

 تُْح اىَقشس .11

ٍخشخاخ اىرؼيٌ  اىساػاخ األسثىع

 اىَطيىتح

أو / اسٌ اىىحذج 

 اىَىضىع
 طشَقح اىرقٌُُ طشَقح اىرؼيٌُ

1 

ذهذف اىً ذىضُح أهٌ  4

أّىاع اىرحيُالخ 

اىَشضُح اىَسرخذٍح فٍ 

 اىرشخُصاخ اىَخرثشَح

اسشاداخ اىؼَو 

 اىَخرثشٌ
  

2 4 

ٍؼشفح األهَُح اىسشَشَح 

واىفائذج ٍِ اخشاء اخرثاساخ 

 اىرحيُالخ اىَخرثشَح

   فحص االدساس اىؼاً

3 4 
فحص االتشاص اىؼاً  

 واىفحص اىثُنرشوىىخٍ
  

4 4 
فحص اىقشغ واىفحص اىؼاً  

 واىرحشٌ ػِ اىسو
  

5 4 

فحص سىائو اىدسٌ  

وفحص سائو اىْخاع 

 اىشىمٍ

  

   فحص اىسائو اىَْىٌ  4 6

7 4 
فحص صىسج اىذً  

 اىناٍيح
  

    فحص اىَسحاخ تاّىاػها  4 8

9 4 
فحىصاخ االّسدح  

 اىَشضُح
  

10 4 
ذنَيح فحىصاخ االّسدح  

 اىَشضُح
  

   اىفحىصاخ اىَصيُح  4 11



12 4 
ذنَيح اىفحىصاخ  

 اىَصيُح
  

13 4 
فحىصاخ اىنَُُاء  

 اىسشَشَح
  

14 4 
ذنَيح فحىصاخ اىنَُُاء  

 اىسشَشَح
  

    اٍرحاُ ّهائٍ  4 15
 

 اىثُْح اىرحرُح  .12

  ٍذخو إىً اىرحيُالخ اىَشضُح ـ اىنرة اىَقشسج اىَطيىتح 1

   أساسُاخ اىرحيُالخ اىَشضُح

 (  اىَصادس)ـ اىَشاخغ اىشئُسُح 2
A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests 8th 

Edition 2009 Lippincott Williams & Wilkins 

اـ اىنرة واىَشاخغ اىرٍ َىصً تها                 

 ,....  (اىرقاسَش , اىَدالخ اىؼيَُح ) 
● Molecular diagnostics 

● Healthcare scientist 

● Laboratory automation 

● Automated analyzer 

 
ٍىاقغ االّرشُّد , ب ـ اىَشاخغ االىنرشوُّح

.... 

International Laboratory Accreditation Cooperation. 

detail-http://ilac.org/signatory ILAC 

magazine Health Management Technology  

Journal of Laboratory Automation 

 

 
 

 خطح ذطىَش اىَقشس اىذساسٍ  .13

   
 ذطىَش ٍفشداخ اىَْهح تحُث ذىامة اىرطىساخ فٍ ٍداه اىرحيُالخ اىَشضُح -

 .ذذسَس ٍسرحذثح اػرَاد طشائق  -

 . االطالع ػيً ذداسب اىذوه االمثش ذطىسا فٍ هزا ٍداه واالسرفادج ٍِ خثشاذهٌ اىَرشامَح  -

 . اىؼَو ػيً اّشاء ٍخرثشاخ ٍرخصصح فٍ ٍداه اىرحيُالخ اىَشضُه تنافح فشوػها   -

 
 
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_diagnostics
https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_diagnostics
https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_scientist
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https://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory_automation
https://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory_automation
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_analyser
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_analyser
http://ilac.org/signatory-detail/?id=76
http://www.allbusiness.com/technology/528531-1.html

