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 قاحات امصال ول: مواصفات مقرر

i. معلومات عامة عن المقرر  : 

 امصال ولقاحات  اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه  .2

3.  
 ررالساعات المعتمدة للمق

 

 الساعات المعتمدة 
 اإلجمالي

 سمنار/تمارين عملي محاضرات

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

 
 الفصل االول \المستوى الرابع

5.  
)إن المقرر المتطلبات السابقة 

 وجدت(

الطفيليات –الفيروسات –الفطريات –البكتريا –االحياء الدقيقة الطبية 

 علم الدم المناعة. ––

6.  
 ات المصاحبة )إن وجدت(المتطلب

 

علم المكافحة البيولوجية –علم الميكروبيولوجي التشخيصي 

 المنتجات الطبيعية الميكروبية– ةالميكروبي

7.  
 البرنامج الذي يدرس له المقرر

 

 

 برنامج االحياء الدقيقة

 اللغة االنجليزية لغة تدريس المقرر  .8

 مقسم الى فصول دراسية–السنوي  نظام الدراسة  .9

10.  
 عد مواصفات المقررم

 

 د. بشيرالعفيري

 2021\2020 تاريخ اعتماد مواصفات المقرر  .11

 

ii. وصف المقرر: 

هميتها ودورها في تنشيط الجهاز المناعي من خالل دراسة انواع أوواالمصال  اللقاحات تعريفيهدف المقرر الى 

قاحات الحية والميتة واللقاحات الفيروسية توضيح انواع اللقاحات من حيث اللواللقاحات واالمصال ومتطلبات انتاجها 

والبكتيرية والفطرية والطفيلية مع توضيح المتطلبات إلنتاج اي لقاح مثل اجراءات التعقيم والسمية واالس الهيدروجيني 

 حماية منع و فيواالمصال  ودور اللقاحات  ينهاوالفعالية والتركيز وحسب طبيعة كل لقاح وكذلك دراسة االختالفات ب

 الخطيرة والمميتة .االفراد من االصابات  وعالج 

  

iii. مخرجات تعلم المقرر: 

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

a1 –   ودورهاا في تحفيز الجاااا   انواع اللقاااحاات المفردة والمختلطااة الفيروساااااايااة والبكتيرياة والفطرياة والطفيليااة يبين

 المناعي.

a2 - الفشل في تحفيز الجاا  المناعيو النجاح سبابأطرق اعطاء اللقاحات واالمصال وشرح يويصف. 

b1- االنواع المختلفة من اللقاحات واالمصالمواصفات  يتحقق منيميز و. 

b2- .يختبر مدى فعالية اللقاحات واالمصال من خالل التجريب على الحيوانات المختبرية 

c1 -طبيق علياا عمليانماذج من اللقاحات والت يختار. 

c2 - المختلفة إلعطاء اللقاحات واالمصال  يوظف الطرقيستخدم و. 
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1d - واالمصال طرق تحضير اللقاحاتالتطورات الحديثة في واهمية التعلم المستمر  يثمن مدىو يقيم. 

2d -ال.حات واالمصاالخالقية  في أبحاث اللقاواالعتبارات االجتماعية  همية العالقات الشخصيةأ يقدر و يظار  

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

a1 - الفيروسية  يتعرف على انواع اللقاحات المفردة والمختلطة

ودورها في تحفيز  والفطرية والطفيلية والبكتيرية

 اعي.الجاا  المن

  

 

A1 يصف الخصائص التركيبية .

والفسيولوجية والبيئية والجزيئية 

 للكائنات الدقيقة.

A2 ،يوضح طبيعة الفيروسات .

البكتيريا، الفطريات، الطحالب 

والطفيليات وخصائصاا األساسية 

 المستخدمة في التصنيف.

3A يميز االختالفات بين الكائنات الحية .

 الدقيقة.

A4ين االحياء الدقيقة . يشرح العالقة ب

 المختلفة وأنظمتاا البيئية.

a2-  سبابأطرق اعطاء اللقاحات واالمصال ويشرح ويصف 

 .الفشل في تحفيز الجاا  المناعيو النجاح

b1-  يميز ويتحقق من مواصااافات االنواع المختلفة من اللقاحات

 واالمصال.

B1 يربط المفاهيم المختلفة لعلم األحياء .

سي والتطبيقي والعلوم الدقيقة األسا

 األخرى.
B2. وضح الطرق المختلفة لعلم ي

والعالج والتحكم  والتشخيص التصنيف

 في األمراض الميكروبية المختلفة.
B3 يحلل ويفسر البيانات اإلحصائية .

