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ثكضٛو يٍ  –إٌ نى ٚكٍ أٍبً  –نًب نّ يٍ ػالقخ ْنا انؼهى أًْٛخ كهاٍخ ت ثًؼهٕيبد رًكُّ يٍ فٓى هفل انطبن

 بئفٔظػًٕيبً ٔزوكٛت شكم ٔؽغى ٔانٔثبنًؾصهخ ٍٛكٌٕ انطبنت يهًبً ثًفبْٛى  فؤع ػهى انؾٛبح األُفوٖ ،

ت انقالٚب َزٛغخ فهم روكٛجٙ ، ٔاأليواض انزٙ قل رصٛ انقالٚب ، فعالً ػٍ يكَٕبرٓب انؼعٕٚخ ٔغٛو انؼعٕٚخ

أٔ ٔظٛفٙ أٔ كالًْب ، ٔيؼوفخ إَٔاع انقالٚب ٔأٌٍُ رصُٛفٓب ٔيٛيارٓب انؼبيخ ٔانقبصخ ، ٔانزغٛواد أصُبء انًُٕ 

 ٔانزًبٚي.

 

ْٕ أؽل انفؤع األٍبٍٛخ نؼهٕو انؾٛبح.. فغًٛغ انكبئُبد انؾٛخ يب ْٙ إال  Cell Biologyػهى ؽٛبح انقهٛخ 

ْٔنا انؼهى ُٚؼُٗ ثلهاٍخ انقهٛخ كٕؽلح يزكبيهخ )ثُُٛزٓب ٔثُُٛخ ػعٛبرٓب( ٔيب كبئُبد ٔؽٛلح أٔ يزؼلكح انقالٚب ، 

 ٔظٛفزٓب ٔركبصوْب ٔانزوكٛت انغيٚئٙ نٓبًٛٛبئٛخ فعالً ػٍ كهاٍخ كٔهح ؽٛبرٓب ٔٚغو٘ فٛٓب يٍ رفبػالد ك

ٍٕاء يٍ ثبنغخ أًْٛخ ٔإٌ نلهاٍخ ػهى ؽٛبح انقهٛخ  .هكبئٍ انؾٙٔانٕظٛفخ األٍبٍٛخ نجُبء انٔؽلح ثٕصفٓب 

 فعالً ػٍ انقهٛخ ؽٛبحػهى  انؼهٕو انًُجضقخ ػٍأؽل فؼهى انجٕٛنٕعٛب انغيٚئٛخ ْٕ . .انُٕاؽٙ األكبكًٚٛخ أٔ انزطجٛقٛخ

انقهٛخ ػهٗ إثزكبه رقُٛبد علٚلح فٙ ؽٛبح ٔقل إػزًل رقلو ػهى  ، اإلٍزَُبؿ ٔانجصًخ انٕهاصٛخ ٔانُٓلٍخ انٕهاصٛخ

 .عٓيحاألًؼًهٛخ ٔانكٔاد األ شًهذانجؾش ، ٔيب إهرجػ ثٓب يٍ يَزؾلصبد 
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 ٔغوائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى ًقوهبد انيقوع .11

  ْلا  انًؼوفٛخ األ -أ
 فٓى أًْٛزّ ٔرلافهّ يغ فؤع ػهى انؾٛبح األُفوٖ.قلهح انطبنت ػهٗ رؼوٚف ػهى ؽٛبح انقهٛخ ٔ -1أ

 اٍزٛؼبة ٔفٓى يواؽم رقلو ْنا انؼهى ٔيب إػزًلِ يٍ غوائق ٔرقُٛبد. -2أ

 .اإلَقَبو انقهٕ٘ ًٍٔبرٓبرًٛٛي يواؽم شوػ ٔ -3أ
 .انًٛياد انؼبيخ ٔانًٛياد انقبصخ نهقالٚبانزفوٚق ثٍٛ  -4أ
 .ْٛخ انغشبء انجالىيٙانزؼّو  ػهٗ انًُبمط انًقزوؽخ نفٓى يب -5أ
 .إَٔاع انزؾٕهاد فٙ األغشٛخ انقهٕٚخ ٔأًْٛزٓب فٙ إَزقبل انًٕاك يٍ ٔإنٗ انقهٛخاٍزٛؼبة ٔٔصف  -6أ

