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 ٛخ انحهخ اندبيعخكه انًؤسسخ انزعهًٛٛخ .1

 رمُٛبد يخزجزٚخ ؽجٛخ    / انًزكش عهًٙ انمسى ان .2

 عًهٙ  ايزاع انذو اسى / ريش انًمزر .3

  عًهٙ  أشكبل انحؼٕر انًزبحخ .4

   سُٕ٘ انفظم / انسُخ .5

 سبعخ 424سبعخ فٙ االسجٕع  انكهٙ  14 )انكهٙ(عذد انسبعبد انذراسٛخ  .6

 15/7/2421 ربرٚخ إعذاد ْذا انٕطف  .7

 انًمزرأْذاف  .8

اعطبء انطبنت فكزح يٕسعخ ٔحذٚثخ عٍ عهى ايزع انذو ٔانعٕايم  :-انٓذف انعبو 

 انفسٕٛنٕخٛخ انًؤثزح نهزغٛزاد انزٙ رحذس عُذ اإلطبثخ ثبأليزاع انًخزهفخ

ارسبء لبعذح يعهٕيبد خٛذِ عٍ عهى ايزاع انذو نٛزسُٗ نهطبنت  –انٓذف انخبص 

 يٕاكجـــــــــخ انًدزًع 

 سٛعٛش يعّ ثعذ انزخزج فٙ انًسزشفٛبدانطجٙ انذ 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٔؽزائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزخ .14
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  ْذاف انًعزفٛخ األ -أ

 انزعزف عهٗ ؽزق سحت عُٛخ دو  -1أ

 دراسخ إَاع انزحبنٛم انًخزجزٚخ ٔ يعزفخ انُست انطجٛعٛخ نكم فحض  -2أ

 ببرٓانمٛبو ثبنزحبنٛم ٔ ؽزق حسبث خانزعزف عهٗ كٛفٛ -3أ

االخٓشح انًخزجزٚخ ٔؽزق اسزخذايٓب ثبالػبفخ انٗ انزعزف عهٗ إَٔاع ثاالحبؽخ   -4أ

 اسًبء انشزكبد انًظُعخ  

 انزعزف عهٗ إَاع االيزاع انًؤثزح عهٗ انُست انطجٛعٛخ  -5أ

 ٔكٛفٛخ االسزفبدح يُٓب انطجٛخفٓى ٔ يٕاكجخ احذس إَاع انزحبنٛم ا -6أ

 

  ًمزر.بطخ ثبنانخ ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 لبدرعهٗ سحت عُٛخ انذو  خعم انطبنت  - 1ة

 ايكبَٛخ انزعبيم يع االدٔاد انًخزجزٚخ ٔاسزخذاو انًخزجز - 2ة 

 انًعًهٙانطجٙ انزشخٛض  اعطبء يهكخ نهطبنت يٍ َبحٛخ   - 3ة 

 يعزفخ انعٕايم انًؤثزح عهٗ َزٛدخ انفحض ًُٛخ لذرح انطبنت عهٗ ر  -4ة

عهٗ ردٓٛش عُٛخ يخزجزٚخ ٔاخزاء انزحبنٛم ٔاعطبء انُزٛدخ  خعم انطبنت لبدر -5ة

  ٔرفسٛزْب. 

    

 ؽزائك انزعهٛى ٔانزعهى      

.انًحبػزح االنكززَٔٛخ ثبسزخذاو ثزَبيح انعزع انزمذيٙ + عزع خطٕاد انعًم ثشكم فٛذٕٚ 1

 رٕػحٙ 

 يٍ خالل ؽزذ االسئهخ انفكزٚخ . اسزخذاو ؽزٚمخ انعظف انذُْٙ 2

ن انطبنت فٙ انًبدح انعهًٛخ يٍ خالل رمذٚى سًُبر نًٕاػٛع حذٚثخ يزعهمخ ثبنًبدح . اشزا3

 االكبدًٚٛخ 

 انزذرٚت انعًهٙ ثشكم يدبيٛع . 4

 ٔرلٛب  رٓٛئخ يحبػزاد عهًٛخ يطجٕعخ .5
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 ؽزائك انزمٛٛى      

 انكٕساد  

 االَشطخ انظفٛخ 

 انحؼٕر 

 االيزحبَبد انشٓزٚخ 

 

