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 2021-7-15 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕطف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 اْذاف رؼهًٛٛخ 

 اْذاف يؼزفٛخ 

 اْذاف رٕػٕٚخ نظحخ االَظبٌ 

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.

 ٔؽزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزريخزجبد ان .10
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  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
  اْى إَاع انزحهٛالد انخبطخ ثبالحٛبء انًجٓزٚخفٓى ٔيؼزفخ -1أ

  يؼزفخ ؽزق انؼًم انخبطخ ثزحؼٛز االٔطبؽ انشرػٛخ -2أ

 إَاع ؽزق انشرع نهًبٚكزٔثبد -3أ
 انًزرجطّ ثبنؼذٖٔ انًبٚكزٔثٛخ رشخٛض ٔرحذٚذ انحبالد انًزػٛخ -4أ
  م يغ انًزػٗ انًظبثٍٛ ثباليزاع انًؼذٚخكٛفٛخ انزؼبي -5أ
 انزشخٛضالخزجبراد انخبطخ نكم يٛكزٔة ٔيؼزفخ ؽزٚمخ اجزاء ا  -6أ

  ًمزر.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 يٓبرح اجزاء انفحٕطبد ٔانزحهٛالد انًًّٓ– 1ة

 كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًزػٗ  – 2ة

 رًُٛخ انفٓى نطزٚمخ اجزاء انفحض ٔانغزع يُّ – 3ة

    انزحذس  ػٍ انٕلبٚخ يٍ االيزاع انًبٚكزٔثٛخ انًؼذٚخ يٓبرح-4ة

 ؽزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًحبػزاد ٔانفٛذٕٚاد ٔانزظجٛالد انظٕرٛخ ٔانظًُبراد ٔانًُبلشبد انؼهًٛخ 

 

 
 ؽزائك انزمٛٛى      

 

 االيزحبٌ ٔاالطئهخ انزفبػهٛخ ٔانكٕساد ٔانُشبؽ انؼًهٙ 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 االنزشاو ثبنجبَت انظهٕكٙ ٔانًُٓٙ-1ج

 ارجبع انمٕاػذ انؼًهٛخ فٙ انًخزجز-2ج

 االرشبد انززثٕ٘-3ج

   ارجبع انذلخ فٙ رحذٚذ االْذاف-4ج

  
 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبراد انؼبيخ ٔ -د 

 يٓبرح االنمبء-1د

 يٓبرح انجحش انؼهًٙ-2د

 يٓبرح انزؼجٛز ػٍ انزا٘-3د

   يٓبرح انزبْٛم نهؼًم فٙ انًظزشفٛبد  -4د
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 ثُٛخ انًمزر .11

يخزجبد انزؼهى  انظبػبد األطجٕع

 انًطهٕثخ
اطى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽزٚمخ انزمٛٛى ؽزٚمخ انزؼهٛى

