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 :تخريج طلبة قادرين على  -1

 .االنتقالية باألمراضفيما يتعلق لديهم معرفة نظرية وتطبيقية  علوم البيئةالعمل في مجال  -

 

 ( .الدراسات العليا) الحصول على المهارات المطلوبة لخطة ما بعد التخرج  -

 .دولية/إقليمية /التقديم الختبارات خارجية من قبل هيئات محلية -

 .لإلمراض االنتقاليةالتي تصيب االنسان مهارات تفكير وتحليل تمكن من التوصل الى التشخيص المختبري-

ختبارات  وعالقتها باالمراض اإلزويد الطلبة بمهارات العمل في المختبرات العلمية والبحثية ودراسة اهمية االنواع المختلفة من ت- -

 .المختلفة التي تصيب االنسان

االختبارات المتعلقة باالمراض تزويد الطلبة بمهارات العمل في المختبرات العلمية والبحثية ودراسة اهمية االنواع المختلفة من  -

 .االنتقالية

-  

صمم هذا المقرر بصورة تناسب طالب المرحلة الثالثة في قسم علوم البيئة كي يحقق الهدف المطلوب من دراسة هذا المقرر وهو 

التعرف على االمراض االنتقالية التي تصيب االنسان وكيفية التشخيص المختبري لهذه االمراض وذلك من خالل تعريف الطلبة بالمرض 

التي تصيب االنسان كأمراض الجهاز التنفسي مثل التدرن الرئوي وامراض الجهاز المعوي مثل التايفوئيد االنتقالي وانواع االمراض 

والزحار االميبي ثم االمراض التي تنقلها الحشرات الماصة للدم مثل المالريا والتريبانوسوما واللشمانيا ثم االمراض الجلدية الفطرية 

 .وكيفية التشخيص المختبري لهذه االمراض

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10



 -:هداف المعرفية األ -أ

 .على المستوى المحلي  االنتقالية التي تصيب االنسان باألمراضلما يتعلق تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -1أ

 .على المستوى الدولي  االنتقالية التي تصيب االنسان باألمراضلما يتعلق تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -2أ

في  والمستخدمةاختبارات االمراض المعدية المختلفة اجراء تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للوسائل المتبعة في   -3أ
 .الواقع المحلي

 .تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  للوسائل المتبعة في  التشخيص المختبري على المستوى الدولي  -4أ

 . االنتقالية المعدية لألمراضالحصول على المعرفة والفهم  تمكين الطلبة من  -5أ

تعريف الطالب بالعمل المختبري وتطبيق المعلومات النظرية وربطها بواقع العمل المختبري وكيفية تطبيق االختبارات التشخيصية -6أ

 .وطرق الفحص المختبري باختالفها

 
 

 .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وطرق تشخيصها مختبريا االنتقالية المعديةباألمراضتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة -1ب

 . المختلفة فحوصات االمراض االنتقاليةاجراء تمكين الطلبة   - 2ب

 .  لألمراضمهارات تفكير وتحليل تمكن من التوصل الى التشخيص المختبري للعوامل المسببة  -3ب -

مهارات االستخدام والتطوير الذاتي تمكن من المنافسة مع االخرين في سوق العمل والتقديم للدراسات العليا وخوض اختبارات تقوم -4ب 
 بها جهات محلية ودولية وإقليمية

 طرائق التعليم والتعلم

 .للمهارات، لحل  المشاكل العلمية والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة  باألساسياتتزويد الطلبة  -

 . االنتقالية باألمراضالخاصة ختبارات االمن اجراء العديد الطلب من الطلبة خالل المختبرات العملية بالتوصل الى-- -

 .من قبل الكادر االكاديمياالنتقالية باألمراضمن االختبارات الخاصة مجموعة  اجراء- -

 .االختباراتمساهمة الطلبة باالشتراك الفعلي في - -

 

 
 طرائق التقييم

 .أمتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية- -

 .إمتحانات يومية باسئلة علمية- -

 .درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية- -

 .وضع درجات للواجبات البيتية- -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 .االنتقالية لألمراضتمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المرتبطة باإلطار الفكري  -1ج

