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 نموذج وصف المقرر لمادة الفطريات الطبية

 وصف المقرر

الطبية هو احد فروع علم االحياء المجهرية يعنى بدراسة االنواع الفطرية المسببة لالمراض لدى البشر علم الفطريات 
وطريقة تشخيصها وطرق جمع العينات وعزل الساللت الفطرية وتحديد انواعها باالعتماد على صفاتها على االوساط 

 ية . وطرق السيطرة على هذا النوع من االمراض .الزرعية والشرائح الزجاجية باالضافة الى مواصفاتها البايوكيميائ

 

 المؤسسة التعليمية -1

 
 جامعة الفرات االوسط

 المعهد \الجامعة  -2

 
 كوفه\المعهد الطبي التقني 

 القسم العلمي -3

 
 قسم التحليالت المرضية

 رمز المقرر \اسم  -4

 
 الفطريات الطبية 

   اجباري    اشكال الحضور المتاحة -5

 2018-2019 \ )اساسي( فصلي السنة \الفصل  -6

 عدد الساعات الدراسية الكلي -7

 
 ( ساعة عملي2ساعة نظري, ) (1)

 2019/2/8 تاريخ اعداد الوصف  -8

التعريف بالفطريات الطبية , انواعها , تصنيفها ,   اهداف المقرر -9

تواجدها, االمراض التي تسببها, طريقة تشخيصها, 

 طرق عالجها والوقاية منها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعليم والتقييم-01  

 االهداف المعرفية -أ

 قدرة الطالب على تعريف علم الفطريات الطبية وفهم اهميته وتداخله مع فروع علم الحياة االخرى. -1

 تعريف الطلبة بمصطلحات الفطريات والتفريق بين انواع االمراض الفطرية المختلفة. -2

 اخذ العينات والنماذج المرضية للفطرياتالتعرف على كيفية  -3

 التعرف على الوسائل التي تسهل انتشار االمراض الفطرية بين البشر بكثرة  -4

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج-ب
 القدرة على التعامل مع المجهر وفحص الشرائح الزجاجية -1ب

 تحضير الشرائح الزجاجية لعينات ومسحات من المرضى المصابين بامراض فطرية  -2ب

تشخيص االنواع الفطرية باالعتماد على االختالفات في اشكال مستعمراتها على االطباق الزرعية  -3ب

 وصفاتها البايوكيميائية.
 

 طرائق التعليم والتعليم
 في القاء المحاضرة عند تدريس الجانب النظري منهااستخدام اسلوب المناقشة واستنباط االجابة  -1
استخدام العرض او الشاشة لعرض الصور او االفالم العلمية لجذب انتباه الطالب ليتفاعل مع  -2

 المحاضرة.
 استخدام السبورة واالقالم الملونة لتوضيح مخططات ومصطلحات معينة. -3
 لعملي من المحاضرةاستخدام المجهر واالدوات المختبرية عند تدريس الجانب ا -4

 طرائق التقييم    
 اجراء اختبارات مفاجئة وسريعة في محاولة لتقييم وتقويم المحاضرة السابقة. -1

المطالبة باعداد تقارير عن التجارب العملية وسمنرات لمواضيع ذات عالقة بالمنهج للتشجيع على  -2

 البحث العلمي

 والعملية.اجراء االختبارات الشهرية , والشفوية ,  -3

 مهارات التفكير-ج
 المسبب المرضي وتحديده القدرة على اتخاذ القرار عبر التعرف على -1ج

 عمليا لتحديد واجراء االختبار الصحيح لتحديد العامل الممرض القدرة على ترتيب المعلومات وتطبيقها -2ج

 لزيادة الخبرة والوعي  القدرة على البحث والتقصي -3ج

 النوعية وتنميتها كحب التفوق وااليثار والتعاون زرع الصفات -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم

السبورة, الساليدات , العروض التوضيحية باستخدام الشاشة او الداتا شو , اداء التجارب العملية, 
 السمنارات, 

 طرائق التقييم
 التجارب العلمية , كتابة التقاري االمتحانات اليومية, االمتحانات الشفوية , االمتحانات الفصلية, اداء

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوصيف والتطور الشخصي(-د
تهيئة طلبة لهم القدرة على تشخيص االمراض الفطرية الطبية والقدرة على تحديد وسحب  -1

صحيحة للوصول الى تشخيص صحيح العينات السريرية المناسبة واختيار االختبارات ال
 للمسبب الفطري للمرض



 بنية المقرر

مطريقة التقيي او الموضوع\اسم الوحدة  طريقة التعليم  سبوعاال الساعات مخرجات التعلم المطلوبة   
امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Introduction to medical fungi  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 1 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Structure reproduction and 

classification 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 2 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 مليوع

Culture charecteristics, type 

of mycosis 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 3 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

General principle in 

treatment 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 4 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Actinomyces, nocardia, 

mycetoma 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 5 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Dermatophyes  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 6 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Candidiasis  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 7 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Cytococcis ابلية على فهم الوضوع والق

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 8 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Cryptoccusis  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 9 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Histoplasmosis, sporotichosis  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 11 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Micellanausfungi, 

aspergillosis, mucor 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 11 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Rhizopus, penicillium  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 12 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Antifungal agents, antibiotic 

produced by fungi 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 13 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Antifungal agents, antibiotic 

produced by fungi 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 14 

امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Antifungal agents, antibiotic 

produced by fungi 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 15 
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 1 الكتب المقرر المطلوبة الحقائب التعليمية 

قبالن  تاليف د. عبد العزيز بن \الفطريات الطبية 

 السراني

 2 المراجع الرئيسية

3ed  edition \ microbiology and 

infectious diseases\editor: Gabriel 

virella,M.D., Ph.D. 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت

التقاريرالعلمية ,   

3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  4 المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 

-خطة تطوير المقرر الدراسي:  

محاولة تطوير اي مقرر دراسي تتم اوال من خالل تقييمه ثم تقويمه للوقوف على ان 

اوتشخيص مواطن القوة والضعف فيه ومن ثم وضع الحلول الناجحة للنهوض 

واعتقد ان افضل طريقة لتحديث مفردات المقرر هي التواصل العلمي من بالمقرر

 وث منشورة .خالل االطالع على احدث المصادر سواء اكانت كتب او بح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


