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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

ئص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً  صايوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خ
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 جامعة دايل/كلية الطب  المؤسسة التعليمية 
 كلية الطب  / المركز  علميالقسم ال

 الطب البشري مهني  ال او اسم البرنامج األكاديمي 

 وريوس طب وجراحة عامة بكال اسم الشهادة النهائية 

   :النظام الدراسي 
 سنوي /مقررات /أخرى  

 كورسات

 التعليمية   املستشفيات يف الكلية و يف   الدراسة النظرية والعملية واملناقشات المعتمد   برنامج االعتماد 
 اجملتمع ،  االنرتنت    ملهارات, ا  خمترب  ، املكتبة     المؤثرات الخارجية األخرى 

 4/7/2022 الوصف  اخر تحديث تاريخ 
 ة أهداف البرنامج األكاديمي 

 . رات السريرية والبحثيةايمتلكون من الخلفيات العلمية و المه ج اطباء وعلماءي تخر    .1

 السعي لنيل درجة التخصص في مختلف االختصاصات الطبية.    . 2

 دة المستقبل في المجاالت الصحية والتربوية.االمساهمة في اعداد ق  .  3

 ادخال الوسائل التعليمية الحديثة والتقنيات المتقدمة في طرائق التدريس واعداد البرامج التعليمية للكلية  .   4

 وتوظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت في عملية نقل االنتاج والمعرفة والبحث العلمي وفي اعداد            

 لبرامج العلمية.ا       

 تفعيل المشاركة والتنسيق والتكامل بين الكلية والمجتمع من خالل اقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات   .  5

 الدراسية لمناقشة القضايا الصحية والعلمية للبلد.        

 مات المهنية العربية و ظاقامة عالقات التبادل الثقافي واالتفاقيات الثنائية او الجماعية مع جامعات والمن   .  6

 العالمية.        
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال 
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 االهداف المعرفية  –أ        
 

 يفة كل جزء منه.ظيتعرف الطالب على اجهزة الجسم البشري وو   ان    .1 
           .مكون  من اصغرابتداءًا راسة وظائفه د مكونات كل جزء من مكونات الجسم و علىيتعرف الطالب   ان    .2 
 دراسته لوظائف الجسم . خالليميز بين الحالة الطبيعية وغير الطبيعية من    ان    .3 
 . الغير طبيعيةالحاالت يستنبط الحلول المناسبة لتصحيح   ان    .4 
     المفيدة ي مضارها واستخدامفاد وت   صحة الفرد والمجتمع ىيتمكن من معرفة التاثيرات الخارجية عل   ان    .5 

 منها.         

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف  –ب 

 

 . ت المرضيةالتعامله مع الحا اللخ من  التمكن من تطبيق نتائج الدراسة النظرية عمليا    .1

 ضية.رالم ت الاء الجسم وتشخيص الحاجهزة الحديثة في دراسة وظائف اعض اال التمكن من استخدام     .2

 .ت الفراد والمجتمعالمية لحل مشكالتمكن من اجراء الدراسات والبحوث العل    .3

 
 طرائق التعليم والتعلم   –ت  

 
 . يضاحاال محاضرات النظرية باستخدام وسائل ال    .1

 . ةالتطبيق العملي للمفاهيم التي تمت دراستها في المختبرات المتخصصة والمستشفيات التعليمي    .2

 . (يتم تكليف الطلبة بموضوع ضمن المنهاج للعرض والمناقشة  )السمنارات     .3

 . ل مناقشة حيثياتها ضمن مجاميع صغيرة لتوصل الى الحل الصحيحالالعلمية والطبية من خ كلحل المشا    .4

 
 طرائق التقييم    –ث  

 
 . متحانات النظرية و العملية اليوميةالا    .1

 . (نظرية وعملية )(  نهائي الكورسات و  ()ثاني  كورس نصفاول و  كورسنصف   )ت فصلية امتحانالا    .2

 . (تكليف كل طالب بموضوع العرض والمناقشة  )رات االسمن    .3

 
 مية هداف الوجدانية والقيالا  – ج 

 

 . قيات الطبية في ممارسة المهنة وبما يتفق مع قيم المجتمعالخألتزام با اللا    .1

 . تزام بحضور الحلقات النقاشية بشكل فاعللالا    .2

 ئه في المشاركة في المناقشات العلمية لحل المشكالت . التزام باحترام حقوق زماللا    .3