 ذات الصلة باألحياء الدقيقة.
B4.يصف المشكالت ويقترح حلها . 

b2 -  من خالل التجريب يختبر مدى فعالية اللقاحات واالمصاااال

 على الحيوانات المختبرية.

c1- نماذج من اللقاحات والتطبيق علياا عمليا يختار. C1 يعزل ويعرف أنواع مختلفة من .

 -الكائنات الحية الدقيقة )الفيروسات 

الطحالب  –الفطريات –-البكتيريا 

 والطفيليات(.

2C.  يشخص الميكروبات المسببة

 لفة.لألمراض الميكروبية المخت

C3 يستخلص بعض المنتجات .

الميكروبية من الكائنات الدقيقة ذات 

الفائدة في المجاالت الصيدالنية 

 .الطبيةو والزراعية والصناعية

C4 يطبق إجراءات السالمة المناسبة .

المصاحبة للتقنيات الميكروبية والمناجية 

 المختلفة.

c2-  يسااااااتخاادم ويوظف الطرق المختلفااة إلعطاااء اللقاااحااات

 واالمصال .

d1-  يقيم ويثمن مدى اهمية التعلم المساااتمر والتطورات الحديثة

 في طرق تحضير اللقاحات واالمصال.

 

.D1  يدير المعرفة واستراتيجيات التعلم

 الذاتي.
d2-  بارات ية االعت ية العالقات الشااااااخصاااااا قدر أهم يظار و ي

 االجتماعية واالخالقية  في أبحاث اللقاحات واالمصال.
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )واءمة مأوال: 

 :والتقويم

 التقويم استراتيجية التدريساستراتيجية  مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

a1 -  يتعرف على انواع اللقاحات المفردة

 الفيروسية والبكتيرية والمختلطة

ودورها في تحفيز  والفطرية والطفيلية

 جاا  المناعي.ال

  

 المحاضرة التفاعلية. 

 الحوار والمناقشة. 

  العصف الذهني. 

  التعلم الذاتي. 

   المشروعات والماام

 .والتكاليف

 والواجبات التكليفات. 

  قصيرة اختبارات. 

   نصفي اختبار. 

.ناائي اختبار   

a2-  طرق اعطاااء اللقاااحااات يشاااااارح ويصااااااف

الفشاال في تحفيز و النجاح ساابابأواالمصااال و

 .الجاا  المناعي

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 

 

 التدريساستراتيجية 

 

 استراتيجية التقويم

b1-  يميز ويتحقق من مواصااافات االنواع المختلفة

 من اللقاحات واالمصال.

  التفاعليةالمحاضرة. 

 الحوار والمناقشة. 

  العصف الذهني. 

  التعلم الذاتي. 

المشااااااروعااات والماااام  

.والتكاليف  

 التكليفات 

 .والواجبات

  قصيرة اختبارات. 

   نصفي اختبار. 

.ناائي اختبار   

b2 -  يختبر مدى فعالية اللقاحات واالمصاااااااال من

 خالل التجريب على الحيوانات المختبرية.

 

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

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية  المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

 

 استراتيجية التقويم

 

D2 . يستخدم ماارات التفاوض و

التواصل الفعال باإلضافة الى 

 .التكنولوجيا

D3 يجيد ماارة إدارة الوقت وحل .

 ت واتخاذ القرار.المشكال

D4السياقات االجتماعية  . يقدر

 واألخالقية ذات العالقة بالتخصص.
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c1- بيق علياااا نماااذج من اللقاااحااات والتط يختااار

 .عمليا

  المحاضرة التفاعلية. 

 التطبيق العملي. 

  العروض العملية. 

  التعلم الذاتي. 

 التعلم التعاوني. 

 التكليفات 

 .والواجبات

  قصيرة اختبارات. 

 .كتابة التقارير 

   نصفي اختبار. 

 ناائي اختبار. 

c2-  يسااااااتخاادم ويوظف الطرق المختلفااة إلعطاااء

 اللقاحات واالمصال .

 

     التدريس والتقويم: ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة ا: رابع

 التدريساستراتيجية  )المهارات العامة( مخرجات المقرر

 

 استراتيجية التقويم

 

d1-  يقيم ويثمن مدى اهمية التعلم المستمر

والتطورات الحديثة في طرق تحضير 

 اللقاحات واالمصال.

 تفاعلية المحاضرة ال 

  المشااااااروعات والماام

 .والتكاليف

 التعلم الذاتي. 

