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 انؼهيب انذراضبد يمرراد تذريص أثُبء كىروَب جبئحخ يىاجهخ فً انًتجؼخ اإلجراءاد ػٍ تمرير

  Doctorate :انجرَبيج  اضى

 د: اكىو اال ادانًمرر ػُىاٌ

Advanced Course in Systematic and Applied Bacteriology I , 05180902 

Advanced Course in Systematic and Applied Bacteriology II , 05180903 

Advanced Course in Systematic and Applied Bacteriology  III, 05180904     

  

Viral Pathogenesis and Infection, 0518080 

Advanced course in Medical Immunology, 05180909  

Microbiology in medical practice, 05180931 

Special topics in Bacteriology (Seminar I ), 05180935  

Special topics in Immunology (Seminar III), 05180938 

Special topics in Mycology (Seminar IV), 05180937 

 Medical Microbiology and Immunology: انؼهًً  انمطى

  Prof. Maha El Gharbawy and Prof. Hala Abdel Raouf                  انجرَبيج :   يُطك

 لجم لرار يجهص انىزراء نتؼهيك انذراضخ ثبنجبيؼبد  0202يبرش  فً: االجراءاد انًتجؼخ أوال

 0209/0202 انذراضً نهؼبو انثبًَ انُصف

 

 

 ثبنمطى األػًبل تطيير ونهتؼذيم فً خطخ انتذريص و انتؼهى  انؼبيخ االجراءاد: 

 Electronic on zoom and physical :انُظريخ انًحبضراد تذريص خطخ -0

 

 يىجذ ال : انؼًهيخ انفصىل تذريص خطخ -0

 

 انًهبو انؼهًيخ :  يتبثؼخ طخخ -3

 

 On line انتىاجذ و انحضىر ألػضبء هيئخ انتذريص و انهيئخ انًؼبوَخ و االدارييٍ اجراءاد -4

 

  (physical)  االجراءاد االحترازيخ نًكبفحخ انؼذويو بػذ االجتًبػً و انتؼميى انًطتًر نهًذرجبد انتج

 

  On line and physical :ثأَىاػهبيتبثؼخ انتساو انطالة ثًتبثؼخ انفصىل انذراضيخ  اجراءاد -5

 

    Fall 2020 

Fall 2020 

    Spring 2021   
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  On line and physical :انتمىيى أضبنيت و اجراءاد -6

 

 covid 19االحترازيخ نًكبفحخ انؼذوي و يُغ اَتشبر  االجراءاد -7

 (األفراد يستىي عهً/ ) عبيخ فً انقسى انعهًً/ فً انًحبضراد/ فً انفصىل انعًهيخ أو االكهينيكيخ 

 نهًذرجبدانتجبػذ االجتًبػً و انتؼميى انًطتًر 

 

  انهجيٍ انتؼهيى و ثؼذ ػٍ انتؼهيى تؼًيى لرار ثؼذ انًتجؼخ االجراءد : ثبَيب

     كىروَب جبئحخ ايتذاد يغ نهًىاءيخ انًصريخ ثبنجبيؼبد انتؼهى و هتؼهيىن اضتراتيجيخ

 

/ َخوانًؼب انهيئخ/  انتذريص هيئخ/  انطالة يٍ نكم انهجيٍ انتؼهيى و ثؼذ ػٍ انتؼهيى َظىو انتهيأح نتطجيك  انتذريت -0

 :االداري انجهبز/ انفُييٍ

ورش انتدريت / دور وحدح االتصبالد و نظى انًعهىيبد/ دور وحدح انتعهيى االنكترونً/ دور قسى انتعهيى انطجً / دور ادارح  )

 دور/ انكنترول و ثباليتحبنبد انًنىطخ انهجبٌ دور/ شئىٌ انتعهيى و انطالة / دور وحدح انقيبس و انتقىيى / دور نجنخ انًنبهج

 -اآلنً نهحبست ثرايج -آنً حبست يعبيم -أجهزح)  اضبفتهب و استحداثهب تى انتً انتعهيًيخ انجنيخ يىاردوحدح ضًبٌ انجىدح/ 

