
 وزاره التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 جهاز االشراف  والتقوٌم العلمً 

 دائره ضمان الجوده واالعتماد االكادٌمً

 

 استماره وصف البرنامج األكادٌمً للكلٌات والمعاهد

2019/2020 

 الجامعه : الفرات االوسط التقنٌة 

 الكلٌه /المعهد : المعهد التقنً المسٌب 

 تقنٌات المختبرات الطبٌهالقسم العلمً : 

 2019-10-1تارٌخ ملء الملف : 

 

 التوقٌع :                                                               التوقٌع : 

 اسم رئٌس القسم : أ.د جواد كاظم علً         أسم المعاون العلمً : أ.م.د شاكر  محمود موسى

 التارٌخ :                                       التارٌخ :                        

 

 

 دقق الملف من قبل

 شعبه ضمان الجوده واالداء الجامعً

 اسم مدٌر شعبه دائره الجوده واالداء الجامعً : علٌاء محمد عباس

 التارٌخ :

 التوقٌع :

 

 م.د جبار عباس جابرأ.                                                                       

 مصادقه السٌد العمٌد                                                                        



 وصف البرنامج االكادٌمً 

ٌوفر وصف البرنامج االكادٌمً هذا اٌجازا مقتضٌا الهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 
 المتوقعه من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفاده القصوى من الفرص المتاحه 

 

 جامعة الفرات االوسط التقنٌة / المعهد التقنً المسٌب  . المؤسسه التعلٌمٌة1

  Medical Laboratoryقسم تقنٌات المختبرات الطبٌه  جامعً / المركز. القسم ال2

 قسم تقنٌات المختبرات الطبٌه –طبً  كادٌمً . اسم البرنامج األ3

 دبلوم تقنً / تقنٌات مختبرات طبٌه  . أسم الشهاده النهائٌة4

 فصلً + سنوي . النظام الدراسً 5

ٌتم االعتماد على البرامج الموضوعة من قبل جامعة   . برنامج االعتماد المعتمد 6
 الفرات االوسط التقنٌه 

ٌقوم خرٌجوا القسم بخدمه المجتمع فً المؤسسات الصحٌه  . المؤثرات الخارجٌه االخرى 7
والمستشفٌات ومن خالل التطبٌق العملً فً المراكز 

 الصحٌه والمستشفٌات خالل التدرٌب الصٌفً

    2019/2020 . تارٌخ اعداد الوصف 8

 .اهداف البرنامج االكادٌم9ً

ٌهدف القسم الى تخرٌج مالكات تقنٌه قادره على العمل فً المختبرات الطبٌه واجراء التحلٌالت 
 الروتٌنٌه 

 . مخرجات التعلٌم المطلوبه وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم10

 المعرفه والفهم  -أ
باالعمال المختبرٌه التً تخص عزل , صبغ , فحص الجراثٌم الموجوده فً العٌنات . ٌقوم 1

 السرٌرٌه

 . ٌقوم بتحضٌر وتعقٌم كافه االوساط الزراعٌه وفحص االغذٌه فٌما ٌخص التلوثات الغذائٌه 2

 . ٌقوم باجراء كافه التحلٌالت والفحوصات التً تخص الدم 3

روج وسوائل الجسم المختلفه )سوائل الركبه ,سوائل النخاع . ٌقوم باجراء فحوصات االدرار والخ4

 الشوكً , القشع , السائل المنوي (

 . ٌقوم بتحضٌر الشرائح النسٌجٌه لمختلف اعضاء الجسم وتجهٌزها للفحص5

 ٌقوم بتحضٌر كافه المحالٌل المختبرٌه  .6

 . ٌقوم بتشغٌل وادامه االجهزه المختبرٌه الطبٌه المستخدمه فً مختبرات التحلٌالت المرضٌه 7

. ٌقوم بالعمل فً استعالمات المختبرات وٌتضمن استالم النماذج وعملٌه سحب الدم وتوجٌه 8

