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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن

 

 عبيؼخ ركشَذ /كهُخ انظُذنخ  انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 انؼمبلُش وانُجبربد انطجُخ / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 كهُخ انظُذنخ 

 ثكبنىسَىط طُذنخ  اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساعٍ  .5
 عُىٌ /يمشساد /أخشي 

 يمشساد

 انذساعخ انُظشَخ وانؼًهُخ انًؼزًذ   بدثشَبيظ االػزً .6

انًخزجشاد وانًكزجخ واالَزشَُذ وانًغزشفً وانًشبسَغ انجحىس  انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

 انظُذالَُخ.
 12/9/2116 ربسَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9

 .نمذسح ػهً انزحهُم انًُطمٍ رًكُهى يٍ اَهذف انجشَبيظ انً رؼشَف انطهجخ ثبنًبدح انؼهًُخ ثطشَمخ 

ثبالػبفخ انً اكزغبة انًهبساد انؼهًُخ وانزٍ رًكٍ انطهجخ يٍ رشخُض االيشاع وانزؼبيم يغ يخزهف 

 انحبالد انًشػُخ ووطف انؼالط انخبص ثكم حبنخ.
 فؼال ػٍ يهبساد االعزخذاو وانزطىَش انزارٍ وانزٍ رًكُهى يٍ انًُبفغخ يغ االخشٍَ فٍ عىق انؼًم فٍ

 انًغزمجم.
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 انًطهىثخ وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
       . ػبيخ ثظىسح ثبنًىاد انًُهغُخيؼشفخ انطبنت  -1أ

 انًذسوعخ. انؼهًُخ اعزخالص انذسوط يٍ انًىاػُغ -2أ

يغججبد االيشاع نالَغبٌ وخبطخ انًؼذَخ ويؼشفخ اهى  اعبعُبد انًبدح انؼهًُخاٌ َذسن انطبنت  -3أ

 .وانؼالط انًُبعت نكم حبنخ يُهب
 . ثبالػبفخ انً انًؼشفخ وانفهى ألخاللُبد يهُخ انظُذنخ  انزؼشف ػهً اهًُخ انًبدح انؼهًُخ -4أ
 ركىٍَ طىسح ػٍ انًُهبط ثطشَمخ ػهًُخ . -5أ
 انشثؾ ثٍُ انًىاػُغ انؼهًُخ انًؼشوػخ. -6أ
 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ُخهبسارانً األهذاف –ة 

 .اكزغبة انًهبسح انؼهًُخ انًطهىثخ – 1ة 

خ ثٍُ االهذاف انًؼشفُخ انًخزهفخ وانمذسح ػهً حم انًشبكم انًشرجطخ ثبنًىاد انذساعُخ انًمبسَ – 2ة 

 انًخزهفخ.

     واعزخالص يظبدس انًؼشفخ.يُبلشخ االهذاف انًؼشفُخ   - 3ة 

 
  ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انمبء انًحبػشاد 

 اػذاد ثحىس ورمبسَش حىل انًبدح انؼهًُخ رزؼًٍ انظىس وانًُبّرط انًخزهفخ.

 رطجُك انًىاػُغ انًذسوعخ َظشَب ػهً انًغزىي انؼًهٍ فٍ يخزهف فشوع انظُذنخ.

 
 ؽشائك انزمُُى      

 

ؼهك ثبنًبدح انؼهًُخ ثبألػبفخ انً انُىيُخ وانشهشَخ وانُهبئُخ حىل يب َز وانُظشَخ ىَخاعشاء االخزجبساد انشف

 دسعبد نهىاعجبد انجُزُخ.

 
 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 .ػهً يغزىي انخهُخ ثبنؼاليبد انغشَشَخوانمذسح ػهً سثؾ انزغُشاد دػى انمُى انؼهًُخ   -1ط         

 رمذَش االهذاف وانؼجش انًغزُجطخ يٍ انذسوط انؼهًُخ . -2ط

 .يٍ انزىطم انً انؼاللبد ثٍُ انًغججبد انًشػُخ رًكٍ انطبنت  -3ط

يهبساد ػًهُخ رًكٍ انطبنت يٍ انزىطم نهؼالط يٍ خالل يب سعى فٍ رهُه يٍ أنُه حذوس  -4ط   

 انًشع.
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

م انًشبكم رضوَذ انطهجخ ثبالعبعُبد وانًىاػُغ االػبفُخ انًزؼهمخ ثًخشعبد انزؼهُى انغبثمخ نهًهبساد , نح

 انؼًهُخ.

