
  و	� ا����ر

  

  و	� ا����ر

  

  

 ���� ا	���م  –����� د��	�  ا	���� ا	������� .١

� ا	��� ا	 .٢��� ��� $�� ا	���#� ا"!�� ��  / ا	�

  ا!��ء �*(��� ط'�� ا� / ر�� ا	���ر .٣

 ا	�ا��  أ�01ل ا	.-�ر ا	���!� .٤

�68�  ا	567 / ا	��4 .٥ 

٦.  ���>� ٣٠ (ا	�0�)>:د ا	��>�ت ا	:را 

٧.  AB�	ا اCإ>:اد ھ Fر��G ٢٠١٧/ ١١/ ٧ 

 أھ:اف ا	���ر .٨

الصفات املمرضةهلذه  ).  ويتم ذلك عن طريق شرح وتوضيحوفطريات (بكترييا وفايروسات الطبية االحياء اهرية الطالبتعريف 

 البكترييا وطريقة امراضيها وكيفية تشخيصصا بالطرق التقليدية واحلديثة.

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ؛ا	.ر-�

 وط�ا�� ا������ وا����� وا������ ���ر�����ت ا� .٩



 ھ:اف ا	�����8 اK -أ

� ا	���رف  (  - ١أ��LG ولKى ا����	اKnowledge  O���G �� ر��C�� $:رة ا	�L	P >�� ا��LG (
R< ��.	ا ���S	ا .  

�  - ٢أ#�T	ى ا����	مستوى االستيعاب (الفهمتحسين  ا( Comprehension :رة�	ا ���LG

  >�� ا	�7��� و ا	�4'� وا"���4ج . 

  Application )( تطوير القدرات التطبيقية  ا	����ى ا	�T	V    - ٣أ

  Analysis التحليلالقدرة على ا	����ى ا	�اXY ا���ب ا	�L	P  - ٤أ

� $:رة ا	�L	P >�� د�Z ا"�08ر وا	������ت  - ٥أ��LG [��S	ى ا����	مستوى ( ا

  ) وھ� >0] ا	�.��Synthesis  5 التركيب

� $:رة ا	�L	P >�� ا>�Lء !Evaluation  ���$ ��< �0 التقويما	����ى ا	��دس   - ٦أ��LG )

 ا	��دة ا	������ .

�ر.ا	�Y �B�S	 ��ا	�(�راGاKھ:اف   -ب ��  
�� R��.G $:رة ا	�L	P >��  – ١ب ��  Observation)  (ا��

  Imitation التقليد والمحاكاة :أن ����� ����7   - ٢ب 

 Experimentation التجريبأن ����� أ��ب    - ٣ب 

 ط�ا ^ ا	����� وا	����      

 ا	�.�_�ة   وا�S:ام ا	�'�رة وا"	��ء . -

 ا	��وض ا	��_�.�� ( ا"���#� �Y	��LLSت وا	�6ر وا"8`م ا	�������)  -

 ا	��b$�4 ا	��7>���  -

- �GاC	ا �����	ا  
 

 ط�ا ^ ا	�����      

-  �����.Gة 71(�� و� ا�c'�رات �6$

- � ا>:اد ��Gر�

 ا�c'�رات >����  -

-  ����Y وا�'�ت 

�ى  -cط�ت أ�b#ھ��ت و��� 

  اKھ:اف ا	��:ا#�� وا	�����  -ج
    ����G  Receiving ا	�L	P >�� ا"��'�ل ( ا	��'5/ ا"�`م ) -١ج

� $:رة ا	�L	P >��   -٢ج��LG�Y�*�  Responding ا"
     �L< Valuingء $��� )إأن ���R0 ا	�L	R� P ا	����� (  -٣ج

  Organization ا	���s4 ا	����R��.G $:رات ا	�L	P >��   - ٤ج   
��ك ا	7�د ( إ>�Lء ���6S1 O )  -٥ج X� ����	5��0 اGCharacterization by Value . 
 ط�ا�� ا������ وا�����     

-  .( ��$� ا��اء �8�4��ت >����  ����� ( 8�د�� أو 8

- . �'�L	ا>:اد ا R� ات�_�.� ��s4G 



  

-  . ��<�LG 5�< ت�<��� R��0G 

 ا	�!`ت ا	����� . -

 ط�ا�� ا������    

  
-  ( ����:�G 1(�دات ، P�� ) � �6SG~ ��ا 

8� ��G ا	�b4ط�ت  - OGر���b� ��< P	�L	ا ����G R� ء�� ~�6SG 

-  �'�L	ء ا���ض �Bر و#����ت و ا�	  ��6SG~ ��0ن 8� ا	��� ا	���� أو 8� ا	��$X ا"	�0�و#
. R�� ا	����

6� ).ا	��ھ���� ا	���� و ا	�(�رات - د Sb	ر ا�L�	وا Aظ���	ا ���Y��Y ������	ى ا�cK(�رات ا�	( ا �	��4�	ا  
�ي  -١د��� وا	�.)7b	5 اBا��	رات ا�)� P	�L	ا ����G  
�S:ام ا	.��ب وا"#��#� وا	'�ا�Z ا	����� ا	�B�S  -٢د��  �T�:.	�����40 ا�	ام ا"دوات ا:S�ا

  �Y>:اد ا	���ر�� وا	*:اول وا"�01ل وا	��وض . 
8��^ >�5 . -٣د R�_ �  X�*bG ا	�L	P >�� ا	��5 ا	*��>
 ���4G $:رات ا	�L	P >�� ا"��7دة ا	�R� ��T ا	�$� ( ادارة ا	�$� ) . -٤د



