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 األكبدًٚٙ انجشَبيذًَٕرد ٔطف 

 (األكبدًٚٙ()يشارعخ انجشَبيذ انعبنٙ )يشارعخ أداء يؤعغبد انتعهٛى 

 ٔطف انجشَبيذ األكبدًٚٙ 

 انطت انجٛطز٘ كلٌة – تكرٌت جامعة انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 )انًُبػّ(لسى االحٛبء انًدٓزّٚ اندبيؼٙ / انًزكش  انمسى .2

 بكالورٌوس اسى انجزَبيح األكبدًٚٙ  .3

 طت ٔخزاحّ ثٛطزّٚ  اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 كٕرسبد انُظبو انذراسٙ   .5

  انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6

  انًؤثزاد انخبرخٛخ األخزٖ  .7

  ربرٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجزَبيح األكبدًٚٙ .9

فٙ انًخزجزاد ٔرطجٛمٓب ػًهٛب فٙ انكهٛبد ٔيؼبْذ انمطز انًُبػّ رخزٚح اطجبء ثٛطزٍٚ نزذرسٍٛ يبدِ -1

 انجٛطزّٚ ٔانجشزّٚ

انغزع يٍ اػذاد اطجبء ثٛطزٍٚ فٙ انًسبًّْ فٙ ثُبء يدزًغ ػهًٙ يزحضز ٔرفغ انًسزٕٖ االلزظبد٘  -2

 َسبٌ ٔانحٕٛاٌانًشززكّ ثٍٛ االانًُبػّٛ  ٔانمضبء ٔانسٛطزِ ػهٗ االيزاع 

 ٔيتبثعخ كتبثخ انجحٕث عهٗ االعبتزح تحفٛض خالل انتذسٚظ يٍ ْٛئخ اعؼبء انعهًٙ ألداء ثبنًغتٕٖ انُٕٓع انقغىٚحبٔل -3

 انًًبحهخ االقغبو يع تعبٌٔ اتظبل ٔيزبالد قُٕاد اقبيخ انٗ انقغى عٕاء ٚغعٗ انعهًٙ انجحج انعهًٛخ ٔيغتزذاد انًؤتًشاد

 عهًٛآ ٔيظهحخ ٔاعذادِ ٚتطبثق انز٘ ثبنشكم ٔيعشفٛآ عهًٛآ انطبنت ٔاعذادِ يظهحخ فٙ ٚظت ْٔزا .انزبيعبد االخشٖ فٙ

 ٔيظهحخ ٚتطبثق انز٘ ثبنشكم ٔيعشفٛآ

ٔيعشفخ عٕاقت اعتالالد انزٓبص انًُبعٙ عهٙ انكبئٍ انحٙ ٔيب ْٙ أعجبثٓب ، ٔكٛفٛخ تظحٛحٓب ؟ ْٔزِ انذساعخ تشًم -4

خالٚب ٔأَغزخ ٔأعؼبء انزٓبص انًُبعٙ ٔعالقتٓب ثجعؼٓب انجعغ ٔدساعخ يظم انذو ٔيب  دساعخ ٔيعشفخ تشكٛت ٔٔظبئف

  ، ٚحّٕٚ يٍ أرغبو يُبعٛخ

أعظ انتفبعالد انًُبعٛخ داخم ٔخبسد رغى انكبئٍ انحٙ ، ٔعهٛخ فبٌ ْزح انًعشفخ ثبنزٓبص انًُبعٙ تغبعذ فٙ تشخٛض -5

زٓبص انًُبعٙ أٔ أ٘ خهم آخش ثبنزغى ٚؤد٘ إنٗ انتؤحٛش عهٙ قٛبو انزٓبص ٔيعشفخ يغججبد ٔعالد األيشاع انُبشئخ عٍ خهم ان

انًُبعٙ ثٕظبئفّ انحٕٛٚخ ؛ كؤيشاع انًُبعخ انزاتٛخ ٔانعٕص انًُبعٙ ٔانغشؽبٌ ٔفشؽ انتحغظ....انخ. كًب أٌ ْزا انعهى ٚٓتى 

