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 أعبعٛخ ػٍ يبْٛخ ْزا انؼهى ٔفشٔػّ انؼذٚذح ٔعذٖٔ رمغًّٛ ئنٗ رهك انفشٔعسفذ انطبنت ثًؼهٕيبد 

اعزٛؼبة يب عٛزُبٔل دساعزّ فٙ انًشاؽم انالؽمخ ٔثشكم رفظٛهٙ ػٍ رهك انفشٔع ٔػاللزٓب يٍ نٛزًكٍ 

 األعبعٛخ ٔثأدق انزفبطٛم ػٍ ْزا انؼهى انٕاعغ.ًفبْٛى بنثاإلنًبو  ثجؼؼٓب ٔثبنزبنٙ

ْٕ يب ُٚؼُٗ ثذساعخ كم يب ٚزؼهك ثٓزِ انكبئُبد يٍ ؽٛش انزشكٛت ٔانٕظٛفخ  Zoologyػهى انؾٕٛاٌ 

ٔؽشائك انزؼبٚش فًٛب ثُٛٓب ٔاَزمبل انًبدح انٕساصٛخ ، فٕٓ ٚشًم فشٔػبً ػذٚذح رزُبٔل دساعخ رنك 

ؽهخ األُٔنٗ فٕٓ ٚشًم عبَجبً يّٕعؼبً يٍ ْزا انؼهى نكُّ رفظٛالً.. أيب انًُٓظ انًضيغ رذسٚظ يفشدارّ نهًش

ػبو إلَشبء يجبدب أعبعٛخ نًب عٛزى رذسٚغّ فٙ انًشاؽم انالؽمخ يٍ انفشٔع انًٕيأ ئنٛٓب فٙ أػالِ.. ئر 

، فٓٙ انؾٕٛاَبد يٍ أْى إَٔاع انكبئُبد انؾٛخ انزٙ رؼٛش ػهٗ عطؼ انكشح األسػٛخ ػهٗ اإلؽالق رـُؼذ 

ٔأَٓب ،  كهٓب عطؼ انكشح األسػٛخرًزذ ػهٗ يغبؽخ كجٛشح أػذاداً م يًهكخ يزكبيهخ رؾٕ٘ ثًغًٕػٓب رشك

 ًب.ثٓ أصشٔرز ًبئنٗ عُت يغ اإلَغبٌ ٔانُجبد فزإصّش فٛٓجبً رؼٛش عُ
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 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذا  انًؼشفٛخ األ -أ
 .انؾٕٛاٌ ٔرذاخهّ يغ ػهى انُجبد ٔرأصٛش أؽذًْب فٙ اٜخشت ػهٗ رؼشٚف ػهى لذسح انطبن -1أ

فٓى انخظبئض انؼبيخ انزٙ رًزبص ثٓب انكبئُبد انؾٛخ ٔأٌ انخهٛخ ْٙ ٔؽذح انجُبء ٔانٕظٛفخ نٓزِ  -2أ

 .انكبئُبد ػهٗ اخزال  رظُٛفٓب )ؽٕٛاَبد أٔ َجبربد(

 .ئٛخ فٙ انغغى ٔرظُٛفٓب ئنٗ يغًٕػبداعزٛؼبة يفبْٛى أعبعٛخ ػٍ انؼُبطش انكًٛٛب -3أ
 .انزؼّش  ػهٗ يفٕٓو ػهى انٕساصخ انغضٚئٙ ثشكم ػبو نفٓى كٛفٛخ ئَزمبل انًبدح انٕساصٛخ -4أ
ثٍٛ انزغزٚخ انزارٛخ ٔانؼؼٕٚخ ٔآنٛبد ؽذٔصٓب ، انمذسح ػهٗ ششػ يفٕٓو انٓؼى ٔآنٛبد زًٛٛض ان -5أ

 .س اإليزظبص نهًٕاد انغزائٛخانغٛطشح انؼظجٛخ ٔانٓشيَٕٛخ ػهّٛ صى كٛفٛخ ؽذٔ
 انًٕٓٛكهٕثٍٛ ٔدٔسِ فٙ َمم األُٔكغغٍٛ.رؼشٚف ،  انزُفظ انخبسعٙ ٔانذاخهٙثٍٛ انزُفظ ٔانزًٛٛض  -6أ

 انمذسح ػهٗ اعزٛؼبة يب ٚزؼهك ثغٓبص انذٔساٌ )انذو ، انهًف( ٔيكَٕبرًٓب ٔأًْٛخ ْزا انغٓبص -7أ

 ٔإَٔاػّ فٙ ًَبرط يٍ انؾٕٛاَبد.

