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)الفایروسات(االحیاء المجھریة  :اسم المادة

الدرجة 
النھائیة

الفصل الثاني الفصل االول
:مقررالفصل

13 7 7

  :ةالمادأھداف  تصیب الحیوانات الحقلیة والطیوردراسة الفایروسات ومواصفاتھا التي 

وتكاثرھاوتنمیتھاالتعرف على الفایروسات ومواصفاتھا وتصنیفھا وتناظرھا
وكذلك دراسة االمراض التي تسببھاوطرق الوقایة منھا من خالل استعمال وتشخیصھا

اللقاحات الخاصة بكل مرض

التفاصیل االساسیھ 
  :ةللماد

1-Veterinary Virology, third edition, 2005
2- Fields of Virology, fifth editions, 2007

  :ةالكتب المنھجی

1-Basic Virology, third edition, 2008
2- Introduction to Modern Virology, sixth edition, 2007

  :ةالمصادر الخارجی

االمتحان 
النھائي

- الفصل الثاني الفصل االول
الفصل 

اسيالدر
13 7 7   األول

الثاني

  :تقدیرات الفصل

االمراض الفایروسیة من االمراض الشائعة والواسعة االنتشار والتي تتطلب اتخاذ كل 
السبل المناسبة لتحجیمھا وایجاد اللقاحات المناسبة لھا حیث نعلم عدم استجابتھا 

ل قسم كبیر منھا من للمضادات الحیاتیةوكذلك اھمیتھا المباشرة من خالل سھولة انتقا
الحیوانات الى االنسان

  :ةمعلومات اضافی
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  الفصل الدراسي االول–جدول الدروس االسبوعي

المالحظات ةالماده النظری التاریخ

وع
سب

اال

1h History of the viruses 20/9/2013 1

1h Viral Morphology                                         
27/9/2013

2

1h Chemical Structure of Viruses                   
2/10/2013

3

1h Classification and Nomenclature of Viruses 9/10/2013 4

2h Viral cultivation 16/10/2013

1h Viral replication, Effect of viruses on the   
cells  

30/10/2013
5

1h Effect of physical and Chemical agent on 
viruses

6/11/2013
6

3h Viral diagnosis                                 13/11/2013 7

1h Oncogenic Viruses
    

4/12/2013
8

1h DNA Family (Pox viridae) 11/12/2013
9

1h
DNA Family (Herpesviridae) 18/12/2013

10

عطلة نصف السنة
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  الفصل الدراسي الثاني–األسبوعيجدول الدروس                                   

المالحظات ةالمادة النظری التاریخ

وع
سب

األ

1h DNA family(Adenoviridae)
5/2/2014

1

1h
DNA family(Parvoviridae)

12/2/2014
2

1h DNA Family (Hepadnaviridae) 19/2/2014 3

2h (Retroviridae) 26/2/2014 4

1h
RNA Family (Reoviridae)

12/3/2014
5

1h RNA Family (Birnaviridae) 19/3/2014 6

2h RNA Family (Paramyxoviridae) 26/3/2014 7

2h RNA Family (Rahabdioviridae) 9/4//2014 8

2h RNA Family (Orthomyxioviride) 23/4/2014 9

2h RNA Family (Coronaviridae) 7/5/2014
10

2h RNA Family (Togaviridae) 21/5/2014
11

12

13

  14
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