 المرٌض وتسلٌم النتائج وكذلك القٌام باالعمال المخزنٌه لمخازن المختبرات الطبٌه 

 ارات الخاصه بالموضوع المه –ب 



. تطبٌق البرامج الطبٌه كتحضٌر الشرائح النسٌجٌه واالوساط الزراعٌه , الفحوصات المختبرٌه 1

 السرٌرٌه
 . المهارات فً برامج السٌطره على االمراض االنتقالٌه ومساعده الطبٌب فً التشخٌص والعالج.2

 اٌه بها وكٌفٌه صٌانتها . المهاره العلمٌه فً تشغٌل االجهزه المختبرٌه والعن3

 طرائق التعلم والتعلٌم   

 . طرٌقه المحاضره النظرٌه 1

 . طرٌقه المحاضره العملٌه 2

 . طرٌقه المناقشه والحوار 3

 طرائق التقٌٌم     

 . االختبار الٌومً .1

 . االختبار الفصلً .2

 . االختبار السنوي 3

 مناقشه البحوث الفصلٌه .4

 مهارات التفكٌر  -ج
 . التحري والسٌطره على بعض االمراض من خالل اجراء الفحوصات المختبرٌه .1

. اجراء الفحوصات المختبرٌه لكافه العٌنات وتشخٌص الحاالت المرضٌه وتحضٌر الشرائح 2

 النسٌجٌه .
 . المساعده فً عالج المرضى وصرف الدواء لهم 3

 ختبرٌه وكٌفٌه صٌانتها . القدره  على تشغٌل االجهزه الم4

 . االختبارات الٌومٌه والفصلٌه والسنوٌه النظرٌه والعملٌه والمناقشه الٌومٌه 5

 .مناقشه البحوث العلمٌه الفصلٌه والسنوٌه والتقارٌر ومن خالل الندوات العلمٌه 6

 طرائق التعلٌم والتعلم     

 . طرٌقه المحاضره النظرٌه 1

  .طرٌقه المحاضره العملٌه2

 .طرٌقه المناقشه والحوار 3

 طرائق التقٌٌم      

 . االختبار الٌومً 1

 . االختبار الفصلً 2

 . االختبار السنوي 3

 . مناقشه البحوث الفصلٌه والسنوٌه 4

المهارات العامه والتأهٌلٌه المنقوله ) المهارات االخرى المتعلقه بقابلٌه التوظٌف والتطور  -د
 الشخصً(

 . البحوث العلمٌه السنوٌه 1

 . الزٌارات المٌدانٌه فً القطاع العام والخاص 2

 . التجارب والتقارٌر الٌومٌه والزٌارات الٌومٌه 3

. التشخٌص المختبري وتحضٌر االوساط الزراعٌه , وتحضٌر الشرائح النسٌجٌه من خالل التدرٌب 4

 الصٌفً 

 طرائق التعلٌم والتعلم      

 حاضره النظرٌه . طرٌقه الم1



 .طرٌقه المحاضره العملٌه 2

 .طرٌقه المناقشه والحوار3

 طرائق التقٌٌم        

 . االختبار الٌومً ) التقٌٌم من خالل االمتحانات القصٌره "الكوز" بالمحاظرات العملٌه والنظرٌه (1

 . االختبار الفصلً 2

 . االختبار السنوي 3

 والسنوٌه. مناقشه البحوث الفصلٌه 4

 .  بنٌه البرنامج 11

 المستوى/ السنه 
 

2019/2020 
 

 الساعات المعتمده  اسم المقرر او الساق  رمز المقرر او المساق

 السنه االولى

 (30)االسبوع 
Med 

تقنٌات مختبرٌه وسٌطره 
 نوعٌه 

Medical laboratory 
technique and q.c 

6 

 السنه االولى 
 (30)االسبوع 

Hit 
 شرائح نسٌجٌه وخلوٌه 

Histological and 
cytological teq. 

