
 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة

 

 كلية الطب المؤسسة التعليمية .1

 بايولجي / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 بكلوريوس طب وجراحه عامه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   ج االعتمادبرنام .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 02/1/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 البايولوجيه مثل البكتريا والفيروسات والطفيليات التعامل مع المرض من ناحية االسباب 

 فرد الخر معرفة التراكيب الجزئيه للفيروسات والبكتريا واساس انتقال االمراض من

 معرفة المضادات الحياته وطرق عملها على البكتريا

التعرف على احدث االجهزه المختبريه المستخدمه في العصر الحالي ومواكبة التطور الحاصل في هذا 

 االختصاص
 التعامل المختبري مع المواد الملوثه
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 يمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقي برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 معرفة انواع الكائنات الدقيقه مثل البكتريا والفيروسات والطفيليات -1

 االمراض الناتجه بسببها -2

 تشخيص انواع االمراض -3

 االمراض الناتجة بسبب كل صنف من الكائنات الدقيقه -4
 راض البكتيريه من خالل الزرع النواع البكترياطرق تشخيص االم -5
 نب وتقليل انتقال االمراضتج -6
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 طرق التعامل مع االجهزه المختبريه  – 1

 يثه لمعرفة واثبات تاثير الكائنات الدقيقهاستخدام االجهزه المختبريه الحد – 2

    انتقال االمراض البكتيريه والفايروسيه والطفيليه امكانية – 3

 
 التعليم والتعلم طرائق      

 

 واستخدام التكنولجيا الحديثه والفيديوهات للتوضيح وااللتزام بالتعليمات متابعة الطالب مع التدريسي

 والتطبيق العملي في المختبر

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التقييم اليومي والحضور واالمتحانات النضريه والعمليه والسمنارات 

 

 
 لقيمية .الوجدانية وا األهداف -ج

 وتقليل عوامل انتقالها وحدوثها التوعيه باالمراض الجرثوميه -1         

 التطبيق النضري مع العملي لتوضيح الصوره -2

 انواع االمراض المتسببه بالكائنات البايولوجيه الدقيقه معرفة -3

 عن االمراض المتسببه من خالل الجراثيمطرق الكشف المبكر  -4   
 عليم والتعلم طرائق الت    

 

 التطبيق النضري والعملي

 

 
 طرائق التقييم    

 االلتزام بالحضور واالمتحانات اليوميه والشهريه والسمنارات
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 لين في المجال الصحيالتعامل السليم مع المرضى والعام -1

 تمييز الحاالت المرضيه الجرثوميه المختلفه القدره على -2

 ييز االمراض النادره بسبب الجراثيمالقدرة على تم -3

 التفاهم االيجابي مع المرضى وايضاح اسباب المرض بصوره مبسطه ليتسنى للمرضى فهم الحاله -4   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

عن طريق  لمرضيه عن طريق رؤية الحاالت في المشافي وات التكنلوجيا الحديثه وعرض الحاالت ااستخدام

 ان لم تتوفر البحث عنها في االنترنيت

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االختبارات النضريه والعمليه والسمنارات

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           ر أو المساقاسم المقر رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 4  2 بايولوجي  ولاال

 4 2 بايولوجي  الثالث
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
عض البحوث املنشوره هبذا التواصل مع اجلامعات العامليه واالطالع على اخر التطورات واالكتشافات واالجهزه املستخدمه ودراسة ب

 االختصاص
 
 
 
 

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

 
 

 معدل الدرجات املقرره من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب املقرره من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
  pdfالكتب االلكرتونيه 

 والصور والفديوهات لسهولة فهم و ايصال املعلومات للطالب powerpointاحملاضرات االسبوعيه واستخدام ال
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 مخطط مهارات المنهج

 ة من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردي

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

رى المهارات األخ )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

  X       X   X    X اساسي بايولوجي   ولىالمرحله ا

                   
  X       X   X    X  بايولوجي  المرحله الثانيه
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة المثنى /كلية الطب المؤسسة التعليمية .1

 البايولوجي    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 حضور الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 02/1/0202  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 التعامل مع املرض من ناحية االسباب البايولوجيه مثل البكرتيا والفريوسات والطفيليات

 معرفة الرتاكيب اجلزئيه للفريوسات والبكرتيا واساس انتقال االمراض من فرد الخر

 معرفة املضادات احلياته وطرق عملها على البكرتيا
 ه املختربيه املستخدمه يف العصر احلايل ومواكبة التطور احلاصل يف هذا االختصاصالتعرف على احدث االجهز 

 التعامل املختربي مع املواد امللوثه      

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة انواع الكائنات الدقيقه مثل البكتريا والفيروسات والطفيليات -1

 االمراض الناتجه بسببها -2

 تشخيص انواع االمراض -3

 االمراض الناتجة بسبب كل صنف من الكائنات الدقيقه -4

 طرق تشخيص االمراض البكتيريه من خالل الزرع النواع البكتريا -5

 تجنب وتقليل انتقال االمراض -6
   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الجهزه المختبريه طرق التعامل مع ا – 1

 استخدام االجهزه المختبريه الحديثه لمعرفة واثبات تاثير الكائنات الدقيقه – 2

 امكانية انتقال االمراض البكتيريه والفايروسيه والطفيليه    – 3
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التطبيق العملي والنضري

 

 
 طرائق التقييم      

 

 لشهريه للنضري والعملي والبرزنتيشناالختبارات اليوميه وا

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التوعيه باالمراض الجرثوميه وتقليل عوامل انتقالها وحدوثها -1

 التطبيق النضري مع العملي لتوضيح الصوره -2

 معرفة انواع االمراض المتسببه بالكائنات البايولوجيه الدقيقه -3

 المراض المتسببه من خالل الجراثيمطرق الكشف المبكر عن ا -4
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التطبيق النضري والعملي

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات النضريه والعمليه والسمنارات

 

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

 تعامل السليم مع المرضى والعاملين في المجال الصحيال -1

 القدره على تمييز الحاالت المرضيه الجرثوميه المختلفه -2

 القدرة على تمييز االمراض النادره بسبب الجراثيم -3

  التفاهم االيجابي مع المرضى وايضاح اسباب المرض بصوره مبسطه ليتسنى للمرضى فهم الحاله -4
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 تحتية البنية ال .12

 HUMAN BIOLOGY ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
MICRIBIOLOGY 

 BOOKS )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Biological Reviews 

Nature Reviews Microbiology 
Annual Review of Microbiology 

African Journal of Infectious Diseases 
Microbiology and Molecular Biology Reviews 

Virology Journal 
Journal of General Virology 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Google, Wikipedia  

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نضري  2 1

 عملي 4

    

 نضري  2 2

 عملي 4
    

 نضري  2 3

 عملي 4
    

 نضري  2 4

 عملي 4
    

 نضري  2 5

 عملي 4
    

 نضري  2 6

 عملي 4
    

 نضري  2 7

 عملي 4
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ي التدريس من خالل االطالع على طرق التدريس العالميه واالستفاده من برامج تطبيق التطورات الحاصله ف 

 ها في ما يخص البايولوجي الطبيتطور المهارات وزيارة البلدان الناميه لالستفاده من

 

 

 

 
 


