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 الفيروسات علمVirology: ت مقررمواصفا

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
الفيروسات علم  

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الفصل الدراسي االول الثالثالمستوى  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 االحياء الد قيقة العام

6.  
 ()إن وجدتطلبات المصاحبة المت

Co-requisites (if any) 
 فسيولوجيا ميكروبية–علم الدم والمناعة 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 االحياء الدقيقة

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 سنوي\فصلي

10.  
 مواصفات المقرر معد

Prepared By 

 د. قيس يوسف عبد هللا

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
2020\2021 

 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

يفها  وعالقتها تصن و تركيبها و يهدف هذا المقرر الى التعرف على طبيعة الفيروسات ودراسة خواصها          

االصابات الفيروسية النباتية والحيوانية والبشرية و يذكر اهم التطبيقات  بالكائنات الحية و كذلك انواع 

 المعملية لعزل الفيروسات وطريقة التحكم بها .

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -   الفيروسات وتراكيبها وكذلك خصائصها االعامة. يشرح 

a2 -  .يميز االشكال المختلفة للفيروسات ودرجة خطورتها على عوائلها 

b1-  .يفرق بين انواع الفيروسات المرضية حسب مادتها النووية وبقية وتراكيبها 

b2 - نجاح االصابة الفيروسية وفشلها.يبحث في مراحل تضاعف الفيروسات و 

c1 -  النباتية والحيوانية والبشريةيقيم الطرق المختلفة لتصنيف الفيروسات. 
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c2 -    وطرق التحكم فيها. يتدرب على أهم التطبيقات المعملية لتشخيص الفيروسات 

d1 - .يقدر اهمية التعلم الذاتي و المستمر 

d2- واالخالقية وعالقتها بالتكنولوجيا. يظهر اهمية االعتبارات االجتماعية 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  الفيروسات وتراكيبها وكذلك خصائصها االعامة يشرح. :A1  يصف الخصائص التركيبة

والفسيلوجية والبيئية والجزيئية 
 للكائنات الدقيقة.

 
a2 – تها على يميز االشكال المختلفة للفيروسات ودرجة خطور

 عوائلها.

A2االختالفات بين الكائنات  ز: يمي

 الحية الدقيقة
 

b1–  يفرق بين انواع الفيروسااااااات المرضااااااية حسااااااب مادتها

 النووية وبقية تراكيبها.

 

B1 يربط المفاهيم المختلفة لعلم:

االحياء الدقيقة االساسي 
 والتطبيقي والعلوم االخرى

b2 - نجاح االصااابة يبحث في مراحل تضاااعف الفيروسااات و

 الفيروسية وفشلها.

 

 

:B2 يوضااال الطرق المختلفة لتصااانيف

في  لتاحاكام   وتشااااااااخاياص  وعالف وا

 المراض الميكروبية المختلفة.ا

c1-  النباااتيااة يقيم الطرق المختلفااة لتصااااااانيف الفيروسااااااااات

 .والحيوانية والبشرية

 

:C1 يعزل ويعرف االنواع المختلفة من

–سااااات الكا ئنات الحية الدقيقة )الفيرو

 –الطفيليااات  –الفطريااات –البكتيريااا 

 .(الطحالب

 

c2- يتدرب على أهم التطبيقات المعملية لتشخيص الفيروسات 

 وطرق التحكم فيها.

C2الميكروبات المساااااااببة  ص: يشاااااااخ

 لالمراض الميكروبية المختلفة.

 

 

d1- .يقدر اهمية التعلم الذاتي و المستمر :D1 علم الت يدير المعرفة واستراتيجيات

 .الذاتي

 

d2-  يظهر اهمية االعتبارات االجتماعية واالخالقية وعالقتها

 بالتكنولوجيا.

 

D2مهااااارات التفاااااوض  م: يساااااااتخااااد

والتواصاااااااال الفعااال باااالضااااااااافااة الى 

 التكنولوجيا.

