
  

 
 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 

  للعام الدراسي 

  

              أ 

 

 

 

 

 

 وصف البرنامج األكاديمي  



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف  

 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 التعليمية المؤسسة  .1
 كلية طب كركوك 

 القسم العلمي / المركز  .2
 فرع االحياء المجهرية 

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 

 علم االحياء المجهرية و الطفيليات و االحياء الطبي 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكلوريوس طب وجراحة عامة

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات/اخرى   

  سنوي

 برنامج االعتماد المعتمد   .6
 معايير اعتماد البرامج التخصصي  –منظمة اليونسكو 

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 زيارات متبادلة مع جامعات اخرى 

 تاريخ إعداد الوصف  .8
13/6/2021 

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 . تخريج اطباء ماهرين قادرين على اداء المهام الصحية للمجتمع  1

 . توفير فرص اكبر واوسع الكمال الدراسات العليا2

 . عقد المؤتمرات والندوات لتوعية المجتمع من المخاطر الصحية  والوقاية منها 3

. اجراء دراسات وبحوث نظرية وعملية بما يفيد المجتمع وتوجيهها لحل المشاكل الصحية الموجودة في 4

 المجتمع  

 . تقديم االستشارات الصحية والطبية للمجتمع 5

 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10
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 االهداف المعرفية .  -أ

 تخريج اطباء ماهرين قادرين على اداء المهام الصحية للمجتمع      -1أ
 توفير فرص اكبر واوسع الكمال الدراسات العليا  -2أ

 تقديم االستشارات الصحية والطبية للمجتمع   -3أ

 التعاون مع الدوائر خارج الجامعة في التوعية البيئية  -4أ
 اجراء دراسات وابحاث وبائية عن االمراض المعدية  -5أ
 عمل الندوات والبحوث العلمية -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 التاكد من االشراف المباشر والدقيق على العمل الطبي السريري   - 1ب 
 ربط العلوم االساسية باالمراض السريرية  – 2ب 

 فهم اوليات الفحوصات المختبرية       – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 Classroom. محاضرات نظرية الكترونية/ برنامج 1
 المختبر . دروس عملية في 2

 

 طرائق التقييم       

 . اجراء االمتحانات النظرية والعملية 1
 . اجراء االمتحانات اليومية       2

 .اعداد تقارير علمية 3      
 

 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 رفض اي تمييزغير عادل للمريض  -1ج         
 سالمة المريض اخبار الجهات المختصة عند وجود مشاكل تؤثر على  -2ج

 اخذ الحيطة والحذر عند صرف العالج   -3ج

 اجراء الفحوصات المختبرية بكل دقة واعطاء نتائج صحيحة ودقيقة  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 Classroom. محاضرات نظرية الكترونية/ برنامج 1
 . دروس عملية في المختبر 2

  

 طرائق التقييم     

 االمتحانات النظرية والعملية . اجراء 1
 . اجراء االمتحانات اليومية2

 .اعداد تقارير علمية 3
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 

 اعتماد الفحوصات المختبرية في التشخيص  -1د 
 التدريب على االجهزة المتطورة لتشخيص االحياء المجهرية  -2د 

 التشخيص والعمل ضمن حدود قدراتهم وكفاءاتهم وطلب المساعدة عند الحاجة  -3د 

 احترام قرارات وحقوق المرضى -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مع المريض و اخالقيات ممارسة الطب   communicationالقاء محاضرات حول االتصال المستمر 
 

 طرائق التقييم          

  

 

 

 مالحظة اداء الطالب في الكلية والمستشفى ووضع درجات على معاملة الطالب لزمالئه , اساتذته والمرضى 

 بنية البرنامج   .11

 المرحلة الدراسية 
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق 

 عملي  نظري    

 60 90 االحياء الطبي   االول 

 60 60 الطفيليات   الثالثة 

 60 90 االحياء المجهرية   الثالثة 
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Syllabus of Medical Biology (Theory) / 2020-2021/ First year 

 

 
Weeks 

 
Subjects  

 
Hours 

1 Introduction to biology. 3 
 

2 Prokaryotes and eukaryotes.   3 
 

3 Cell chemistry:- 

• Micromolecules  

• Macromolecules (carbohydrates, lipids, 

proteins, and nucleic acids). 

 

3 
 

4 Cell structure and function:- 

 

• Plasma membrane, nucleus, 

cytoskeleton, centrosomes, 

endoplasmic reticulum, mitochondria, 

Golgi apparatus, nucleolus, and 

lysosomes. 