 تقدير اهمية الدراسة المستمرة وتجديد المعلومات لمواكبة التطور العلمي.     .4

 
 طرائق التعليم والتعلم    –ح       

 يضاح الستخدام وسائل ااب  ظريةنت الراضالمحا    .1

 التطبيق العلمي للمفاهيم التي تمت دراستها في المختبرات المتخصصة والمستشفيات التعليمية     .2

 رات و الحلقات النقاشية االسمن    .3

 بعد مناقشتها ضمن مجاميع صغيرة لوضع حلول مناسبة  كلحل المشا    .4
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 طرائق التقييم     –خ  

 
 ( نظرية وعملية  )انات يومية حامت    .1

 و نهائي الكورسات  ( 2+ 1) نصف كورس امتحانات     .2

 سبوعية الات النقاشية ارات والحلقاالسمن    .3

 
 والتطور الشخصي (  يفالتوظ خرى المتعلقة بقابلية ال لتأهيلية المنقولة ) المهارات االمهارات العامة وا –د   

 

 في البحث عن المعلمات الجديدة ) المواقع العلمية والطبية (  .    استخدام الوسائل الحديثة1

 ع على المستجدات في المجال الطبي.الالطل.    حضور الندوات العلمية المتخصصة 2

 .    المشاركة الفاعلة في الحصص العملية في المختبرات المتخصصة والمستشفيات التعليمية . 3

 في المستشفيات التعليمية واجراء البحث العلمي . .    تطبيق المعلومات المتراكمة عمليا4

 

 طرائق التعليم والتعلم –ذ         

 

 المحاضرات النظرية والتطبيق العملي     .1

 السمنارات والحلقات النقاشية االسبوعية     .2

 مناقشات المجاميع الصغيرة واقتراح حلول لمشاكل االفراد والمجتمع     .3

 

 ييم قطرائق الت –س       

 

 لنصف و نهائي الكورسات االمتحانات ا    .1

 اعداد تقارير     .2

 مناقشة المجاميع الصغيرة     .3

 
 

 بنية البرنامج  

المرحلة  

 الدراسية 
رمز المقرر أو 

 المساق

 الساعات المعتمدة اسم المقرر 

 عملي نظري

   ,PED515 خامسةال

PED541 
 

 أسبوعيا ساعة  2 اجملهرية   األحياءعلم 

ساعة   30ع  )المجمو

 لكل كورس( 

 

 أسبوعيا ساعة  9

 اسبوع  5لمدة 

)عدد الساعات الكلي 

ساعة لكل كورس  45

 دراسي( 

 ساعة أسبوعيا.  30 --- اجملهرية   األحياءعلم   PED603 سادسةال
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 التخطيط للتطور الشخصي 

     ل استخدام القدرات المن خ االرتقاء نحو القمةمة للتمكن من السعي نحو تنمية وصقل واتقان المهارات االز     

 : لك عن طريق ظرية والعملية والتطبيقية ويتم ذ والمعلومات التي تمت اكتسابها اثناء الدراسة الن ت المؤهلوا     

 

 . واألنترنت المكتبة  باستخدامل البحث عن المستجدات ال التعلم المستمر من خ    .1

 .والندوات العلمية المتخصصةشية قات النقاحضور الحل    .2

 الحضور الفاعل في المستشفيات التعليمية لصقل المهارات وكسر حاجز الخوف والتردد.    .3

 

 ( المعهد األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض  )معيار القبول 

 

    على درجات الطالب في  لمي باالعتماد يكون القبول مركزيا عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث الع    .1

 . الكترونيا لكبذ الخاصة  االستمارةبعد اعداد  علمي السادس       

 . قناة القبول الموازي    .2

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج 

 

 موقع الكتروني للجامعة والكلية     .1

 موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     .2

 المركزية في الجامعة  مكتبةكلية والمكتبة ال    .3
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر 

 أم اختياري 
  يةاتالمهارهداف ألا ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات   )المنقولة

األخرى المتعلقة بقابلية  

التوظيف والتطور  

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

 ,PED515 خامسةال
PED541 

                 يساسا   اجملهرية   األحياء

                   
                 اساسي   اجملهرية  األحياء PED603 الثاني 
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 اجملهرية  األحياء مقررموذج وصف ن

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة ديالى / كلية الطب  المؤسسة التعليمية  

