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  وصف المقرر

  

  

  العلوم كلیة–جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 الحیاةقسم علوم     المركز/  علمي القسم ال .2

  409BIV   الفیروسات رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 ساعة    )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 3/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

انتقال وضیح میكانیكة وكیفیة ت  ومعرفة یفھا والتركیب الكیمیائي لھابمادة الفیروسات وتعرالب تعلیم الط
تجاه الفیروسات في البیئة وانتقالھا داخل الكائن الحي وطرق تكاثرھا والمناعة التي یكونھا المضیف 

الفیروسات وطق التمنیع وبعض العالجات الكیمیائیة ومجامیع الفیروسات التي تسبب االمراض في 
والتشخیص المختبري والوقایة من ھذه االمراض  سة صفات الفیروس المسبب وكیفیة االنتقالدرا,االنسان 
 غیرھاو االیدز, الحصبة, شلل االطفال, التھاب الكبد الفیروسي, االنفلونزا,الجدري 

مما یؤھلھم  الفیروساتتدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة 
 لفیروساتوالبحث في كافة مجاالت ا للعمل

  و الفرق عن االلفريوساتprionsو  viroidsتدريس وتعليم الطلبة على املصطلحات التالية 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  فیروساتالمعرفة والفھم للتمكین الطلبة من الحصول  على  -1أ
  للفیروساتكیب الكیمیائیة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  للترا -2أ
  النتقال الفیروسات وطرق تكاثرھافھم تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة وال  -3أ
 لالمراض الفیروسیة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

   .قررمالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
   الفیروساترجات ضیع االضافیة المتعلقة بمختزوید الطلبة  باالساسیات والموا   -
تتطلب التفكیر   الفیروساتة مواضیع الكیمیاء تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقش  -

  والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  ذاتیة بطرق سببیة اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  فیروساتالفكري لل باالطارتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   -1ج
  المرتبطة باالمراض الفیروسیةتمكین الطلبة من حل المشاكل  -2ج
    وباللغة االنكلیزیة  فیروساتشاكل المرتبطة بالتمكین الطلبة  من حل الم -3ج
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 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  ركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر المشا  -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة العضویة  -
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 البنیة التحتیة  .12

     )المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
Principles and Practice of Clinical Virology, 6th 
ed, Edited by Arie J. Zuckerman 

 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعريف الطالب بالفريوسات  5 1

  وامهيتها يف حياتنا

مقدمة عن الفريوسات 

  واشكاهلا وتصنيفها 

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

تعريف الطالب بتضاعف  5 2

  وانواعها الفريوسات

 = السبورة والداتا شو   تضاعف الفريوسات

وراثة ف الطالب بتعري 5 3

 الفريوسات

 = السبورة والداتا شو   الوراثة

امراضية تعريف الطالب ب 5 4

الفريوسات واملناعة ضد 

 الفريوسات

  امراضية الفريوسات

  نيكية املناعةميكا

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بفريوس احلأل  5 5

  واحلزام الناري

 = والداتا شو السبورة   بفريوس احلأل واحلزام الناري

 = السبورة والداتا شو   اجلدري اجلدريتعريف الطالب  5 6

التهاب الكبد تعريف الطالب  5 7

 الفريوسي

 = السبورة والداتا شو   التهاب الكبد الفريوسي

رض شلل تعريف الطالب مب 5  8

 االطفال

 = السبورة والداتا شو   شلل االطفال

رض احلصبة تعريف الطالب مب 5  9

 انيةاالمل

 = السبورة والداتا شو   احلصبة االملانية

رض العوز تعريف الطالب مب 5  10

 املناعي

 = السبورة والداتا شو   مرض العوز املناعي

 = السبورة والداتا شو   االنفلونزا االنفلونزاتعريف  5  11

 = السبورة والداتا شو   النكاف مبرض النكاف تعريف الطالب 5  12

 = السبورة والداتا شو   احلصبة احلصبة تعريف الطالب 5  13

 = السبورة والداتا شو   داء الكلب داء الكلبتعريف الطالب ب 5  14

باشباه تعريف الطالب  5  15

 الفريوسات والربيون

 = السبورة والداتا شو   اشباه الفريوسات و الربيون

     امتحان 5  16
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              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 
Kayser, Medical Microbiology © 2005 Thieme  

یت مواقع االنترن, ب ـ المراجع االلكترونیة
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 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .الفیروساتفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


