
 

 مكتب المدير اإلداري للبرنامج

 

 

 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية قسم 

  الرؤية:

 في مجال  علم االحياء الدقيقةو علم المناعة الطبية العلمى للتفوق صرحا يكون أن القسم  يطمح

 

 الرسالة:

 الدائم والتطوير األكاديمية للمعايير االحياء الدقيقةو علم المناعة الطبية  وفقا   الطالب اساسيات علم القسم بتعليم يلتزم
  العلمى تشجيع الطالب علي كيفية االداء في البحث التعليميةو البرامج والمستمرفى

 

 الهيكل التنظيمي للقسم

الدرجة  اإلسم
 العلمية

 الوظيفة اإلدارية

 رئيس القسم أستاذ اد مني احمد غريب 

 عضو بوحدة الجودةعضو بالقسم +  مدرس د اسراء حجازي 

 عضو بالقسم + عضو بوحدة الجودة مدرس د رانيا طلعت 

 عضو لجنة المراقبات مدرس مساعد د فاطمة حمدي 

 عضو بوحدة الجودةعضو  معيد د انجي السقا 

 عضو بوحدة الجودة معيد د اميرة جابر 

 عضو لجنة المراقبات معيد د تسنيم البدراوي 

 

 معامل القسم:

 محمد يوسف امين المعمل 
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 :المقررات التعليمية المشترك بها القسم بالسنوات الدراسية

 

 المقرر الفرقة الكلية

 عدد ساعات التدريس بالمقرر 

 اجمالي نظري

 القسم   

 اجمالي نظري

 الموديول   
 القسم  عملي

 MIP المستوي اول  

30 working 
hours 3 credit 

hours  

2 credit 
hours=60 
working 

hours   

 طب بشري

 HID المستوي اول

16 working 
hours 2 credit 

hours  

2credit 
hour=3  
working 
hours   

  ENT 308 المستوي الثالث 
4 working 

hours    
3 credit hours  

   SUR312 المستوي الثالث
4 working 

hours 
6 credit 
hours  

 

  SM403: Chest المستوي الرابع 
4 working 

hours 
2 credit hours  

 المستوي الرابع 

SM409 

CNS 

4 working 
hours 7 credit hours  

  SM 506:GYN المستوي الخامس  
4 working 

hours 
3 credit hours  

  SM 503 urology المستوي الخامس 
2 working 

hours 
5 credit hours  

 SM 507  derma المستوي الخامس 
8 working 

hours 
5 credit 
hours  

 

 المستوي الخامس  
SM 502  

gastrointestinal  

2 working 
hours 

5 credit hours  
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 االولي  التمريض
االحياء الدقيقةو علم 

 المناعة الطبية

 2 credit hours 

(X15=30 
working   
hours)  

 

 

 

 

 :المقررات التعليمية المشترك بها القسم بالدراسات العليا

 المقرر الفرقة الكلية
 بالمقررعدد ساعات التدريس 

 عملي نظري

 االولي  طب بشري

انف  -رمد-جراحة 
نساء  - ن وحنجرةۮوا

)مناعة  اطفال–توليد 
-باطنية عامة  - فقط(

half credit 
hours  11طفيليات 

hours  

  

 

 