 رطجُك انًىاػُغ انذسوعخ َظشَب ػهً انًغزىي انؼًهٍ فٍ يخزهف فشوع انظُذنخ.

 انًُبلشخ انؼهًُخ انًفزىحخ.

 صَبسح انًخزجشاد انؼًهُخ يٍ لجم انكبدس األكبدًٍَ.
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 ؽشائك انزمُُى    

 ايزحبَذ َىيُخ ثأعئهخ يزؼذدح انخُبساد وانزٍ رزطهت يهبساد ػًهُخ .

 بد َىيُخ ثأعئهخ ػًهُخ.ايزحبَ

 دسعبد يشبسكخ ألعئهخ انًُبفغخ نهًىاػُغ انذساعُخ.

 وػغ دسعبد نهىاعجبد انجُزُخ.

 انًؼزًذح ػهً اعهىة انُمبػ انؼهًٍ .أعشاء األخزجبساد 

 
 

 

 .انشخظٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 رًكٍُ انطهجخ يٍ اعزُبص اخزجبساد يهُُخ رُظى يٍ لجم عهبد يحهُخ /الهًُُخ /دونُخ. -1د

 رًكٍُ انطهجخ يٍ رطىَش رارٍ يغزًش نًب ثؼذ انزخشط. -2د

اعزخذاو األعهضح انًغزخذيخ فٍ يخزهف فشوع انظُذنخ ويؼشفخ انًجذأ  رًكٍُ انطهجخ يٍ انمذسح ػهً -3د

  .ػًم ثىعزشاد رزؼًٍ ششػ نحبالد يشػُخ يؼُُخ سح ػهًانخبص ثكم عهبصثبألػبفخ انً انمذ

رًكٍُ انطهجخ يٍ انزؼبيم يغ يخزهف اَىاع االدوَخ وانًؼبداد انحُىَخ وانمذسح ػهً طشفهب ثشكم  -4د   

 يغؤول وحغت انحبنخ انًشػُخ وانىطفخ انطجُخ يٍ لجم انطجُت انًؼبنظ .

 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 سَغُخ ثبنزُغُك يغ نغُخ ػًذاء كهُبد انظُذنخ فٍ انؼشاق.وػغ يُبهظ رذ

 وػغ يُبهظ رذسَغُخ يٍ لجم انكهُخ يشبثهخ نجُئخ انؼًم.

 اسعبل انطهجخ نهزذسَت انظُفٍ فٍ يؤعغبد وطُذنُبد ويغزشفُبد حكىيُخ واههُخ.

 رذسَت انطهجخ ثخجشاد رحبكٍ انىالغ.

 هجخ.دػىح ثؼغ انغهبد انًهُُخ ورُظُى نمبءاد يغ انط

 
 ؽشائك انزمُُى          

 ايزحبَبد َىيُخ ثأعئهخ ثُزُخ َكىٌ حههب رارُب
 دسعبد يشبسكخ ألعئهخ يُبفغخ رزؼهك ثبنًبدح انذساعُخ.

 وػغ دسعبد نهىاعجبد انجُزُخ.

 
 

 ثُُخ انجشَبيظ  .11

 زًذحانغبػبد انًؼ           اعى انًمشس أو انًغبق سيض انًمشس أو انًغبق انًشحهخ انذساعُخ 

 ػًهٍ     َظشٌ      

     

 2 3 االحُبء انًغهشَخ  انضبَُخ
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 انزخطُؾ نهزطىس انشخظٍ .12

رًُُخ انمذساد نذي انطهجخ فٍ انجحش وانزمظٍ يٍ خالل انضَبساد انًُذاَُخ نهًغزشفُبد وانظُذنُبد وانًشبسَغ 

 انًزؼهمخ ثبنظُذنخ .

 انًكزجخ اعجىػُب.انحش ػهً صَبسح 

 االؽالع ػهً انًظبدس وانكزت وانًغالد كًظذس نهًؼهىيبد .

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وػيؼُبس انمجىل  .13

 يشكضٌ / حغت يزطهجبد وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ.