  .انعقىثذساعخ ٔيعشفخ دٔس انًُبعخ فٙ عًهٛبد صساعخ ٔغشط األَغزخ ٔاألعؼبء ٔانخظٕثخ ٔ

6- 
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 يخزخبد انزؼهى انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى  .10

 ٔانفٓى  انًؼزفخ-أ

 انؼًهّٛ بيبدِ انًُبػّ ٔرطجٛمبرٓ ٚفٓى اٌ انطبنت ػهٗ -1أ

 يبدِ انًُبػّ ٔرطجٛمبرٓب رفزػبد ػهٗ انطبنت ٚزؼزف ٌا-2أ

 .رطجٛمٓب ػهٗ لبدرا ٔٚكٌٕ ٓب انًزؼذِرطجٛمبر فٙ يبدْبنًُبػّ  ػٍ انطبنت رظٕر ٚكزًم أٌ - -3أ

 نغٛزِ رؼهًٛٓب ػهٗ لبدر نٛكٌٕيبدِ انًُبػّ   فحٕطبدايٕر فٙ لبثهٛزّ انطبنت ٚطٕر أٌ -4أ

 انًُبػَّٛزبئح انفحٕطبد  ٔرفسٛز رحهٛم ػهٗ لبدر انطبنت ٚكٌٕ أٌ -5أ

 -2أ

  -3أ

  -4أ

   -5أ

  -6أ

 انخبطخ ثبنًٕضٕع  انًٓبراد-ة 

 الدارح انفؼبنخ انخطظ ٔضغ يٍ ًٚكُّ انذ٘ ثبنشكم انطبنت اػذاد: التخطٌطٌة تالمهارا- 1 - 1ة 

 اخزٛبر ,نهذرص انسهٕكٛخ االْذاف طٛبغخ ,انًزؼهًٍٛ يسزٕٖ ػٍ سبثمخ يؼهٕيبد ايؼزفخ)يثم انذرص

 (انحذٚثخ انزؼهًٛٛخ انٕسبئم اخزٛبر ,انفؼبنخ انزذرٚسٛخ انطزلخ

 ػزع انمبػّ,ا ادارح ,نهذرص انزٓٛئخ ػهٗ انمذرح نذّٚ نزكٌٕ انطبنت رٓٛئخ –التنفٌذٌة المهارات 2ة 

 )انزؼشٚش ,انًثٛزاد رُٕع ,االسئهخ

 اػذاد يٓبرح ,ٔإَاػّ انزمٕٚى رمذٚى يٓبرح ,ٔإَاػٓب االسئهخ يؼزفخ يٓبرح(التقوٌمٌة المهارات– 3ة 

 )انزاخؼخ انزغذٚخ يٓبرح ,االخزجبر

  – 2ة 

  – 3ة 

 ؼهى طزائك انزؼهٛى ٔانز     

  انًحبضزح -1

 انًُبلشّ  -2

 ػمذ حهمبد َمبشّٛ  -3

 ػمذ دٔراد رذرٚجّٛ فٙ يدبل انزطجٛمبد انًُبػّٛ -4

5-   

6-   

7-  

 طزائك انزمٛٛى      

  انزحزٚزٚخ االخزجبراد  -1

 االخزجبراد انشفّٓٛ -2

 نًشبركبد انٕٛيّٛ ا -3

 دبس انزمبرٚزَا -4
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5-   

6-   

7-  

 

 انزفكٛز يٓبراد-ج

 

 .واضح ونقدي علمً أساس والتطبٌقات المناعٌه علىماده المناعه  قضاٌا الطالب ٌناقش أن -1ج

 َزبئح انزطجٛمبد انًُبػّٛ تحلٌل على قادرآ الطالب ٌكون أن -2ج

 ثًبدِ انًُبػّ المتعلقة المشكالت حل على قادرآ الطالب ٌكون أن -3ج

 انزحبنٛم انًُبػّٛ مجال فً تطبٌقٌه متعددة مهارات الطالب ٌنمً أن -4ج     

 

  -2ج

  -3ج

  -4ج     

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

  المحاضرة -1

   - المناقشة -2

 - االسئلة طرح  -3

 الخارجٌة والمطالعات المستمرة المتابعة - الفورٌة الحلول اٌجاد - -4
 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 – االبداعً التعبٌر أختبار .1

 الناقد التعبٌر أختبار  .2

 المنظم التفكٌر أختبار   .3

  لًاالستدال التفكٌر أختبار .4

5.  

