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 (محاضرة نظریة)  اسبوعي دوام أشكال الحضور المتاحة .٤

 اسیةرالفصل الثاني من السنة الد/فصلي  الفصل / السنة .٥

 ۳۰ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲۰۱٦\٤\۲۸ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
 تخریج طلبة قادرین على : -۱

فیما یخص االمراض المشتركة بین االنسان العمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة  - 
  والحیوان.

المشتركة مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة لالمراض   -
الشائعة والھامة حول العالم ، وصف المرض وكل ما یتعلق بھ مثل العدوى، مسبب العدوى، فترة الحضانة، 

یریة الرئیسیة، مبادئ حامل المرض، ناقل العدوى، طرق انتقال العدوى .فترة الحضانة، العالمات السر
 .طبقا للمعاییر المحلیة واالقلیمیة والدولیة المعالجة وإجراءات السیطرةَ والمكافحة والوقایة

 
 الحصول على المھارات المطلوبة لخطة ما بعد التخرج ( الدراسات العلیا) . -

 التقدیم الختبارات خارجیة من قبل ھیئات محلیة/إقلیمیة /دولیة. -

 

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

 ؛البرنامج.



ا الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة ودراسة اھمیة االنواع المختلفة من البكتریزوید ت- 

 .والطفیلیات والفایروسات المسببة لالمراض المشتركة 

  

 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۱۰

 -: ھداف المعرفیة األ -أ
 على المستوى المحلي . فیما یتعلق باالمراض المشتركة تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۱أ

 على المستوى الدولي .فیما یتعلق باالمراض المشتركة   تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۲أ
تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للوسائل المتبعة في التعامل مع  المسببات المرضیة   -۳أ

 و طرق التشخیص المختبري في الواقع المحلي. والطفیلیات والفایروساتكالبكتریا لالمراض المشتركة 
تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  للوسائل المتبعة في  التشخیص المختبري على المستوى  -٤أ

 الدولي .
 .  علوم االمراض المشتركة تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم الساسیات   -٥أ

 السیطرة . الوقایة و ووسائل لیة طرق انتقال المسببات المشتركة بین االنسان والحیوانأب تعریف الطالب -٦أ

 
   

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
والطفیلیة  الناتجة عن المسببات البكتیریةالمشتركة  تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالمراض .- ۱ب

 .في مجال الطب البیطري والفایروسیة
 تمكین الطلبة من التشخیص المختبري والحقلي لالمراض المشتركة المرتبطة بالثروة الحیوانیة  - ۲ب

 . والصحة العامة.

  الطفیلیة والفایروسیة والبكتیریة المشتركة تمكین الطلبة من تطویر معرفة اسماء المسببات المرضیة   - ۳ب

 باللغة االنكلیزیة . 

 طرق السیطرة والعالج وطرق الوقایة من االصابة باالمراض المشتركة.تمكین الطلبة من التعرف على   -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

المشاكل   تزوید الطلبة باالساسیات والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات، لحل - 

 .العلمیة 

المحاضرة الى ربط المعلومات السابقة التي سبق وان تلقاھا في مرحلة سابقة الطلب من الطلبة خالل -- 

 بالمعلومات الحدیثة عن مسببات االمراض المشتركة على اختالفھا . 

اال كثر وبائیة واالكثر انتشارا على المستوى المحلي من المشتركة المسببات المرضیة  التأكید على مجامیع - 

 .قبل الكادر االكادیمي



الیومیة والشھریة واقامة الحلقات الدراسیة عن مواضیع  ساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االختباراتم- 

 .معینة من نفس مواضیع المقرر یحددھا الكادر التدریسي باالشتراك مع الطلبة 
 
 
 
 
 طرائق التقییم      

 أمتحانات یومیة باسئلة متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات علمیة.- 

 إمتحانات یومیة باسئلة علمیة.- 

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضیع الدراسیة.- 

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- 

 
 
 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 فیما یتعلق باالمراض المشتركة .التحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

للمسببات المجھریة الشكلیة والزرعیة بالصفات تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة -۲ج