 

3 
 

5 • Diffusion, osmosis, facilated transport, 

active transport, endocytosis, 

exocytosis. 

• Intercellular junctions, extracellular 

matrix.  

 

3 
 

6 Chromosome structure, chromosomes 
abnormalities. 
  

3 

7 DNA recombination. 
Gene expression (transcription and 
translation). 

 

3 

8 Mutations  

 Life cycle of cell (mitotic division, meiotic 

division). 

 Oogenesis and spermatogenesis, structure of 

sperm. 

 

3 

9 Epithelial tissues: 

• General characteristics and functions 

of epithelial tissues. 

• Ultrastructure of basement 

membrane. 

3 
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• Classification of epithelium tissues. 

10 • Type of simple and stratified epithelial 

tissues. 

• Classification of glandular epithelium 

(simple and compound glands with 

examples). 

3 

11 Connective tissues: 

• Essential elements and function of 

connective tissues  

• Classification of connective tissues. 

• Types of connective tissues (loose and 

dense of connective tissues). 

 

3 

12 Special connective tissues (Blood, Cartilage, 

bone). 

Structure of cartilage, type of cartilage, 

structure of bone, type of bone cells and type of 

bone.   

• Development of bone and blood. 

 

3 

13 Muscular tissues (smooth, Skeletal and 

cardiac muscle). 

 

3 

14 Nervous tissues: 

• Structure of nerve cell. 

• Classification of nerve cells.  

 

3 

 
Mid-year examination 

 

15 • Neuroglia cells. 

• Transmission of nerve  impulses  

3 

16 Systemic organizations: body systems. 
Circulatory system 

3 

17 Respiratory systems 
 

3 

18 Digestive system 3 

19 Urinary system 3 

20 Nervous system 
 

3 

21 Endocrine system 
 

3 

22 Immune system 
 

3 

23 Gene cloning  
 

3 
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24 Applications of recombinant DNA and genetic 
engineering (PCR, DNA libraries).   
 

3 
 

25 Genetics, Mendel’s low, recessive and 
dominant traits  
 

3 

26 Genetic disorders. 
 

3 

27 Infectious agents: Bacteria 
 

3 

28 Infectious agents: Parasites (protozoa, 
Helminthes, Medical entomology) 
 

3 

29 Infectious agents: Mycology  
 

3 

30 Infectious agents: Virology 3 
 

Final examination 

 
 

 

 

 

 

Syllabus of Medical Microbiology (Theory) / 2020-2021/ Third year. 

  

Weeks Subjects hours 

1 Introduction to medical microbiology 

Bacteria structures 

Introduction to immunology 

Two 

 

One  

2 Bacterial processes 

Bacterial genetics 

Organs of the immune system  

 

Two 

 

One 

3 Introduction to medical virology (Structure, 

multiplications, genetics) 

Maturation of T cells and B cells 

Two 

 

One 

4 Immune response to infection, normal flora, host 

parasite relationships 

Cellular basis of the immune response  

Two  

 

One  

5 Epidemiology of infectious diseases, Antibacterial 

Activation of T cells and B cells. 

 

Two 

 

One 

6 Antiviral, lab diagnosis of infectious diseases 

Antigens  

Two 

 
One  
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7 Pathogenic bacteria: Staphylococci, Streptococci.  

Cytokines 

 

Two 

 

One 

8 Corynebacterium  ,Listeria, Bacillus 

Antibodies 

 

Two 

One  

9 Clostridium, bacteriodes and anaerobes  

Humoral immunity 

 

Two 

One 

10 Neisseria, Enterobacteriaceae  

Cell mediated immunity ( CMI) 

 

Two 

One 

11 Pseudomonas and other opportunistic gram –ve 

bacilli 

Complement system 

 

Two 

 

One 

12 Haemophilus ,Bordetella, Legionella  

Major histocompatibility complex  

( MHC) 

Two 

One 

13 Mycoplasam,Ureaplasma 

Chlamydia 

Transplantation immunology 

Two 

 

One 

14 Spirochetes 

Hypersensitivity 

 

Two 

One 

15 Rickettsia  

Hypersensitivity 

 

Two 

One 

Mid-year examination 

16 Plague and other bacterial zoonotic diseases. 

Tolerance and Autoimmunity 

 

Two 

 