 .انزؼّو  ػهٗ انؼعٛبد انقهٕٚخ يٍ ؽٛش انزوكٛت ٔانٕظٛفخ -7أ

 .ُٕاحانؾٕٛاَٛخ ٔانُجبرٛخ فعالً ػٍ انؾقٛقٛخ ٔانجلائٛخ ان انقلهح ػهٗ انزفوٚق ثٍٛ انقهٛخ  -8أ

 ًقوهانقبصخ ثبن ٛخانًٓبهاراألْلا    -ة 

 انقلهح ػهٗ انزؼبيم يغ انًغٓو ٔفؾص انشوائؼ انيعبعٛخ. -1ة

 رؾعٛو شوائؼ ىعبعٛخ نَُظ ؽٕٛاَٛخ َٔجبرٛخ. -2ة

 هٍى انًقططبد انٕاهكح فٙ انًؾبظوح ٔانزأشٛو ػهٗ أعيائٓب. -3ة

 فؾص ًَبمط نقالٚب يقزهفخ ٔانزًٛٛي ثُٛٓب. -4ة

 انزؼهٛى ٔانزؼهى  غوائق

 اٍزقلاو أٍُهٕة انًُبقشخ ٔاٍزُجبغ اإلعبثخ فٙ إنقبء انًؾبظوح ػُل رلهٌٚ انغبَت انُظو٘ يُٓب. -

 نغنة إَزجبِ انطهجخ ٔانزفبػم يغ انًؾبظوح. Data Showاٍزقلاو عٓبى ػوض انجٛبَبد  -

 انَجٕهح ٔاألقالو انًهَٕخ نزٕظٛؼ يقططبد ٔيصطهؾبد يؼُٛخ.اٍزقلاو  -

 اٍزقلاو انًغٓو ٔاألكٔاد انًقزجوٚخ ػُل رلهٌٚ انغبَت انؼًهٙ يٍ انًؾبظوح. -

 غوائق انزقٛٛى 

 إعواء إفزجبهاد يفبعئخ ٍٔوٚؼخ فٙ يؾبٔنخ نزقٛٛى ٔرقٕٚى انًؾبظوح انَبثقخ. -

 نًٕاظٛغ ماد ػالقخ ثبنًُٓظ نهزشغٛغ ػهٗ انجؾش انؼهًٙ.انًطبنجخ ثئػلاك رقبهٚو  -

 فزجبهاد انشٓوٚخ.إعواء اإل -
 األْلا  انٕعلاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 غوائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 
 غوائق انزقٛٛى    
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 ًقوه. ثُٛخ ان11

 قـررمفردات الم االسبىع
 عدد الساعات التدريسية 

 عملي نظري

1 
انُظوح انزبهٚقٛخ ٔيَبهاد رطٕه ػهى ؽٛبح انقهٛخ،انُظوٚخ انقهٕٚخ،يَزٕٚبد انزُظٛى انؾٛبرٛخ، ػالقخ ػهى ؽٛبح انقهٛخ 

 ثبنؼهٕو األُفوٖ
2 3 

 3 2 ُٕاح،كًٛٛبء انقالٚب، انًكَٕبد انالػعٕٚخانًٛياد انؼبيخ ٔانقبصخ نهقالٚب،انقالٚب ؽقٛقٛخ ٔثلائٛخ ان 2

 3 2 انًكَٕبد انؼعٕٚخ )انكوثْٕٛلهاد،انجؤرُٛبد،انلٌْٕ،األؽًبض انُٕٔٚخ،اإلَيًٚبد( األٚط انقهٕ٘ 3

 3 2 انغشبء انجالىيٙ ٔانًُبمط انًقزوؽخ نزوكٛجّ ، انزوكٛت انكًٛٛبئٙ نّ )انلٌْٕ، انجؤرُٛبد، انكوثْٕٛلهاد( 4

5 
نقهٛخ،إَٔاع االرصبالد يب ثٍٛ انقالٚب،اَزقبل انًٕاك فالل األغشٛخ انقهٕٚخ )االَزشبه انؾو، انُقم ػٍ غوٚق علاه ا

 انقُٕاد،انُقم انفؼبل،انُقم ػٍ غوٚق ركٍٕٚ انؾٕٚصالد( اإلكفبل ٔاإلفواط انقهٕ٘
2 3 

 3 2 )رٕاعلْب، رٕىٚؼٓب، ٔظبئفٓب،يُشأْب( انجالىيب انُشطخ، فصبئص يبكح األهظٛخ انَبٚزٕثالىيٛخ، األَُٛجٛجبد انلقٛقخ 6