 التعلم التعاوني. 

  بادل قة العرض وت طري

 الخبرات بين الطلبة.

 

 والواجبات التكليفات. 

  قصيرة اختبارات. 

 .كتابة التقارير 

 والعروض المحاكاة 

 . العملية

   نصفي اختبار. 

 ناائي اختبار. 

 

d2- خصية يظار و يقدر أهمية العالقات الش

االعتبارات االجتماعية واالخالقية  في 

 أبحاث اللقاحات واالمصال.

 

v.  محتوى المقررموضوعات: 

موضوعات أوال:                                                        :النظري الجانب  

 الرقم

 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

 

 التفصيليةالموضوعات 

 

عدد 

 األسابيع 

 

ت الساعا

 الفعلية
 

 مخرجات التعلم للمقرررموز 

 

 المقدمة 1
 التعريف باللقاحات.▪ 

 
1 2 a1,a2,d1,d2 

2 

االستجابة 

المناعية 

للقاحات 

 واالمصال

 أنواع االستجابة المناعية.▪ 

 
1 2 a1,a2,b1,d1,d2 

 أنواع التمنيع 3
 أنواع وطرق التمنيع. ▪

 
1 2 a1,a2,b1,d1,d2 

4 
طرق انتاج 

 اللقاحات.

 اللقاحات وطرق انتاجاا . ▪

 
1 2 a1,a2,b1,d1,d2 
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 أنواع اللقاحات. 5
 االنواع المختلفة للقاحات . ▪ 

 
1 2 a1,a2, b1,c1, c2, d1,d2 

6 
االمصال 

 الوقائية.

التعرف على االمصااااااااال ▪ 

الاااوقاااائاااياااة واالخاااتاااباااارات 

 المختلفة علياا.

 

1 2 a1,a2, b1, c1, c2, d1,d2 

8 

اللقاحات الحية 

تة والمي

والمصنعة 

بالاندسة 

 الوراثية.

فة ▪  التعريف بالطرق المختل

 لتحضير اللقاحات .

 

1 2 a1,a2, c1, c2, b1, d1,d2 

9 

طرق اعطاء 

اللقاحات 

 واالمصال . 

الااتااعاارف عاالااى الااطاارق ▪ 

المختلفااة إلعطاااء اللقاااحااات 

 واالمصال.

1 2 a1,a2, c1, c2, c3, b1, d1,d2 

10 
اللقاحات 

 الفيروسية.

ية أهم ▪  اللقاحات الفيروساااااا

 وطرق انتاجاا .
1 2 a1,a2, c1, c2, b1, d1,d2 

11 
اللقاحات 

 البكتيرية

أهم اللقااااحاااات البكتيرياااة ▪ 

 وطرق انتاجاا.
1 2 a1,a2, c1, c2, b1, d1,d2 

12 

اللقاحات 

الفطرية 

 والطفيلية.

أهم اللقااااحاااات الفطرياااة ▪ 

 والطفيلية وطرق انتاجاا.
1 2 a1,a2, c1, c2, b1, d1,d2 

13 
اللقاحات 

 المركبة.

أهم اللقااااحاااات المركباااة ▪ 

 وطرق انتاجاا
1 2 a1,a2, c1, c2, b1, d1,d2 

 موانع التلقيح . 14
التعرف على اهم موانع ▪ 

 التلقيح.
1 2 a1,a2,b1, c1, c2, d1,d2 

15 

اللقاحات 

المستقبلية قيد 

 البحث.

الطرق الحديثة لتحضااااااير ▪ 

 لقاحات مستقبلية .
1 2 a1,a2, b1, c1, c2, d1,d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   14 28  
 

                                                )ال يوجد(العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 

 : التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة.  

 والمناقشة الحوار  . 

 الذهني العصف  . 

 المشكالت حل  . 

 العملية العروضو ةالمحاكا  .                 

 العملي التطبيق  . 

 والتكاليف والمهام المشروعات  . 

 الذاتي التعلم  . 
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 التعاوني التعلم  . 

 الزمالء بين الخبرات تبادل. 

 

vi. والتكليفات االنشطة: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 

 

نوع 

التكلي

ف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

المستح

 قة

 

أسبوع 

 التنفيذ

 

ت خرجام

 للمقرر التعلم

 

 االسئلة القصيرة   1

فرد

 ي
2 

 

2,7,12,1

4 

a1,a2, 
b1,c1, c2, 

d1,d2 

 

2 

فرد التكليفات والتقارير لمواضيع مختارة. 