 /.�� ا����ر .١٠

'�عKا 	ا
�
�<
 ت

�Y��L�	ا ����	ت ا���S�  !:ة / أو�	ا �ا
 ا	��_�ع

 ط���� ا	����� ط���� ا	�����

١ 

تعريف الطالب بامراضية االحياء  ٢

  اهرية ووبائيتها

Overview, Impact of 
microbial diseases, 

epidemiology, 
Pathogenesis 

The Parasite’s Way of 
Life 

  

٢ ٢ 

تعريف الطالب مبناعةجسم املضيف 

بنوعيها االنية واملكتسبة وامهيه اخلاليا 

الناعية يف احليلولة دون االصابة باالمراض

Host Response: Innate 
immunity and Acquired 
Immunity (B cells) and 

(T cells) 

  

٢ ٣ 

السموم البكترييا تعريف الطالب ب

املرضية وخاصة املنتجة من قبل البكترييا 

  املعوية منها

Microbial Toxins ; 
Enteric Pathogens –

Choleram Salmonella, 
Shigella, E. coli 

  

٢ ٤ 

تعريف الطالب بالسموم البكترييا 

املنتجة من قبل البكترييا املرضية وخاصة 

  املوجبة لصبغة كرام 

Extracellular pathogens 
– Staphylococcus, 

Streptococcus 

  

٢ ٥ 

تعريف الطالب بالبكترييا املرضية 

 وخاصة اخلارج خلوية منها

Facultative intracellular 
pathogens – 

Mycobacterium and  
Obligate intracellular 

pathogens – 
Chlamydia, Rickettsia 

  

٢ ٦ 

تعريف الطالب بالبكترييا املرضية 

وخاصة الزائفة الزجنارية ذات االمهية 

 الطبية املعروفة بامراضيتها

Accidental pathogens – 
Pseudomonas, Chronic 

pathogens – 
Helicobacter pylori 

  

٢ ٧ 

تعريف الطالب بالبكترييا املرضية اليت 

هلا عالقة باالمراض املنتلقة عن طريق 

  اجلنس

Sexually transmitted 
diseases – Gonorrhea, 

Syphilis 

  

٢ ٨ 

الطالب بالبكترييا املرضية التيلها تعريف 

عالقة باالمراض االنتقالية بني االنسان 

 واحليوان

Zoonoses – Borrelia 
burgdorferi Bioterrorism 

- Anthrax 

  

٢ ٩ 

الفايروسات الطبية، تعريف الطالب ب

  امراضيتها ووبائيتها

Biology of viruses; 
Viruses transmitted via 

air: Influenza, 
Rhinovirus, SARS 

  

٢ ١٠ 

الفايروسات املنتقلة تعريف الطالب ب

  عن طريق االغذية او االشربة امللوثة

Viruses transmitted via 
food or water: 

Rotavirus, Polio, 
Hepatitis A, 

Coxsackievirus 

  

 Viruses transmitted viaلفايروسات املرضية تعريف الطالب با ٢ ١١
sex, needles, or blood: 

  



 ا�1.�� ا�����0  .١١

١ �Y��L�	رة ا�  Essential Microbiology. 2005. By Stuart Hogg.1 ـ ا	P�0 ا	��

٢ ���� �  (ا	��6در)  ـ ا	��ا�X ا	
1. Jawetz, Melnick, & Adelberg’s. Medical Microbiology.26th 
edition. 2013 

                �)Y �B�� �اـ ا	P�0 وا	��ا�X ا	�
 ) ....، � ) ا	�*`ت ا	����� ، ا	���ر�

1. Warren Levinson, MD.PhD. Review of Medical Microbiology 
and Immunology. 13th edition. 2014. 

2. Prescott, L. M, Harley, J.P & D.A. Klein. Microbiology. Third 
Edition, WCB Publishers.  

 ��#�ب ـ ا	��ا�X ا"	�0�و#��، ��ا$X ا"#�
... 

Manual for the Laboratory Identification and Antimicrobial 
Susceptibility Testing of Bacterial Pathogens of Public Health 
Importance in the Developing World. 2003. 

  

 :�8 �6789 ا����ر ا�5را34  .١٢

  
-  ����'L�	ا��ت ا:S�7�دات ا	��G V�.Y Z)4ا�P ا	��Lرات 8� �*�ل ا¤� ���LG 5أ� R� ت���L7�	

  �Y ���4G¥�� ���:ا�� .
  ا>���د ط�ا ^ G:ر�] ���.:¦� . -
�اG(� ا	���ا��� .  -'c R� �7دة�� �LGرا 8� ھCا ا	�*�ل وا"T�":ول ا	رب ا�*G ��< ا"ط`ع  
���ت.  -L7	����	�*� �8 �66S�� ات�'�S� ء�b#5 >�� ا��	ا  

  
  
 

  

 
 
 

 Hepatitis C and HIV  املنتقلة عن طريق اجلنس، او الدم

٢ ١٢ 
تعريف الطالب بالفايروسات ذات 

 االمراض االنتقالية

Emerging Viruses, 
Zoonoses 

  

٢ ١٣ 
تعريف الطالب بالطفيليات وامراضها 

 املختلفة

Parasitic infections   

٢ ١٤ 

تعريف الطالب باالمهية الطبية 

للفطريات وامراضها املتسببة 

  باالسربجييلوسس والزايكومايسس

Fungal pathogens; 
Aspergillosis, 
Zycomysosis, 

Dimorphic fungi, .... 

  

   Final Exam االمتحان النهائي ٢ ١٥