6.   

7.   
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 ٔانزؼهى  انزؼهٛىطزائك          

 – النموذج عرض -1

 – الذاتً التعلم  -2

  والمناقشة المحاضرة  -3
4-   

5-   

6-   

7-   

8-  

 طزائك انزمٛٛى          

 –الٌومٌهعلى  االطالع  -1

 الشفهٌة االختبارات  -2

 – االختبارات الشهرٌه  -3

  التقارٌر انجاز  -4

 ثُٛخ انجزَبيح  .11

 انشٓبداد ٔانسبػبد انًؼزًذح .12
 انًسزٕٖ / انسُخ

ريش انًمزر أٔ 

 انًسبق
 انسبػبد انًؼزًذح اسى انًمزر أٔ انًسبق

 انثبنثخ
Imm135/

Imm235 
 2+2 ػهى انًُبػخ

/ َظز٘ + ػًهٙ نكم 30+30

 كٕرص

    

     

     

    

    
 

 انزخطٛظ نهزطٕر انشخظٙ .13

  :مهارات لدٌه لتطور الطالب مصلحة فً تصب التً شاداتواالر النصائح من مجموعة تقدٌم - أ
 .التعاون روح و الجماعً العمل-ب                      
  االولوٌات وتحدٌد الوقت ادارة-ت .                       

  واالدارة القٌادة-ث
 .القدوة االستاذ خالل من الطالب شخصٌة ابراز على العمل-ح                     

  بالعمل االستقاللٌة -خ     
   - ب

   - ت

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .14
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 المركزي القبول نظام-1
 ) واالدبً العلمً ( بفرعٌها االعدادٌة الدراسة شهادة المتقدم امتالك 2
 

 أْى يظبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيح .15

 .جامعةوال للكلٌة االلكترونً الموقع    
 .العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة قبل من المقرة المنهجٌة الكتب •
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 يخطؾ يٓبساد انًُٓذ

 ٚشرٗ ٔػع اشبسح فٙ انًشثعبد انًقبثهخ نًخشربد انتعهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيذ انخبػعخ نهتقٛٛى

 يخشربد انتعهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيذ 

 قشساعى انً سيض انًقشس انغُخ / انًغتٕٖ
 أعبعٙ

 أو اختٛبس٘

 انًعشفخ ٔانفٓى
انًٓبساد انخبطخ 

 ثبنًٕػٕع
 يٓبساد انتفكٛش

 انًٓبساد انعبيخ ٔانًُقٕنخ

) أٔ( انًٓبساد األخشٖ انًتعهقخ 

ثقبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس 

 انشخظٙ

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 Imm135 انخبنخخ 
Imm235 

 عٙعبا عهى انًُبعخ
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 ًٕرد ٔطف انًقشسَ

 ٔطف انًقشس

 

 انطت انجٛطز٘ كلٌة – تكرٌت جامعة انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى االحٛبء انًدٓزّٚ انمسى اندبيؼٙ / انًزكش .2

 انفٛزٔسبد اسى / ريش انًمزر .3

 انجزايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4
 بكالورٌوس

 

 بعد عن التعلم ولٌس وأساسً قائم أمر الطالب حضور أشكبل انحضٕر انًزبحخ .5

 انًزحهّ انثبنثّ انفظم / انسُخ .6

 َظز٘ + ػًهٙ / نكم كٕرص 33+33 ٙ()انكهػذد انسبػبد انذراسٛخ  .7

 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕطف  .8
 

2016/1/1 

 أْذاف انًمزر .9

انمذًّٚ انٗ انٕلذ  ورالعص فترة خالل مناعٌهاالمراض ال عن كاملة فكرة الطالب اعطاء الى المقرر هذا ٌهدف  -1

 ٛبد انحذٚثٓبٔطزق انكشف ثٕاسطّ انزمُ االيزاع انًُبػّٛ من لعدد دراسته خالل من وذلك انحبضز

  

  

  

 

 
 

