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 الناحية المناعية  واهميته منر معقد التطابق النسيجي معرفة دووكذلك  .5

يا الخال عضب بلق  جه منلكيمياوية المنتا ودور المواد االتفاعالت المناعية بين الخالي والتعرف على اهم .6

 المناعية

 تقييموطرائق التعليم والتعلم وال مقررات المخرج .10

   هداف المعرفيةاأل -أ

ستذكار ما تعلمه  االطالب على  تطوير قدرة (  Knowledgeتطوير المعارف  )ل المستوى األو  -1أ

    تربة والمياه .حياء المجهرية التي تعيش في العن اال

على  تطوير القدرةComprehension ) مستوى االستيعاب )الفهمتحسين   ينالثاالمستوى  -2أ

 ستنتاج . واالبؤ تنير و الالتفس

حقيقها ب تالمقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطم خصائص اليجازاً مقتضياً ألهصف المقرر هذا إيوفر و

ً عما إذا  وصف  نها وبينحة. والبد من الربط بيمتاالتعلم الرص ة القصوى من فكان قد حقق االستفادمبرهنا

مصطلحات ة و اليشمل هذا المقرر تغطية مفاهيم علم المناعة والذي يهتم بتوضيح العناصر األساسي البرنامج.

 ة وتحديدلمكتسبافي علم المناعة، مع التركيز على العناصر الهامة في الدفاع عن الجسم، المناعة  المستخدمة

ماية ح اركة فيالمش والوظائف المناعية للمناعة الخلوية واألنسجة و األجسام المضادة والكلوبيولينات المناعية 

حيائية اال نياتم التقالوظيفية المختلفة لعلوالعائل ضد المستضد والتي تقود الى اعداد الطالب باتجاه المسارات 

تمع المج ادةا وقيورفد المجتمع بالخريجين للعمل في ميادين البحث والتعليم والصحة وحماية البيئة وإستدامته

 المدني وقادرة على مواكبة مستجدات العصر.
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  Application )التطبيقية   )طوير القدرات ت المستوى الثالث   -3أ

 Analysis  التحليللقدرة على االمستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى )  الفكار والمعلومات على دمج ا طالبس تطوير قدرة الالمستوى الخام -5أ

 يل ( وهي عكس التحل Synthesis التركيب

لمادة يمة اعلى قير قدرة الطالب على اعطاء حكم طو) ت Evaluation تقويمالالسادس   توىلمسا -6أ

 المتعلمة .

  مقرر.الخاصة بال يةاراتالمهاألهداف   -ب 

 Observation) (ظة المالح  لب على تحسين قدرة الطا – 1ب 

 Imitation التقليد والمحاكاة :أن يتعلم كيفية   - 2ب 

        Experimentation التجريبوب  أسللم تعأن ي  - 3ب 

  طرائق التعليم والتعلم     

 ة   واستخدام السبورة وااللقاء .المحاضر -

 ة( الفالم التعليميخططات والصور واروض التوضيحية ) االستعانة بالمالع -

 لتفاعلية لمناقشة اا -

 التعليم الذاتي -

 طرائق التقييم      

  يريةوتحرة رة شفهياختبارات قصي -

 قاريراعداد ت -

  اختبارات عملية -

 واجبات بيتية  -

 أخرى  مساهمات ونشاطات -

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  Receiving  الستالم (بال ) التقبل/ اتعليم الطالب على االستق -1ج         

 Responding االستجابةير قدرة الطالب على  تطو -2ج

   Valuing اء قيمة ()أعطييم تقب من الأن يتمكن الطال  -3ج

  Organization لقيميالتنظيم اين قدرات الطالب على حست  -4ج   

 . Characterization by Valueالفرد ) إعطاء سمه شخصية ( تكامل القيمة مع سلوك  -5ج

 التعلم التعليم و رائقط    

 اجراء منافسات علمية  ممتعة ) فردية أو فرقية (.  -

 . اد الطلبةاعد ت منرايم محاضتنظ -

 وعية . تطتكوين جماعات عمل  -

 الرحالت العلمية . -

 قييم طرائق الت   

 تقديرية ( ، شهادات تخصيص جوائز ) كتب -

  تشاطاكاته في تلك النالطالب على مشارتخصيص جزء من تقييم  -

ة طلبال اءت و اسمكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجاتخصيص م -

 . ميزينالمت

 .لشخصي (ا تعلقة بقابلية التوظيف والتطورالم رات األخرىالمنقولة ) المهاالتأهيلية ة وامالع المهارات -د 

 هي والتحريري ات التواصل الشفتعليم الطالب مهار -1د

لخاصة اة علميال دوات التكنلوجية الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامجتخدام االسا -2د