 .هٗ انخهٛخ انؼظجٛخ ٔآنٛخ اإلٚؼبص انؼظجٙانزؼّش  ػ -8أ

انمذسح ػهٗ فٓى يؼُٗ اإلخشاط ٔآنٛبد ؽذٔصّ ، صى انزؼّش  ػهٗ يبْٛخ انؼؼالد ٔأطُبفٓب ٔعذٖٔ  -9أ

 .أٔ أعجبة رظُٛفٓب

 .رؼذاد انغذد انظى ٔئفشاصْب انٕٓسيَٕٙ ٔٔظبئفّ -11أ
  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذا    -ة 

 انًخزجش ٔكٛفٛخ انزؼبيم يغ األدٔاد ٔاألعٓضح راد انؼاللخ ثبنًُٓظ. انزؼّش  ػهٗ -1ة

 كٛفٛخ انزؼبيم يغ انؾٕٛاَبد انًخزجشٚخ ٔانظشٔ  انًضهٗ انٕاعت رٕفشْب ػُذ رشثٛزٓب. -2ة

 ًخزجشٚخ.انؾٕٛاَبد ًَبرط يٍ انرششٚؼ  -3ة

 نًمبؽغ يخزهفخ.رؾؼٛش ششائؼ صعبعٛخ يؾبٔنخ  -3ة

 زؼهى ؽشائك انزؼهٛى ٔان     

 اعزخذاو أُعهٕة انًُبلشخ ٔاعزُجبؽ اإلعبثخ فٙ ئنمبء انًؾبػشح ػُذ رذسٚظ انغبَت انُظش٘ يُٓب. -

 نغزة ئَزجبِ انطهجخ ٔانزفبػم يغ انًؾبػشح. Data Showاعزخذاو عٓبص ػشع انجٛبَبد  -

 اعزخذاو انغجٕسح ٔاأللالو انًهَٕخ نزٕػٛؼ يخططبد ٔيظطهؾبد يؼُٛخ. -

 ٓش ٔاألدٔاد انًخزجشٚخ ػُذ رذسٚظ انغبَت انؼًهٙ يٍ انًؾبػشح.اعزخذاو انًغ -
 ؽشائك انزمٛٛى      

 ئعشاء ئخزجبساد يفبعئخ ٔعشٚؼخ فٙ يؾبٔنخ نزمٛٛى ٔرمٕٚى انًؾبػشح انغبثمخ. -

 انًطبنجخ ثاػذاد رمبسٚش نًٕاػٛغ راد ػاللخ ثبنًُٓظ نهزشغٛغ ػهٗ انجؾش انؼهًٙ. -

 ئعشاء اإلخزجبساد انشٓشٚخ. -
 األْذا  انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
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 . ثُٛخ انًمشس11

 قـررمفردات الم االسبىع
 عدد الساعات التدريسية 

 عملي نظري

1 
يمذيخ ػٍ ػهى انؾٛبح ٔفشٔػّ األعبط ٔانضبَٕٚخ،انًجبدب األعبعٛخ نهكبئُبد انؾٛخ، انخظبئض انؼبيخ نهكبئُبد 

 انؾٛخ،انؼُبطش انكًٛٛبئٛخ ٔيغًٕػبرٓب
3 3 

 3 3 ٛزٓب،انغضٚئبد انؼؼٕٚخ )انكشثْٕٛذساد،انجشٔرُٛبد،انذٌْٕ(انخظبئض انؾٕٛٚخ نهًبء،األيالػ ٔأًْ 2

3 
،اعزُزبعبد رهك انزغبسة،يكَٕبد DNAانزؼشٚف ثبنٕساصخ انغضٚئٛخ،رغبسة انؼهًبء إلكزشب  انؾبيغ انُٕٔ٘ 

 انُٕٛكهٕٛرٛذ، انشفشح انٕساصٛخ ٔثُبء انجشٔرٍٛ، انطفشح انٕساصٛخ ٔأعجبثٓب
3 3 

 3 3 ب  انًغزٚبد،انًؼبدٌ،انفٛزبيُٛبد،انًؼبفبد انغزائٛخ يٛضارٓب ٔػٕٛثٓبانزغزٚخ انؾٕٛاَٛخ،أطُ 4

