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 تخریج طلبة قادرین على : -۱

  المناعة العمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة حول علوم   - 
 
 المناعیة .والتعرف على االختبارات تزوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة -

 
 
 
 
 

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.



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۱۰

 -: ھداف المعرفیة األ -أ
في مجال الطب البیطري على المستوى المناعة م تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم لعلو -۱أ

 المحلي .

في مجال الطب البیطري على المستوى  المناعة لعلوم تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۲أ
 الدولي .

االمراض ودراسة تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للوسائل المتبعة في التعامل مع    -۳أ
 و طرق التشخیص المختبري في الواقع المحلي. االلیات المناعیة المضادة لمسببات ھذه االمراض

تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  للوسائل المتبعة في  التشخیص المختبري على المستوى  -٤أ

 الدولي .
 .  المناعة تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم الساسیات علم   -٥أ

بري وكیفیة تعریف الطالب بالعمل المختبري وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المخت -٦أ

 .تطبیق االختبارات التشخیصیة وطرق الفحص المختبري باختالفھا

 
   

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
تمكین الطلبة من تشخیص الحالة المناعیة للحیوانات الحقلیة واالستعداد المناعي لالصابة باالمراض  -۱ب

 المختلفة ومعرفة الفحوصات المناعیة المختلفة.
 . المشاركة الفعلیة في االختبارات المناعیة الحقلیة والمختبریة تمكین الطلبة من  - ۲ب

 باللغة االنكلیزیة .  واالمراض تمكین الطلبة من تطویر معرفة اسماء المسببات المرضیة  - ۳ب

وكیفیة  الطالب بالعمل المختبري وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المختبريتمكین   -٤ب
 .تطبیق االختبارات التشخیصیة والمناعیة وطرق الفحص المختبري باختالفھا

 طرائق التعلیم والتعلم      
 . ب تزوید الطلبة باالساسیات والمواضیع المتعلقة بالمعرفة والنظم الموضحة في -

 توضیح وشرح المواد الدراسیة من قبل الكادر األكادیمي. -

 بواسطة الواجبات البیتیة للمفردات الدراسیة .تزوید الطلبة بالمعرفة  -

 مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة للحصول على المعرفة اكادیمیة تتعلق بالمفردات الدراسیة. -

 تحسین مھارات الطلبة من خالل زیارة المواقع االلكترونیة للحصول على معرفة إضافیة للمواد الدراسیة. -

 

 

 



 طرائق التقییم      
 (یومیة،شھریة، نھائیة) باسئلة متعددة الخیارات للمواد الدراسیة. إختبارات- 

 درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة للطلبة.- 

 وضع  درجات للواجبات البیتیة المكلفة بھا- 
 
 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 المناعة .التحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري لعلم وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

بالحالة المناعیة للجسم عند االصابة باالمراض تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  -۲ج

 المختلفة .
 تلفة .المخ الناتجة عن المسببات  تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة باالمراض -۳ج.

اجراء االختبارات لكیفیة التعامل المختبري مع العینات وطرق تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج
 المناعیة المختلفة .

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 الساسیات والمواضیع المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل.اتزوید الطلبة ب-

تطلب ضوع المطروح والذي یمواللمناقشة النظریة والعملیة  خالل المحاضرات من تكوین مجموعة نقاشیة -

 .واالستنتاجالتفكیر والتحلیل 

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

 لمواضیع محددة.

 .تلفة مخعلمیة  إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-

 تدریس الطلبة كیفیة بناء طرق التفكیر والتحلیل. -
 
 
 

 طرائق التقییم    
 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا.- 

 تتعلق بالمادة الدراسیة .ونقاشیة  درجات مشاركة السئلة منافسة - 

 . واالمتحانات السریعة والمفاجئة درجات محددة للواجبات البیتیة- 

 نماذج مختلفة لمجامیع من الطلبة .وضع اختبارات ذات - 
 
 



 

 
 

 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
 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطویر -٥د
 . الحدیثةالتقنیة  وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمیة -٦د