 .المختلفة المتعلقةباالمراض االنتقالية واجراء االختباراتلكيفية التعامل المختبري مع العينات تمكين الطلبة من التفكير والتحليل   -2ج

 .لألمراضتمكين الطلبة من التفكير والتحليل للتوصل الى التشخيص المختبري للعوامل المسببة -3ج 

 طرائق التعليم والتعلم

 .تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل-

لمناقشة الموضوع المطروح والذي يتطلب التفكير والتحليل النظرية والعملية  تكوين مجموعة نقاشية من خالل المحاضرات -

 .واالستنتاج

 .لمواضيع محددة( ماذا، وكيف، ومتى، ولماذا ) الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل  -

 .مختلفة علمية  إعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات-

 .طرق التفكير والتحليلتدريس الطلبة كيفية بناء  -



 

 

 طرائق التقييم

 .امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا- -

 .تتعلق بالمادة الدراسية ونقاشية  درجات مشاركة السئلة منافسة - -

 . واالمتحانات السريعة والمفاجئة درجات محددة للواجبات البيتية- -

 
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  )المنقولة التأهيلية المهارات العامة و -د 

 .وعينات تخص المقرر  تمكين الطلبة من إستخدام نماذج واشكال -1د

 . فيما يتعلق باالختصاص مقابالت العمل اجتيازتمكين الطلبة من  -2د

 .دولية / إقليمية/محليةمهنية تنظم من قبل جهات  اجتيازاختباراتتمكين الطلبة من  -3د

 .تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج -4د
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 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

تعريف الطلبة بمقدمة عن  4 1

 المرض االنتقالي

 والمصطلحات االنكليزية

Communicable 

disease 

تزويد الطلبة 
باالساسيات 
والمواضيع 
المتعلقة 
 بمخرجات

 الموضوع

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

 الطلبة بأمراضتعريف  4 2

 وانواعه تنفسيلالجهاز ا

Respiratory diseases -   الطلب من

الطلبة 

 مجموعةمن

االسئلة التفكيرية 

خالل المحاضرات 

ماذا، ) مثل 

وكيف، ومتى، 

لمواضيع ( ولماذا 

 محددة

امتحانات يومية 
 باسئلة حلها ذاتيا

ابملسببات املرضية تعريف الطالب  4 3
 المراض اجلهاز التنفسي

Causes of infections.  تزويد الطلبة
باالساسيات 
والمواضيع 
المتعلقة 
 بمخرجات

 الموضوع

إمتحانات يومية -
 باسئلة علمية

تعريف الطالب بكيفية  4 4
التشخيص المختبري 

 المراض الجهاز التنفسي

Labrotary diagnosis 

of respiratory 

diseases 

تكوين مجموعة 
نقاشية من خالل 

المحاضرات 
النظرية والعملية 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
يتطلب التفكير 

والتحليل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضيع 
 .الدراسية

التعرف  تمكين الطلبة من 4 5
مراض الجهاز اعلى 

 المعوي

 

Intestinal diseases  الطلب من الطلبة

مجموعةمن 

االسئلة التفكيرية 

خالل المحاضرات 

ماذا، ) مثل 

وكيف، ومتى، 

لمواضيع ( ولماذا 

 .محددة

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

عمل تمكين الطلبة من  4 6

مقارنة بين داء الزحار 

االميبي وداء الزحار 

 البكتيري

Comparison : 