 3 2 انغَى انًوكي٘،انغَى انقبػل٘،انقٕٛغ انلقٛقخ،انقٕٛغ انًزٍٕطٛخ،انغٓبى انفغٕ٘ انَبٚزٕثالىيٙ 7

 3 2 انشجكخ اإلَلٔثالىيٛخ )روكٛجٓب انكًٛٛبئٙ،ٔظبئفٓب( انغال  انُٕٔ٘،عٓبى كٕنغٙ،روكٛت عٓبى كٕنغٙ 8

 3 2 نٓب انٕظٛفٛخ،ٔظبئفٓب،يُشأْب( األعَبو انلقٛقخاألعَبو انؾبنخ )أشكب 9

 3 2 انًبٚزٕكَٕلهٚب )روكٛجٓب انلقٛق،انًكَٕبد انكًٛٛبئٛخ نهغشبئٍٛ،انزكٍٕٚ انؾٛبرٙ نٓب،يُشأْب،ٔظبئفٓب( 11

11 
فبػالد انجالٍزٛلاد ٔرصُٛفٓب،انجالٍزٛلاد انقعو )ركُٕٚٓب انؾٛبرٙ،يُشأْب،االٍزقالل شجّ اننارٙ،انٕظٛفخ، آنٛخ ر

 انجُبء انعٕئٙ
2 3 

 3 2 انُٕاح )يكَٕبرٓب،انغال  انُٕٔ٘،األهظٛخ انُٕٔٚخ،انجالىيب انُٕٔٚخ،انُٕٚخ،يواكي انكؤيبرٍٛ( 12

13 
انكؤيٍٕٕيبد، انًظٓو انقبهعٙ، انكؤيبرٍٛ، انكؤيٍٕٕيبد انقبصخ، انزغٛواد انكؤيٍٕٕيٛخ ٔإَٔاػٓب، رأصٛو 

 ئٛخاإلشؼبع، رأصٛو انًٕاك انكًٛٛب
2 3 

 3 2 اإلَقَبيبد انقهٕٚخ )يوؽهخ انطٕه انجُٛٙ، اإلَقَبو انقٛطٙ، اإلَقَبو اإلفزيانٙ، انطٕه يب ثٍٛ اإلَقَبيٍٛ( 14

15 
،انًزطهجبد األٍبٍٛخ نهُٓلٍخ انواٚجٍٕٕيبد،انشفوح انٕهاصٛخ، اٍزَُبؿ انًؼهٕيبد انٕهاصٛخ،ثُبء انجؤرٍٛ

 انٕهاصٛخ،رطجٛقبرٓب،ثُك انغُٛبد
2 3 

 

 تقديرات الفصل الدراسي

 االمتحان النهائي درجة السعي السنىي
االستحقاق 

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

33% 13% 33% 13% 111% 
 

 انجُٛخ انزؾزٛخ . 12

 ثبٕٚنٕعٛخ انقهٛخ ـ انكزت انًقوهح انًطهٕثخ 1

 ػهى انقهٛخ - )انًصبكه(  ـ انًواعغ انوئَٛٛخ 2

 زوكٛت انلقٛق ٔانٕظبئفانقهٛخ: ان -
 
 فطخ رطٕٚو انًقوه انلهاٍٙ . 13

إٌ يؾبٔنخ رطٕٚو أ٘ يقوه كهاٍٙ رزى أٔالً يٍ فالل رقًّٛٛ صى رقًّٕٚ نهٕقٕ  ػهٗ أٔ رشقٛص يٕاغٍ انقٕح 

نزؾلٚش يفوكاد ٔانعؼف فّٛ ٔيٍ صى ٔظغ انؾهٕل انُبعؼخ نهُٕٓض ثبنًقوه.. ٔأػزقل أٌ أفعم غوٚقخ 

 صم انؼهًٙ يٍ فالل اإلغالع ػهٗ أؽلس انًصبكه ٍٕاء أكبَذ كزت أٔ ثؾٕس يُشٕهح.ْٙ انزٕا انًقوه
 

 ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقصٙ( انًُقٕنخ )انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهقخانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبهاد -ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك


