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 التدريـــس 
يتعرف الطالب على مختلف االحياء المجهريه بدراسة خصائصها وشكلها وتكاثرها واهميتها فبهذا احياء مجهرية طبية :   .1

   تشخيصها وما تحدثه من أمراضية والسيطرة عليها يكون الطالب قادرا على معرفة المايكروبات الممرضة وكيفية 

الطبيه .1 والفطريات  العدوى  :  الفيروسات  تسببها  وطرق  التي  واالمراض  الطبيه  والفطريات  بالفايروسات  الطالب  تعريف 

  وانتشار المرض وكيفية تشخيص تللك المسببات والوقاية منها
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