D4 االجتماااعيااة  : يقاادر السااااااايااافااات

 القة بالتخصص.عذات ال واالخالقية
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 لتعليم والتعلم والتقويمباستراتيجيات ا مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   يتعرف على الفيروساااااااات وتراكيبها وكذلك
 .خصائصها االعامة

المحاضرة التفاعلية .-  

الحوار والمناقشة. -  

العروض التفديمية.-  

الشفهية .ا االختبارات-  

االختبارات التحريرية . -  

الكويزات .-  

a2-   يميز االشاااكال المختلفة للفيروساااات ودرجة
 خطورتها على عوائلها.

 المحاضرة التفاعلية .

الحوار والمناقشة. -  

 العروض التفديمية-

الشفهية .ا االختبارات-  

االختبارات التحريرية . -  

 الكويزات .-

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةر )مخرجات تعلم المقرمواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يفرق بين انواع الفيروساااااااات المرضاااااااية
 حسب مادتها النووية وبقية وتراكيبها.

 المحاضرة التفاعلية .

الحوار والمناقشة. -  

 العروض التفديمية.-

 االخاااااااتاااااااباااااااارات-

الشفهية .ا  

االخاااااتاااااباااااارات  -

-الااااتااااحااااريااااريااااة  

 الكويزات .

b2-   يبحث في مراحل تضاااااااعف الفيروسااااااات

 ة الفيروسية وفشلها.ونجاح االصاب
 

 المحاضرة التفاعلية .

الحوار والمناقشة. -  

 العروض التفديمية.-

 االخاااااااتاااااااباااااااارات-

الشفهية .ا  

االخاااااتاااااباااااارات  -

-الاااتاااحااارياااريااااة . 

 الكويزات .

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 
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 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  يقيم الطرق المختلفة لتصنيف الفيروسات

 .يوانية والبشريةالنباتية والح

 

 حل المشكالت .

المهاااام والتكااااليف ومجموعاااات 

 العمل.

كويزات.-  

اختبارات شفهية. -  

اختبارات تحريرية.-  

c2-  يتاااادرب على أهم التطبيقااااات المعمليااااة
 وطرق التحكم فيها. لتشخيص الفيروسات

 حل المشكالت .

المهاااااموالتكاااااليف ومجموعاااات 

 العمل.

كويزات. -  

.اختبارات شفهية -  

اختبارات تحريرية.-  

 

     التدريس والتقويم: ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1- .مشروع بحثي . يقدر اهمية التعلم الذاتي و المستمر 

 بحث في مصادر التعلم.

تدريب عملي.-  

كتابة التقارير. -  

d2-  يظهر اهمياااة االعتباااارات االجتمااااعياااة

واالخااااالقاااايااااة وعااااالقااااتااااهااااا 

 بالتكنولوجيا.

 

 مشروع بحثي .

 بحث في مصادر التعلم.

 تدريب عملي.

كتابة التقارير. -  

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

مخرجات التعلم رموز 

 للمقرر

(CILOs) 

1 
  مقدددددمددددة عن

 الفيروسات

 اكتشاف  الفيروسات 
 تعريف الفيروسات 
 خصائص الفيروسات 

2 4 a1, b1. 
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2 
  تدددددددركددددددديددددددب

 الفيروسات

  حسب ترتيب الكابسيد 

 التناظر الحلزوني -

يااااد الااتااناااااظاار عااااد -

 األوجه

 التناظر المعقد -

 المغلفااااة  الفيروسااااااااااات

 والغير مغلفة

2 4 a1, a2,  

3 
 تضددددددددددداعددددف 

 ساتالفيرو

  انواع الفيروسات حسب مادتها

 الوراثية

 :مراحل التضاعف 

االلتصاق و االختراق -  

اعف المادة و تض سخالن -

 النووية

التجميع والتحرر -  

2 4 a1, a2, b2, d1. 

4 
  تصددددددددددنددديدددف

 ساتالفيرو
 2 1  النباتية البكتيرية و اتالفيروس a1, c2. 