 بنیة المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

أن یصبح الطالب على  2 1
 درایة بالمنھجیة العلمیة

فیما یخص اساسیات علم 
 المناعة  

Principle of 
immunity and 
immune response 
(specific and non 
specific) 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

أن ینمي الطالب مھارات  5 2
  التفكیر العلمي

Immunoglobulin: 
Structure, 
Variation, Function 
and Synthesis 

تمكین الطلبة   -
من تطویر 

 المعرفة 
والدرایة بتركیب 
ووظیفة االمینو 

 كلوبیولین

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

أن یتعرف الطالب على   2 3
الخالیا المناعیة المھمة 

 BوTمثل 

Immunology of T 
and B cells 

تمكین الطلبة من 
تطویرقابلیة 

التعرف على 
الخالیا المناعیة 

المھمة مثل 
TوB  

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

أن یكون للطالب فھم  2 4
فیما یتعلق بجھاز  ودرایة

 المتمم وكل مایخصھ

Complement: 
Nature, Function 
and pathways 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
والعملیة النظریة 
لمناقشة 

الموضوع 
المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 
والتحلیل 

 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

أن ینمى الطالب  2 5
مھارات التواصل 
 العلمي والعرض. 

 

Cell mediated 
immunity: antigen 
recognition by T 
cells 

الطلب من 

الطلبة 

مجموعةمن 

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات 

مثل ( ماذا، 

وكیف، ومتى، 

ولماذا ) 

لمواضیع 

 محددة.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة



أن ینمي الطالب  2 6
مھارات التعلم 

الذاتي، والتعرف 
على طرق التعلم 

 المفتوحة المتاحة. 

 

Immunological 
tolerance 

تزوید الطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بموضوع 

 التحمل المناعي 

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

أن ینمي الطالب  4 7
المھارات التقنیة 
المطلوبة لعرض 

 مشروعاتھم.

  

 

Types of 
Hypersensitivity, 
Mechanisms 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات 

التفكیر 

 والتحلیل.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

أن یتعرف الطالب على  3 8
المتعددة  مجاالت العلوم

 فیما یتعلق بالمناعة الذاتیة  

Auto-immunity -  تكوین

مجموعة نقاشیة 

من خالل 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 

والتحلیل 

 واالستنتاج.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

أن ینمي  الطالب  2 9
 مھارات التعلم الذاتي

Transplantation  اشراك الطلبة
بالمواضیع 

النقاشیة 
واالستنتاجیة 

فیما یتعلق 
 بالموضوع 

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

أن یفھم الطالب مفاھیم  2 10
اساسیات خاصة تتعلق 

 وراثة ال

Principle of 
immune genetics 

مساھمة الطلبة 
باالشتراك 
الفعلي في 

االختبارات 
 العملیة

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

أن یحلل الطالب  2 11
المعلومات الخاصة بطرق 

Immunoanaphylaxi
s reaction 

اقامة ورشة 
عمل وتطابق 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  



عن التفاعالت الكشف 
 المناعیة 

المعلومات 
 النظریة والعملیة 

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

 أن ینمى الطالب مھارات 2 12
الكشف التوصل الى طرق 

عن المناعة  ضد 
 االمراض

Immunity of 
infection 

الطلب من 
الطلبة خالل 
االمحاضرة 

استرجاع 
المعلومات 

السابقة وربطھا 
بالموضوع 

الحالي وفتح 
 باب المناقشة 

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

أن ینمي الطالب مھارات  2 13
التفكیر العلمي  أن ینمي 
الطالب مھارات التفكیر 

بطرق الكشف العلمي 
واافحوصات المناعیة 

 المختبریة

Interoduction to 
immunology labs 

لطلب من الطلبة 

مجموعةمن 

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات 

مثل ( ماذا، 

وكیف، ومتى، 

ولماذا ) 

لمواضیع 

 محددة.