 ي
2 5 

a1,a2, 
b1,c1, c2, 

d1,d2 

فرد المشاركة والنقاش.  3

 ي
2 3,6,8,10 

a1,a2, 
b1,c1, c2, 

d1,d2 

ماج .التكليفات والتقارير لمواضيع مختارة 4

 عي
2 9 

a1,a2, 
b1, c1, 

c2, d1,d2 

جما عمل شرائح، مجسمات و لوح جدارية 5

 عي
2 15 

a1,a2, 
b1,b,, c1, 
c2, d1,d2 

 === == 10   إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم: 

 الرقم

 

 أنشطة التقييم 

 

 أسوع

 التقييم

 

 الدرجة

 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

  ةالنهائي

 مخرجات التعلم

 للمقرر
 

1 
 لتكليفات والواجباتا

 
3,12,15 6 6% 

a1,a2, b1, c1, 
c2, d1,d2 

 %2 2 4 ( 1كوز) 2
a1,a2,b1,d1,d2 

3 
 اختبار نصف الفصل

 
7 30 30% 

a1,a2, b1, c1, 
c2, d1,d2 

 %2 2 14 ( 2كوز) 4
a1,a2,b1,d1,d2 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

 
16 60 60% 

a1,a2, b1, c1, 
c2, d1,d2 

 
 

 
لي  اإلجما   100 100% === 
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 مصادر التعلم:  
 

  :يةالمراجع الرئيس .1
1.Basic concepts of Vaccination , Vaccine  Fact Book, 2012. 

2. World Health Organization. Immunization, Vaccines and Biologicals, 2016. 

 المراجع المساندة: .2
1. Pasteur course of Vaccinology , Program 2019-2020. 

2.Understanding Vaccines, “What they  are “ How they work” U.S. Department  of Health 

and Human Services, National Institutes of Health,2008. 

 

 .:المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت .3

▪http://www.who.int/immunization/position_papers/en/  

▪ www.niaid.nih.gov 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر : 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  1

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

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 خر:الحضور المتأ 2

تذا تأخر ، وللطالب حضممور المحاضممرة تذا تأخر لمدة ربع سمماعة لاال  مرات في الفصممل الدراسممي يسمممح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 ضوابط 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 في الكلية. -

 التعيينات والمشاريع: 4

ضممممموابط تنفيذ التكليفات و يحدد أسمممممتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنسليم التكليفات تذا تأخر الطالب في ت -

 : الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 صة للتكليف.في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصبالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -

 االنتحال: 6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 سياسات أخرى: 7

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/immunization/position_papers/en/
http://www.niaid.nih.gov/
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(1اإلنجليزية )اللغة مقرر:  2021\2020العام الجامعي:  
 

 امصال ولقاحات :خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقرر : 

 االسم

 د.بشيراحمد العفيري 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

 
 ساعتان

 المكان ورقم الهاتف

 777624385 
 السبت

 

 األحد

 

 االثنين

 

الثالث

 اء

 

األربعا

 ء

 

الخمي

 س

 

 bofairy@yahoo.com البريد اإللكتروني

 
2    2  

 

ii. معلومات عامة عن المقرر: 
 امصال ولقاحات اسم المقرر  .1

  ورقمه ررمز المقر  .2

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

 

 الساعات المعتمدة 

 محاضرات المجموع

 

 عملي

 
 تمارين/سمنار

 

2 - - 2 

 ل االولالفص \المستوى الرابع المستوى والفصل الدراسي  .4

5.  

–الفيروسات –الفطريات –البكتريا –االحياء الدقيقة الطبية  ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر

علم اللقاحات  -علم المناعة –االحصاء الحيوي  –الطفيليات 

 واالمصال.

 بحث التخرج-التدريب الميداني–السموم الميكروبية   (وجدتالمتطلبات المصاحبة )إن   .6

7.  
البرامج التي يتم فيها البرنامج/ 

 تدريس المقرر 

 

 برنامج االحياء الدقيقة

 اللغة االنجليزية لغة تدريس المقرر  .8

 جامعة صنعاء.–كلية العلوم –قسم العلوم الحياتية  مكان تدريس المقرر  .9

 

iii. :وصف المقرر 

mailto:bofairy@yahoo.com
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شيط الجهاز المناعأوواالمصال  اللقاحات تعريفيهدف المقرر الى  سة هميتها ودورها في تن ي من خالل درا