5 

 السنه االولى 
 (30)االسبوع 

M.L.I 
Medical laboratory 

instrument  
 االجهزه المختبرٌه

3 

 السنه االولى 
 (15)االسبوع 

B.T Blood transfusion  3 

 السنه االولى 

 (30)االسبوع 
Ch 6 كٌمٌاء 

 السنه االولى 

 ( 30)االسبوع 
H.&A 

Histology and 
Anatomy  

 انسجه وتشرٌح

4 

 السنه االولى 
 (15)االسبوع 

F.ofN 
Fundamental of 

nursing  

 اساسٌات التمرٌض

3 

 السنه االولى 

 (30)االسبوع 
CAI 

Computer application 
1 

 1تطبٌقات الحاسوب 
3 

 السنه االولى 
 ( 30)االسبوع 

HRD 
Human Rights 

democratic 

 حقوق انسان ودٌمقراطٌه 

2 

 السنه االولى 
 (30)االسبوع 

Eng 
English language  

 اللغه االنكلٌزٌه
1 



    المجموع

 السنه الثانٌه 
 (30)االسبوع 

Hem  6 امراض دم 

 السنه الثانٌه 
 (30)االسبوع 

CI.CH 6 كٌمٌاء سرٌرٌه 

 السنه الثانٌه 
 (30)االسبوع 

Bec 6 جراثٌم 

 السنه الثانٌه
 (30)االسبوع 

Par  6 طفٌلٌات 

 السنه الثانٌه 
 (15)االسبوع 

Vir  3 فاٌروسات 

 السنه الثانٌه 

 (15)االسبوع 
M.M  3 فطرٌات طبٌه 

 السنه الثانٌه 
 (30)االسبوع 

Pro.Eth  2 اخالقٌات المهنه 

 السنه الثانٌه 
 (30)االسبوع 

CA2  3 2تطبٌقات الحاسوب 

 السنه الثانٌه 

 (30)االسبوع 
IMM 6 مناعه ومصول 

 السنه الثانٌه 
 (30)االسبوع 

Pro 2 مشروع بحث 

 السنه الثانٌه 
 (30)االسبوع 

Eng 1 لغه انكلٌزٌه 

 . الشهادات والساعات المعتمده 12

 ( ساعه معتمده 73درجه الدبلوم تتطلب )

 مرحلتٌن )المرحله االولى +المرحله الثانٌه( تدرس المواد فً قسم تقنٌات المختبرات الطبٌه فً

 المرحله االولى 
 33عدد الساعات للفصل االول=

 33عدد الساعات للفصل الثانً =

 المرحله الثانٌه 
 39عدد الساعات للفصل االول =
 41عدد الساعات للفصل الثانً =

 

 الهدف

ٌهدف القسم الى تخرٌج مالكات تقنٌه قادره على العمل فً المختبرات الطبٌه واجراء التحلٌالت 

الروتٌنٌه المختبرٌه والفحوصات الكٌمٌاوٌه العامه وفحص السوائل وتشغٌل وادامه االجهزه 

 المختبرٌه 

 



 توصٌف عمل الخرٌج

ثٌم الموجوده فً العٌنات . ٌقوم باالعمال المختبرٌه التً تخص عزل , صبغ , فحص الجرا1

 السرٌرٌه

 . ٌقوم بتحضٌر وتعقٌم كافه االوساط الزراعٌه وفحص االغذٌه فٌما ٌخص التلوثات الغذائٌه 2

 . ٌقوم باجراء كافه التحلٌالت والفحوصات التً تخص الدم 3

. ٌقوم باجراء فحوصات االدرار والخروج وسوائل الجسم المختلفه )سوائل الركبه ,سوائل 4

 نخاع الشوكً , القشع , السائل المنوي (ال

 . ٌقوم بتحضٌر الشرائح النسٌجٌه لمختلف اعضاء الجسم وتجهٌزها للفحص5

 . ٌقوم بتحضٌر كافه المحالٌل المختبرٌه 6

 . ٌقوم بتشغٌل وادامه االجهزه المختبرٌه الطبٌه المستخدمه فً مختبرات التحلٌالت المرضٌه 7

استعالمات المختبرات وٌتضمن استالم النماذج وعملٌه سحب الدم وتوجٌه . ٌقوم بالعمل فً 8

