
 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثـحث انعهًٍ  

 خـــــهاص اإلشـــــشاف وانرقـــىَى انعهــًٍ  

  دائشج ضًاٌ اندىدج واالعرًاد األكادًٍَ

   
 

 

 

 

 

 

 

 ذكشَد:  اندايعح    

 كهُح انطة:  / انًعهذحانكهُ   

 االحُاء انًدهشَح انطثُح:    انقسى انعهًٍ    

  1/11/2122ذاسَخ يمء انًهف :    

 اسى انرذسَسٍ: أ.و.د.االء صَضل سعـذ  
 

 :   انرىقُع                             :                                    انرىقُع    

                  د.عًاسنطُف  : انًعاوٌ انعهًٍ سىا                             د.سفم خهُم  : سئُس انقسى سىا   

                                                        :  انراسَخ                                                          : نراسَخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق انًهف يٍ قثم     

 ضًاٌ اندىدج واألداء اندايعٍشعثح     

 واألداء اندايعٍ:ضًاٌ اندىدج  شعثح اسى يذَش    

                   انراسَخ         

 انرىقُع    

                                                                                              

يظادقح انسُذ                                                                                                       

         انعًُذ 

 
 

      

 وطف انثشَايح األكادًٍَ        
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انًرىقعح َىفش وطف انثشَايح األكادًٍَ هزا  اَداصاً يقرضُاً ألهى خظائض انثشَايح ويخشخاخ انرعهى 

يٍ انطانة ذحقُقها يثشهُاً عًا إرا كاٌ قذ حقق االسرفادج انقظىي يٍ انفشص انًراحح . وَظاحثه 

 وطف نكم يقشس ضًٍ انثشَايح

 

 /عبيؼخ ركزٚذ كهٛخ انطت انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 االحٛبء انًغٓزّٚ انطجٛخ / انًزكش  ؼهًٙانمسى ان .2

 
أ اسى انجزَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 يُٓظ يزكبيم السُبد انًشكهخ

Problem based –integrated curriculum  
 ثكهٕرٕٚص غت ٔعزاحخ ػبيّ اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 سُٕ٘

 يُظًخ انَٕٛسكٕ انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

 الرٕعذ انًؤصزاد انخبرعٛخ األخزٖ  .7

 1/11/2122 ربرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيظ األكبدًٚٙ .9

رؼهٛى انطالة انجكززٚب انطجٛؼٛخ انًٕعٕدح فٙ عسى االَسبٌ ٔانغزاصٛى انزٙ رسجت االيزاض انًؼذٚخ فٙ عسى  

 االَسبٌ.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انًطهٕثخ ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيظيخزعبد ان  .11
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  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
       االيزاض انغزصٕيٛخ انزٙ رصٛت عسى االَسبٌ  ػٍ ؼًهٛخانُظزّٚ ٔان ًفبْٛىان انطالة  رؼهٛى -1أ

رؼهٛى االػزاض انسزٚزٚخ انزٙ رُزظ يٍ االيزاض انغزصٕيٛخ ٔغزق رشخٛصٓب ٔػالعٓب  -2أ

 ٔانًعبػفبد انُبرغخ ػُٓب.

 

 االَسبٌ. رؼهٛى غزق اَزمبل االيزاض االَزمبنٛخ ٔغٛزْب ٔاإليزاظٛخ انزٙ رحذس فٙ عسى -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 جزَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 

 انًٓبراد انؼًهٛخ السزخذاو انًغٓز ٔفحٕصبد انذو. – 1ة 

 يٓبراد رؼهًٛٛخ ػٍ اسزخذاو صجغخ انكزاو ٔسرع انجكززٚب ػٗ األٔسبغ انشرػٛخ. – 2ة 

       انجكززٚب.يٓبراد رؼهًٛٛخ ػٍ اسزخذاو انفحٕصبد انكًٛٛبئٛخ نزشخٛص  – 3ة 

 
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يغًٕػخ رؼهًٛٛخ كجٛزح.

 يغًٕػخ رؼهًٛٛخ صغٛزح نهغبَت انؼًهٙ.

 يحبظزاد رفبػهٛخ َظزٚخ.

 يحبظزاد انكززَٔٛخ ثبسزخذاو انكالص رٔو.

