
 
 

      

    
   1 الصفحة  

   نموذج وصف المقرر 

  

  وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

  ؛البرنامج.

  

  

  المؤسسة التعليمية .1  الجامعة الكوت كلية 

  القسم العلمي  / المركز .2 قسم تقنيات المختبرات الطبية 

 م.م.ايهاب مجيد   / نظري   – مادة  فيروسات وفطريات طبية 

  م.م.ابو ذر علي + م.م.باسم جواد 

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج

  الفصل / السنة .5 2021-2020 

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6  ساعة 60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 1/ 1/ 2021  

  أهداف المقرر .8

  

  تعريف ومقدمة عن اهم  الفريوسات والفطرايت الطبية  -1

  التعرف على اهم االمراض الفريوسية والفطريه الطبية. -2

  فهم الية  تطور االمراض الفريوسية والفطرية  .   -3

  فهم العوامل اليت تؤدي اىل اإلصابة أبمراض الفايروسية والفطرية  -4

  تصنيف الف يروسات والفطرايت   -5

  حتديد طرق الوقاية والعالج لالصاابت الفريوسية والفطرية   -6
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  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  . 10 

  األهداف المعرفية   -أ

 مادة  الفيروسات   التعرف على  -1أ

 التعرف على اهم  اإلصابات  واالمراض التي تسببها    .   -2أ

تطبيق   -4أ فهم  اهم االمراض الفايروسية والفطرية وانواعها واعراضها ودوره حياتها   -3أ

تحليل النتائج من    -5أ معايير التشخيص ومقارنة أنواعها والتعلم على أحدث أجهزة التشخيص 

  مقارنة نتيجة الشخص السليم مع المريض خالل 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

يتعلم   – 2يتعلم الطالب  تصنيف كل فيروس ومضاعفاته عند االصابه  به ب  – 1ب 

 الطالب  طرق انتشار الفيروس والفطر واالصابات المزمنه   

والفايروسات وكيفيه دخولها الى جسم االنسان واعراض  يكتسب الطالب  مهاره محتويات الفطريات   – 3ب 

 االصابه . 

  طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات  -1

2-  DATASHOW  استخدام 

  استخدام وسائل االيضاح داخل القاعة -3

4-  INTERACTIVE LECTURE  المحاضرة التفاعلية 

  

  طرائق التقييم      

1-  QUIZ 

  والسنويةاالمتحانات الفصلية  -2

  السمنارات  -3

  التقارير األسبوعية -4

  الحضور -5

  النشاط الصفي -6
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العمل   -1األهداف الوجدانية والقيمية  ج -ج

 بروح الفريق الواحد 

 االلتزام بأخالقيات المؤسسة التعليمية      -2ج

  -4االلتزام بأخالقيات المهن الطبية والصحية واحترام معاناة المريض ج  -3ج

 الروح المعرفية   تعزيز 

   

  طرائق التعليم والتعلم     

  المحاضرات النظرية والعملية -1

  تدريب الطلبة في المستشفيات والمختبرات التعليمية -2

 اعتماد المحاضرات الفيديوية  لزيادة المعرفة  -3

   

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

يكون الطالب قادرا على فهم  الفايروسات والفطريات واالمراض الممكن حصولها عند االصابه    -1د 

  -3استخدام أسهل الطرق وأسرعها في تشخيص االمراض التي تسببها الفايروسات والفطريات  د  -2د 

التنسيق مع  الطبيب     -4اخذ العينة د  توظيف المكنة المعرفية لتخمين المرض ومكان اجراء الفحص او

  المعالج لمتابعة المريض 
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  بنية المقرر .11

 طريقة   طريقة التقييم

  التعليم

  األسبوع  الساعات  مخرجات التعلم المطلوبة  اسم الوحدة / أو الموضوع

Quiz+  
 حضور

 ,General properties of virus نظري  

structure, classification   
  األول نظري   2   يتعرف الطالب على

Quiz+  
   حضور

 ,Atypical Virus-like agents (Prions  نظري

Defective viruses,  
Pseudovirion and Viriods).  

  الثاني  نظري2   يفهم الطالب الموضوع

Quiz+  
   حضور

  & Viral Genetic and Molecular  نظري
 .Viral Replication 

    

  الثالث  نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 Viral Pathogenesis and  نظري

Transmission  
  الرابع  نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 Immunity  &  Laboratory  نظري

Diagnosis of  Viruses  
  الخامس  نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

  السادس  نظري2    يفهم الطالب املوضوع  Herpes virus  نظري

Quiz+  
   حضور

  السابع  نظري2    يفهم الطالب املوضوع Hepatitis virus   نظري

Quiz+  
   حضور

 الثامن   نظري2    يفهم الطالب املوضوع Hepatitis virus   نظري

Quiz+  
   حضور

 التاسع   نظري2    يفهم الطالب املوضوع Human Immune Deficiency virus   نظري

Quiz+  
   حضور

 العاشر   نظري2    يفهم الطالب املوضوع Orthomyxovirus   نظري

Quiz+  
   حضور

 الحادي عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع Paramyxovirus   نظري

Quiz+  
   حضور

  Enteric viruses ( Rota, Polio and  نظري

Reo viruses) 
 الثاني عشر   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

  Rabies and other Neurotropic  نظري

viruses 
 الثالث عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 الرابع عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع Poxvirus   نظري

Quiz+  
   حضور

 الخامس عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع Coronavirus   نظري

Quiz+  
   حضور

 السادس عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع Adeno and Parvo viruses   نظري
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Quiz+  
   حضور

 السابع عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع Arbovirus   نظري

Quiz+  
   حضور

 الثامن عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع Oncogenic viruses   نظري

Quiz+  
   حضور

 التاسع عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع Bacteriophages (Bacterial viruses)   نظري

Quiz+  نظري   Antiviral Drugs&  Viral vaccines  العشرون    نظري2    يفهم الطالب املوضوع 

        حضور

Quiz+  
   حضور

 ,Introduction to medical  mycology  نظري

History and  
Epidemiology of medical  

mycology. 

الحادي    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

  ,Morphology, Classification  نظري

reproduction of pathogenic fungi. 
 الثاني   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

  Superficial mycosis : Tinea types   نظري

and Dematiaceuos (black fungi). 
 الثالث   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

  :Cutaneous mycosis  نظري
Trychphytonspp,  
Microsporiumspp  

andEpidermophytonspp . 

 الرابع    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

Quiz+  
   حض ور

  :Subcutaneous mycosis  نظري

Sporothricosis and Mycetoma.  
الخامس   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

  Infection due to filamentous fungi  نظري

(Zygomycosis and Aspergillosis). 
السادس    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

 Infection caused by  نظري

yeasts(Candidiasis and  

Cryptococcosis). 

 السابع   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

  Opportunistic mycosis: Mucor  نظري

and Penicillosis. 
 الثامن   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

 التاسع   نظري2    يفهم الطالب املوضوع Antibiotics produced by fungi   نظري

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

 :Systemic mycosis  نظري

Coccidiomycosis  and  

Blastomycosis. 

 الثالثون   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

  
 12.  خطة تطوير المقرر الدراسي  

  البنية التحتية   . 13  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  ال يوجد كتاب مقرر 
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Medical microbiology and immunology, 

warren levinson, 13th edition   

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                    منشورات منظمة الصحة العاملية

التقارير ....,   ( المجالت العلمية , 

(  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت.   االنرتنيت 

...  

 إضافة مواضيع أخرى مثل:    

  -1 

  


