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مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

ان يتعرف الطالب على اساسيات علم المناعه ومكونات الجهاز المناعي

اسم المادة

لجسم االنسان واهميته في االصابات الجرثوميه وامراض المناعه الذاتيه
التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

مكونات الجهاز المناعي ,وسائل الدفاع المناعيه لمواجه االصابات

الجرثوميه ,امراض فرط الحساسيه وامراض المناعه الذاتيه
Jawetz medical microbiology Lange edition , Brooks
)et.al.(2012
Cellular and molecular immunology,7th edition
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المادة العلمية

Introduction to
Lab diagnosis
Samples collection
and preservation
Serological test
Agglutination test
Precipitation tests

المادة النظرية

التاريخ

Introduction to immune system
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Innate immunity
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Complement system
Cell and tissue of immune system
inflammation
Adaptive immunity
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Antigen presentation
Ab titer
T cell activation
B cell activation

ELISA test
IHC technique
Immunoflourecent

االسبوع

استمارة الخطة التدريسية للمادة

عطلة نصف السنة
Infection and immunity
Immunity to viral infection
Immunity to bacterial infection
Immunity to parasitic infection
Hypersensitivity diseases
Type I hypersensitivity
Type II hypersensitivity
Type III hypersensitivity
Type IV hypersensitivity
Autoimmune diseases
DM diseases
SLE disease
RA disease
Autoimmune thyroditis
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