 .واختالف طرق المعیشة والتغذیة  المختلفة المسببة لالمراض المشتركة
 الناتجة عن المسببات المشتركة  تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة باالمراض -۳ج

   والطفیلیة والفایروسیةاالبكتیریة 
 االمراض المشتركة سببات ملكیفیة التعامل المختبري مع العینات وتمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج

 .رق العالجوالوقایة منھا والسیطرة علیھا وكذلك ط وطرق تشخیصھا
  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 والمواضیع المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل.الساسیات اتزوید الطلبة ب-

تطلب التفكیر ضوع المطروح والذي یمواللمناقشة النظریة  خالل المحاضراتات للنقاش من تكوین مجموع -

 .واالستنتاجوالتحلیل 

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ( ماذا، وكیف، ومتى، ولماذا )  -

 اضیع محددة.لمو

 .مختلفة علمیة  إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-

توزیع بعض الموضوعات على الطلبة الختیارھا لتكون حلقات دراسیة یقوم الطلبة بالقاؤھا اثناء  -

 المحاضرة.



 

 
 

 طرائق التقییم    
 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا.- 

 تتعلق بالمادة الدراسیة .ونقاشیة  درجات مشاركة السئلة منافسة - 

 .والحلقات الدراسیة  واالمتحانات السریعة والمفاجئة درجات محددة للواجبات البیتیة- 
 
 
 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة المھارات العامة و -د 
 .وعینات تخص المقرر  تمكین الطلبة من إستخدام نماذج واشكال -۱د

 . فیما یتعلق باالختصاص تمكین الطلبة من إجتیاز مقابالت العمل -۲د

 تمكین الطلبة من إجتیاز أختبارات مھنیة تنظم من قبل جھات محلیة/إقلیمیة/ دولیة . -۳د

 تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج.  -٤د



 بنیة المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

تعریف الطلبة باالمراض  1 1
المشتركة وطرق انتقالھا 

واھمیتھا من الناحیة 
 الصحیة 

Introduction to the 
zoonosis 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 

والمواضیع المتعلقة 
 بمخرجات

الموضوع الخاص 
باالمراض 
 المشتركة 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

لتعرف  اتمكین الطلبة من 1 2
تمییز  اساسیاتعلى 

وتشخیص االمراض 
 المشتركة 

Principles of 
zoonosis 
recognition  

تشخیص مجموعة 
من المسببات 

المرضیة المشتركة  
من قبل الكادر 

 االكادیمي

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

تعریف الطلبة باساسیات  1 3
طرق الوقایة والسیطرة 

 لالمراض المشتركة  

Principles of 
zoonosis control 
and prevention  

مجموعة تكوین 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة لمناقشة 

الموضوع 
المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 
والتحلیل 

 واالستنتاج.

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

تعریف الطلبة بعدد من  1 4
االمراض الفایروسیة 

 المھمة 
fmd,Bovine popular 
stomatitis ,cow pox 

,Orf,pseudocow pox 
مسبباتھا العالمت 

السریریة وطرق انتشارھا 
 والسیطرة

Viral  zoonosis: 
fmd,Bovine 
popular stomatitis 
,cow pox 
,Orf,pseudocow 
pox 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع المتعلقة 

بمخرجات التفكیر 

 والتحلیل.

 

أمتحانات یومیة 
باسئلة متعددة 
الخیارات التي 

تتطلب مھارات 
 علمیة

تعریف الطلبة بعدد من  1 5
االمراض الفایروسیة 

 المھمة
Argentin 

hemorrghic fever 
,Crimean-Congo 
hemorrghic fever 

,Ebola hemorrghic 
fever ,Rift vally 

fever ,Viral 
hepatitis type 

A,B,C,D,E.  مسبباتھا
العالمت السریریة وطرق 

 انتشارھا والسیطرة 

Argentin 
hemorrghic fever 
,Crimean-Congo 
hemorrghic fever 
,Ebola hemorrghic 
fever ,Rift vally 
fever ,Viral 
hepatitis type 
A,B,C,D,E. 