One 

17 Influenza ,RSV 

Tumor immunity 

Two 

One 

18 Mumps, Measles, Rubella Exanthems 

Immunodeficiency 

Two 

One 

 

19 Poxvirus  

Vaccination 

Two 

One 

20 Coronaviruses, Adenovirus Three 

21 Picornaviruses Three 

22 Hepatitis viruses 

Rabies viruses 

Two 

One 

23 Herpesviruses Three 
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24 Viruses causing diarrhea. 

 

Three 

25 Retroviruses, HIV Three 

26 Prion and presistant viral infections of CNS Three 

27 Characteristics of fungi, Pathogenesis. immunity 

And antifungals 

Three 

28 Dermatophytes and other subcutaneous fungi Three 

29 Candida, Aspergillus and other opportunistic fungi Three 

30 Deep or systemic fungi (Cryptococcus, 

Histoplasma, Coccidiococcus, 

Three 

Final examination 

 

 

 

 

 

Syllabus of Medical Parasitology (Theory) / 2020-2021/ Third year 
 

 
Weeks 

 

 
Subjects 

 
Hours 

 

1 Introduction to medical parasitology Two 

2 Introduction to protozoalogy, Entamoeba species. 
 

Two 

3 Free living Amoeba. 
Intestinal flagellates/ Giardia lamblia 
 

Two 

4 Trichomans Species. 
Blood and  tissue flagellates 

Two 

5 Leishmania species. Two 

6 Trypanosoma species Two 

7 Ciliata / Blantidium coli Two 

8 Apicomplexa/ Plasmodium species Two 

9 Tissue flagellates/ Toxoplasma gondii Two 
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10 Intestinal Apicomplexa/ Cryptosopridium Two 

11 Microsporidian parasites Two 

12 Introduction to helminthology Two 

13 Trematoda: introduction to schistosoma Two 

14 Schistosoma species. 
Liver flukes/ Faciola and others 

Two 

15 Intestinal flukes/ Fasciolopsis, Hetrophyes. 
 

Two 

 
Mid-year examination 

 

16 Lung fluke/ Paragonimus westermani. Two 

17 Introdution to Cestoda. 
Taenia species 

Two 

18 Echinococcus species 
 

Two 

19 Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Dipylidium 
caninum 
 

Two 

20 Pseudophyllidae/ D. latum and other species. 
 

Two 

21 Introduction to Nematoda/ Trichinella sprialis. 
 

Two 

22 Ascaris Lumbricoides. 
Enterobius vermicularis 
 

Two 

23 Strongyloides stercoralis, Trichuris trichura 
 

Two 

24 Hook worms/ Ancylostoma, Necator. 
 

Two 

25 Trichostronglus. 
Visceral and cutaenous  larva migrans 
 

Two 

26 Blood and tissue nematode 
 

Two 

27 Blood and tissue nematoda. 
Arthropoda 

Two 

28 Mosquitoes Two 
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29 Ticks and mites 
 

Two 

30 Pediculus, Flies, fleas. 
Myasis. 
 

Two 

 
Final examination 

 
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 

 تشجيع الطلبة على مواكبة التطور العلمي في اختصاص االحياء المجهرية الطبية 

 

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(  .13

 

 بالكلية. وضع شرط مقابلة الطالب لتقييمه الشخصي عند القبول المركزي 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

1. Jawetz, Melnick, Medical Microbiology, 2016.  
2. Markell and Voges, Medical Parasitology,9ed, 2014 
3. Human Biology, Sylvia S. Madder, 2018. 
4. Examination & Board Review Medical Microbiology & Immunology by Warren 
Levinson Ernest Jawetz, 1996 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر 
اسم 

 المقرر 
 أساسي

أم 

 اختياري 

ة  يالمعرف األهداف    يةالمهاراتاألهداف  

برنامج الخاصة بال  

األهداف الوجدانية  

 والقيمية
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

( والتطور الشخصي  

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

3 
4د  

ثالثة ال االحياء   

 المجهرية
 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ اساسي

ات الطفيلي                   اساسي 
الحياء ا  االولى

 الطبي
                 اساسي
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 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

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

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

 البرنامج. 