 

 

 
 غزائك انزمٛٛى      

 % درعخ.51 ---------اخزجبر َظز٘ )أسئهخ خٛبراد + أسئهخ شزحٛخ(

 % درعخ.45 ---------------يحطبد( –اخزجبر ػًهٙ )أسئهخ أسكٙ 

 % درعخ.5 -------------رمبرٚز+اخزجبراد ٕٚيٛخ +َشبغبد أخزٖ

 % درعخ.51 ------------------------------------االخزجبر انُٓبئٙ 

 

 

 
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 يٓبراد االرصبل يغ انًزٚط -1ط         

 رذرٚت انطالة نهؼًم كفزٚك -2ط

 -3ط

 -4ط   
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 يحبظزاد َظزٚخ ٔيخزجزاد ػًهٛخ
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 غزائك انزمٛٛى    

 اخزجبراد َظزٚخ ٔػًهٛخ.

 ٔأٚعب يٍ خالل ػزض انزمبرٚز.

 

 

 
 

 

 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

 رطجٛك انؼهٕو انُظزٚخ ٔانسزٚزٚخ.-1د

 .انسزٚزٚخ انغذٚذح نهخجزاد رطٕٚز انًٓبراد -2د

 احززاو لزاراد انًزٚط. -3د

 -4د   

 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 يحبظزاد َظزٚخ ٔيخزجزاد ػًهٛخ

 

 

 

 

 

 
 غزائك انزمٛٛى          

 % درعخ.51 ---------اخزجبر َظز٘ )أسئهخ خٛبراد + أسئهخ شزحٛخ(

 % درعخ.45 ---------------يحطبد( –اخزجبر ػًهٙ )أسئهخ أسكٙ 

 % درعخ.5 -------------رمبرٚز+اخزجبراد ٕٚيٛخ +َشبغبد أخزٖ

 % درعخ.51 ------------------------------------االخزجبر انُٓبئٙ 

 

 
 
 

 ثُٛخ انجزَبيظ  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أٔ انًسبق ريش انًمزر أٔ انًسبق انًزحهخ انذراسٛخ 

    + ػًهَٙظز٘      

  سبػخ 21 احٛبء يغٓزٚخ غجٛخ احٛبء يغٓزٚخ االٔنٗ

  سبػخ 75 احٛبء يغٓزٚخ غجٛخ احٛبء يغٓزٚخ انضبَٛخ
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  سبػخ 61 يغٓزٚخ غجٛخاحٛبء  احٛبء يغٓزٚخ انضبنضخ

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 انزخطٛػ نهزطٕر انشخصٙ .12

 حعٕر ٔرشبد داخم ٔخبرط انكهٛخ.

 انؼًم كفزٚك ٔانجحش ػٍ انحم نهًشبكم انطجٛخ انًًٓخ.

 ؤْالرٓى نهحصٕل ػهٗ دراسبد انًبعسزٛز ٔانذكزٕراِ.غًٕحُب نشٚبدح يٓبراد ػعٕ انكهٛخ ٔي

 
 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔظيؼٛبر انمجٕل  .13

 انذخٕل انًزكش٘ ٔانزسًٙ نٕسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ

 
 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيظ .14

 ٔحذح انزؼهٛى انطجٛخ فٙ كهٛخ انطت.

 ٔيٕلغ ٔٚت  كهٛخ انطت.
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 يخطط يهاساخ انًُهح

 َشخً وضع اشاسج فٍ انًشتعاخ انًقاتهح نًخشخاخ انرعهى انفشدَح يٍ انثشَايح انخاضعح نهرقُُى

 يخشخاخ انرعهى انًطهىتح يٍ انثشَايح 

 أساسٍ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُح / انًسرىي

 أو اخرُاسٌ
 ُحانًهاساذاألهذاف  ح ُانًعشفاألهذاف 

 ثشَايح انخاطح تان

األهذاف انىخذاَُح 

 وانقًُُح 
وانرأهُهُح اساخ انعايح انًه

انًهاساخ األخشي  )انًُقىنح

انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف 

 (وانرطىس انشخظٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

   × ×   × ×   × ×   × × اساسٍ احُاءيدهشَح  ًاألون

                   
                 اساسٍ احُاءيدهشَح  انثاَُح

                   