 ل والعروض . كاقارير والجداول واالشد التباعدا
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 الجماعي ضمن فريق عمل . على العمل تشجيع الطالب -3د

 دارة الوقت ( .لى من الوقت ) الب على االستفادة المثدرات الطاتنمية ق -4د

 
 ة المقرريبن .11

 تقييمطريقة ال التعليم قةطري ضوعاسم الوحدة / أو المو مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 4 

ضيح تركيب توتهدف الى 

 الجهاز المناعي وفهم

لمتبعة من قبل االليات ا

ن جهاز المناعة للدفاع ع

الجسم ضد االجسام 

ممرضة وكيفية الغريبة وال

خلص تغلب عليها والتال

 نها.م

دمة وتشمل تاريخ علم المق

 المناعة ومجاالته وتطوره

السبورة والداتا 

 شو

ات يومية انامتح

بيتية وواجبات 

باالضافة الى 

االمتحانات 

 الشهرية

 

2 4 

والتعرف على اهم التفاعالت 

المناعية بين الخاليا ودور 

د الكيمياوية المنتجه من واالم

المناعية ابعض الخاليقبل    

ناعة المانواع المناعة : 

الطبيعية والعوامل التحدد 

المناعة الطبيعية والية 

وتشمل  يةيعالطب المناعة

ميكانيكية الحواجز ال

واالفرازات السطحية 

 والعوامل الكيمياوية والحيوية

= = 

3 4  

العوامل الخلوية :استجابة 

عملية البلعمة،  ، هابيةالت

ة عسبة،المناالمكت المناعة

الفعالة 

يةالمكتسبة:طبعية،صنع  

= = 

4 4  

المناعة المفنصلة 

المكتسب: طبيعية ،صنعية 

 بين نة؛ مقار ، خلوية

لة والمنفصلة : الناعة الفاع

االعضاء والخاليا المكونة 

 لجهاز المناعة

= = 

5 4  
االعضاء اللمفاوية الثانوية 

لمناعيا يا الجهاز، خال  
= = 

6 4  

ناعي ، المالية الجهاز فع

نوية االستجابة االولية الثا

 )استجابة مناعية(

= = 

7 4  

المستضدات ) 

الممنعات،نوعية 

ات المحددت،لمستضداا

ة مستضديلا

للبروتين،مستضدات 

 متعددة السكريات(

= = 

8 4  

مستضدات 

الجسم)مستضدات التوافق 

 النسيجي، مستضدات رمز

امل لعالدم،مستضدات ا

 الريسي(

= = 
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9 4  

عامة الصفات ال د :االضدا

نضوج لالضداد، ال

المناعي ، نظريات تكوين 

 االضداد

= = 

10 4  

داد مع تفاعالت  االض

فة مستضدات ومعرال

قوى المشمولة في لا

تفاعالت االضداد 

 والمستضدات

  

11 4  

انواع التفاعالت بين 

المستضد والضد ومعرفة 

عالت الترسيب تفا

ات ه واختباراتوتطبيق

زنتفاعالت التال  

  

12 4  

:اختبار اعالت التعادل تف

تثبيت المتمم ، المتمم : 

الطريقة التقيلدية ، 

عمل ل البديلةالطريقة 

 المتمم.

التحميل المناعيةة حال  

  

   الحساسية او االرجية  4 13

   انماط تفاعالت الحساسية  4 14

ائيامتحان نه  4 15    

 تية تحالبنية ال .12

  طلوبةكتب المقررة المـ ال1
المناعة علم مدخل الى  

ساسيات علم المناعة والمصولا  

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Essential immunology 

Molecular immunology 

Cellular immunology 

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( .... , لعلمية , التقاريرالمجالت ا) 

 Journal of immunology 

Journal of clinical immunology 

American journal of immunology 

European journal of cellular immunology 

 راجع االلكترونية, مواقع االنترنيتالمـ ب 

www.immuno.com 

omuno.cwww.cliniimm 

  www.immunolabs.com  

 

 ي اسرر الدرخطة تطوير المق .13

لمناعه المناعة ومناعة االحياء المجهريه وات المنهج بحيث تواكب التطورات في مجال مفرداتطوير   

 الجزيئية 

 .مستحدثة  رائق تدريساعتماد ط -

 مة . ستفادة من خبراتهم المتراكهذا مجال واال ر تطورا فياالكثلى تجارب الدول االطالع ع -

 .  والوراثة المناعيه ريريةاعة السالمن الة في مجالعمل على انشاء مختبرات متخصص -
 
  

http://www.immuno.com/
http://www.cliniimmuno.com/
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