انزؼزف ػهٗ ػهى  6 االٔل

 انفبٚزٔطبد
يمذيّ فٙ ػهى 

 انفبٚزٔطبد 
ػًهٙ ٔشزح 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

انزؼزف ػهٗ ؽزق  6 انثبَٙ

 رشخٛض انفبٚزٔطبد
ؽزق رشخٛض 

 انفبٚزٔطبد
ػًهٙ ٔشزح 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

انزؼزف ػهٗ فبٚزٔص  6 انثبنش

 كٕرَٔب
ػًهٙ ٔشزح  فبٚزٔص كٕرَٔب

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

يؼزفخ انزشخٛض  6 انزاثغ 

 انًجبشز نهفبٚزٔطبد
ؽزق انزشخٛض 

 انًجبشزح 
ػًهٙ ٔشزح 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

انزؼزف ػهٗ ؽزق  6 انخبيض

انزشخٛض غٛز 

 انًجبشز نهفبٚزٔطبد

ؽزق انزشخٛض غٛز 

 انًجبشزح
ػًهٙ ٔشزح 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

انزؼزف ػهٗ ايزاػٛخ  6 انظبدص

 انفبٚزٔص
ػًهٙ ٔشزح  ايزاػٛخ انفبٚزٔطبد

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

يؼزفخ انزشخٛض  6 انظبثغ

 انجُٛٙ نهفبٚزٔص
رفبػم انجهًزِ 

 انًزظهظم
ػًهٙ ٔشزح 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

انزؼزف ػهٗ كٛفٛخ  6 انثبيٍ 

سرع انفبٚزٔص 

 يخزجزٚب

ػًهٙ ٔشزح  سرع انفبٚزٔطبد 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 طٕرٛخ
انزؼزف ػهٗ ؽزق  6 انزبطغ 

 فحض انفبٚزٔص

ػًهٙ ٔشزح  فحض انفبٚزٔطبد

َظز٘ يذػٕو 

 ثفٛذٕٚاد

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

انزؼزف ػهٗ رشخٛض  6 انؼبشز 

انفبٚزٔص ثبنزمُٛبد 

 انًخزجزٚخ انًخزهفّ

يؼزفخ إَاع انزمُٛبد 

انحذٚثخ نزشخٛض 

 انفبٚزٔص

ػًهٙ ٔشزح 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

انحبد٘ 

 ػشز 

فٙ ػهى يمذيّ  6

 انفطزٚبد

انزؼزف ػهٗ ػهى 

 انفطزٚبد انطجٛخ

ػًهٙ ٔشزح 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

ػشل انفطزٚبد فٙ  6 انثبَٙ ػشز

 انًخزجز

يؼزفخ كٛفٛخ ػشل 

 انفطزٚبد

ػًهٙ ٔشزح 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

 ٔاالَشطّ

 ٔانًُبلشبد

رشخٛض انفطزٚبد  6 انثبنش ػشز

 انطجٛخ 

انزؼزف ػهٗ يجبدٖء 

انزشخٛض انطجٙ 

 نهفطزٚبد

ػًهٙ ٔشزح 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

انزاثغ  

 ػشز

ػًهٙ ٔشزح  كٛفٛخ انشرع انًخزجز٘ سرع انفطزٚبد انطجٛخ 6

َظز٘ يذػٕو 

 ثفٛذٕٚاد

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

انخبيض 

 ػشز

انزؼزف ػهٗ إَاع  االٔطبؽ انشرػٛخ  6

 االٔطبؽ

ػًهٙ ٔشزح 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد

انظبدص  

 ػشز

انفطزٚبد انجهذٚخ  6

 ٔرشخٛظٓب ػًهٛب

ػشل ٔرشخٛض 

انفطزٚبد انجهذٚخ 

 انًزػٛخ 

ػًهٙ ٔشزح 

َظز٘ يذػٕو 

ثفٛذٕٚاد 

ٔرظجٛالد 

 طٕرٛخ

االيزحبَبد 

ٔاالَشطّ 

 ٔانًُبلشبد
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 ػهى انذو انؼًهٙ ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 ػهى انذو انؼًهٙ ٔانزطجٛمٙ  ـ انًزاجغ انزئٛظٛخ )انًظبدر(  2

 انحذثثخ انًحبػزاد انؼهًٛخ 

 انزطجٛك انظزٚز٘ نؼهى انذو

 اـ انكزت ٔانًزاجغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
Practical medical books  

Microbiology books and articles 

ة ـ انًزاجغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
Weikipedia  

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .13

اجزاء انؼذٚذ يٍ انزؼذٚالد ثخظٕص االطض انًًّٓ نكٛفٛخ انزؼبيم يغ طحخ انًزٚغ ٔيؼزفخ االػزاع 

اْى انفحٕطبد االطبطٛخ نهؼشل  ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓى ثبالػبفخ انٗ رحذٚذانًٛكزٔثٛخ  انًزافمخ نًزػٗ 

  ٔانزشخٛض 

 

 

 

 

 

 

 

 


