المقررات التي يقوم قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية بتدريسها في البرامج المختلفة
Pharm D  برنامج بكالريوس الصيدلة-1
الفصل الدراسي الثاني
General Microbiology (PM 401)
ميكروبيولوجيا عامة
Second level
Medical Microbiology and Immunology
(PM 704)
ميكروبيولوجيا سريرية ومناعة
Fourth level

الفصل الدراسي األول
Pharmaceutical Microbiology (PM 503)
ميكروبيولوجيا صيدلية
Third level
Parasitology and Virology (PM 502)
طفيليات وفيروسات
Third level
Public Health and Preventive Medicine
(PM 805)
صحة عامة وطب وقائي
Fourth level

Pharm D  برنامج بكالريوس الصيدلة االكلينيكية-2
الفصل الدراسي الثاني
General Microbiology (PM 401)
ميكروبيولوجيا عامة
Second level
Parasitology and Virology (PM 402)
طفيليات وفيروسات
Second level

الفصل الدراسي األول
Pharmaceutical Microbiology and
antimicrobials (PM 503)
ميكروبيولوجية صيدلية ومضادات الميكروبات
Third level
Medical Microbiology and Immunology
(PM 704)
ميكروبيولوجىا سريرية ومناعة
Fourth level
Public health & preventive medicine (PM
805)
صحة عامة وطب وقائي
Fourth level
Biotechnology (PM 906)
تكنولوجيا حيوية
Fifth level

 -3برنامج ماجستير الصيدلة (ميكروبيولوجيا صيدلية(
الفصل الدراسي األول
Advanced Microbiology
)(TU10-8155
ميكروبيولوجيا متقدمة
Virology & Immunology
)(TU10-8165
علم الفيروسات و المناعة

الفصل الدراسي الثاني
Microbiological quality assurance and
quality control
)(TU10- 8215
الرقابة الميكروبيولوجية و تأكيد الجودة
Antimicrobial agents
)(TU10-8225
المضادات الميكروبية
Diagnostic Microbiology
)(TU10-8235
الميكروبيولوجيا التشخيصية
Biotechnology
)(TU10-8245
التكنولوجيا الحيوية
Advanced Microbiology of Diseases
)(TU10-8255
مقرر متقدم في ميكروبيولوجيا األمراض
Seminar
)(TU10-8265
ندوة علمية في التخصص

( برنامج الدبلومة (ميكروبيولوجيا صيدلية-4
الفصل الدراسي الثاني
Biotechnology
ت كنولوجيا حيوية
TU10-6245b

الفصل الدراسي األول
Applied microbiology: Systematic
microbiology
ميكروبيولوجيا تطبيقية
TU10 - 6155 b

Microbiological laboratory techniques
تقنيات الميكروبيولوجيا المعملية
TU10-6225b

General Microbiology
ميكروبيولوجيا عامة
TU10-6115b

Molecular Genetics
علم الوراثة الجزيئية
TU10-6235b

Industrial microbiology and
Fermentation technology
تكنولوجيا الميكروبيولوجيا الصناعية والتخمير
TU10 - 6145 b

Pharmaceutical microbiology-II:
Evaluation of antimicrobial agents
 تقييم المضادات:ميكروبيولوجيا صيدلية
الميكروبية
TU10 - 6215 b
Validation, and Microbiological quality
control and quality assurance
الرقابة الميكروبيولوجية وضمان الجودة
TU10-6255b

Pharmaceutical Microbiology-I
ميكروبيولوجيا صيدلية
( TU10 - 6125 b

Virology & immunology
فيروسات ومناعة
TU10 - 6135 b