5 
  تصددددددددددنددديدددف

 ساتالفيرو
  2 1 الحيوانيةالفيروسات a1, a2, b1, b2,  

6 
  تصددددددددددنددديدددف

 ساتالفيرو
  2 1 الحيوانيةالفيروسات a1, a2, b1, b2 

7 
   تشدددددددددخدديدد

الفيروسددددددددات 
 معمليا

 المجهر االلكتروني: 

 الماسل -

 النافذ -

  تقنية االليزاالطرق المصلية و 

. 

2 4 c1, c2,  

8 
تشخي  

 الفيروسات معمليا

  تفاعل انزيم البلمرة المتساالساال

PCR 

  الددكددرومدددداتددوجددرا ديددددا تددقددندديددددة

 .المناعية

1 2 c1, c2, d2. 

9 
طرق التحكم 
 بالفيروسات

 الطرق العامة. •

 الطرق المتخصصة. •
2 4 a1, a2, b1, b2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28  

 
 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 مخرجات التعلم رموز
Course ILOs 
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1  2 1  راجراءات السالمة  ي المختب a1, a2, b1, b2. 

2  2 1 مقدمة عن علم الفيروسات c1, d1. 

3  2 1 اشكال الفيروسات a1, b1, b2. 

 .a1, b1, b2 2 1 تضاعف الفيروسات • 4

5 
 عزل الفيروسات 

1 2 a1, a2, b1, b2. 

7  2 1 المجهر االلكتروني c1, c2, d1, d2. 

8  2 1 تقنية االليزا a1, a2, b1, b2. 

9   2 1 الكروماتوجرا يا المناعيةتقنية a1, a2, b1, b2. 

10   انزيم البلمرة المتسلسل تقنيةPCR 1 2 a1, b1, b2 

11 
 مراجعة 

1 2 c1, c2, d1, d2. 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 10 20 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكل

يف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

 خرجات التعلمم

CILOs 

(symbols) 

 رد .مجسمات تعريفية عن اشكال الفيروسات 1
 ي

 a1, b2,d1     الثاني 2

 رد .تنفيذ تطبيق عملي 2
 ي

 c1,c2 الخامس 2

جما ة التي اجتاحت العالم.بحث عن اهم االوبئة الفيروسي 3
 عي

 a1,a2,b2,d1 الثامن 3

جما ورقة علمية بحثية . 4
 عي

 a1,a2,b2,d1 التاسع 3
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 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

i. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 وعبأس

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

الدرجة نسبة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 

W2,W4, 

W6, W8 

& W10 

5 3.4% 
a1, a2, a3, 

b1, b2, d1, 

d2 
 Quiz W4 5 3.4%( 1كوز) 2

a1,b1, d1 

3 
 )عملي( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam (practical) 
W7 25 16.6% 

a1,a2,a3,b1 

4 
 اختبار نصف الفصل نظري

Midterm Exam 
W8 25 16.6% 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2 
 Quiz W10 5 3.4%( 2كوز) 5

a1,b1, d1 

6 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W12 25 16.6% 

a1,a2,a3,b1 

7 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 60 40% 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2  Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 :  Learning Resources مصادر التعلم
 Pleczar, M.J., E.C.S. Chan and N.R. Krieg (1993). Microbiology: Concepts and 

applications, McGraw Hill. INC. Pleczar, M.J., E.C.S. Chan and N.R. Krieg (1993). 

Microbiology: Concepts and applications, McGraw Hill. INC.  

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 Belshe, R.B. (1984). Human Virology. PSG. Publishing Com. INC.  

 :Essential References المراجع المساندة .2
 MatThews, R.E.F. (1981). Plant Virology. 2nd Edition. Academic Press. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3

 http://www.virology.net/  

 https://viralzone.expasy.org/677 

 https://www.virology.ws/course/ 

 

 

 

http://www.virology.net/
https://viralzone.expasy.org/677
https://www.virology.ws/course/
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vii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
  يما يتعلق باآلتي: بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم  ي حال عدم الو اء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان  ي حال تجاوز  -

