
 
 

 
 

 

 صيف مقرر دراس ي تو 

 الصيدلة   كليـة

 CPFC103  رمز املقرر         الجراثيم و الفيروسات  اسم املقرر 

 بيولوجيا  املتطلب السابق  3  عملي: 3 نظري:  الساعات املعتمدة:  

 - مستوى  للمقرر املستوى املقترح  إجازة في الصيدلة املقرر جزء من برنامج دراس ي للحصول على: 

 

  وصف املقرر 

يهتم املقرر بدراسةةا ارارام م امة ا لارصة ةةا لاضيراوةة ا لاماملةةص ي ااصعال   لامةدر   ة  درف بوس امأياللسةةةش ل  ةةة  ام ةة     

 امةةم للنواع امأياللسةش امل روا لتملص صهة لعدجهة

 

 محتوى املقرر 

 القسم النظري 

: 

 ب وموج ة األح ةء امدق قا )ارارام م( -   

 املنةعا لامةدلى   -  

 ارارام م امل روا لاأليراض املسببا -  

 امقسم األلل: ب وموج ة األح ةء امدق قا:

 بن ا لتصن ف األح ةء امدق قا -1

 امتصن ف امب وموجي امةةم مألح ةء امدق قا: -2

 فيز وموج ة لاستقدب ارصل ا ارارموي ا: -3

 تطهيال:امتةق م لام  -4

 امصةداش ارح ويا -5

 اموراما ارارموي ا -6

 امقسم امثةني: املنةعا لامةدلى 

 اضيراو ا ارارموي ا: -7

 امتةريخ امطب عي ملةدلى: -8

 يراجةا مل أةه م األسةس ا مل نةعا: -9

 املنةعا تجةه امةدلى ارارموي ا: -10

 



 
 

 
 

 امقسم امثةمس : ارارام م امل روا لاأليراض املسببا

 امةنقود ا :امل وراش   -11

 امل وراش امةقد ا لاملةويا: -12

 :Erisipelothrix –امليستال ة   –اموتد ةش   -13

 املتأطراش: -

   -:Tropheryma  -امنوكةرد ة  -ام ة ةش -14

 

                     امةص ةش : -15

 امنيسيال ة لاملورا س د: -16

 عةئلا امةص ةش املةويا: -17

 امسةملون د:●

               اضي يالي  ة:●

 غيال ااص رة  امةص ةش   20

 امةطةئف لامللويةش   -21

 :                      Mobiluncus-Gardnerella- Spirillum –ام  ةش    -22

             Haemophilusاملستدي ا     -

23-  Bordetella  : 

24- Brucella- Bartonella- Streptobacillus     : 

25- Yersinia- Pasteurella- Francisella   

 امل  لا مألبواغامدهوائ ةش غيال   -26

 املومب ةش لاامبورم ة :                   -27

 :      Leptospiraامعال   ةش    – 30

 :  Chlamydiaاملتدمراش    -31

32-  Rickettsia- Orientia-Ehrlichia-ansplasma Coxiella                             

 امأياللسةش امةةيا  -1

 مأياللسةش ارصةصا

 فياللسةش ارحأل -3 

 Poxviruses فياللسةش ارادر   -4   

 Papovaviridaeامأياللسا امبةبوف ا  -5

 امأياللسةش امتوراي ا-6

 Hepadnavirusesامأياللسا امكبد ا  -7

 Parvovirusامأياللسا امصغيالة  -8

 Picornavirusesامأياللسا امب  ورنةليا   -9

 Orthomyxovirusesامأياللسا ااصةط ا امقوي ا  -10



 
 

 
 

 Paramyxovirusesامأياللسةش نظيالة ااصةط ا   -11

 امأياللسةش املنقوما ب أصل ةش األرج   -12

 فياللسةش ارحصبا األملةن ا لامتهةب امكبد ر-13

    Reovirusesامأياللف امريو   -14

 -Calicivirusesامأياللسةش ام أس ا  -15

 -Retrovirusesمقهقريا امأياللسةش ا-17

 -Coronavirsesامأياللسةش اإلكل ل ا   -18

 

 Rhabdoviruses  -فياللف ام لب-19

 امعال ونةش  -20

 

 ـع ـــــــــــــــــراجــ ــــ امل
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Mosby (2017) 
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