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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 خ انذهخ انجبيؼخ االههُخكهُ انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 رمُُبد انًخزجزاد انطجُخ / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 انفبَزوطبد وانفطزَبد انطجُخ اطى / ريش انًمزر .3

 اطجىػُب أشكبل انذؼىر انًزبدخ .4

 بنضخضانفظم االول وانضبٍَ / انظُخ انذراطُخ ان انفظم / انظُخ .5

 طبػخ  60 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

 2020/7/15 ذاد هذا انىطف ربرَخ إػ .7

 أهذاف انًمزر .8

 انفبَزوطبد وانفطزَبد انزٍ رظُت االَظبٌ وػٍ أهًُزهب انطجُخ اػطبء فكزح ػبيخ ػٍ -1

ػٍ رزكُت وؽزَمخ انزشخُض واالَزمبل انفبَزوطبد وانفطزَبد اػطبء فكزح ويؼهىيبد اطبطُخ  -2

 انطجُخ 

 زق ػالجهب وادذس انؼمبراد انًظزخذيخذ يٍ اَزشبر انفبَزوطبد وؽذثطزق انيؼزفخ انطبنت  -3

 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 وؽزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزج .11

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
 يفهىو انفبَزوطبد وانفطزَبد انطجُخ ورأصُزهب ػهً طذخ االَظبٌ رىػُخ -1أ

  جهبانطجُخ وؽزق ػشنهب ورشخُظهب وػال دانفبَزوطبد وانفطزَب ثأهًُخرؼزَف انطبنت  -2أ

  ًمزر.انخبطخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 ثٍُ انفبَزوطبد وانفطزَبد وااليزاع انزٍ رظججهب نزًُشاكزظبة انًهبرح انكبفُخ  – 1ة

انطبنت ثبالنُبد انزٍ رظزخذيهب انفبَزوطبد وانفطزَبد انطجُخ نهذخىل انً جظى رؼزَف  – 2ة

 . انًؼُف ودظىل االطبثخ

  
 وانزؼهى  ؽزائك انزؼهُى     

 انًذبػزاد -1

 وطبئم االَؼبح يضم انفُذَى -2

 انًُبلشخ -3

 
 ؽزائك انزمُُى      

 انزذزَزَخ االخزجبراد -1

  االطئهخ انًجبشزح اصُبء انًخزجز -2

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 انزشاو ثبنزؼهًُبد واخاللُبد انًؤطظخ انزؼهًُُخ  -1ط

 ٍ دُبره انًهُُخاطزمجبل انًؼهىيبد واالطزفبدح يُهب ف  -2ط

    

  
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخظٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 رىظُف انًؼهىيبد انزٍ رهمهب انطبنت نالطزفبدح يُهب فٍ دُبره انُىيُخ و انؼًهُخ. -1د

 كالو انمذرح ػهً انزؼجُز ػٍ االفكبر ثىػىح وصمخ فٍ ان  -2د

  -3د

    -4د
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يخزجبد انزؼهى  انظبػبد األطجىع

 انًطهىثخ

اطى انىدذح / أو 

 انًىػىع
ؽزَمخ  ؽزَمخ انزؼهُى

 انزمُُى

 االول
 َظزٌ 2

يمذيخ ػٍ 

انفبَزوطبد واهًُزهب 

 انطجُخ

General 

properties of 

Viruses  

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

 انضبٍَ
 َظزٌ 2

 Structure of فبَزوطبدان ترزكُ

Viruses 

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

 انضبنش

 َظزٌ 2

رظُُف انفبَزوطبد 

 ورظًُزهب

Classification 

and 

Nomenclature of 

viruses  

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

 انزاثغ
 َظزٌ 2

انفبَزوطبد غُز 

انكبيهخ واهًُزهب 

 انطجُخ

Atypical 

Viruses-like 

Agents 

 ؽزَمخ انمبء
انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

 انخبيض
 َظزٌ 2

انًبدح انىراصُخ 

 نهفبَزوطبد 

Viral Genetic 

and Molecular  

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

 انظبدص
 َظزٌ 2

 First exam 
/ 

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ
 انظبثغ

 َظزٌ 2

انًُبػخ انزٍ َىنذهب 

جظى انًؼُف ػذ 

 انفبَزوطبد

Immunity of 

viruses  

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

 انضبيٍ 
 َظزٌ 2

فبَزوطبد انهزثُض 

يٍ اكضز انفبَزوطبد 

 انشبئؼخ وانًُشزح 

Herpes Virus  ؽزَمخ انمبء

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

 انزبطغ
 َظزٌ 2

 َزوص انزهبة انكجذفب

 