 
 أهى يظبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 فٍ انغبيؼخ ويكزجخ انكهُخ . انًكزجخ انًشكضَخ

 شجكخ انًؼهىيبد / االَزشَُذ.

 رغبسة انغبيؼبد انؼشالُخ وانؼشثُخ وانؼبنًُخ.

 انًُبهظ انذساعُخ انحبنُخ.
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 لىبت هن البرناهحهخرخاث التعلن الوط 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                    

                   
الثانُت )الفصل االول 

) 
األحُاء الودهرَت علن  

 الطبُت
                 اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهُخ انظُذنخ / عبيؼخ ركشَذ ك ؤعغخ انزؼهًُُخانً .1

 فشع انؼمبلُش وانُبربد انطجُخ.    / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 االحُبء انًغهشَخ انطجُخ. اعى / سيض انًمشس .3

 ) َظشٌ وػًهٍ(اعجىػٍ  أشكبل انحؼىس انًزبحخ .4

 فظهٍ انفظم / انغُخ .5

 عبػخ( 91اعجىع) 15 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 12/9/2116 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

دساعخ وصسع االحُبء انًغهشَخ انذلُمخ وارجبع انطشق  انؼًهُخ وانُظشَخ فٍ كُفُخ رضوَذ انطبنت ثبنًؼهىيبد

فٍ رحذَذ انًؼبداد انًُبعجخ االطبثبد انجكزُشَخ وارجبع انطشائك  ثؼغ رشخُضانحذَضخ انغضَئُخ فٍ 

 نكم اطبثخ. انحُىَخ

رذسَظ انطبنت انؼهىو االعبعُخ انذاػًخ نؼهى األحُبء انًغهشَخ كؼهى انًُبػخ وانىساصخ وانًؼبداد وانفغهغخ 

 .وانفبَشوعبد انجكزُشَخ واأليشاع انىثبئُخ

 
 
 
 
 
 

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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 وؽشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .11

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 انحذَضخ فٍ يغبل رطىس االيشاع انجكزُشَخ انًؼذَخ.اٌ َفهى انطبنت انًفبهُى  -1أ

 رًكٍُ انطبنت يٍ يؼشفخ وفهى ػهى االحُبء انًغهشَخ انطجُخ . -2أ

 رًكٍُ انطبنت يٍ يؼشفخ وفهى ػهى انىساصخ انجكزُشَخ. -3أ
 رًكٍُ انطبنت يٍ يؼشفخ وفهى ػهى انًُبػخ . -4أ
 ىَخ ورظُُفهب.رًكٍُ انطبنت يٍ يؼشفخ وفهى ػًم انًؼبداد انحُ -5أ
االطبثبد انًغزخذيخ فٍ رشخُض واألعهضح ثؼغ انًجبدئ وفهى رًكٍُ انطبنت يٍ يؼشفخ   -6أ

 انجكزُشَخ.
  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اكغبة انطبنت يهبساد فٍ كُفُخ صسع االحُبء انًغهشَخ.– 1ة

 مم انًًشػبد.اكغبة انطبنت يهبساد فٍ ػًهُخ انزؼمُى وانزطفُش وَ – 2ة

 اكغبة انطبنت يهبساد فٍ كُفُخ حفع انؼُُبد واالوعبؽ انغزائُخ . – 3ة

 اخزجبساد انحغبعُخ نهًؼبداد انحُىَخ واخزجبساد انزشخُضػًم اكغبة انطبنت يهبساد فٍ   -4ة

      .انًغزخذيخ فٍ انزشخُضانحذَضخ  االعهضحثبالػبفخ انً انزؼشف ػهً كُفُخ اعزؼًبل 
 انزؼهُى وانزؼهى  ؽشائك     

 ؽشَمخ انمبء انًحبػشاد.

 .رطجُك انًىاػُغ انًذسوعخ َظشَب ػهً انًغزىي انؼًهٍ      

 انزؼهُى االنكزشوٍَ داخم انحشو انغبيؼٍ. 

 يشبسَغ انًغبيُغ انطالثُخ وانزؼهُى انزغشَجٍ.

