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 األكبدًٍَ انجشَبيذًَىرد وطف 

 (األكبدًٍَ()يشارعخ انجشَبيذ انعبنٍ )يشارعخ أداء يؤسسبد انتعهُى 

 وطف انجشَبيذ األكبدًٍَ 

 انطت انجٛطش٘ كلٌة – تكرٌت جامعة انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 )انفٛشٔسبد( لسى االحٛبء انًدٓشّٚ سى اندبيؼٙ / انًشكض انم .2

 بكالورٌوس االكادٌمً البرنامج اسم .3

 طت ٔخشاحّ ثٛطشّٚ  اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 كٕسسبد انُظبو انذساسٙ   .5

 العربٌة الجامعات اتحاد انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 االمرٌكٌة ستٌت بول جامعةالتعلٌم   وزارة - العراقٌة الجامعات انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 2016/1/1 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

رخشٚح اطجبء ثٛطشٍٚ نزذسسٍٛ يبدِ انفٛشٔسبد فٙ انكهٛبد ٔيؼبْذ انمطش ٔانؼًم ثٛٓب فٙ انًخزجشاد -1

 انجٛطشّٚ ٔانجششّٚ

ًغ ػهًٙ يزحضش ٔسفغ انًسزٕٖ االلزظبد٘  انغشع يٍ اػذاد اطجبء ثٛطشٍٚ فٙ انًسبًّْ فٙ ثُبء يدز-2

 ٔانمضبء ٔانسٛطشِ ػهٗ االيشاع انفٛشٔسّٛ انًشزشكّ ثٍٛ االَسبٌ ٔانحٕٛاٌ

 ويتبثعخ انجحىث كتبثخ عهً االسبتزح تحفُض خالل انتذسَس يٍ هُئخ اعضبء انعهًٍ ألداء ثبنًستىي انُهىع انقسىٚحبٔل -3

 انًًبحهخ االقسبو يع تعبوٌ ويزبالد اتظبل قُىاد اقبيخ انً انقسى َسعً سىاء ٍانعهً انجحج ويستزذاد انعهًُخ انًؤتًشاد

 عهًُآ واعذادِ ويظهحخ َتطبثق انزٌ ثبنشكم ويعشفُآ عهًُآ واعذادِ انطبنت يظهحخ فٍ َظت وهزا .االخشي انزبيعبد فٍ

 ويظهحخ َتطبثق انزٌ ثبنشكم ويعشفُآ

يٛضاد ٔيسبٔا ,  م شٙء ٔظٛفخ يؼُٛخ, ٔأػطٗ خًٛغ انًخهٕلبدنمذ خهك هللا ْزا انكٌٕ انشائغ ٔحذد نك -4

االٚذص,فمذ اكزشف ػهًبء انُٓذسخ  فشغى يب رسججّ انفٛشٔسبد يٍ أيشاع خطٛشح,اثزذاًء يٍ االَفهَٕضا ٔحزٗ

اندُٛبد انسهًٛخ ثذالً يٍ انًؼطٕثخ انزٙ رزسجت فٙ ظٕٓس  انٕساثٛخ ٔظٛفخ يفٛذح نٓب..ْٙ اسزخذايٓب كأداح نحًم

 .حذ األيشاعأ

 اكزشفٕا ٔسبئم يزؼذدح نُمم انًبدح انٕساثٛخ إنٗ ْذفٓب إال أَٓى ٔخذٔا ثئٌ انفٛشٔسبد ٔيغ أٌ انجبحثٍٛ لذ -5

خُٛبرٓب َٔمم يب رحًهّ يٍ  انًؼذنخ ٔساثٛبً أكثش دلخً َٔدبحبً إر ثٕسؼٓب اخزشاق انخهٛخ ٔانٕطٕل إنٗ يشكض

 ....خُٛبد خذٚذح إنٛٓب

6- 
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 ى انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشخبد انزؼه  .10

 ٔانفٓى  انًؼشفخ-أ

 انؼًهّٛ بيبدِ انفٛشٔسبد ٔرطجٛمبرٓ ٚفٓى اٌ انطبنت ػهٗ -1أ

 يبدِ انفٛشٔسبد ٔرطجٛمبرٓب رفشػبد ػهٗ انطبنت ٚزؼشف ٌا-2أ

 .رطجٛمٓب ٗػه لبدسا ٔٚكٌٕ رطجٛمبرٓب انًزؼذِ فٙ يبدِ انفٛشٔسبد  ػٍ انطبنت رظٕس ٚكزًم أٌ - -3أ

 نغٛشِ رؼهًٛٓب ػهٗ لبدس نٛكٌٕيبدِ انفٛشٔسبد   فحٕطبدايٕس فٙ لبثهٛزّ انطبنت ٚطٕس أٌ -4أ