تشخیص مجموعة 
من المسببات 

المرضیة المشتركة  
من قبل الكادر 

 االكادیمي

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 الدراسیةبالمادة 

تعریف الطلبة بعدد من  1 6
االمراض الفایروسیة 

 Eastern المھمة مثل 
,Venezuelan and 

Eastern 
,Venezuelan and 
Western equine 
encephalitis  

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

اإلضافیة المتعلقة 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة



Western equine 
encephalitis  مسبباتھا

العالمت السریریة وطرق 
 انتشارھا والسیطرة

بمخرجات التعلیم 
السابقة للمھارات، 

لحل   المشاكل 
 العلمیة .

تعریف الطلبة بعدد من  1 7
االمراض الفایروسیة 

المھمة مسبباتھا العالمت 
انتشارھا السریریة وطرق 

 والسیطرة

Louping –ill,Mad 
cow diseases 

تمكین الطلبة من 
الحصول على 
المعرفة والفھم 

للوسائل المتبعة في 
التعامل مع  

المسببات المرضیة 
المجھریة 

كالفایروسات   و 
طرق التشخیص 

 المختبري

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

تعریف الطلبة بعدد من  1 8
الفایروسیة االمراض 

المھمة مسبباتھا العالمت 
السریریة وطرق انتشارھا 

 والسیطرة

Rabies,California 
encephalitis 
,Colorado tick 
fever 

الطلب من الطلبة 

مجموعةمن االسئلة 

التفكیریة خالل 

المحاضرات مثل ( 

ماذا، وكیف، 

ومتى، ولماذا ) 

 لمواضیع محددة.

 

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

تعریف الطلبة بعدد من  1 9
االمراض الفایروسیة 

المھمة مسبباتھا العالمت 
السریریة وطرق انتشارھا 

 والسیطرة

West nile fever, 
Yellow fever 
,Nairobi sheep 
disease 

تشخیص مجموعة 
من المسببات 

المرضیة 
الفایروسیة من قبل 

 االكادیميالكادر

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

تعریف الطلبة بعدد من  1 10
االمراض الفایروسیة 

المھمة مسبباتھا العالمت 
السریریة وطرق انتشارھا 

 والسیطرة

Influenza(swine 
and equine) 

مساھمة الطلبة 
باالشتراك الفعلي 

 في االختبارات

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

تعریف الطلبة بعدد من  1 11
االمراض الفایروسیة 

المھمة مسبباتھا العالمت 
السریریة وطرق انتشارھا 

 والسیطرة

Newcastle 
disease,pisttacosis 
,Q fever 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 

والمواضیع المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

باالمراض  تعریف الطلبة 1 12
المشتركة ذات المسببات 

البكتیریة وعدد من 
 االمراض المھمة 

Bacterial zoonosis 
,Anthrax,listeriosis 
,Leptospirosis 
,Lepracy  

تمكین الطلبة من 
الحصول على 
المعرفة والفھم 

للوسائل المتبعة في 
التعامل مع  

المسببات المرضیة 
طرق المجھریة 
التشخیص 
 المختبري

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

تمكین الطلبة من التعرف  1 13
على عدد من االمراض 

Botulism 
,Brucellosis 

درجات مشاركة الطلب من الطلبة 
السئلة منافسة  



 المشتركة البكتیریة مثل 
Botulism 

,Brucellosis 
,Campylobacteriosis 

,Campylobacteriosi
s  

مجموعةمن االسئلة 

التفكیریة خالل 

المحاضرات مثل ( 

ماذا، وكیف، 

ومتى، ولماذا ) 

 لمواضیع محددة.

 

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

تعریف الطلبة بمرض  1 14
السل الرئوي ومسبباتھا 

وطرق االنتشار وعالماتھ 
السریریة والسیطرة 

 والعالج

Tuberculosis   الطلب من الطلبة
استذكار المعلومات 
المأخوذة سابقا عن 
المیكروب المسبب 