 

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

أن یصبح الطالب على  2 14
بطرق استخدام درایة 

الحیوانات المختبریة في 
 الفحوصات المناعیة 

Lab animals  ورش العمل
والمجامیع 

 الطالبیة

مجموعة من 
االسئلة المختلفة 

لكل مجموعة 
 من الطلبة 

تمكین الطلبة من التفكیر  4 15
والتحلیل للمواضیع 

 المطروحة

Preservation of 
antigens and 
antibodies 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات 

التفكیر 

 والتحلیل.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

 بطرقتعریف الطالب  2 16
 فصل  االمینوكلوبلین

Separation of 
immunoglobulin 

مساھمة الطلبة 
باالشتراك 
الفعلي في 

االختبارات 
 العملیة

 امتحانات یومیة
 باسئلة حلھا ذاتیا

أن ینمي الطالب مھارات  2 17
بطرق التفكیر العلمي 

الكشف والتشخیص 

Complement test  مساھمة الطلبة
باالشتراك 
الفعلي في 

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة



لمجموعة من الفحوصات 
    المناعیة 

االختبارات 
 العملیة

أن ینمي الطالب مھارات  4 18
بطرق التفكیر العلمي 

الكشف والتشخیص 
لمجموعة من الفحوصات 

    المناعیة 

Precipitation test  ورش العمل
والمجامیع 

 الطالبیة

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

أن یحلل الطالب  2 19
المعلومات الخاصة بطرق 

 استخدام فحص التالزن

Agglutination test  ادارة نقاشات
ومناظرات في 
مواضیع ترتبط 
بالمعرفة العلمیة 

 المقدمة

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

تمكین الطلبة من الحصول  2 20
على المعرفة والفھم  

في فحص للوسائل المتبعة 
 التعادل 

Neutralization test  توجیھ الطالب
في كل  للتفكیر

معلومة یحصل 
 علیھا

یومیة أمتحانات 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

بكیفیة  تعریف الطلبة 4 21
فصل اللمفوسایت من الدم 

 والعقد اللمفاویة 

Sepration of 
lymphocytes from 
blood and lymph 
nodes 

ادارة نقاشات 
ومناظرات في 
مواضیع ترتبط 
بالمعرفة العلمیة 

 المقدمة

درجات مشاركة 
منافسة  السئلة 

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

بطرق  تعریف الطلبة 2 22
 تحضیر االنتجینات

Preparation of 
antigens 

الطلب من 
الطلبة خالل 
االمحاضرة 

استرجاع 
المعلومات 

السابقة وربطھا 
بالموضوع 

 الحالي

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

الطلبة من التفكیر تمكین  2 23
والتحلیل للمواضیع 

بانواع من  قةالمتعل
 الخالیاالمناعیة 

Leukocytes  تزوید الطلبة
باالساسیات 
والمواضیع 

اإلضافیة 
المتعلقة 

بمخرجات 
التعلیم السابقة 

للمھارات، لحل   
 المشاكل

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

أن ینمي الطالب مھارات  2 24
التعلم الذاتي، والتعرف 
على التعلم المفتوحة 

المتاحة فیما یخص الخالیا 
المناعیة موضوع 

 المحاضرة 

Phagocytes  تزوید الطلبة
باالساسیات 
والمواضیع 

اإلضافیة 
المتعلقة 

بمخرجات 
التعلیم السابقة 

للمھارات، لحل   
 المشاكل

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

لمواضیع ل
 الدراسیة



   وحدة االمراض المشتركة البحثیة \مختبر الفایروسات  \"البنیة التحتیة  .۱۲

 علم املناعة البيطرية  ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 Methods in Diagnostic immunology\ Andrew J.T.George - (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲
Immunology\ Arther J .Arthers- 

Medical Microbiology\ Jawets,Melinick and Adelbergs - 
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
- Immunology and Evolution of infections Diseases\ 
Steven A.Franle 
- Canser Vaccines and tumor Immunity\ Rimas J. 
Orentas,James W.Iltodge.Bryon D 

 
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

.... 
 مواقع جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص

 

 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

كذلك حث التدریسیین من حملة شھادة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتوراه في نفس التخصص ة موجود
ً ا ضمن حاجة الفرع ومن المفید إیفاد التدریسیین الى الجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم  یضا

 تطورات إسالب التدریس والتقتنات الحدیثة
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