 

 المؤسسة التعليمية  .1
 جامعة كركوك /كلية الطب

 المركز /القسم العلمي  .2
   فرع االحياء المجهرية  

 رمز المقرر /اسم  .3
 علم االحياء المجهرية, الطفيليات, االحياء الطبي 

 أشكال الحضور المتاحة  .4
 تعليم المدمج 

 السنة  /الفصل  .5
 اسبوع  30سنوي 

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة 150علم االحياء المجهرية 

 ساعة  120علم الطفيليات 

 ساعة  150علم االحياء الطبي 

                                     / / تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وفائدتها السريرية . تخريج اطباء ملمين بكافة انواع الفحوصات المختبرية 1

 . االلمام باغلب االمراض االنتقالية والوقاية منها 2

 . ربط وجود المسبب المرضي بالعالمات السريرية والتوصل للتشخيص الدقيق للمرض 3
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

  هداف المعرفية األ -أ
 . يجابيةالتفاعل والمشاركة اال  -1أ

 .المعرفة والفهم لموضوعات المقرر -2أ

 .يل والدراسةلى التحلالقدرة ع -3أ
 .ومات لمعالوصول معرفة كيفية  -4أ
  -5أ
   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 
 تخريج اطباء ملمين بكافة انواع الفحوصات المختبرية وفائدتها السريرية  - 1ب 

 االلمام باغلب االمراض االنتقالية والوقاية منها   - 2ب 

 ربط وجود المسبب المرضي بالعالمات السريرية والتوصل للتشخيص الدقيق للمرض   - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 Classroom. محاضرات نظرية الكترونية/ برنامج 1
 . دروس عملية في المختبر 2

 

 طرائق التقييم       

 
 . اجراء االمتحانات النظرية والعملية 1

 . اجراء االمتحانات اليومية2

 .اعداد تقارير علمية 3
 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اي تميز غير عادل للمريض رفض  -1ج   

 اخبار الجهات المختصة عند وجود مشاكل تؤثر على سالمة المريض  -2ج    

 اخذ الحيطة والحذر عند صرف العالج  -3ج     

 اجراء الفحوصات المختبرية بكل دقة واعطاء نتائج صحيحة ودقيقة  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      
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 Classroom. محاضرات نظرية الكترونية/ برنامج 1
 . دروس عملية في المختبر 2
 

 طرائق التقييم     

 
 . اجراء االمتحانات النظرية والعملية 1

 . اجراء االمتحانات اليومية2

 .اعداد تقارير علمية 3

 
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

 اعتماد الفحوصات المختبرية في التشخيص  -1د 

 التدريب على االجهزة المتطورة لتشخيص االحياء المجهرية  -2د 

 عند الحاجة  التشخيص والعمل ضمن حدود قدراتهم وكفاءاتهم وطلب المساعدة -3د 

 احترام قرارات وحقوق المرضى -4د 

 
 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
أو   /اسم الوحدة 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1-30 االحياء المجهرية  90 

 النظري 
محاضرات  االحياء المجهرية 

  نظرية 
 امتحان نظري 

1-30 المجهرية االحياء  60 

 العملي
 امتحان عملي  دروس عملية  االحياء المجهرية 

1-30 محاضرات  الطفيليات  الطفيليات النظري  60 

 نظرية 
 امتحان نظري 

1-30  امتحان عملي  دروس عملية  الطفيليات  الطفيليات العملي  60 
1-30 محاضرات  االحياء الطبي  االحياء الطبي النظري  90 

 نظرية 
 امتحان نظري 

1-30  امتحان عملي  دروس عملية  االحياء الطبي  االحياء الطبي العملي 60 
1-30 االحياء المجهرية  90 

 النظري 
محاضرات  االحياء المجهرية 

 نظرية 
 امتحان نظري 

 

 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
1. Jawetz, Melnick, Medical Microbiology, 2016. 
2. Markell and Voges, Medical Parasitology,9ed, 
2014 
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3. Human Biology, Sylvia S. Madder, 2018 
 

 (المصادر )المراجع الرئيسية  -2
Examination & Board Review Medical 
Microbiology & Immunology by Warren 
Levinson Ernest Jawetz, 1996 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (1

 .....( المجالت العلمية ،التقارير ،)
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (2

،..... 

www.mrclab.com 
www.comed.edu.iq 
www.covm.edu.iq 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 األكاديميعتماد ج الدراسية وتحقيقها لمتطلبات اإرفع كفاءة الخطط والبرام .1

 استجابة لمتطلبات مجتمعية واقتصادية وتكاملها مع المحيط البيئي للجامعة .2

 

http://www.mrclab.com/
http://www.comed.edu.iq/
http://www.covm.edu.iq/