 كبدًٚٙ((يشارعخ أداء يؤعغبد انتعهٛى انعبنٙ ))يشارعخ انجشَبيذ األ

ً ألْى خظبئض انًقشس ٔيخشربد انتعهى انًتٕقعخ يٍ  ٕٚفش ٔطف انًقشس ْزا إٚزبصاً يقتؼٛب

انًتبحخ. ٔالثذ انتعهى انطبنت تحقٛقٓب يجشُْبً عًب إرا كبٌ قذ حقق االعتفبدح انقظٕٖ يٍ فشص 

 يٍ انشثؾ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف انجشَبيذ.
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 يخزخبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .13

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
   
 انًُبػّ ٔرطجٛمبرٓب انحذٚثّ بتارٌخ الطالب ٌلم أن -1أ

 االيزاع انًُبػّٛ ٔطزق انحذٚثّ انًسزخذيّ فٙ انكشف ػُٓب االنواع على الطالب ٌتعرف أن - -2أ

 الموضوع فً الحدٌثة الدراسات على الطلب ٌتعرف أن -3أ
 انًُبػّ دراسة من الغرض الطالب ٌدرك أن -4أ
        

  -2أ

  -3أ
  -4أ
  -5أ
  -6أ

 
 انًٓبراد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 .واضح نقدي اساس دراسه ماده المناعه على   قضاٌا الطالب ٌناقش أن - - 1ة 

انزطجٛمبد انًُبػّٛ انحذٚثّ  استخدام بموضوع ماٌتعلق بكل علمً بشكل الطالب مناقشة – 2ة 

 ثبنزشخٛض

 .تحلٌلً -نقدي تفكٌري باتجاه الطالب دفع – 3ة 

 المقرر هذا مجال فً والبحوث التقارٌر كتابة على الطالب حث -4ة

  – 2ة 

  – 3ة 

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .) التوضٌح و الشرح( المحاضرات القاء     -1
 المحاضرة ,التعلٌمٌة االفالم( للتدرٌس كمعٌنات التكنولوجٌة لٌمٌةالتع الوسائل استخدام  -2

 .)االلكترونٌة
 .المتعلم حول المتمركز التعلم بٌئة دعم خالل من وذلك الذاتً التعلم طرٌقة  -3
 التعلم أسالٌب كأحد المكتبة استخدام على الطالب حث -4
5-   
6-   
7-  

 طزائك انزمٛٛى      

 – التحرٌرٌة االختبارات    -1
 – الشفهٌة تباراتاالخ  -2
 – الٌومٌة المشاركات  -3
    والواجبات التقارٌر انجاز  -4
5-   
6-   
7-  
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 ثُٛخ انًمزر .11

 يخزخبد انزؼهى انًطهٕثخ انسبػبد األسجٕع
اسى انٕحذح / انًسبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 يمذيّ ػٍ ػهى انًُبػّ 2 1
يمذيّ ػٍ ػهى 

انًُبػّ ٔانحٕٛاَبد 

 نًخزجزّٚا

 والمناقشة االسئلة والشرح المحاضرة

2 
ٚزؼزف انطبنت ػٍ  2

طزق حمٍ انحٕٛاَبد 

 انًخزجزّٚ

Route of 
injection 

 والمناقشة االسئلة والشرح المحاضرة

3-7 

8 
 
 
 

ٚزؼزف انطبنت ػٍ 

إَاع انفحٕطبد 

 انًُبػّٛ

Immune 
examination 

tests 

 والمناقشة االسئلة والشرح المحاضرة

  االٔل نشٓزا ايزحبٌ  

9-14 

 
12                 
 

ٚزؼزف انطبنت ػٍ 

إَاع انفحٕطبد 

 انًُبػّٛ

Immune 
examination 

test 

 والمناقشة االسئلة والشرح المحاضرة

  انثبَٙ  نشٓزا ايزحبٌ  
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 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األسبسٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأخز 

1- Introduction and discovering of immunity 
2- Medical microbiology 

 

 المتاحة الحدٌثة تعلٌمٌةال الوسائل استخدام يزطهجبد خبطخ 

 انخذيبد االخزًبػٛخ 
 داخل المناضرة االقسام من الضٌوف محاضرات

 الجامعة

 

 انمجٕل  .13

  انًزطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

  


