
 

 

 الوراثة المناعية

 نموذج وصف المقرر

 

قيقها الب تحالمتوقعة من الطوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ي

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بي بين وصف نها ومبرهنا
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 المعرفة والفهم  -أ

 يجب ان يكون الخريج قادر على معرفة وفهم كل مما ياتي:   

 المباديء واالساسيات النظرية المتعلقة بالمادة العلمية للعلوم المعرفية     -1أ 

 أسس البحث العلمي وطرق القياس والتحليل و ايجاد الحلول للمسائل العلمية -2أ 

 اهمية الجوانب العلمية النظرية المرتبطة بتطبيقات العلوم المختلفة  -3أ 

 المصطلحات العلمية واللغوية وتعريفها للمواد العلمية المختلفة -4أ 

 الطرائق المتعلقة بتحليل وتصميم التجارب العلمية للمواد العلمية المختلفة -5أ 

 وع المهارات الخاصة بالموض  -ب 

 على التعامل مع مصادر المعلومات والبحث عن المواضيع العلمية المختلفةالقدرة  - 1ب  

 القدرة على الكتابة والتحليل باسلوب عمل للتطبيقات العلمية في المجاالت المختلفة - 2ب  

 تحديد المعوقات والمشاكل للتطبيقات وايجاد الحلول المناسبة لها - 3ب  

 كمية لتحليل المسائل العلمية    استعمال افضل الطرق الوصفية وال  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المحاضرات  -1

  power pointنظام الـ  -2

 نظام الـواجبات البيتية والحلقات الدراسية -3

 

 طرائق التعلم

 االمتحانات السريعة اسبوعيا -1

 المناقشة واالسئلة واالجوبة الفورية  -2

 في موضوع االختصاص الشبكة الدولية للمعلومات-3

 طرائق التقييم      

 االمتحانات االسبوعية والفصلية  -1

 تقييم اداء الطلبة من خالل الحلقات الدراسية -2

 درجات محددة بواجبات بيتية -3

 مهارات التفكير -ج

 مشاريع بحوث طلبة الدراسات العليا -1ج 

 المشاريع البحثية الخاصة -2ج 

 مشاريع خدمة المجتمع -3ج 

 تعشيق العمل مع وزارات الدولة   -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 اسلوب المحاضرات  -

  power pointنظام الـ  -2

 نظام الـحلقات الدراسية -3

         

 طرائق التعلم          

 الدورات التدريبية داخل وخارج القطر -1 

 ورش العمل -2 

 برنامج تطوير المالكات التدريسية  -3 

 طرائق التقييم    

 Quality standards)انظمة الجودة القياسية )



 

 

 امتحانات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا   - 

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية  - 

 درجات محددة بواجبات بيتية  - 

 .التوظيف والتطور الشخصي ( لمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابليةا -د 

ئية ات االحياة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري ومعايير التقنيتمكين الطلب -1د

 الدولية 

 مكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية ت -2د

 م االحياءلمتعلقة  بنظم ومعاقبة المسيئين باستخدامكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع ات -3د

 المجهرية الخطرة . 

 الع ستخدام امكانيات الحاسوب والوسائط التكنولوجية الحديثة في التواصل واالطاالقدرة على  -4د

 والبحث عن المعلومات       

 ا الحديثةلقدرة على كتابة التقارير وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا  -5د

 لقدرة على توصيل االفكار سواء بصورة مكتوبة او شفويةا -6د

 حدثا او كتابةت –احدة على االقل و -لقدرة على التعامل بلغة اجنبية ا  -7د

 استخدام اساليب حل المشكالت سواء بين االفراد او في اطار مؤسسي بكفاءة القدرة على  -8د

 ما ادارة الوقت وتنظيم الذاتلى التعلم الذاتي مستخدالقدرة ع  -9د

 لقدرة على العمل الجماعي وادارة الفريقا  -10د

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 ع(2ن+2) 1

فهم المباديء 

واالساسيات النظرية 

والعملية المتعلقة 

 بالمادة

المقدمة وتشمل تاريخ علم المناعة 

 ومجاالته وتطوره

اسلوب 

المحاضرات 

 والسيمينارات

 

امتحانات  -1

 شفهية وتحريرية

لقات ح  -2

 دراسية

 ʺ ع(2ن+2) 2

انواع المناعة : المناعة الطبيعية 

والعوامل التحدد المناعة الطبيعية 

والية المناعة الطبيعية وتشمل 

واالفرازات الحواجز الميكانيكية 

السطحية والعوامل الكيمياوية 

 والحيوية

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 3

العوامل الخلوية :استجابة التهابية ، 

عملية البلعمة، المناعة 

المكتسبة،المناعة الفعالة 

 المكتسبة:طبعية،صنعية

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 4

المناعة المفنصلة المكتسب: 

طبيعية ،صنعية ، خلوية ؛ مقارنة 

الفاعلة والمنفصلة : بين الناعة 

االعضاء والخاليا المكونة لجهاز 

 المناعة

ʺ ʺ 

  ع(2ن+2) 5
االعضاء اللمفاوية الثانوية ، خاليا 

 الجهاز المناعي
  

 ʺ ع(2ن+2) 6
فعالية الجهاز المناعي ، االستجابة 

 االولية الثانوية )استجابة مناعية(
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 7
المستضدات ) الممنعات،نوعية 

المستضدات،المحددات المستضدية 
ʺ ʺ 



 

 

للبروتين،مستضدات متعددة 

 السكريات(

 ʺ ع(2ن+2) 8

مستضدات الجسم)مستضدات 

التوافق النسيجي، مستضدات رمز 

 الدم،مستضدات العامل الريسي(

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 9

االضداد : الصفات العامة 

لالضداد، النضوج المناعي ، 

 نظريات تكوين االضداد

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 10

تفاعالت  االضداد مع المستضدات 

ومعرفة القوى المشمولة في 

 تفاعالت االضداد والمستضدات

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 11
انواع التفاعالت بين المستضد 

 والضد ومعرفة 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ تفاعالت الترسيب وتطبيقاته ʺ ع(2ن+2) 12

 ʺ ʺ واختبارات تفاعالت التالزن ʺ ع(2ن+2) 13

14   Second Exam   

 

 البنية التحتية  .12

 لكتب المقررة المطلوبة     ا -1
المناعية  الوراثة مدخل الى علم  

 اساسيات علم المناعة والمصول

 المراجع الرئيسية )المصادر(

1-  Text books 

لية للمعلومات في موضوع الشبكة الدو -2

 المقرر

Essential immunology 

Molecular immunology 

Cellular immunology 

Journal of immunology 

Journal of clinical immunology 

American journal of immunology 

European journal of cellular immunology 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 )المجالت العلمية, التقارير,... ( 

  Text books 

 المجالت العلمية

 الرسائل واالطاريح

 الشبكة الدولية للمعلومات في موضوع المقرر االليكترونية, مواقع االنترنتالمراجع 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

لشبكة ل  ااعداد خطة لدراسة المناهج العالمية المحدثة في موضوع المقرر في الجامعات العالمية من خال

 الدولية للمعلومات

 