توضاااااايح انواع اللقاحات من حيث اللقاحات الحية والميتة وانواع اللقاحات واالمصااااااال ومتطلبات انتاجها 

واللقاحات الفيروساااااية والبكتيرية والفطرية والطفيلية مع توضااااايح المتطلبات إلنتاج اي لقاح مثل اجراءات 

ز وحساااب طبيعة كل لقاح وكذلك دراساااة االختالفات التعقيم والسااامية واالس الهيدروجيني والفعالية والتركي

 الخطيرة والمميتة .االفراد من االصابات  وعالج  حماية منع و فيواالمصال  ودور اللقاحات  ينهاب

 

iv. :مخرجات تعلم المقرر 

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

a1 - ودورها في  المختلطة الفيروسااااااية والبكتيرية والفطرية والطفيليةيتعرف على انواع اللقاحات المفردة و

 تحفيز الجاا  المناعي.

a2 - الفشل في تحفيز الجاا  المناعيو النجاح سبابأطرق اعطاء اللقاحات واالمصال ويشرح ويصف. 

b1- االنواع المختلفة من اللقاحات واالمصالمواصفات  يتحقق منيميز و. 

b2-  اللقاحات واالمصال من خالل التجريب على الحيوانات المختبرية.يختبر مدى فعالية 

c1 -نماذج من اللقاحات والتطبيق علياا عمليا يختار. 

c2 - المختلفة إلعطاء اللقاحات واالمصال  يوظف الطرقيستخدم و. 

1d - الواالمص طرق تحضير اللقاحاتالتطورات الحديثة في واهمية التعلم المستمر  يثمن مدىو يقيم. 

2d -االخالقية  في أبحاث اللقاحات واالعتبارات االجتماعية  همية العالقات الشخصيةأ يقدر و يظار

 واالمصال.

 

 .V محتوى المقررموضوعات: 
 

موضوعات أوال:                                                        :النظري الجانب  

 الرقم

 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

 

 التفصيليةلموضوعات ا

 

عدد 

 األسابيع 

 

الساعات 

 الفعلية
 

 مخرجات التعلم للمقرررموز 

 

 المقدمة 1
 التعريف باللقاحات.▪ 

 
1 2 a1,a2,d1,d2 

2 

االستجابة 

المناعية للقاحات 

 واالمصال

أنواع االستجابة ▪ 

 المناعية.

 
1 2 a1,a2,b1,d1,d2 

 أنواع التمنيع 3
 أنواع وطرق التمنيع. ▪

 
1 2 a1,a2,b1,d1,d2 

4 
طرق انتاج 

 اللقاحات.

اللقاحات وطرق انتاجاا  ▪

. 

 
1 2 a1,a2,b1,d1,d2 
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 أنواع اللقاحات. 5
االناااواع الاااماااخاااتااالااافاااة ▪ 

 للقاحات . 
 

1 2 a1,a2, b1,c1, c2, d1,d2 

 االمصال الوقائية. 6

التعرف على االمصاااال ▪ 

ئياااة واالختباااارات  لوقاااا ا

 المختلفة علياا.
 

1 2 a1,a2, b1, c1, c2, d1,d2 

 االسئلة المتعددة.▪  االمتحان النصفي 7
 

- - a1,a2, b1, c1, c2, d1,d2 

8 

اللقاحات الحية 

والميتة والمصنعة 

بالاندسة 

 الوراثية.

الااتااعااريااف باااالااطاارق ▪ 

الاامااخااتاالاافاااة لااتااحضاااااااياار 

 اللقاحات .
 

1 2 a1,a2, c1, c2, b1, d1,d2 

9 

طرق اعطاء 

اللقاحات 

 واالمصال . 

عر▪  ت ل لطرق ا ف على ا

المختلفة إلعطاء اللقاحات 

 واالمصال.

1 2 a1,a2, c1, c2, b1d1,d2 

10 
اللقاحات 

 الفيروسية.

أهم اللقاحات الفيروسااية ▪ 

 وطرق انتاجاا .
1 2 a1,a2, c1, c2, b1, d1,d2 

11 
اللقاحات 

 البكتيرية

أهم اللقااحاات البكتيرياة ▪ 

 وطرق انتاجاا.
1 2 a1,a2, c1, c2, b1, d1,d2 

12 
اللقاحات الفطرية 

 والطفيلية.

