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 يكَٕبد انغٓبص انًُبػٙ ٔ ػًم كم يُٓب انزؼشف ػهٗ  -2

 نخالٚب انًُبػٛخ ٔ انٛخ ػًهٓب ٔ ثٛبٌ االخزالف ثُٛٓب يٍ َبحٛخ انؼًم ٔ يكبٌ انؼًم يؼشفخ ا -3

 ٔ ثٛبٌ اًْٛخ كم يُٓب عغبو انًضبدحانزؼشف ػهٗ اال -4
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 ػهٛٓب

 

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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 ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى ًقشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 .انغٓبص انًُبػٙا ٚف انطبنترؼش -1أ

 .الَٕاع انًُبػخ ٔ كٛفٛخ ػًهٓب انطبنت فٓى-2أ

 نكٛفٛخ حذٔس سد انفؼم انًُبػٙ ٔ انٛخ دفبع انغغى ػٍ َفغّفٓى  -3أ

 ًغًٕػخ يٍ االيشاع انغشٚشٚخ انًُبػٛخ انٙ رظٛت االَغبٌن انطبنت يؼشفخ -4أ

  ًقشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 نهقٛبو ثًغًٕػخ يٍ انزحبنٛم انًُبػٛخكزغبة انًٓبسح انكبفٛخ ا – 1ة

ػٍ طشٚق انًالحظخ ٔحم انًشكالد اصُبء اداء انزغشثخ  نهُزبئظ انًخزجشٚخرؼضٚض اعزغبثخ انطبنت  – 2ة

 انؼًهٛخ.

 فٙ انًخزجش اػطبء انزشخٛض انًُبعترشغٛغ انطبنت فٙ اعزشارٛغٛبد  – 3ة

  

 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ٔعبئم اٚضبػ )ػشع انزغبسة فٛذٕٚٚب ، انجشايظ االنكزشَٔٛخ انًخزجشٚخ( -1

 انًغبيٛغ انطالثٛخ -2

  حهقبد انًُبقشخ ثؼذ اداء انزغشثخ -3

 طشائق انزقٛٛى      

 .انزحشٚشٚخ االخزجبساد -1

 ًهٛخ.انزقبسٚش انؼ -2

 .االعئهخ انًجبششح اصُبء انًخزجش -3

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ط

 ٔانزضايّ ثٓب.ثبنزؼهًٛبد ٔاخالقٛبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ  انطبنترؼشٚف  -1ط

 ٔاًْٛزٓب فٙ انًخزجش. ٔانغاليخ ثبأليٍثبنزؼهًٛبد انًخزجشٚخ انخبطخ  رؼشٚف انطبنت -2ط

 .اعزقجبل انًؼهٕيبد انًقذيخ فٙ انًخزجش ٔاالعزفبدح يُٓب فٙ حٛبرّ انًُٓٛخ -3ط

  زبر.رشعٛخ اعهٕة انحٕاس ثٍٛ انطبنت ٔاالع -4ط

  

 انًُقٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 رٓٛأد انطبنت نهؼًم ضًٍ فشٚق ػًم نزؼضٚض انؼًم انغًبػٙ. -1د

 انًخزجشٚخ.هؼًم ػهٗ انؼذٚذ يٍ االعٓضح رٓٛبد انطبنت ن -2د

رٓٛئخ الَشبء طبنت نّ انقذسح ػهٗ  االفكبس ثٕضٕػ ٔصقخ فٙ انكالوانقذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ رؼضٚض  -3د

 انقبء يحبضشاد أ غٛشْب يٍ انًغبالد انزٙ رزطهت رنك.
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 ثُٛخ انًقشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