 ( االسكندريخ طت كهيخ ادارح أتبحتهب انتً انتسهيالد/ ......(

 

 :% 100 روَيخإنكت انكتروَيخ  يمررادإنً  انجرَبيج  اديمرر  تحىيم َطجخ -0

 %100:  نكتروَيخاال انًمرراد ثيبٌ -3

 

  Online (اندراسً نهجدول ذجنًب ارفبق يع)  انجذاول انذراضيخ تصًيى فً انتؼذيم -4

 

   انفرق انذراضيخ انًختهفخ  فًيجًىػبد انطالة  تىزيغ -5

 

 و انًبدح تذريص فً انًشبركيٍ انًؼبوَخ انهيئخ و انتذريص هيئخ أػضبء نهطبدح انذراضً انجذول تىزيغ كيفيخ -6

 :انطالة ػهً انجذول تىزرع

 ( √)              اإلنكترونً انجريد

 (√) اإلجتًبعً انتىاصم يىاقع

Zoom                        (√) 

Microsoft team         )   ( 

 ( √)                         انتهيفىٌ

 -------------------------------------: أذكرهب)  (                             أخري

 

 :نهطالة انؼهًيخ انًبدح شرحفً   خانًطتخذي االنكتروَيخ انىضبئم -7

 )  ( اإلجتًبعً انتىاصم يىاقع

Zoom                        (√) 

Microsoft team         )   ( 

 -------------------------------------: أذكرهب)  (                             أخري

 

 :انطالة يغ تىاصمهن خانًطتخذي انىضبئم -8

 (√)            اإلنكترونً انجريد

 )  ( اإلجتًبعً انتىاصم يىاقع

 Zoom                       (√) 

Microsoft team         )   ( 

 (√)                          انتهيفىٌ

 -------------------------------------: أذكرهب)  (                             أخري
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 (..../ انعهًيخ انًهبو تقييى/ انعًهيخ يتحبنبداال/ اننظريخ االيتحبنبد) انتمىيى :  أضبنيت -9

Practical exam 30% online 

Final exam online 70% (MCQs 70% and case scenarios 30%) 

 

 online  :انًحبضراد أثُبء كىروَب وثبء نًكبفحخ اإلحترازيخ اإلجراءاد -02

 

االجراءاد انتجبػذ االجتًبػً و  انتذريت اإلكهيُيكً: / انؼًهيخ انفصىل أثُبء كىروَب وثبء نًكبفحخ اإلحترازيخ اإلجراءاد -00

   االحترازيخ نًكبفحخ انؼذوي

 

 on line  اإلجراءاد اإلحترازيخ نًكبفحخ وثبء كىروَب أثُبء ػمذ اإليتحبَبد انخبصخ ثبنًبدح:  -00

  (physical)  االجراءاد االحترازيخ نًكبفحخ انؼذويانتجبػذ االجتًبػً و انتؼميى انًطتًر نهًذرجبد و 

 

 :نهطالةااليتحبَبد  جذاولإػالٌ  طرق -03

 )   (           اإلنكترونً انجريد

 (  ) اإلجتًبعً انتىاصم يىاقع

Zoom                       (√) 

Microsoft team        )   ( 

 (√)                       انتهيفىٌ

 -------------------------------------: أذكرهب)  (                             أخري

 :نهطالة االيتحبَبدطرق إػالٌ انُتيجخ   -14

 (√)           اإلنكترونً انجريد

 )  ( اإلجتًبعً انتىاصم يىاقع

Zoom                       )   ( 

Microsoft team        )   ( 

 )  (                       انتهيفىٌ

 -------------------------------------: أذكرهب)  (                             أخري

 

 ------------------------------------- : انتؼهيًيخ انفبػهيخ الجراءاد انًطتًر مييىتان آنيبد -15

 

   Prof. Maha El Gharbawy and Prof. Hala Abdel Raouf  انجرَبيج: يُطك/ تىليغ يذير 

 

   Prof. Hala Abdel Raouf :انمطى رئيص تىليغ

 

 