5 
انغؼشاد انؾشاسٚخ،عٕء انزغزٚخ،انزغزٚخ انزارٛخ،انزغزٚخ انًخزهطخ )انؼؼٕٚخ،انشيٛخ،انطفٛهٛخ(، آنٛبد انزغزٚخ )يغززٚبد 

 انغغًٛبد انذلٛمخ،يغززٚبد انغغًٛبد انكجٛشح،يغززٚبد انغٕائم(
3 3 

6 
)انًٛكبَٛكٙ،انكًٛٛبئٙ(،انهؼبة )ئَضٚى األيٛهٛض(،ْٕسيٌٕ انكبعزشٍٚ )انججغٍٛ(،انًؼٙ انذلٛك ٔرؾهم انذٌْٕ ثٕعبؽخ  انٓؼى

 انالٚجٛض ٔاإلعزشٚض،انغٛطشح انؼظجٛخ ٔانٕٓسيَٕٛخ،انجُكشٚبط
3 3 

 3 3 اإليزظبص،ئيزظبص انذٌْٕ،ايزظبص انفٛزبيُٛبد،ايزظبص انًبء ٔاأليالؽٕانًؼبدٌ 7

 3 3 ظ،يشاؽم انزُفظ )انخبسعٙ،َمم انغبص،انذاخهٙ(،األُٔكغغٍٛ،انًٕٓٛكهٕثٍٛانزُف 8

 3 3 عٓبص انذٔساٌ،أًْٛزّ،أعضاؤِ أٔ يكَٕبرّ،أػؼبء ػخ انذو فٙ انؾٕٛاَبد انًخزهفخ 9

11 
َٛخ ٔيٛضاد اعزخذايٓب،عٓبص رٕطٛم انُجغ ٔيكَٕبرّ،فظبئم انذو،ػغؾ انذو، عٓبص انذٔساٌ فٙ ًَبرط ؽٕٛا ECGرمُٛخ 

 يخزهفخ
3 3 

 3 3 انغٓبص انهًفبٔ٘،يكَٕبد انغٓبص انهًفبٔ٘،انؼمذ انهًفبٔٚخ ٔأيبكٍ رٕاعذْب،انطؾبل ٔٔظبئفّ 11

 3 3 ،آنٛبد َمم اإلٚؼبص انؼظجٙ،انًشبثك انؼظجٛخٓبإَٔاػٓب ٔٔظبئفٓب،رشكٛج )انخالٚب انؼظجٛخ( انغٓبص انؼظجٙ،انؼظجبد 12

 3 3 ٛى األُٔصيٕص٘،انفؼالد انُبٚزشٔعُٛٛخ، كهٗ انفمبسٚبد، انزششٛؼ،أػؼبء اإلخشاطاإلخشاط، انغٕائم انغغًٛخ،انزُظ 13

 3 3 انؼؼالد،أطُبفٓب )انٓٛكهٛخ،انمهجٛخ،انًهغبء(،انزمهض انؼؼهٙ ٔآنٛزّ،انزكضص انؼؼهٙ 14

 3 3 انغذد انظـى،انًٕلغ،اإلفشاص انٕٓسيَٕٙ،انٕظٛفخ 15
 

 تقديرات الفصل الدراسي

 االمتحان النهائي ىيدرجة السعي السن
االستحقاق 

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

33% 13% 33% 13% 111% 
 

 انجُٛخ انزؾزٛخ . 12

 يؾبػشاد ػهى انؾٕٛاٌ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 بءػهى ٔظبئف األػؼ -         ثبٕٚنٕعٛخ انخهٛخ -    ػهى انخهٛخ - ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2

 ػهى انُغظ )ثغضئّٛ: انخهٛخ ٔانُغظ اإلثزذائٛخ ، أَغغخ األػؼبء( -
 

 . خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ 13

ئٌ يؾبٔنخ رطٕٚش أ٘ يمشس دساعٙ رزى أٔالً يٍ خالل رمًّٛٛ صى رمًّٕٚ نهٕلٕ  ػهٗ أٔ رشخٛض يٕاؽٍ انمٕح 

اد أٌ أفؼم ؽشٚمخ نزؾذٚش يفشد ٔانؼؼف فّٛ ٔيٍ صى ٔػغ انؾهٕل انُبعؼخ نهُٕٓع ثبنًمشس.. ٔأػزمذ

 ْٙ انزٕاطم انؼهًٙ يٍ خالل اإلؽالع ػهٗ أؽذس انًظبدس عٕاء أكبَذ كزت أٔ ثؾٕس يُشٕسح. انًمشس
 

 ؽشائك انزمٛٛى    

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د