 َزبئح انفحٕطبد انفٛشٔسّٛ ٔرفسٛش رحهٛم ػهٗ لبدس انطبنت ٚكٌٕ أٌ -5أ

 انخبطخ ثبنًٕضٕع  انًٓبساد-ة 

 انذسط الداسح انفؼبنخ انخطظ ٔضغ يٍ ًٚكُّ انز٘ ثبنشكم انطبنت اػذاد :التخطٌطٌة المهارات- 1ة 

 انطشلخ اخزٛبس ,نهذسط انسهٕكٛخ االْذاف طٛبغخ ,انًزؼهًٍٛ يسزٕٖ ػٍ سبثمخ يؼهٕيبد ايؼشفخ)يثم

 (انحذٚثخ انزؼهًٛٛخ انٕسبئم اخزٛبس ,انفؼبنخ انزذسٚسٛخ

 ػشع ّانمبػ,ا اداسح ,نهذسط انزٓٛئخ ػهٗ انمذسح نذّٚ نزكٌٕ انطبنت رٓٛئخ –التنفٌذٌة المهارات 2ة 

 )انزؼضٚض ,انًثٛشاد رُٕع ,االسئهخ

 اػذاد يٓبسح ,ٔإَاػّ انزمٕٚى رمذٚى يٓبسح ,ٔإَاػٓب االسئهخ يؼشفخ يٓبسح(التقوٌمٌة المهارات– 3ة 

 )انشاخؼخ انزغزٚخ يٓبسح ,االخزجبس

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

  انًحبضشح -1

 انًُبلشّ  -2

  ػمذ حهمبد َمبشّٛ -3

 يدبل انزطجٛمبد انفٛشٔسّٛػمذ دٔساد رذسٚجّٛ فٙ  -4

 طشائك انزمٛٛى      

  انزحشٚشٚخ االخزجبساد -1

 االخزجبساد انشفّٓٛ -2

  نًشبسكبد انٕٛيّٛا -3

 اخبص انزمبسٚش -4

 

 انزفكٛش يٓبساد-ج

 

 .واضح ونقدي علمً أساس ماده الفٌروسات والتطبٌقات الفٌروسٌه على قضاٌا الطالب ٌناقش أن -1ج

 َزبئح انزطجٛمبد انفٛشٔسّٛتحلٌل ىعل قادرآ الطالب ٌكون أن -2ج

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

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

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

  المحاضرة -1

   - المناقشة -2

 - االسئلة طرح  -3
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 الخارجٌة والمطالعات المستمرة المتابعة - الفورٌة الحلول اٌجاد - -4
 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 – االبداعً التعبٌر أختبار .1

 الناقد التعبٌر أختبار  .2

 المنظم التفكٌر أختبار   .3

  االستداللً التفكٌر أختبار .4
5.  

6.   

7.   

 
 

 

 .انشخظٙ(س األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕ )انًٓبسادٔانًُمٕنخ  انًٓبساد انؼبيخ-د 

 القٌادة مهارات -1د

 وآدابها االنكلٌزٌة للغة العامة المفاهٌم وتطبٌق وكتابة قراءة االنكلٌزٌة اللغة استخدام اتقان -2د

 .العامة ثقافته لرفد االنكلٌزٌة اللغة فً االدبٌة النصوص لبعض وحفظه الطالب اطالع -3د

 تطوٌر على تساعده التً الخارجٌة المؤثرات بعض على التركٌز خالل من الطالب مهارات تنمٌة -4د
 .نفسه

 ٔانزؼهى  انزؼهٛىطشائك          

 – النموذج عرض -1

 – الذاتً التعلم  -2

  والمناقشة المحاضرة  -3
4-   

5-   

6-  

 طشائك انزمٛٛى          

 –الٌومٌهعلى  االطالع  -1

 الشفهٌة االختبارات  -2

 – االختبارات الشهرٌه  -3

 التقارٌر انجاز  -4
5-   
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 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انشٓبداد ٔانسبػبد انًؼزًذح .12
 انًسزٕٖ / انسُخ

سيض انًمشس أٔ 

 انًسبق
 انسبػبد انًؼزًذح اسى انًمشس أٔ انًسبق

 انثبنثخ 
Vir136 

Vir236 
 2+2 ػهى انفبٚشٔسبد

َظش٘+ػًهٙ / نكم   30+30

 كٕسط

    

     

     

    

    
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .13

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

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

  بالعمل االستقاللٌة -خ     

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .14

 المركزي القبول نظام-1
 ) واالدبً العلمً ( بفرعٌها االعدادٌة الدراسة شهادة المتقدم امتالك 2
 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .15

 .والجامعة للكلٌة رونًااللكت الموقع    
 .العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة قبل من المقرة المنهجٌة الكتب •
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 يخطط يهبساد انًُهذ