 أَىاع فبَزوطبد انكجذ

Hepatitis virus  ؽزَمخ انمبء

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

 انؼبشز
 َظزٌ 2

Hepatitis virus  ؽزَمخ انمبء

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

انذبدٌ 

 ػشز
 َظزٌ 2

فبَزوص َمض انًُبػخ 

 انًكزظت

HIV virus 
/ 

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ
انضبٍَ 

 َظزٌ 2 ػشز

 Orthomyxovirus  ؽزَمخ انمبء

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

انضبنش 

 ػشز
 َظزٌ 2

انفبَزوطبد انزٍ 

رظُت االػظبة 

ويُهب فبَزوص داء 

 انكهت

Rabies virus 
ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

انزاثغ 

 ػشز
 َظزٌ 2

 Second exam  ؽزَمخ انمبء

بػزاد وػزع انًذ
 كىس
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 ثؼغ انفُذَىاد
انخبيض 

 َظزٌ 2 ػشز

فبَزوطبد كىروَب 

 جبئذخ كىروَب\

Coronavirus  ؽزَمخ انمبء

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

انظبدص 

 َظزٌ 2 ػشز

ؽزق انىلبَخ وؽزق 

 االَزمبل

Coronavirus  ؽزَمخ انمبء

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

انظبثغ 

 َظزٌ 2 ػشز

انهمبدبد انًزؼهمخ 

 ثفبَزوص كىروَب

Coronavirus 

Vaccines 

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

انضبيٍ 

 ػشز
 َظزٌ 2

انهمبدبد انفبَزوطُخ 

وانًؼبداد 

انفبَزوطُخ و 

 اطزخذايبرهب 

Viral vaccine 
/ 

ايزذبٌ 

 رذزَزٌ
انزبطغ 

 َظزٌ 2 ػشز

Antiviral drug 

 

ؽزَمخ انمبء 

بػزاد وػزع انًذ

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

 انؼشزوٌ

 َظزٌ 2

مقدمة عن الفطريات 
 الطبية

Introduction to 

Medical 

Mycology, 

History and 

Epidemiology  

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

االدذي 

 وانؼشزوٌ
 َظزٌ 2

طرق اشكال الفطريات و 
 التكاثر واسس التصنيف

Morphology and 

Reproduction of 

Pathogenic 

Fungi 

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

االصُبٌ 

 َظزٌ 2 وانؼشزوٌ
الفطريات اليت تصيب اجلزء 
 العلوي ن اجللد

Superficial 

mycosis 

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

انضبنش 

 َظزٌ 2 وانؼشزوٌ
 الفطريات اجللدية واالمراض
 اليت تسببها

Cutaneous 

Mycosis 

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

انزاثغ 

 َظزٌ 2 وانؼشزوٌ

انفطزَبد انزٍ رظُت 

انجشء األدًَ يٍ 

 انجهذ

Subcutaneous 

Mycosis / 
ايزذبٌ 

 رذزَزٌ

انخبيض 

 َظزٌ 2 وانؼشزوٌ

 Opportunistic 

Mycosis 

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 انفُذَىادثؼغ 
 كىس

انظبدص 

 َظزٌ 2 وانؼشزوٌ

انخًبئز وااليزاع 

 انزٍ رظججهب

Yeast , 

Candidiasis and 

Cryptococcosis  

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 ثؼغ انفُذَىاد
 كىس

انظبثغ 

 َظزٌ 2 وانؼشزوٌ

انفطزَبد انزٍ رظُت 

 أجهشح انجظى

Systemic 

mycosis 

ؽزَمخ انمبء 

انًذبػزاد وػزع 

 نفُذَىادثؼغ ا
 ايزذبٌ

 كىسؽزَمخ انمبء  Antifungalانًؼبداد انفطزَخ  َظزٌ 2انضبيٍ 
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انًذبػزاد وػزع   agents واطزخذايبرهب  وانؼشزوٌ

 ثؼغ انفُذَىاد
انزبطغ 

 وانؼشزوٌ
 َظزٌ 2

 يزاجؼخ 
/  

 /  يزاجؼخ  َظزٌ 2 انضالصىٌ

 خطخ رطىَز انًمزر انذراطٍ  .11

 اخز انًؼهىيبد انزٍ وطم نهب انؼهى انذذَش ػٍ انًىاػُغ انًذرطخ.ػًم ثذىس ورمبرَز يىطؼخ ػٍ    

 

 انجُُخ انزذزُخ  .12

 انًذبػزاد ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 Medical microbiology -1 ـ انًزاجغ انزئُظُخ )انًظبدر(  2

2- Basic Virology,Third Edition(Edward 

K.Wagner)   

 

               اـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىطً ثهب  

 ( انًجالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 االثذبس انؼهًُخ فٍ االخزظبص

ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
https://www.khanacademy.org/science/biology/b

iology-of-viruses/virus-biology/a/intro-to-

viruses  

https://www.khanacademy.org/science/biology/biology-of-viruses/virus-biology/a/intro-to-viruses
https://www.khanacademy.org/science/biology/biology-of-viruses/virus-biology/a/intro-to-viruses
https://www.khanacademy.org/science/biology/biology-of-viruses/virus-biology/a/intro-to-viruses
https://www.khanacademy.org/science/biology/biology-of-viruses/virus-biology/a/intro-to-viruses

