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 انعنصش االول : أىذاف انممشس

)تكرُرَح وفاَروسُه وطفُهُح   واالَساٌ انرٍ ذصُة انحُىاَاخ انًشرركح يسثثاخ االيراض انرعرف عهً 

 انح انًرضُح وكُفُح انىقاَح يُهاانًرض وكُفُح ذشخُص ويعانعح انحفٍ احذاز وطرَقح ذأشُرها وغُرها ( 

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم و التقٌٌم 

 األهذاف انًعرفُح   - أ
 انًشرركح انرعرف عهً عهً اهى يسثثاخ االيراض  -1     

 انرعرف عهً كُفُح ذاشُر انًسثة انًرضٍ فٍ احذاز انًرض-2

 طرق ذشخُص وعالض انحاالخ انًرضُحانرعرف عهً انعالياخ انسرَرَح  وانرعرف عهً اهى -3

 

 

 

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

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

 البرنامج.

 األهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًقرر.   -ب 

 .فٍ يعرفح اَىاع انًسثثاخ انًرضُح انًخرهفحاٌ َكرسة انطانة  – 1ب

 ذشخُص انحاالخ انًرضُحاٌ ذكىٌ نهطانة يقذرج  – 2ب

 يهارج انطانة فٍ اسرخذاو انعالظاخ انخاصح نكم حانح يرضُح – 3ب

 انطانة فٍ اسرقثال انحاالخ انًرضُح انًخرهفح وعالظها  يهارج    -4ب 



 العنصر الثانً محتوى المنهج: 

وٌتوافق محتوى البرنامج االكادٌمً كلٌا مع رسالة المؤسسة التعلٌمٌة حٌث ٌطلع الطلبة وفق دراستهم على اخر االبحاث 

واالبتكارات فً مجال تخصصهم وٌعملون على تطوٌر مخرجات دراستهم على شكل بحث علمً متقدم. بحٌث  العلمٌة

ٌحثهم على الدراسة واالبداع العلمً ومتطلبات سوق العمل   تتوافق األهداف الرئٌسٌة للقسم مع مخرجات الطلبة مما

واٌضا ٌتضمن  .والوزارة.واٌضا تتوافق مخرجات التعلم مع المؤشرات العالمٌة والمعاٌٌر الموضوعة من قبل الجامعة 

 ر مهاراتهم.لطلبة الدراسات العلٌا مع تطوٌر كفاءة الطلبة وٌحثهم على العمل الجاد وتطوٌ الموضوعةمحتوى المقررات 

 وتشمل بنٌة المقرر

 الفصل الدراسً االول

  ٌتم فٌه تدرٌس المواد المدرجة فً ادناه مع عدد الساعات وعدد الوحدات

 ت المناهج الدراسٌه ساعات نظري  ساعات عملً الوحدات
 clinicalعهم انجشاثيم انضشيشي  1 2 2

bacteriology  

1 

 1مشاضية االمشاض انمشحشكة ا 1 2 2

Pathogenesis of zoonotic 

disease  

2 

 Biostatistics 3االحصاء انحياجي 2 2 3

وبائية االمشاض انمشحشكة  2 0 2

Epidemiology of zoonotic 

disease  

4 

 Clinicalانكيمياء انضشيشي  1 2 2

biochemistry   

5 

1  1 English 6 انهغة االنكهيزيو 

 Clinicalعهم انمناعة انضشيشي  1 2 2

immunology  

7 

طشق انبحث Research Method 1  مضحوفي 

 انعهمي

8 
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 انفصم انذساصي انثاني

حيث يحم اعطاء دسوس  االمشاض انمشحشكة ويعحبش ىزا انفصم االكثش جخصصا نطهبة انذساصات انعهيا في مجال اخحصاص  

انمشحشكة  وبشكم مفصم وبمعهومات محمذمة في مجال االخحصاص انذليك  االمشاضنظشيو وعمهيو محمذمو في اخحصاص 

 :نطهبة جخصض االمشاض انمشحشكة نفشع انطب انباطني وانولائي

 

 

 Zoonotic and communicable disease - انًراظع انرئُسُح )انًصادر(   
common to man and animals  

- Zoonotic disease of public health 
importance 

-  Clinical immunology 

- Veterinary Epidemiology - An 
Introduction BY Dirk U. Pfeiffer 2002 

- An Introduction to Veterinary 
Epidemiology BY Mark Stevenson 2005 

ع انرٍ َىصً تها ) انكرة وانًراظ 

 ( نًعالخ انعهًُح , انرقارَر ,...ا

انًعالخ انطثُح وانثُطرَح انصادرج يٍ انكهُاخ انطثُح  -

 .وانثُطرَح انعراقُح 

 انًعالخ انطثُح انعرتُح وانعانًُح  -

انًعالخ انعهًُح االكادًَُح         http://www.iasj.net النكرروَُح, يىاقع االَررَُد.ب ـ انًراظع ا

 انعراقُح 

 

 انوحذات صاعات انعمهي صاعات اننظشي انمناىج انذساصيو ت

االمشاض انبكحيشية انمشحشكة  1

Zoonotic bacterial disease  

1 2 2 

االمشاض انفطشية انمشحشكة   2

Zoonotic fungal disease  

1 2 2 

 2مشاضية االمشاض انمشحشكة ا 3

Pathogenesis of zoonotic 

disease 

1 2 2 

االمشاض انفايشوصية انمشحشكة  4

zoonotic viral disease  

2 0 2 

االمشاض انمشحشكة نهمواسض  5

Rodent zoonotic disease  

1 2 2 

االمشاض انطفيهية انمشحشكة  

Zoonotic parasite disease  

1 2 2 

 English 1  1 انهغة االنكهيزيو 

 مضحوفي 0 1 حهمات دساصيو 6

 وحذه 13انمجموع/     

http://www.iasj.net/
http://www.iasj.net/


 

 

 

 

 انذكحوس انمضاعذ  االصحار                                                                                               

 طاسق سفعث منث                                                                                                   

 فشع انطب انباطني وانولائي سئيش                                                                                      

             

 

 

 خطح ذطىَر انًقرر انذراسٍ 

وفٌما ٌخص مخرجات كلٌتنا فهناك توافق كامل بٌن معلومات الخرٌجٌن العلمٌة وحاجة سوق العمل وهذه المخرجات تتطور 
سنوٌا من قبل القسم العلمً والمحاضرات الجٌدة التً ٌوفرها القسم العلمً. فٌما ٌخص مخرجات الطالب فً الدراسات العلٌا 

 ر المهاراتوكٌفٌة تطوٌ
 .نًىاكثح انطرق واالسانُة انحذَصحذحذَس يسرىي انًقرر تشكم دورٌ  -1

 االسرفادج يٍ ذكُهىظُا  انًعهىياخ واالَررَد . -2
 . واالسرفادج يٍ انُرائط واالسرُراظاخ  اعطاء انُشاط انثحصٍ اهًُح اكصر -3

 