ٔ  رؼشٚف انًشع عبػخ ػًهٙ 14 االٔل

انزؼشف ػهٗ 

االػشاع انغشٚشٚخ 

ٔ انًغجت ٔ انٛخ 

 انؼالط

Clinical 
immune 
diseases  

طشٚقخ انقبء 

 انًحبضشاد

طشػ اعئهخ 

ػبيخ اصُبء 

 انًحخزجش

داء انزؼشف ػهٗ  عبػخ ػًهٙ 14 انضبَٙ

 انزأة انحًبيٙ
Systemic lupus 
erythmatosus 

طشٚقخ انقبء 

 انًحبضشاد

ٔػشع اطٕس 

 ٔ انقٛبونهًشع 

ثزحبنٛم يخزجشٚخ 

 رٔ ػالقخ ثبنًشع

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 كٕصادٔ

رؼشٚف انطبنت  عبػخ ػًهٙ 14 انضبنش

انزٓبة انفقبس 

 انشصٛبَٙ
Ankylosing 
spondylitis 

طشٚقخ انقبء 

انًحبضشاد 

 ٔاػطبء االيضهخ ٔ
ٔ ػشص طٕس ٔ 

ٔ  فٛذٕٚاد نهًشع

انقٛبو ثزحبنٛم رٔ 

 طهخ ثبنًشع

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

ػهٗ رؼشٚف انطبنت  عبػخ ػًهٙ 14 شاثغان

 يزالصيخ شغشٍٚ

Sjogrens 

syndrome 

طشٚقخ انقبء 

انًحبضشاد 

يضهخ ػٍ ٔاػطبء ا

االخزجبساد 

انًغزخذيخ نهكشف 

 ػٍ انًشع

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

رؼشٚف انطبنت ػهٗ  عبػخ ػًهٙ 14 انخبيظ

 يشع ثٓغذ
Behcets 
disease) 

طشٚقخ انقبء 

انًحبضشاد 

ٔ  , االيضهخٔاػطبء 

ػشص طٕس ٔ 

 فٛذٕٚاد نهًشع

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انزٓبة انًفبطم  عبػخ ػًهٙ 14 انغبدط

 انشصٛبَٙ
Arthritis  

طشٚقخ انقبء 

انًحبضشاد 

ٔاػطبء االيضهخ 

ػٍ اػشاع ْزا 

 انًشع

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

 / َظش٘ 2 انغبثغ
First exam / 

اخزجبس 

 رحشٚش٘
رؼشٚف انطبنت ػهٗ  عبػخ ػًهٙ 14 انضبيٍ 

ايشاع انغٓبص 

ٔ انكجذ ٔ  انٓضًٙ

االػزالل انًؼٕ٘ رٔ 

 انزحغظ نهغهٕرٍٛ

طشٚقخ انقبء 

انًحبضشح 

حهٛم ٔرحضٛش انز

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد
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ثشكم ػًهٙ يغ  اْى إَاػٓب