 َشرً وضع اشبسح فٍ انًشثعبد انًقبثهخ نًخشربد انتعهى انفشدَخ يٍ انجشَبيذ انخبضعخ نهتقُُى

 يخشربد انتعهى انًطهىثخ يٍ انجشَبيذ 

 اسى انًقشس انًقشس سيض انسُخ / انًستىي
 أسبسٍ

 أو اختُبسٌ

 انًعشفخ وانفهى
انًهبساد انخبطخ 

 ثبنًىضىع
 يهبساد انتفكُش

 انًهبساد انعبيخ وانًُقىنخ

) أو( انًهبساد األخشي انًتعهقخ 

ثقبثهُخ انتىظُف وانتطىس 

 انشخظٍ

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

 Vir136 انخبنخخ
Vir236 

 اسبسٍ نفُشوسبدا
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 ًىرد وطف انًقشسَ

 وطف انًقشس

 

 انطت انجٛطش٘ كلٌة – تكرٌت جامعة انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى االحٛبء انًدٓشّٚ انمسى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 انفٛشٔسبد اسى / سيض انًمشس .3

 انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4
 بكالورٌوس

 

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

 انًشحهّ انثبنثّ انفظم / انسُخ .6

 َظش٘+ ػًهٙ/ كٕسط 33+33 )انكهٙ(ذساسٛخ ػذد انسبػبد ان .7

 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8
 

2016/1/1 

 أْذاف انًمشس .9

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

 ّ انزمُٛبد انحذٚثٓبااليشاع انفٛشٔسّٛ ٔطشق انكشف ثٕاسط من لعدد دراسته خالل من وذلك انحبضش

2-   

 

 
 

 انجشَبيذ األكبدًٍَ(( يشارعخ أداء يؤسسبد انتعهُى انعبنٍ ))يشارعخ

ً ألهى خظبئض انًقشس ويخشربد انتعهى انًتىقعخ يٍ  َىفش وطف انًقشس هزا إَزبصاً يقتضُب

انًتبحخ. والثذ انتعهى انطبنت تحقُقهب يجشهُبً عًب إرا كبٌ قذ حقق االستفبدح انقظىي يٍ فشص 

 يٍ انشثط ثُُهب وثٍُ وطف انجشَبيذ.
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 يخشخبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .13

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
   
 انفٛشٔسبد ٔرطجٛمبرٓب انحذٚثّ بتارٌخ الطالب ٌلم أن -1أ

 االيشاع انفٛشٔسّٛ ٔطشق انحذٚثّ انًسزخذيّ فٙ انكشف ػُٓب االنواع على الطالب ٌتعرف أن - -2أ

 الموضوع فً الحدٌثة الدراسات على لبالط ٌتعرف أن -3أ
 انفٛشٔسبد دراسة من الغرض الطالب ٌدرك أن -4أ
  -5أ
  -6أ

 
 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 .واضح نقدي اساس دراسات الفٌروسات على  قضاٌا الطالب ٌناقش أن - 1ة 

نفٛشٔسّٛ انحذٚثّ انزطجٛمبد ا 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

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

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

 طشائك انزمٛٛى      

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

 ثُٛخ انًمشس .11

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ انسبػبد األسجٕع
اسى انٕحذح / انًسبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

1 2 
ثزبسٚخ  الطالب ٌلم أن

 اكزشبف انفٛشٔسبد 
يمذيّ ػٍ ػهى 

 انفٛشٔسبد

 والمناقشة االسئلة والشرح المحاضرة

2 

نطبنت ػهٗ ٚزؼشف ا 2

انهمبحبد ٔإَاع 

 االدّٔٚ انفٛشٔسّٛ

Viral vaccines and 

and anti viral drugs 
 

 والمناقشة االسئلة والشرح المحاضرة

3 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2

اطُبف انفٛشٔسبد 

 انحٕٛاَّٛ

Classification 

ofAnimal  

Viruses 

 والمناقشة االسئلة والشرح المحاضرة

4-7 
ٗ ٚزؼشف انطبنت ػه 8

 RNAانفٛشٔسبد 
RNA Viruses 

families.             

 والمناقشة االسئلة والشرح المحاضرة

  االٔل  نشٓشا ايزحبٌ  

8-14 

14 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ 

 DNAانفٛشٔسبد

DNA Viruses 

families.           

  

 والمناقشة االسئلة والشرح المحاضرة

  ثبَٙان  شٓشان ايزحبٌ  15
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األسبسٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

1- Introduction and discovering of viruses 
2- Medical microbiology 

 

 المتاحة الحدٌثة التعلٌمٌة الوسائل استخدام يزطهجبد خبطخ 

 انخذيبد االخزًبػٛخ 
 داخل المناضرة االقسام من الضٌوف محاضرات

 الجامعة
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  انًزطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

  


