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Asmaa Haseeb Hwaid  Course Instructor 

ahoo.comAsmaa.haseeb@y 

Asmaa.haseeb@ymail.com  

E-mail 

Practical immunology  Title 

 Course Coordinator  

1-These lectures are tailored to meet the needs of clinical laboratory students in the 

four stages. It combines practical information about laboratory testing , with a 

concise discussion of the theory behind the testing 

2-To know what we mean by practical immunology in human disease point of view  

3- To know how antigen-antibody reaction works and the applications 

 

Course Objective 

 Course Description 

1- Clinical immunology and serology : a laboratory perspective 

2- Internet lectures  

Textbook 

Total first term 

mark  

First term 

exam 

Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

 8 4 mark / 2 mark  2 mark  First term 

8 4 mark / 2 mark 2 mark Second term  

16 Final exam 

mark 
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 اسماء حسيب هويد ملك الجوراني االسم 

 smaa.haseeb@yahoo.coma البريد االلكتروني

ail.comasmaa.haseeb@ym 

 

 المناعة العملي اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

صممت هذه المحاضرات لتلبية حاجات طلبة المختبرات السريرة في المرحلة الرابعة وتترافق مع معلومات عملية حول 

 االختبارات العملية مع مناقشة موجزة للجانب النظري خلف هذه االختبارات 

التفاصيل االساسية 

 للمادة

 

توضيح تعليمات السالمة ومستلزمات مختبر المناعة العملي ودراسة تتناول مادة المناعة العملي التعريف بماهية المناعة و

 طرق سحب وحفظ الدم وكذلك دراسة االختبارات المناعية والمصلية 

 الكتب المنهجية

 

 ال توجد كتب منهجية 

 المصادر الخارجية

 

Clinical immunology and serology : a laboratory perspective 

 محاضرات منشورة على االنترنيت 

 درجة الفصل االول/ السعي االمتحان الشهري المشروع االمتحانات اليومية المختبر   الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 جامعة ديالىاسم الجامعة:

 كلية التربيه للعلوم الصرفه اسم الكلية: 

 علوم الحياةقسم  اسم القسم:

 الرابعة المرحلة:

 داسماء حسيب هوي اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:

 ماجستير علوم حياة المؤهل العلمي:

جامعة ديالى /كلية التربيه   : مكان العمل:

 علوم الحياةللعلوم الصرفه /قسم 
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 8 درجة 4 / درجة 2 درجة 2 االول

 8 درجة 4 / درجة 2 درجة 2 الثاني

 16 هائي االمتحان الن

 معلومات اضافية
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات /الجزء العمليالمادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   مقدمة حول المناعة وتعريف نظامها ومكوناته 7/10/2019 1

   تعليمات السالمة ومستلزمات مختبر المناعة العملي  14/10/2019 2

   مختبر سحب الدم وطرق جمعه وحفظه  21/10/2019 3

  الجزء العملي لسحب الدم   28/10/2019 4

   الشرح النظري لتحير المسحات التمييزية والتعرف على انواع كريات الدم  4/11/2019 5

الجزء العملي لتحضير المسحة   11/11/2019 6

 التمييزية

 

   تصفية الدم بواسطة خاليا الجهاز الشبكي البطاني وخاليا كريات الدم 18/11/2019 7

 Bacteriocidal effect ofتأثير المصل الطبيعي القاتل للبكتيريا  25/11/2019 8

normal serum   

 المتمم -1

  

   Antibodiesاالجسام المضادة -2 2/12/2019 9

   المستضد في المختبر –تفاعالت األجسام المضادة  9/12/2019 10

 وانواعها  التفاعالت المناعية 16/12/2019 11

 تفاعالت الترسيب النوعي-1

  

   سيب الكميتفاعالت التر-2 23/12/2019 12

  الجزء العملي لتفاعالت الترسيب  30/12/2019 13

 تفاعالت التالزن المباشر وانواعها -1 6/1/2020 14

 تفاعالت التالزن غير المباشر وانواعها -2

 

  

  الجزء العملي لتفاعالت التالزن   13/1/2020 15

   امتحان الفصل االول  20/1/2020 16

 التكاثر في الحيوانات   عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

   تطبيق مرحلة رابعة  17



   تطبيق مرحلة رابعة 20/1/2020 18

   تطبيق مرحلة رابعة 20/1/2020 19

   تطبيق مرحلة رابعة 20/1/2020 20

   تطبيق مرحلة رابعة 20/1/2020 21

   تطبيق مرحلة رابعة 20/1/2020 22

 ( ELISAاالليزا أو اختبار مقياسة الممتز المناعي المرتبط باالنزيم )  23

Enzyme - linked immunosorbent assay 

  الجزء العملي لتنفيذ االختبار

 Immunoflourecent testاختبار التألق المناعي   24

Fluorescent Antibody 

  

   اختبار تثبيت المتمم   25

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

 توقيع العميد:      :                                                                                                                            األستاذتوقيع 
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