أهم اللقاااحااات الفطريااة ▪ 

 والطفيلية وطرق انتاجاا.
1 2 a1,a2, c1, c2, b1, d1,d2 

 اللقاحات المركبة. 13
أهم اللقاااحااات المركبااة ▪ 

 وطرق انتاجاا
1 2 a1,a2, c1, c2, b1, d1,d2 

 موانع التلقيح . 14
التعرف على اهم موانع ▪ 

 التلقيح.
1 2 a1,a2, b1, c1, c2, d1,d2 

15 

اللقاحات 

المستقبلية قيد 

 البحث.

الطرق الحديثة لتحضير ▪ 

 لقاحات مستقبلية .
1 2 a1,a2, b1, c1, c2, d1,d2 

 a1,a2,b1, c1, c2, d1,d2 - - االسئلة المتعددة.▪  االمتحان الناائي. 16

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   14 28  

 
 

                                                )ال يوجد(العملي  الجانب عاتموضو ثانيا:

 

v.  التدريساستراتيجيات: 

 .  التفاعلية المحاضرة -
 . والمناقشة الحوار -

 .  الذهني العصف -
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 .  المشكالت حل -

                 .  العملية العروضو المحاكاة -

 .  العملي التطبيق -

 .  والتكاليف والمهام المشروعات -

 .  الذاتي التعلم -

  .  التعاوني التعلم -

 .الزمالء بين الخبرات تبادل -
 

ix. والتكليفات االنشطة: 

 م
No 

 التكليف /االنشطة 

 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

 

أسبوع 

 التنفيذ

 

 خرجات التعلمم

 للمقرر

 

 االسئلة القصيرة   1

 2 فردي

 

2,7,1

2,14 

a1,a2, b1,c1, 
c2, d1,d2 

 ,a1,a2, b1,c1 5 2 فردي التكليفات والتقارير لمواضيع مختارة.  
c2, d1,d2 

 المشاركة والنقاش.  2
 2 فردي

3,6,8

,10 
a1,a2, b1,c1, 

c2, d1,d2 

 9 2 جماعي .التكليفات والتقارير لمواضيع مختارة 3
a1,a2, b1, 

c1, c2, d1,d2 
 15 2 جماعي عمل شرائح، مجسمات و لوح جدارية 4

a1,a2, b1, 
c1, c2, d1,d2 

 === == 10  إجمالي الدرجة  

 

x. التعلم تقييم: 

 الرقم

 

 أنشطة التقييم 

 

أسوع 

 التقييم

 

 الدرجة

 

نسبة 

الدرجة إلى 

الدرجة 

 الناائية 

مخرجات التعلم 

 للمقرر

 

1 
 التكليفات والواجبات

 
3,12,15 6 6% 

a1,a2,b1, c1, 
c2, d1,d2 

 %2 2 4 ( 1كو ) 2
a1,a2,b1,d1,d2 

3 
 اختبار نصف الفصل

 
7 03  30% 

a1,a2, b1, c1, 
c2, d1,d2 

 %2 2 14 ( 2كو ) 4
a1,a2,b1,d1,d2 
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6 
 اختبار نااية الفصل )نظري(

 
16 06  60% 

a1,a2, b1, c1, 
c2, d1,d2 

 

 === %100 100 اإلجمالي   

 

 مصادر التعلم:  
1.Basic concepts of Vaccination , Vaccine  Fact Book, 2012. 

2. World Health Organization. Immunization, Vaccines and Biologicals, 2016. 

  :يةالمراجع الرئيس .4
 

 المراجع المساندة: .5
1. Pasteur course of Vaccinology , Program 2019-2020. 

2.Understanding Vaccines, “What they  are “ How they work” U.S. Department  of Health and 

Human Services, National Institutes of Health,2008. 

 .:المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت .6
 

▪http://www.who.int/immunization/position_papers/en/  

▪ www.niaid.nih.gov 

 

 

xi. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر : 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  1

 م الوفاء بذلك.% من المحاضرات ويحرم في حال عد75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 الحضور المتأخر: 2

تأخر  تذا، وللطالب حضممور المحاضممرة تذا تأخر لمدة ربع سمماعة لاال  مرات في الفصممل الدراسممي يسمممح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 ضوابط االمتحان: 3

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

 التعيينات والمشاريع: 4

ضممممموابط تنفيذ التكليفات و يحدد أسمممممتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها -
 وتسليمها.

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

 : الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبقفي  -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -

 االنتحال: 6

 بق الالئحة الخاصة بذلكألداء االمتحان نيابة عنه تط طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 سياسات أخرى: 7

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

http://www.who.int/immunization/position_papers/en/
http://www.niaid.nih.gov/
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