 يشبسكخ انطهجخ
 عبػخ ػًهٙ 14 انزبعغ

 فقش انذو انٕثٛم

طشٚقخ انقبء 

انًحبضشح 

حهٛم انزٔرحضٛش 

ثشكم  رٔ انظهخ

ػًهٙ يغ يشبسكخ 

 انطهجخ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

 عبػخ ػًهٙ 14 انؼبشش

رؼشٚف انطبنت ػهٗ 

ايشاع انغٓبص 

ٔ انكجذ ٔ  انٓضًٙ

 اْى إَاػّ

 داء انغكش٘

طشٚقخ انقبء 

انًحبضشاد 

ٔاػطبء االيضهخ 

 زحبنٛم انٔرحضٛش 

 ػًهٛأ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انحبد٘ 

 ػشش
 (خ ػًهٙعبػ 14

انزٓبة انفٕنٌٕ 

 انزقشحٙ

طشٚقخ انقبء 

انًحبضشح 

 ٔرحضٛش انزغشثخ 

رٔ ػالقخ ثبنًشع 

ثشكم ػًهٙ يغ 

 يشبسكخ انطهجخ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انضبَٙ 

 ػشش
 َظش2٘

/ Second exam / 
اخزجبس 

 رحشٚش٘
انضبنش 

 ػشش
 عبػخ ػًهٙ 14

رؼشٚف انطبنت ػهٗ 

ايشاع انغٓبص 

ٔ انكجذ ٔ  انٓضًٙ

 ى إَاػّاْ
 

 يشع كشٌٔ

طشٚقخ انقبء 

ٔ انًحبضشح 

ػشع فٛذٕٚاد 

رٕضٛحٛخ النّٛ 

 انًشع

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انشاثغ 

 ػشش
انٕسو انهًفٙ انًشرجظ  عبػخ ػًهٙ 14

ثبالغشٛخ انًخبطٛخ ٔ 

االيشاع انًشرجظخ 

 helicobacterة 
pylori 

 طشٚقخ انقبء

اخزجبساد يخزجشٚخ 

ٔ ػشع فٛذٕٚاد 

رٔ طهخ 

 ٕضٕعثبنً

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انخبيظ 

 ػشش
 (عبػخ ػًهٙ 14

ايشاع انزٓبة انكجذ 

 انًُبػٙ انزارٙ 

طشٚقخ انقبء 

انًحبضشح 

 ٛشرحبنٛم ٔرحض

ثشكم ػًهٙ يغ 

 يشبسكخ انطهجخ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انغبدط 

 ػشش
 عبػخ ػًهٙ 14

انغبثغ 

 ػشش
 عبػخ ػًهٙ 14

 / رشًغ طفشأ٘ أنٙ
اخزجبس 

 شٚش٘رح
انضبيٍ 

 ػشش
 عبػخ ػًهٙ 14

انزٓبة االٔػٛخ 

انظفشأٚخ انًزظهت 

 االٔنٙ

طشٚقخ انقبء 

 انًحبضشِ 
اخزجبساد يخزجشٚخ 

ٔ ػشع فٛذٕٚاد 

رٔ طهخ 

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد
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 ثبنًٕضٕع
انزبعغ 

 ػشش
ايزحبٌ صبنش )) اػبدح نهطهجخ انزٍٚ رغٛجٕا ػٍ حضٕس احذ  )َظش٘+ػًهٙ(2

 قٍٛ ((االيزحبٍَٛ انغبث
بس اخزج

 رحشٚش٘

 عبػخ ػًهٙ 14 انؼششٌٔ

ايشاع انكهٗ ٔ 

االنٛبد انًُبػٛخ 

 نالطبثخ انكهٕٚخ

Circulating 
immune 
complex 

طشٚقخ انقبء 

انًحبضشح 

رغبسة ٔرحضٛش 

ػًهٛخ رٔ طهخ 

 ثبنًٕضٕع

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

االحذٖ 

 ٔانؼششٌٔ
 عبػخ ػًهٙ 14

ANCA  

رحبنٛم حضٛش ر

طهخ يخزجشٚخ رٔ 

ثبنزغشثخ  ثبنًشع

 ػًهٛب

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

االصُبٌ 

 ٔانؼششٌٔ

 َظش2٘
/ Forth exam / 

اخزجبس 

 رحشٚش٘
انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ
 عبػخ ػًهٙ 14

رؼشٚف  ثًغًٕػخ 

 يٍ ايشاع انكهٗ 

IgA 
nephropathy 

طشٚقخ انقبء 

 انًحبضشح

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
 عبػخ ػًهٙ 14

Lupus nephritis 

طشٚقخ انقبء 

ٔ  ,انًحبضشح 

انقٛبو ثزحبنٛم رٔ 

 طهخ ثبنًشع

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
 عبػخ ػًهٙ 14

رؼشٚف انطبنت ة 

ايشاع فشط 

 انحغبعٛخ

رحهم كشٚبد انذو 

انحًشاء ٔ انجٛضبء ٔ 

حبالد فقش انذو 

 االَحالنٙ

طشٚقخ انقبء 

رحضٛش انًحبضشح 

رحهٛم يخزجش٘ رٔ 

 طهخ ثبنًشع

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ
 (عبػخ ػًهٙ 14

 االٔساو

Tumors 

طشٚقخ انقبء 

ٔ انًحبضشح 

يشبْذح طٕس 

 نخالٚب أساو 

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ

 (عبػخ ػًهٙ 14

Tumors 
markers 

طشٚقخ انقبء 

انًحبضشح 

يشبْذح يغًٕػخ ٔ

يٍ انفٛذٕٚاد 

انزؼهًٛٛخ 

 نزٕضٛحٛخا

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
 عبػخ ػًهٙ 14

صسع ٔ َقم 

 االػضبء

Graft versus 
rejection and 

transplantation 

طشٚقخ انقبء 

 انًحبضشح

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
 َظش2٘

/ Fifth exam / 
اخزجبس 

 رحشٚش٘
 / / يشاعؼخ ػبيخ / َظش2٘ انضالصٌٕ
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 رطٕٚش انًقشس انذساعٙ  خطخ .12

   

 ػًم ثحٕس ٔرقبسٚش يٕعؼخ ػٍ اخش انًؼهٕيبد انزٙ ٔطم نٓب انؼهى انحذٚش ػٍ انًٕاضٛغ انًذسعخ.

 

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .13

 انًحبضشاد ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 immunology -1 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

2- clinical immunology  

 

 غ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                اـ انكزت ٔانًشاع

 ( انًغالد انؼهًٛخ ، انزقبسٚش ،.... ) 
 االثحبس انؼهًٛخ فٙ االخزظبص

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ، يٕاقغ االَزشَٛذ 

.... 
 االَزشَٛذ