 المرٌض وتسلٌم النتائج وكذلك القٌام باالعمال المخزنٌه لمخازن المختبرات الطبٌه

 

 انخطح انذراسيح

 انسُح االونى

 انًالحظاخ َىع انًادج عذد انىحذاخ عذد انساعاخ انًادج خ

 و ع ٌ

 وسيطرج َىعيحتقُياخ يختثريح  1

Medical Laboratory 

Techniques  &QC 

 انهغح االَكهيزيح تخصصيح 12 6 4 2

 وخهىيح شرائح َسيجيح 2

 

Histological & Cytological 

Techniques 

 انهغح االَكهيزيح تخصصيح 11 5 4 1

 يختثريه أجهزج 3

Medical  . Lab.  Instrument 

 انهغح االَكهيزيح تخصصيح 6 3 2 1



 َقم انذو 4

Blood  Transfusion 

 فصم ثاَي = 3 3 2 1

 وتشريح أَسجح 5

Histology &Anatomy 

 انهغح االَكهيزيح يساعذج 8 4 3 1

 أساسياخ تًريط 6

Fundamentals of Nursing 

 فصم أول = 3 3 2 1

 كيًياء 7

Chemistry 

 انهغح االَكهيزيح يساعذج 12 6 4 2

 (1) ىبتطثيقاخ انحاس 8

Computer Applications (1) 

 انهغه انعرتيه يساعذج 6 3 2 1

 وديًقراطيح إَساٌحقىق  9

Human Rights &Democratic 

 انهغه انعرتيه عايح 4 2 - 2

 انهغه االَكهيزيه  11

English language 

 انهغه االَكهيزيه عايه 2 1  1

   63 33 21 12 انفصم االول انًجًىع

   63 33 21 12 انفصم انثاَي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انسُح انثاَيح
 انًالحظاخ َىع انًادج عذد انىحذاخ عذد انساعاخ انًادج خ

 و ع ٌ

 كيًياء سريريح 1

Clinical  Chemistry 

 انهغح االَكهيزيح تخصصيح 12 6 4 2

 دو أيراض 2

Hematology 

 انهغح االَكهيزيح تخصصيح 12 6 4 2

 جراثيى 3

Bacteriology 

 انهغح االَكهيزيح تخصصيح 12 6 4 2

 طفيهياخ 4

Parasitology 

 انهغح االَكهيزيح تخصصيح 12 6 4 2

 فايروساخ 5

Virology 

انهغح  تخصصيح 3 3 2 1

/فصم االَكهيزيح

 أول

 فطرياخ طثيح 6

Medical Mycology 

انهغح  تخصصيح 3 3 2 1

/فصم االَكهيزيح

 ثاَي

 يُاعح ويصىل 7

Immunology & Serology 

 انهغح االَكهيزيح تخصصيح 12 6 4 2

 يشروع تحث  8

Proposal 

 انهغح االَكهيزيح تخصصيح 4 2 2 -

 أخالقياخ انًهُح 9

Professional  Ethics 

 فصم/ ثاَي يساعذج 2 2 - 2

 (2) ىبتطثيقاخ انحاس 11

Computer Applications(2) 

 انهغه انعرتيه يساعذج 6 3 2 1

 انهغه االَكهيزيه عايه 2 1 - 1 انهغه االَكهيزيه 11



English language 

   75 39 26 13 انفصم األول انًجًىع

   77 41 26 15 انفصم انثاَي

. 

 

 

 

 

 

 

 73 يجًىع انساعاخ انذراسيح نهسُتيٍ 1

 139 يجًىع انىحذاخ 2

 %35,61 َسثح انساعاخ انُظريح نهسُتيٍ 3

 %64,3 َسثح انساعاخ انعًهيح نهسُتيٍ 4

 %74,07 نسبة الساعات التخصصية للسنتين 5

 %76,77 نسبة الساعات المساعدة للسنتين 6

 %7,82 َسثح انساعاخ انعايح نهسُتيٍ 7

 774 انتذرية انصيفي 8

 7044 يجًىع انساعاخ يضافا انيها ساعاخ انتذرية انصيفي 9

 

 