 اجملهرية   ياءحاألفرع     / المركز علمي القسم ال 

 لة الخامسةالمرح /   PED541 , PED515اجملهرية    األحياءدة ما اسم / رمز المقرر 

 سادسة المرحلة ال / PED603اجملهرية    األحياءمادة 

 ومناقشات   نظري وعملي أشكال الحضور المتاحة  

اسبوع  و كورس   15, كورس اول المرحلة الخامسة / كورسات  الفصل / السنة  

 اسبوع  15ثاني 

 اسبوع  12ورس  كورسات, لكل ك 4, كورسات /  المرحلة السادسة
 المرحلة الخامسة /  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  

ساعة عملي  45وحدات( +   2) ساعة نظري 30الكورس االول: 

   (وحدة 1.5 ) 

ساعة عملي  45وحدات( +   2ساعة نظري ) 30  الكورس الثاني:

 وحدة(  1.5)  

 وحدات ( 12)  عملي ساعة 360/  ةدسساالمرحلة ال
 2021 /6/ 10 ا الوصف تاريخ إعداد هذ  

 2022 /7 /4التحديث: 

  املرضية واالعتيادية و   يف احلاالت  اجملهرية ألحياء ل ي النظر  األساس دراسة  أهداف المقرر  
و الية التشخيص و املعاجلة لتلك    اجملهرية  ألحياءاب اإلصابة   تعليم الطلبة كيفية

  ل تنمية دورهما  ابإلضافة , هذا منها  ت املرضية خاصة احلاالت الطارئةالااحل
يف توعية املرضى ملنع انتشار االمراض و كيفية الوقاية منها من خالل املراكز  

   الصحية األولية.
 

 

رجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  ومخمقتضيا  ألهم خصائص المقرر    يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  

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

 ؛ البرنامج.
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University of  Diyala – College of Medicine 

Microbiology - 2022-2023 
 

 

 

 

Subject Hours / week                           
                          
                          
                      

Credits  
 

Theory Practical                           
                      

Seminars, 
tutorials  

 
Microbiology 75  60 15  

 
7 

parasitology 45  
 

60 15 6 

Immunology  
 

35 30 10 4 

Total 155 150 40 17 
 

Immunology Syllabus 
 1. Introduction to immune system  

2.Innate (Nonspecific) and specific immune response  

3. Antigens  

4. Complement system  

5.Immunoglobulins: Structure and Function  

6. Immunoglobulins: Isotypes, Allotypes and Idiotypes  

7. Immunoglobulins: Genetics  

8. Immunoglobulins: Ag-Ab Reactions and Selected Tests  

9. Antibody Formation  

10. Immunization  

11. Immune cells and Ag Recognition  

12. MHC and T cell receptors  

13. Ag processing and presentation  

14. Cell-cell interactions in immune responses (part 2) 

 15. Immunoregulation  

16. Tolerance  

17. Autoimmunity  

18. Hypersensitivity reactions (part 1)  

19. Hypersensitivity reactions (part 2)  

20. Tumor Immunology (part 1)  

21. Tumor Immunology (part 1)  

22. Immunodeficiency (part 1)  

23. Immunodeficiency (part 1)  

24. Covid-19  

25 immunolovirology 
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  Protozoologyالكورس الدراسي االول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practical Theory  بوع
الس

ا
 

Introduction of practical / diagnostic parasite  
Introduction , Basic principle 

&concept: Host-parasite relationships  
1 

Identification of parasitic infections by direct and indirect 

method  

Classification  of parasites 2 

Entamoeba histolytica (Trophozoite&cyst stage) slides 

Morphology, lifecycle , lab. diagnosis 

Entamoeba histolytica 

(Trophozoite&cyst stage) morphology, lifecycle,  

diagnosis, pathogenesis,clinical signs,treatment 

3 

E. coli, Endolimax nana & Iodamoeba butschlii) slides 

Morphology, lifecycle , lab. diagnosis 

 E. coli, E. nana and Iodamoeba butschlii) morphology, 

lifecycle,  diagnosis, pathogenesis,clinical 

signs,treatment, Non –pathogenic commensals, free-

living ameba  as pathogen 

4 

Giardia lamblia,Chilomastix mesnili,Trichomonas 

vaginalis             (Morphology, lifecycle , lab.diagnosis  

Giardia lamblia, Chilomastix mesnili, Trichomonas 

vaginalis morphology, lifecycle,  

diagnosis,pathogenesis 

5 

Leishmania donovani, Leishmania tropica , L. brasiliensis 

&Trypanosoma cruzi( Morphology, lifecycle , lab. diagnosis ) 