للمرض وربط 
االعراض 

السریریة بین 
 االنسان والحیوان 

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

 تعریف الطلبة بامراض 1 15
Clostridium 

perfringes food 
poisoning 

,streptocuccosis,stap
hylococuccosis  

ومسبباتھا وطرق االنتشار 
وعالماتھ السریریة 
 والسیطرة والعالج

Clostridium 
perfringes food 
poisoning 
,streptocuccosis,sta
phylococuccosis  

تزوید الطلبة 
باالساسیات 

والمواضیع المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

 تعریف الطلبة بامراض 1 16
Colibacillosis 

,Vibriosis    ومسبباتھا
وطرق االنتشار وعالماتھ 

السریریة والسیطرة 
 والعالج

Colibacillosis 
,Vibriosis 

الطلب من الطلبة 
استذكار المعلومات 

سابقا عن  المأخوذة
المیكروب المسبب 

للمرض وربط 
االعراض 

السریریة بین 
 االنسان والحیوان

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

    تعریف الطلبة بامراض 1 17
Salmonellosis,shige

llosis  ومسبباتھا وطرق
االنتشار وعالماتھ 
السریریة والسیطرة 

 والعالج

Salmonellosis,shige
llosis 

الطلبة تزوید 
باالساسیات 

والمواضیع المتعلقة 
 بمخرجات

الموضوع مثل 
المسببات وطرق 

االنتقال والسیطرة 
 والعالج

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

   تعریف الطلبة بامراض 1 18
Cat scratch disease 

,Rat bit fever 
,Plague      ومسبباتھا

وطرق االنتشار وعالماتھ 
السریریة والسیطرة 

 والعالج

Cat scratch disease 
,Rat bit fever 
,Plague   

تزوید الطلبة 
باالساسیات 

والمواضیع المتعلقة 
 بمخرجات

الموضوع مثل 
المسببات وطرق 

االنتقال والسیطرة 
 والعالج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

 تعریف الطلبة بامراض 1 19
Tetanus ,Clostridial 
histotoxic infection 

Tetanus 
,Clostridial 
histotoxic infection  

الطلب من الطلبة 

مجموعةمن االسئلة 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة



ومسبباتھا وطرق    
االنتشار وعالماتھ 
السریریة والسیطرة 

 والعالج

التفكیریة خالل 

المحاضرات مثل ( 

ماذا، وكیف، 

ولماذا ) ومتى، 

 لمواضیع محددة.

 
 تعریف الطلبة بامراض 1 20

Glanders and 
corynbacterium 

infection     ومسبباتھا
وطرق االنتشار وعالماتھ 

السریریة والسیطرة 
 والعالج

Glanders and 
corynbacterium 
infection  

مجموعة تكوین 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة الموضوع 
المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 
والتحلیل 

 واالستنتاج

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

تعریف الطلبة باالمراض  1 21
المشتركة الطفیلیة 

 Arthropod وباالخص 
infection and tick 

paralysis      ومسبباتھا
وطرق االنتشار وعالماتھ 

السریریة والسیطرة 
 والعالج

Parastic zoonosis 
,Arthropod 
infection and tick 
paralysis  

تمكین الطلبة من 
تطویر معرفة 

الطرق المختلفة 
النتشار الطفیلیات 

المشتركة باختالف 
انواعھا والتعرف 

على بعض 
االمراض الطفیلیة 

 المشتركة 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

 تعریف الطلبة بامراض 1 22
Cestoda infection :-
Coenuriasis,Taenias

is   ومسبباتھا وطرق
االنتشار وعالماتھ 
السریریة والسیطرة 

 والعالج

Cestoda infection :-
Coenuriasis,Taenia
sis  

 تمكین الطلبة من
والتعرف على 

بعض االمراض 
 الطفیلیة المشتركة

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

 تعریف الطلبة بامراض  23
Echinococcus,Diph

yllobothriasis   
ومسبباتھا وطرق االنتشار 

السریریة وعالماتھ 
 والسیطرة والعالج

Echinococcus,Diph
yllobothriasis 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة الموضوع 
المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 
والتحلیل 

 واالستنتاج

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

 تعریف الطلبة بامراض  24
Trematoda infection 

:-
Ascariasis,Capillari

asis 
,filariasis,Thelaziasi

s ,Trichinosis   
ومسبباتھا وطرق االنتشار 

 وعالماتھ السریریة

Trematoda 
infection :-
Ascariasis,Capillar
iasis 
,filariasis,Thelazias
is ,Trichinosis 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 

