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 وصف المقرر : المناعة

 

 خبِؼخ ثغذاد / وٍُخ اٌؼٍىَ ٌٍجٕبد اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ -1

 لسُ ػٍُ اٌجبَىٌىخً اٌمسُ اٌدبِؼٍ / اٌّشوض -2

      BI 406/   إٌّبػخ اسُ / سِض اٌّمشس -3

  اٌجشاِح اٌزٍ َذخً فُهب -4

 اخشاء ػًٍّ ) ِخزجشاد(زؼىس ِسبػشاد و  أشىبي اٌسؼىس اٌّزبزخ -5

 أٌسٕخ اٌشاثؼخ/اٌفظً اٌثبًٔ اٌفظً / اٌسٕخ -6

 ( ٔظشي + ػًٍّ ) سبػخ  66 )اٌىٍٍ(ػذد اٌسبػبد اٌذساسُخ  -7

 2615-2-15 ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف  -8

 أهذاف اٌّمشس -9

 املصطالحات املناعيةكذلك بعض -يهدف املقرر اىل متكني الطالبة من التعرف على اجلهاز املناعى ىف االنسان

 معرفة االعضاء اللمفاوية ىف االنسان وىف احليوان.التعرف على املناعة الطبيعية واملناعة املكتسبة.ايضا التعرف على االختبارات

 املناعية للكشف على املستضدات و االضداد.التعرف على احلساسية املتمم وامراض نقص املناعة

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 
 

 وؽشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُِخشخبد اٌزؼٍُ  -16

  هذاف اٌّؼشفُخاال -أ
 اٌزؼشف ػًٍ اٌدهبص إٌّبػٍ اٌّىخىد فٍ االٔسبْ واٌسُىاْ-1

 اٌزؼشف ػًٍ إٌّبػخ اٌطجُؼُخ اٌّىخىدح فٍ إٌسبْ ووزٌه إٌّبػخ اٌّىزسجخ-2

 ِؼشفخ دوس ثؼغ اٌخالَب إٌّبػُخ فٍ اٌذفبع ػٓ اٌدسُ -3
 ّٕبػُخ اٌزٍ رسزؼًّ ػًٍ اٌؼذ واالػذادِؼشفخ االخزجبساد اٌ-4
 اٌزؼشف ػًٍ أىاع اٌسسبسُخ ووزٌه اِشاع إٌمض إٌّبػٍ -5
 

 هذاف اٌّهبسارُخ اٌخبطخ ثبٌجشٔبِحاال  -ة 

 اخشاء االخزجبس إٌّبػُخ ٌٍىشف ػٓ زبالد ِشػُخ ِخزٍفخ  – 1

 وُفُخ رسؼُُش اٌّسزؼذاد او االػذاد ػٓ ؽشَك اٌسمٓ– 2

-     

 ؽشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 رىفُش ِسبػشاد ِطجىػخ زذَثخ اٌّظذس  -1
 اسزؼّبي ؽشق رىػُسُخ زذَثخ ِٓ خالي شبشخ اٌؼشع ثبِثٍخ ِىػسخ وسٍسخ -2
 ِٕبلشخ اٌطالة زىي اٌّىاػُغ فٍ اٌذسوط -3

 

 -اٌزؼٍُ:

 ِشبسوخ اٌطالة فٍ رفسُش زبالد ِؼُٕخ فٍ اٌّسبػشح -1
 اٌطالة ٌؼّبْ اسزّشاسَخ اٌفهُؽشذ اسئٍخ ِجبششح ٌغشع ِشبسوخ  -2
 

 

 

 

 ؽشائك اٌزمُُُ      

 االخزجبساد االسجىػُخ فٍ اٌّخزجش -1
 االِزسبٔبد اٌشهشَخ واٌفظٍُخ -2
 رفبػٍهُ فٍ اٌّخزجش ِٓ زُث االخبثبد اٌؼٍُّخ واٌّشبسوخ فٍ اٌؼًّ اٌّخزجشٌ -3
4-  

 

 

 



 

 االهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ  -ج

 ٌّؼشفخ ِذي فهُ اٌطبٌت ٌٍّبدحؽشذ اسئٍخ شفىَخ ػٍُّخ روُخ -1

 

 ؽشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

 

 

 ؽشائك اٌزمُُُ    

 االِزسبْ ااٌفظًٍ-1

 االخزجبساد اٌمظُشح) -2

 االخزجبساد اٌشهشَخ و اٌفظٍُخ فً اٌّخزجش-3

 رمُُ شفىي ػٓ ؽشَك اششان اٌطبٌجبد فً اإٌّبلشبد-4
) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ  إٌّمىٌخاٌزبهٍُُخ اٌّهبساد  اٌؼبِخ و -د 

.) 

 رىصَغ ِىاػُغ ػًٍ اٌطبٌجبد-1د

 اٌزٕجُه ػًٍ االخطبء اٌّىخىدح فً اخبثبد اٌطبٌجبد اٌشفهُخ وِٕبلشزهب ٌّؼشفخ االخطبء-2د

 رؼٍُُ اٌطبٌجبد ػًٍ اسزؼّبي االخهضح اٌّخزجشَخ وسست اٌذَ واخشاء اٌزسًٍُ-3د

 ُخ اٌزؼبًِ ِغ اٌسُىٔبد اٌّخزجشَخوُف  -4د



 ثُٕخ اٌّمشس -11

 اٌسبػبد األسجىع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اسُ اٌىزذح / اٌّسبق 

 أو اٌّىػىع
 ؽشَمخ اٌزمُُُ ؽشَمخ اٌزؼٍُُ

1st 4 

رىػُر إٌّهح اٌخبص 

ثبٌّٕبػخ وفُه اغٍت 

 اٌّظطٍسبد إٌّبػُخ
Introduction to 

immunology  
 

Immune system 
basic and 
general 
functions 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

2nd 4 
Lymphoid 

system and 
tissues 

Functional 
anatomy of the 
immune system  

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

3rd 4 
Animal marking 

and  types of 
antigen injection  

Physical and 
chemical 
barriers 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

4th 4 Mice anatomy  
The immune 
response  

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

5th 4 
Agglutination 

reaction ( rose 
Bengal test) 

Innate 
immunity  

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

6th 4 
Agglutination 

test ( widal test) 
Exam 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

7th 4 

Agglutination 
reaction ( blood 

group and Rh 
test) 

Adaptive 
immunity 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

8th 4 
Agglutination 

reaction  ( 
pregnancy test)  

The immune 
cells  

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

9th 4 

Agglutination 
reaction( c 

reactive proteins 
)   

Antibody 
structure  

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

10 4 
Agglutination 
reaction ( anti 
streptolysin ) 

Antigen 
structure  

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

11 4 
Agglutination 

eaction ( combes 
test)  

Antibody types 
and functions  

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

12 4 Exam  Allergy  type  اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 



 

 اٌجُٕخ اٌزسزُخ  -1

 

 واٌّطٍىثخ:اٌىزت اٌّمشسح -أ

      

Biodiversity and Conservation.Michael J 
Jeffries. Routledge.1997 

 
Handbook of Biodiversity Methods. David 
Hill Matthew Fasham .Cambridge 
University Press. 2005  

   اٌّشاخغ اٌشئُسُخ)اٌّظبدس( - ة

اٌىزت واٌّشاخغ اٌزٍ َىطً ثهب )اٌّدالد -

 اٌزمبسَش,....( اٌؼٍُّخ ,
  

      اٌّشاخغ االٌىزشؤُخ ,ِىالغ االٔزشُٔذ....-

 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ -12

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  26 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 56 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 
 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 5 55 العلمييعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى  -0
 5 55 قدرتو على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى املادة العلمية مع الطلبة -2
 01 51 قدرتو على وضع أسئلة امتحانيو شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبة -3
 05 55 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيو -4
 

1&2 

13 4 
Precipitation test 

( mancini and 
ouchterlony test)  

Allergy type 
3&4 

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

14 4 
Immuneelectrop

horesis  
Exam  

 اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 

15 4 ELISA Complement   اعاله 01وفق النقطة  اعاله 01وفق النقطة 


