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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 يعح ذكزَدجا انًؤطظح انرعهًُُح .1

 عهىو انحُاج / كهُح انعهىو    / انًزكش عهًٍ انمظى ان .2

 ًُاعحعهى ان اطى / ريش انًمزر .3

 اجثارٌ أشكال انحضىر انًراحح .4

 2112-2116انفصم االول/ انفصم / انظُح .5

 طاعح 21 )انكهٍ(عذد انظاعاخ انذراطُح  .6

 31/11/2116 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .2

 أهذاف انًمزر .8

بكل مواضيعه مع االمثلة وكل ما يتعلق بهذا العلم من تطبيقات وخاصة  مناعةالب اساسيات علم التعليم الط
مناعة تمكنهم من اداء تلك المتعلقة بالجانب الصحي وبما يحقق خلفية علمية رصينة للطالب في علم ال

 دورهم البناء في خدمة المجتمع 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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 ى وانرعهى وانرمُُىوطزائك انرعهُ ًمزراخ انيخزج .11

  هذاف انًعزيُح األ -أ
 يهى االيكار -1أ

 ريع انمذرج انعمهُح عهً انرفكُز واالطرُراج -2أ

 رتظ االيكار تانىالع انعًهٍ وذطثُماذه -3أ
 ذًُُح انًُطك انعهًٍ وادواذه -4أ
 ريع انمذرج عهً االطرذكار  -5أ
 ذًُُح االتذاع واالتركار يزدَا وجًاعُا  -6أ

  ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 انمذرج عهً اداء انرجارب انعهًُح – 1ب

 انمذرج عهً كراتح انرمارَز – 2ب

 انمذرج عهً االكرشاف واالتركار  - 3ب

 انجزأج االدتُح وانرعثُز عٍ االيكار    -4ب

 طزائك انرعهُى وانرعهى      

نظالَذاخ , انشفايُاخ , انعزوض انرىضُحُح , اداء انرجارب انظثىرج , انظثىرج االنكرزوَُح , انًجظًاخ , ا

 انعًهُح , انًشاركاخ انفزدَح وانجًاعُح

 

 

 
 طزائك انرمُُى      

االيرحاَاخ انُىيُح , االيرحاَاخ انشفىَح , االيرحاَاخ انفصهُح , اداء انرجارب انعًهُح , كراتح انرمارَز ,  

 جثاخ انُىيُحانًشاركاخ انفزدَح وانجًاعُح , انىا

 

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح  -ج

 سرع انمُى االخاللُح -1ج

 سرع حة انًعزيح-2ج

 ذمىَى انظهىن االخاللٍ -3ج

 سرع انصفاخ انُىعُح وذًُُرها كحة انرفىق واالَثار وانرعاوٌ  -4ج

 
 طزائك انرعهُى وانرعهى     

َذاخ , انشفايُاخ , انعزوض انرىضُحُح , اداء انرجارب انظثىرج , انظثىرج االنكرزوَُح , انًجظًاخ , انظال

 انعًهُح , انًشاركاخ انفزدَح وانجًاعُح

 

 
 طزائك انرمُُى    

االيرحاَاخ انُىيُح , االيرحاَاخ انشفىَح , االيرحاَاخ انفصهُح , اداء انرجارب انعًهُح , كراتح انرمارَز ,    
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 انًشاركاخ انفزدَح وانجًاعُح , انىاجثاخ انُىيُح

 
 

 

 

 
 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انعايح و انًهاراخ -د 

 لىج انشخصُح -1د

 انطًىح انًعزيٍ-2د

 احرزاو انىلد-3د

 واذماَه االخالص يٍ انعًم -4د
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 انثُُح انرحرُح  .12

 اطاطُاخ عهى انًُاعح  ) ذأنُف :  د.هُهٍُ كاتم ( ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

,    Kuby Immunology  (2011)                    )انًصادر(  ـ انًزاجع انزئُظُح 2
Cellular and Molecular Immunology   (2015)   

               انًزاجع انرٍ َىصً تها  ـ انكرة وا

 ( انًجالخ انعهًُح , انرمارَز ,.... ) 
Roitt's  Essential Immunology  (2011)  

ب ـ انًزاجع االنكرزوَُح, يىالع االَرزَُد 

.... 
www.wikipedia.org 

 

 تُُح انًمزر .11

يخزجاخ انرعهى  انظاعاخ األطثىع

 انًطهىتح
اطى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَمح انرمُُى طزَمح انرعهُى

يهى ايكار انًىضىع  5 االول

وانرًكٍ يٍ ذطثُماذه 

 يع االيثهح

يمذيح , َثذج ذارَخُح , 

ذعزَف عهى انًُاعح , 

يزوع عهى انًُاعح 

  

يحاضزج عهً 

 انظثىرج
 ايرحاٌ َىيٍ

نًىضىع يهى ايكار ا 5 انثاٍَ

وانرًكٍ يٍ ذطثُماذه 

 يع االيثهح

انجهاس انًُاعٍ , 

اَىاع انًُاعح , 

انًُاعح انًراصهح , 

  انثهعًح

عزض 

 ذىضُحٍ
 ايرحاٌ شفىٌ

يهى ايكار انًىضىع  5 انثانث

وانرًكٍ يٍ ذطثُماذه 

 يع االيثهح

االطرجاتح االنرهاتُح , 

االنرهاب , انًُاعح 

 انًرخصصح

يحاضزج عهً 

 انظثىرج
 ٌ َىيٍايرحا

يهى ايكار انًىضىع  5 انزاتع

وانرًكٍ يٍ ذطثُماذه 

 يع االيثهح

اعضاء انجهاس 

انًُاعٍ , االعضاء 

انهًفاوَح االونُح 

 وانثاَىَح

عزض 

 ذىضُحٍ
 ايرحاٌ شفىٌ

يهى ايكار انًىضىع  5 انخايض

وانرًكٍ يٍ ذطثُماذه 

 يع االيثهح

خالَا انجهاس انًُاعٍ 

 ) اَىاعها ووظائفها ( 

عهً  يحاضزج

 انظثىرج
 ايرحاٌ َىيٍ

يهى ايكار انًىضىع  5 انظادص

وانرًكٍ يٍ ذطثُماذه 

 يع االيثهح

االطرجاتح انًُاعُح 

 االونُح وانثاَىَح

عزض 

 ذىضُحٍ
 ايرحاٌ شفىٌ

يهى ايكار انًىضىع  5 انظاتع

وانرًكٍ يٍ ذطثُماذه 

 يع االيثهح

االضذاد ) ذعزَفها , 

ذزكُثها , اصُايها 

 ووظائفها (

زج عهً يحاض

 انظثىرج
 ايرحاٌ َىيٍ
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 خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ  .13

, اطرخذاو االطانُة االنكرزوَُح انحذَثح كاٌِ   انطالب عهُهنرعهُى ا اواطرخذايه اجهشج يُاعُح حذَثحشزاء     

 تاد وغُزها يٍ االكرظاب انًعزيٍ نهطالب

 

 

 

 
 