 الحرمان من مجلس القسم.% ويتم اقرار 25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضددور المحاضددرة تذا تأخر لمدة ربع سدداعة لثال  مرات  ي الفصددل الدراسددي يسددمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :nce/PunctualityExam Attendaضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان  ي الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضدددددوابط تنفيذ التكليفات و يينات  ي بداية الفصدددددل ويحدد مواعيد تسدددددليمهايحدد أسدددددتاذ المقرر نوع التع -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر  ي تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب  ي تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. يهعل  ي حال ثبوت قيام الطالب بالغش  ي االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
  ي التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل  ي حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالب ي حالة وجود شخ  ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 .أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات  -
 
 

(1اللغة اإلنجليزية )مقرر: 2021\2020العام الجامعي:  

 
 

  Virologyعلم الفيروسات  :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name يس يوسف عبدهللاد.ق                      

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
3 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  

 

773833028 
 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

 

bofairy@yahoo.com 
2   2   

 

 



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

viii.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

12.  
 اسم المقرر

Course Title 
الفيروسات علم  

13.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

14.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 يعمل

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

15.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الفصل الدراسي االول الثالثالمستوى  

16.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 االحياء الد قيقة العام

17.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 فسيولوجيا ميكروبية–علم الدم والمناعة 

18.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 االحياء الدقيقة

19.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربية

20.  
 نظام الدراسة

Study System 
 سنوي\فصلي

21.  
 مواصفات المقرر عدم

Prepared By 

 د. قيس يوسف عبد هللا

22.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
2020\2021 

 

 

ix. وصف المقرر Course Description: 

تصنيفها  وعالقتها  وتركيبها ويهدف هذا المقرر الى التعرف على طبيعة الفيروسات ودراسة خواصها          

االصابات الفيروسية النباتية والحيوانية والبشرية و يذكر اهم التطبيقات  ة و كذلك انواع بالكائنات الحي

 المعملية لعزل الفيروسات وطريقة التحكم بها .

x.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                        

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

مخرجات التعلم رموز 

 للمقرر

(CILOs) 
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1 
  مقدددددمددددة عن

 الفيروسات

 اكتشاف  الفيروسات 
 اتتعريف الفيروس 
 خصائص الفيروسات 

3,4 4 a1, b1. 

2 
  تدددددددركددددددديدددددددب

 الفيروسات

  حسب ترتيب الكابسيد 

 التناظر الحلزوني -

 التناظر عديد األوجه -

 التناظر المعقد -

 المغلفة والغير  الفيروسات

 مغلفة

3,4 4 a1, a2,  

3 
 تضددددددددددداعددددف 

 ساتالفيرو

  انواع الفيروسات حسب مادتها

 الوراثية

 :مراحل التضاعف 

ختراقااللتصاق و اال -  

اعف المادة و تض سخالن -

 النووية

التجميع والتحرر -  

5,6 4 a1, a2, b2, d1. 

4 
  تصددددددددددندددديددددف

 ساتالفيرو
 2 7  النباتية البكتيرية و الفيروسات a1, c2. 

5 
  تصددددددددددندددديددددف

 ساتالفيرو
  2 8 الحيوانيةالفيروسات a1, a2, b1, b2,  

6 
  تصددددددددددندددديددددف

 ساتالفيرو
  الحيوانيةالفيروسات 

9 2 a1, a2, b1, b2 

7 
  االمدددددتدددددحدددددان

 النصفي
 .10 اسئلة متعددة - a1, a2, b1, b2, c3 

7 
   تشدددددددددخددديددد

الفيروسددددددددات 
 معمليا

 المجهر االلكتروني: 

 الماسل -

 النافذ -

  تقنية االليزاالطرق المصلية و 

. 

11,12 4 c1, c2,  

8 
تشخي  

 الفيروسات معمليا

  تفاعل انزيم البلمرة المتساالساال

PCR 

  الددكددرومدددداتددوجددرا دديددددا تددقددندديددددة

 .المناعية

13 2 c1, c2, d2. 

9 
طرق التحكم 
 بالفيروسات

 الطرق العامة. •

 الطرق المتخصصة. •
14 4 a1, a2, b1, b2 

 .a1, b1 - - اسئلة متعددة. 4 2

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28  
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                                                  Practical Aspect  العملي الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

1  2 1  راجراءات السالمة  ي المختب a1, a2, b1, b2. 