والمواضیع المتعلقة 
 بمخرجات

الموضوع مثل 
المسببات وطرق 

االنتقال والسیطرة 
 والعالج

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

 تعریف الطلبة ب  25
Cutanous larva 

Cutanous larva 
migrans,Visceral 
larva migrant 

الطلب من الطلبة 

مجموعةمن االسئلة 

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا



 مختبر الطفیلیات \مختبر االحیاء المجھریة \وحدة االمراض المشتركة  مختبر\" البنیة التحتیة .۱۲
   مختبرالفایروسات /

migrans,Visceral 
larva migrant 

التفكیریة خالل 

المحاضرات مثل ( 

ماذا، وكیف، 

ومتى، ولماذا ) 

 لمواضیع محددة.

 
 ابمراضتعريف الطلبة   26

Protozoa infection 
:Toxoplasmosis,Crypt
ospordiosis,Giardisis,S

arcocytosis    ومسبباهتا
 االنتشار وعالماته السريريةوطرق 

Protozoa infection 
:Toxoplasmosis,Cr
yptospordiosis,Gia
rdisis,Sarcocytosis 

الطلب من الطلبة 
استذكار المعلومات 
المأخوذة سابقا عن 
المیكروب المسبب 

للمرض وربط 
االعراض 

السریریة بین 
 االنسان والحیوان

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

27 
28 

 ابمراضتعريف الطلبة  
Babesiosis 

,Balantidiasis 
,Lishmaniasis,Trypano

somiasis    ومسبباهتا وطرق
 االنتشار وعالماته السريرية

Babesiosis 
,Balantidiasis 
,Lishmaniasis,Tryp
anosomiasis 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 

والمواضیع المتعلقة 
 بمخرجات

الموضوع مثل 
المسببات وطرق 

االنتقال والسیطرة 
 والعالج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

لتعرف على  اتمكین الطلبة من  29
الفطرية  االمراض المشتركة
  ومن امهها

Dermatomycosis,Actin
omycosis,Blastomycosi

s   ومسبباهتا وطرق االنتشار
وطرق السيطرة  وعالماته السريرية

 والعالج

Fungal infection 
:Dermatomycosis,
Actinomycosis,Blas
tomycosis 

تمكین الطلبة من 
تطویر معرفة 

الطرق المختلفة 
النتشار الفطریات 

المشتركة باختالف 
انواعھا والتعرف 

على بعض 
االمراض الفطریة 

 المشتركة

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

االمراض  بتعريف الطلبة   30

 الفطرية ومن امهها المشتركة
 

Candidiasis,Histopla
smosis,Ring 

worm,Nocardiosis    
ومسبباهتا وطرق االنتشار 

وطرق   وعالماته السريرية
 السيطرة والعالج

Candidiasis,Histopl
asmosis,Ring 
worm,Nocardiosis 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 

والمواضیع المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

      
      

      
      



 اجملهرية البيطرية علم االحياء  ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 -Veterinary Protozology (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲
veterinary Parasitology 
Veterinary microbiology and Microbial diseases\ 
Quinn,D.J:Carter 
- Medical Microbiology\ Jawetz,E.:Melizik,J.L. and 
Adelberg ,E.A  

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

Essentials of veterinary parasitology\- 
- Clinical veterinary microbiology\ P.J.Quinn 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاصمواقع جلامعات حملية 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۳
   

التغییرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي  تحتاج الى بعض المناھج الدراسیةبعض 
 واالنواع المكتشفة حدیثا من البكتریا والمسببات االخرىواالقلیمي

یعتمد بشكل اساس على الموارد البشریة بالفرع  وبالتالي المقرر بان نجاح البرنامج ( الفرع) الكلیة تؤمن 
دراسة الماجستیر لرفد الفرع بالتخصصات الغیر  والذي یتم تطویره من خالل فسح المجال للمعیدین الكمال

ه في نفس التخصص كذلك حث التدریسیین من حملة شھادة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتوراة موجود
ً  ضمن حاجة الفرع ومن المفید إیفاد التدریسیین الى الجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم  ایضا

 تطورات إسالب التدریس والتقتنات الحدیثة
 
 
 

 

 