Leshmania types and Trypanosoma cruzi morphology, 

lifecycle,  diagnosis, pathogenesis,clinical 

signs,treatment 

6 

Ciliate:Balantidum coli slides ( Morphology, lifecycle, 

lab.Diagnosis) 

Ciliate: Balantidium coli, morphology, lifecycle,  

diagnosis, pathogenesis,clinical signs,treatment 

7 

Plasmodium vivax,P. ovale, 

P. falciparum &  P. malariae                (Morphology, lifecycle , 

lab.Diagnosis)  

vivax, P. ovale Pplasmodium  

P.falciparium , P.malariae morphology, lifecycle,  

diagnosis, pathogenesis,clinical signs, treatment 

8 

, 

P. falciparum &  P. malariae                (Morphology, lifecycle , 

lab.Diagnosis)  

p  

P.falciparium , P.malariae morphology, lifecycle,  

diagnosis, pathogenesis,clinical signs, treatment 

9 

Toxoplasma gondii Morphology,  lifecycle , lab. 

Diagnosis) 

Toxoplasma gondii, morphology, lifecycle,  diagnosis, 

pathogenesis,clinical signs, treatment 
10 

Cryptosporidium ( Morphology,  lifecycle , lab. 

Diagnosis) 

Cryptosporidium, morphology, lifecycle,  diagnosis, 

pathogenesis,clinical signs,treatment  
11 

Isospora ( Morphology,  lifecycle , lab. Diagnosis) 
Isospora, morphology, lifecycle,  diagnosis, 

pathogenesis,clinical signs,treatment  

12 

sarcocystis( Morphology,  lifecycle , lab. Diagnosis) 
sarcocystis morphology, lifecycle,  diagnosis, 

pathogenesis, clinical signs, treatment 

13 

Review of slides Immunity against parasitic infection 14 

Review of slides Vaccine against parasitic infection 15 
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 Helminthology  الكورس الدراسي الثاين

Microbiology Syllabus 
• Introduction to microbiology  

• Cell structure  

• Growth and metabolism  

• Bacterial genetics 

 • Pathogenesis of bacterial diseases  

• Normal flora 

 • Antimicrobial agents and resistance  

• Staphylococci • Streptococci  

• Gram negative cocci, Neisseria species  

• Gram positive non-spore forming bacilli, Corynebacterium diphtheria, Listeria monocyogenes 

 • Gram positive aerobic spore forming bacilli, Bacillus anthracis, B.subtilis, B. cereus 

 • Gram negative spore forming bacilli, Clostridia species 

 • Gram negative bacilli,Salmonella, Shigella species 

 • Gram negative enteric bacilli,  

• Proteus species, Pseudomonas  

• Gram negative bacilli, Vibrio Cholera  

• Gram negative bacilli, Compylobacter, H.pylori  

• Gram negative bacilli, H. influenza species  

• Gram negative bacilli, Brucella species  

• Gram negative bacilli, Yersinia species  

• Gram negative bacilli, Bordetella species  

• Mycobacterium tuberculosis 

 • Other mycobacterium species, Spirochetes, Mycoplasma  

• Actinomyces, Rickettsia, Chlamydia 

 • Introduction to Mycology  
• The molds, classifications, species types, medical important types, pathogenesis 

 • The Yeast, classifications, the medical important types, pathogenesis, diseases caused by the yeast  

• Antifungal types 

 • Introduction to virology 
 • Viral replication, DNA and RNA viruses  

• Pathogenesis and host defenses 

 • Antiviral chemotherapy  

• Viral vaccine  

• Orthomyxoviruses  

• Parainfluenza and Rspiratory syncytial virus 

 • Measles and Mumps viruses  

• Togavirus (rubella virus)  

• Rhabdoviruses (rabies)  

• Corona viruses and SARS 22  

• Picorna viruses, poliovirus, coxsackey 

 • Enteroviruses and Echovirus  

• Rinoviruses and human rotavirus  

• Retroviruses  

• Viral hepatitis (HAV, HBV, HCV, HDV,HEV)  

• Herpesviruses, HSV type 1 and 2,  

• Human cytomegalovirus, Varicella-zoster virus  

• EBV and Human herpes virus type-8 (Kaposi's sarcoma)  

• Poxvirus and Molluscum  

• Adenoviruses  

• Papovaviruses (HPV) Human polyoma virus 

 • Human parvovirus B19  

• Arthopod-borne viral infectio 

 


