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  فايروسات ولقاحات 

 قررموصف ال

 

 كلية العلوم /ديالىعة جام ؤسسة التعليميةالم .1

  التقانة االحيائية قسم  / المركز مي علسم القال .2

  ت فايروسات ولقاحا رمز المقرر اسم / .3

 الزامي  لمتاحةأشكال الحضور ا .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 ساعة  60 (الكلي)عات الدراسية عدد السا .6

 8/1/2019 اد هذا الوصف تاريخ إعد .7

 لمقررأهداف ا .8

  وره ته وتطالومجا الفايروساتتاريخ علم التعرف على 

 روسات ايالصابة بلفتي تحدد اامل الالعووماهي  لفايروساتوكذلك معرفة انواع ا 

 االمراضية الفايروسية سة وكذلك درا 

 اللقاحات اع التها والتعرف على انووتفاعوالمستضدات  والتعرف على االضداد 

  من الناحية المناعية اميتهواه احات وانواعها للقوكذلك معرفة دور  

قها حقيلب تعة من الطاوقت التعلم المتقرر ومخرجالمائص ار وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصيوف

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القص ن وصف ها وبينة. والبد من الربط بيلمتاحاالتعلم وى من فرص مبرهنا

 البرنامج.

 والتقييمالتعلم وطرائق التعليم و مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

ما تعلمه  ذكار است تطوير قدرة الطالب على (  Knowledgeالمعارف  ) مستوى األول تطويرال  -1أ

    المجهرية التي تعيش في التربة والمياه .عن االحياء 

تفسير على ال تطوير القدرةComprehension ) الفهم)مستوى االستيعاب تحسين   يالمستوى الثان -2أ

 بؤ واالستنتاج . تنو ال

  Application )التطبيقية   )القدرات تطوير وى الثالث  ستالم  -3أ

 Analysis  التحليلعلى القدرة اكساب الطالب  لرابعوى االمست -4أ

وى مست)   تلمعلوماعلى دمج االفكار واتطوير قدرة الطالب المستوى الخامس  -5أ

 تحليل عكس ال ( وهي Synthesis التركيب

يمة المادة قرة الطالب على اعطاء حكم على ) تطوير قد Evaluation التقويملمستوى السادس  ا -6أ

 .لمة المتع
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 Observation) (المالحظة   على  تحسين قدرة الطالب – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :ة لم كيفيعأن يت  - 2ب 

        Experimentation التجريبلم أسلوب  تعأن ي  - 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 وااللقاء . سبورةم الالمحاضرة   واستخدا -

 فالم التعليمية( توضيحية ) االستعانة بالمخططات والصور واالالعروض ال -

 مناقشة التفاعلية لا -

 الذاتي مالتعلي -

 طرائق التقييم      

 تحريرية ة وقصيرة شفهيتبارات اخ -

 اعداد تقارير -

 رات عملية بااخت -

 بيتية  واجبات -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 القيمية نية وجدااألهداف الو -ج

  Receiving  تالم (تعليم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االس -1ج         

 Responding جابةاالست  ىتطوير قدرة الطالب عل -2ج

   Valuing يم )أعطاء قيمة (تقيطالب من التمكن الأن ي  -3ج

  Organization التنظيم القيميات الطالب على تحسين قدر  -4ج   

 . Characterization by Value) إعطاء سمه شخصية ( القيمة مع سلوك الفرد كامل ت -5ج

 علم لتعليم والتطرائق ا    

 ية (. مية  ممتعة ) فردية أو فرقفسات علااجراء من -

 من اعداد الطلبة . راتتنظيم محاض -

  اعات عمل تطوعية .جمتكوين  -

 الرحالت العلمية . -

 طرائق التقييم    

 ة ( ) كتب ، شهادات تقديريوائز ج تخصيص -

 في تلك النشاطات  تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته -

طلبة لاء ااجات و اسمصور ونتالموقع االلكتروني  لعرض أو في  يتخصيص مكان في القسم العلم -

 المتميزين .

 .(الشخصي  توظيف والتطورة اليبلالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقاهيلية التأالعامة و اراتمهال -د 

 التحريري تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي و -1د

خاصة لة العلميامج ات والبراستخدام الحاسوب واالنترنديثة  كحدام االدوات التكنلوجية الاستخ -2د

 وض . ول واالشكال والعرداباعداد التقارير والج

 ل .يق عمفرتشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن  -3د

 الوقت ( . لب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارةلطاتنمية قدرات ا -4د
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 البنية التحتية  .12

 ة لكتب المقررة المطلوبـ ا1
ت الفايروسا مدخل الى علم  

اعة والمصولمنلم الاساسيات ع  

 المقرربنية  .11

 طريقة التقييم لتعليمقة اطري لموضوع/ أو ا اسم الوحدة تعلم المطلوبةرجات الخم الساعات األسبوع

1 4 

المباديء واالساسيات فهم 

النظرية والعملية المتعلقة 

 ةبالماد

History & Origin to 

Virology,Viruses 

Classification and  

Molecular 

UltraStructure 

اتا السبورة والد

 شو

امتحانات يومية 

ية وواجبات بيت

ضافة الى باال

االمتحانات 

 الشهرية

 

2 4 = 

Virus Replication and 

Gene Expression 

(Receptor, entry to 

progenyand virion release) 

= = 

3 4 = 

Virus Strategies and 

Mechanism of Infection 

Diagnostic methodologies 

and  Cell Culture 

= = 

4 4 = Viral Pathogenesis = = 

5 4 = 

Viral Immunology: 

Host Defense & 

Immune Response 

= = 

6 4 = 
Epidemiology of 

virus infection 
= = 

7 4 = 

Viral 

transformation and 

Oncogenesis 

= = 

8 4 = Midterm exam = = 

9 4 = 

Virus Evolution 

&Emerging of new 

viruses 

= = 

10 4 = 

Herpesviruses 

(HSV1 &2, CMV, 

VZV, EBV, HHV6-

8) 

= = 

11 4 = 
Human papilloma 

Virus 
= = 

12 4 = Hepadnaviruses = = 

13 4 = 
Retroviruses, HIV, 

Lentiviruses 
= = 

14 4 = 
Paramyxoviruses&

Orthomyxoviruses 
= = 

15 4 = 
Viral Vaccine and 

anti-viral therapy 
= = 
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 Essential virology )المصادر(  راجع الرئيسية ـ الم2

Molecular virology 

 

        ي يوصى بها         لمراجع التاـ الكتب وا

 ( ير ,.... لتقارلعلمية , امجالت اال) 

 Journal of immunology 

Journal of clinical immunology 

American journal of immunology 

European journal of virology 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 

www.viro.com 

omwww.cliniimmunoviro.c 

  olabs.comirv-unowww.imm  

 

 ة تطوير المقرر الدراسي خط .13

  المناعهة االحياء المجهريه وناعة ومناعالمطورات في مجال لتتواكب اتطوير مفردات المنهج بحيث 

  لجزيئيةا

 س مستحدثة .رائق تدرياعتماد ط 

 ة .تراكمبراتهم المهذا مجال واالستفادة من خ لدول االكثر تطورا فياالطالع على تجارب ا  

  اعيهعة السريرية والوراثة المنالمنامختبرات متخصصة في مجال العمل على انشاء  . 
 
  

http://www.viro.com/
http://www.cliniimmunoviro.com/
http://www.immuno-virolabs.com/

