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امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

General properties of virus, 

structure, classification of 

DNA&RNA virus 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
نظري  محاضرات

 وعملي

Replication of DNAand 

RNAvirus 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Virus isolation& cultivation  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Chemotherapy,antiviral 

agent&vaccines 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Influenza viruses  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وين النتائج وتد
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امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Paramyxo&rubella viruses  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Enteric viruses, rhinovirus 

group 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Pathogenesis of viruses and 

genetic of viruses 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
نظري محاضرات 

 وعملي

Herpes viruses  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Oncogenic viruses  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
 محاضرات نظري

 وعملي

Hepatitis viruses  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Rubies & otherneurotopic 

viruses 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ريونظ
محاضرات نظري 

 وعملي

Arbo viruses& viral 

heamorrhagic viruses 

فهم الوضوع والقابلية على 

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Adeno, pox&parvo viruses  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 
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امتحانات عملي 

 ونظري
محاضرات نظري 

 وعملي

Retro&adis  فهم الوضوع والقابلية على

تطبيق التجارب بشكل صحيح 

 وتدوين النتائج 

3 15 
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-خطة تطوير المقرر الدراسي:  

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

اوتشخيص مواطن القوة والضعف فيه ومن ثم وضع الحلول الناجحة للنهوض 

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

 خالل االطالع على احدث المصادر سواء اكانت كتب او بحوث منشورة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