2  2 2 مقدمة عن علم الفيروسات c1, d1. 

3  2 3 اشكال الفيروسات a1, b1, b2. 

 .a1, b1, b2 2 4 تضاعف الفيروسات • 4

5 
 عزل الفيروسات 

5 2 a1, a2, b1, b2. 

 6 2 a1, b1, b2   (Midterm Exam)  الفصل نصف اختبار 6

7  2 7 المجهر االلكتروني c1, c2, d1, d2. 

8  2 8 تقنية االليزا a1, a2, b1, b2. 

9   2 9 الكروماتوجرا يا المناعيةتقنية a1, a2, b1, b2. 

10   انزيم البلمرة المتسلسل تقنيةPCR 10 2 a1, b1, b2 

11 
 مراجعة 

11 2 c1, c2, d1, d2. 

 .12 2 a1, a2, b1, b2   (final Exam)  الفصل نهاية  اختبار 12

بيع والساعات الفعليةاجمالي األسا  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 24 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 يةالعمل العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

xi. التكليفاتو االنشطة Tasks and Assignments: 
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 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكل

يف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

 خرجات التعلمم

CILOs 

(symbols) 

 رد .مجسمات تعريفية عن اشكال الفيروسات 1
 ي

 a1, b2,d1     الثاني 2

 رد .ق عمليتنفيذ تطبي 2
 ي

 c1,c2 الخامس 2

جما بحث عن اهم االوبئة الفيروسية التي اجتاحت العالم. 3
 عي

 a1,a2,b2,d1 الثامن 3

جما ورقة علمية بحثية . 4
 عي

 a1,a2,b2,d1 التاسع 3

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

ii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 وعبأس

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 

W2,W4, 

W6, W8 

& W10 

5 3.4% 
a1, a2, a3, 

b1, b2, d1, 

d2 
 Quiz W4 5 3.4%( 1كوز) 2

a1,b1, d1 

3 
 )عملي( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam (practical) 
W7 25 16.6% 

a1,a2,a3,b1 

4 
 اختبار نصف الفصل نظري

Midterm Exam 
W8 25 16.6% 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2 
 Quiz W10 5 3.4%( 2كوز) 5

a1,b1, d1 

6 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W12 25 16.6% 

a1,a2,a3,b1 

7 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 60 40% 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2  Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 :  Learning Resources مصادر التعلم
 Pleczar, M.J., E.C.S. Chan and N.R. Krieg (1993). Microbiology: Concepts and 

applications, McGraw Hill. INC. Pleczar, M.J., E.C.S. Chan and N.R. Krieg (1993). 

Microbiology: Concepts and applications, McGraw Hill. INC.  

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
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 Belshe, R.B. (1984). Human Virology. PSG. Publishing Com. INC.  

 :Essential References المراجع المساندة .5
 MatThews, R.E.F. (1981). Plant Virology. 2nd Edition. Academic Press. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

 http://www.virology.net/  

 https://viralzone.expasy.org/677 

 https://www.virology.ws/course/ 

 

xii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر  يما يتعلق باآلتي: بعد

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم  ي حال عدم الو اء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
ب من دخول االمتحان  ي حال تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطال -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضددور المحاضددرة تذا تأخر لمدة ربع سدداعة لثال  مرات  ي الفصددل الدراسددي يسددمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان  ي الكلية. -

 :Assignments & Projectsع التعيينات والمشاري 4

ضدددددوابط تنفيذ التكليفات و يحدد أسدددددتاذ المقرر نوع التعيينات  ي بداية الفصدددددل ويحدد مواعيد تسدددددليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر  ي تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب  ي تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه يام الطالب بالغش  ي االمتحان النصفي أو النهائي تطبق ي حال ثبوت ق -
  ي التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل  ي حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 طبق الالئحة الخاصة بذلكألداء االمتحان نيابة عنه ت طالب ي حالة وجود شخ  ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 .أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات  -
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