                 اساسٍ احُاءيدهشَح  انثانثح
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 ًىرج وطف انًقشسَ

 

 وطف انًقشس

 

 

 كهٛخ انطت انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  االحٛبء انًغٓزٚخ انطجٛخ   / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

 االحٛبء انًغٓزٚخ اسى / ريش انًمزر .3

 حعٕر فؼهٙ ٔيحبظزاد انكززَٔٛخ أشكبل انحعٕر انًزبحخ .4

 سُٕ٘ انفصم / انسُخ .5

 سبػخ  61 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

 1/11/2122 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

رؼهٛى انطالة انجكززٚب انطجٛؼٛخ انًٕعٕدح فٙ عسى االَسبٌ ٔانغزاصٛى انزٙ رسجت االيزاض انًؼذٚخ فٙ عسى 

 االَسبٌ
 
 
 
 
 
 

 

 

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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 ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزع .11

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
      انطالة انًفبْٛى انُظزّٚ ٔانؼًهٛخ ػٍ االيزاض انغزصٕيٛخ انزٙ رصٛت عسى االَسبٌ    رؼهٛى -1أ

رؼهٛى االػزاض انسزٚزٚخ انزٙ رُزظ يٍ االيزاض انغزصٕيٛخ ٔغزق رشخٛصٓب ٔػالعٓب  -2أ

 ٔانًعبػفبد انُبرغخ ػُٓب.

 

 االَزمبنٛخ ٔغٛزْب ٔاإليزاظٛخ انزٙ رحذس فٙ عسى االَسبٌ.رؼهٛى غزق اَزمبل االيزاض  -3أ
 

 

    
  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 عسى االَسبٌ. أعٓشحانزؼهٛى انُظز٘ ٔانؼًهٙ نهغزاصٛى انزٙ رصٛت  – 1ة

 رؼهٛى غزق اَزمبل ٔػذٖٔ انغزاصٛى ٔاالػزاض انسزٚزٚخ ٔرشخٛصٓب ٔػالعٓب. – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يحبظزاد َظزٚخ ٔيخزجزاد ػًهٛخ

 

 
 غزائك انزمٛٛى      

 % درعخ.51 ---------اخزجبر َظز٘ )أسئهخ خٛبراد + أسئهخ شزحٛخ(

 % درعخ.45 ---------------يحطبد( –اخزجبر ػًهٙ )أسئهخ أسكٙ 

 % درعخ.5 -------------ٕٚيٛخ +َشبغبد أخزٖ رمبرٚز+اخزجبراد

 % درعخ.51 ------------------------------------االخزجبر انُٓبئٙ 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٙ -ط

 يٓبراد االرصبل يغ انًزٚط -1ط

 رذرٚت انطالة نهؼًم كفزٚك -2ط

 

  

  
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ػًهٛخيحبظزاد َظزٚخ ٔيخزجزاد 

 
 غزائك انزمٛٛى    

 % درعخ.51 ---------اخزجبر َظز٘ )أسئهخ خٛبراد + أسئهخ شزحٛخ(

 % درعخ.45 ---------------يحطبد( –اخزجبر ػًهٙ )أسئهخ أسكٙ 

 % درعخ.5 -------------رمبرٚز+اخزجبراد ٕٚيٛخ +َشبغبد أخزٖ

 % درعخ.51 ------------------------------------االخزجبر انُٓبئٙ 
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

  ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 Jawt'z medical microbiology )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئٛسٛخ 2

Textbook of Medical Microbiology 

  

 اـ انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
 

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .13

 رطٕٚز انًُٓظ سُٕٚب  

 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمزر .11

يخزعبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕظٕع
 غزٚمخ انزمٛٛى غزٚمخ انزؼهٛى

يؼزفخ َظزٚخ ٔػًهٛخ  31 31

 نالصبثبد انغزصٕيٛخ
يحبظزاد  احٛبءيغٓزٚخ

 َظزٚخ
اخزجبراد 

 َظزٚخ
يٓبراد اسزخذاو  31 31

انًغٓز ٔفحٕصبد 

 انذو

يحبظزاد  احٛبءيغٓزٚخ

 ػًهٛخ
اخزجبراد 

 ػًهٛخ
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