Amebiasis and 

shigllosis 

تكوين مجموعة 

نقاشية من خالل 

المحاضرات 

النظرية والعملية 

أمتحانات يومية 

باسئلة متعددة 

الخيارات التي 

تتطلب مهارات 



لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

يتطلب التفكير 

والتحليل 

 واالستنتاج

 علمية

بالمسببات  تعريف الطالب 4 7

الجهاز  ألمراضالمرضية 

 المعوي

Causes of infections  تزويدالطلبة

باالساسيات 

والمواضيع 

المتعلقة 

بمخرجات التفكير 

 .والتحليل

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  

تتعلق  ونقاشية
 بالمادة الدراسية

الطالب بالتشخيص تعريف  4 8

المختبري المراض الجهاز 

 المعوي

Labrotary diagnosis -  تكوين مجموعة

نقاشية من خالل 

المحاضرات 

النظرية والعملية 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

يتطلب التفكير 

والتحليل 

 .واالستنتاج

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

 باألمراضتعريف الطلبة  4 9

 التي تنقلها الحشرات

Insect borne 

diseases 

تزويدالطلبة 
باالساسيات 
والمواضيع 
المتعلقة 

بمخرجات التفكير 
 والتحليل

إمتحانات يومية 
 .باسئلة علمية

بمرض تعريف الطلبة . 4 10

 المالريا وانوعها

 

Malaria  تزويدالطلبة
باالساسيات 
والمواضيع 
المتعلقة 

بمخرجات التفكير 
 والتحليل

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضيع 
 الدراسية

بدورة حياة تعريف الطلبة  4 11
والتشخيص المالريا 

 المختبري

Life cycle and 

labrotary diagnosis 

تكوين مجموعة 
من خالل  نقاشية

المحاضرات 
النظرية والعملية 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
يتطلب التفكير 

والتحليل 

إمتحانات يومية 
 باسئلة علمية
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 9191المبادئ العامة لعلم الوبائيات، صالح الدين احمد رحيم،  ـ الكتب المقررة المطلوبة1

Control of communicable diseases, 18 (المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
th

, Heymann,D.L. 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
- 

 االمراض االنتقاليةيف  مواقع جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

 

 واالستنتاج

بمرض تعريف الطلبة  4 12
 اللشمانيا وانواعها

Leishmania  تكوين مجموعة
نقاشية من خالل 

المحاضرات 
النظرية والعملية 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
يتطلب التفكير 

والتحليل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

بدورة حياة تعريف الطلبة  4 13
اللشمانيا والتشخيص 

 المختبري

life cycle and 

labratory diagnosis 

تكوين مجموعة 
من خالل  نقاشية

المحاضرات 
النظرية والعملية 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
يتطلب التفكير 

والتحليل 
 واالستنتاج

إمتحانات يومية 
 باسئلة علمية

 

 

بالمثقبيات تعريف الطلبة  4 14
والتشخيص  وانواعها

 المختبري

Trypanosoma, 

laboratory diagnosis 

الطلب من الطلبة 

 مجموعةمن

االسئلة التفكيرية 

خالل المحاضرات 

ماذا، ) مثل 

وكيف، ومتى، 

لمواضيع ( ولماذا 

 محددة

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشية تتعلق 
 بالمادة الدراسية

باالمراض تعريف الطلبة  4 15
الفطرية الجلدية 

 والتشخيص المختبري

Dermatophytes, 

laboratory diagnosis 

تزويدالطلبة 
باالساسيات 
والمواضيع 
المتعلقة 

بمخرجات التفكير 
 والتحليل

إمتحانات يومية 
 باسئلة علمية
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فيما يتعلق بعض المناهج الدراسية تحتاج الى بعضالتغييرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي واالقليمي

 .بتشخيص االمراض االنتقالية التي تصيب االنسان وطرق السيطرة عليها

والذي يتم تطويره من خالل  بالقسميعتمد بشكل اساس على الموارد البشرية  وبالتالي المقرر (القسم)بان نجاح البرنامج  الكلية تؤمن 
بالتخصصات الغير موجودة كذلك حث التدريسيين من حملة شهادة الماجستير  القسمفسح المجال للمعيدين الكمالدراسة الماجستير لرفد 

ضاً إيفاد التدريسيين الى الجامعات العالمية واالقليمية ومن المفيد اي القسمعلى إكمال دراسة الدكتوراه في نفس التخصص ضمن حاجة 
 .الحديثة التقنياتالتدريس و أساليبلالطالع على اهم تطورات 

 

 

 

 

 