 
 ؽشائك انزمُُى      

 وانُظشَخ . ىَخاعشاء االخزجبساد انُىيُخ وانشهشَخ وانُهبئُخ انشف

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 دػى انمُى انؼهًُخ .  -1ط         

 يهبساد رحهُهُخ رًكٍ انطبنت يٍ يؼشفخ رشاكُت عغى االَغبٌ انًُبػُخ . -2ط

 يهبساد اثذاػُخ رًكٍ انطبنت يٍ ػًهُخ انزؼمُى وانزطهُشثبنًىاد انكًُُبئُخ. -3ط

 رطجُك انغبَت انُظشٌ يغ انؼًهٍ فٍ انًخزجشاد. يهبساد ػًهُخ رًكٍ انطبنت يٍ -4ط
 ؽشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 رًُُخ انمذسح نذي انطهجخ حىل يىػىع األحُبء انًغهشَخ ويخبؽشهب وؽشق اَزمبنهب .

 
 ؽشائك انزمُُى    

 

 االيزحبَبد انُظشَخ وانؼًهُخ )انُىيُخ وانُهبئُخ(.

 ة انُمبػ انؼهًٍ .أعشاء األخزجبساد انًؼزًذح ػهً اعهى
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 Medical microbiology, jawetz ,melnick and ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

adelbergs    +     Atlas of microbiology 
 Diagnostic microbiology )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

               ـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
انًغالد انؼهًُخ و انذوسَبد انخبطخ ثؼهى االحُبء انًغهشَخ 

 . انطجُخ

 

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

ؼهب ثؼرًكٍُ انطبنت يٍ يؼشفخ اهًُخ ػهى األحُبء انًغهشَخ وانفبَشوعبد وانًُبػخ وسثطهب يغ  -1د

 انجؼغ.

 د ثٍُ انًغججبد انًشػُخ .رًكٍ انطبنت يٍ انزىطم انً انؼاللب -2د

يهبساد ػًهُخ رًكٍ انطبنت يٍ انزىطم نهؼالط يٍ خالل يب سعى فٍ رهُه يٍ أنُه حذوس  -3د

 انًشع.

 رًكٍُ انطهجخ يٍ رطىَش رارٍ يغزًش نًب ثؼذ انزخشط.  -4د

 ثُُخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى هُىؽشَمخ انزؼ

 َظشٌ 3 1

 ػًهٍ 2
يمذيخ حىل ػهى  يؼشفخ انطبنت ثبنًبدح

 االحُبء انًغهشَخ
َظشٌ+ 

 ػًهٍ
  االيزحبَبد

 َظشٌ 3 2

 ػًهٍ 2
فهى انطبنت نؼهى 

 انىساصخ 
+ َظشٌ ػهى انىساصخ

 ػًهٍ
 االيزحبَبد

 َظشٌ 3 3

 ػًهٍ 2
فهى انطبنت نؼهى 

 انًؼبداد انحُىَخ 
شٌ+ َظ انًؼبداد انحُىَخ

 ػًهٍ
 االيزحبَبد

 َظشٌ 3 4

 ػًهٍ 2
فهى انطبنت نزظُُف 

 انجكزشَب
َظشٌ+  رظُُف انجكزشَب

 ػًهٍ
 االيزحبَبد

 َظشٌ 3 5

 ػًهٍ 2
فهى انطبنت نهجكزشَب 

 انًىعجخ نظجغخ كشاو 
انجكزشَب انؼُمىدَخ 

 وانغجحُخ وانؼظىَخ 
َظشٌ+ 

 ػًهٍ
 االيزحبَبد

 َظشٌ 3 6

 ػًهٍ 2
فهى انطبنت نهجكزشَب 

 نغبنجخ نظجغخ كشاوا
انجكزشَب انًؼىَخ 

 وانُُغُشَب
َظشٌ+ 

 ػًهٍ
 االيزحبَبد

 َظشٌ 3 7

 ػًهٍ 2
فهى انطبنت نؼهى 

 انًُبػخ
يمذيخ  حىل ػهى 

 انًُبػخ
 االيزحبَبد  َظشٌ



  
 11الصفحت 

 
  

يىالغ االَزشَُذ  ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ,

.... 
 انًىالغ انؼهًُخ نزحًُم انكزت يغبَب 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

   

 اػزًبد اعبنُت عذَذح وادخبل ؽشق يغزحذصخ فٍ انؼشع وانزطجُك.

 ثًب َزالئى يغ رطىس انؼهىو انًخزهفخ .رطىَش انًمشساد انذساعُخ 

 

 

 
 