 ٔانمًٛٛخ األْذاف انٕخذاَٛخ  -ج

اندًبعٙ ثشكم يدبيٛع ( يٍ خالل انعًم team workاشبعخ رٔذ انعًم كفزٚك )  -1ج

 يمسًخ 

 نزٕؽٛذ انعاللبد ثٍٛ انطهجخ رحفٛش انطبنت عهٗ يشبركخ انًعهٕيخ يع انشيالء  2ج

 انطبنت ثُفسّ يٍ خالل انمٛبو ثبنسًُٛبر ٔ انزذأل يع األسئهخ انشفٕٚخ خرعشٚش ثم  -3ج

 ء انفكز انًدزد ٔ انزعزف عهٗ فهسفخ انعهى ٔ ؽزائك انزفكٛز انًُطمٙاًَب  -4ج

  

انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انزأْٛهٛخ انعبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 انشخظٙ (.

 اخزاء انفحض انطجٙ يع رفسٛزْب ٚكٌٕ انطبنت لبدرا عهٗ- -1د

 نًمبرَخ انُزبئحاكثز يٍ ؽزٚمخ رحهٛم اسزخذاو - 2د

 -انزُسٛك يع انطجٛت انًعبنح نًزبثعخ انًزٚغ- 3د

   اسزخذاو اخٓشح حذٚثخ الخزاء انفحض  -4د
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 ثُٛخ انًمزر                                          .11

يخزخبد انزعهى  انسبعبد األسجٕع

 انًطهٕثخ

ؽزٚمخ  اسى انٕحذح / أٔ انًٕػٕع

 انزعهٛى

 ؽزٚمخ انزمٛٛى

يعزفخ ؽزق سحت  ٙعًه2 1

 انذو انًخزهفخ

Blood collection  يحبػزح

رعهٛى 

 انكززَٔٙ

اعذاد رمزٚز 

 يجسؾ

إَاع االَبثٛت  عًه2ٙ 2

انًسزخذيخ فٙ 

 انًخزجز

Anticoagulant  يحبػزح

 َمبشٛخ

ايزحبٌ 

 يفبخئ

انزعزف انمٛى انطجٛعٛخ  عًه2ٙ 3

 نًكَٕبد انذو

Normal value of all 

blood components 

according to age 

انمبء 

 يحبػزح

 اسئهخ شفٕٚخ

رمذٚز  عًه2ٙ 4

انًٕٓٛغهٕثٍٛ رزكٛش

 ثطزق يخزهفخ 

Hb estimation by 

different methods 

انمبء 

 يحبػزح

اعذاد رمزٚز 

 يجسؾ

يعزفخ اطبثخ  عًه2ٙ 5

انشخض ثًزع فمز 

 انذو

Packed cell volume 

PCV 

يحبػزح 

 رفبعهٛخ

ايزحبٌ 

 يفبخئ

يعزفخ عذ كزٚبد انذو  عًه2ٙ 6

 انحًزاء

RBCs count 

(manual) and 

automated RBCs 

count 

حهمخ 

 دراسٛخ

 يُبلشخ شفٕٚخ

يعبيالد رمذٚز  عًه2ٙ 7

 انخالٚب انحًزاء

Red cell indices 

MCV, MCH, 

MCHC 

يحبػزح 

 انمبء

 اسئهخ شفٕٚخ

 Blood film رحؼٛز شزٚحخ دو  عًه2ٙ 8

preparation 

يحبػزح 

رعهٛى 

نكززَٔٙا  

اعذاد رمزٚز 

 يجسؾ

دراسخ كزٚبد انذو  عًه2ٙ 9

 انحًزاء ٔاشكبنٓب

Study of red cell 

morphology in 

health and disease 

يحبػزح 

 َمبشٛخ

ايزحبٌ 

 يفبخئ

رشخٛض االخسبو  عًه2ٙ 14

 ًهخ ٔرأثٛزْب زانًش

Inclusion bodies in 

red blood cells  

انمبء 

 يحبػزح

 اسئهخ شفٕٚخ

رشخٛض فمز انذو  عًه2ٙ 11

 انًُدهٙ 

Sickle cell test and 

electrophoresis 

انمبء 

 يحبػزح

اعذاد رمزٚز 

 يجسؾ

رشخٛض ثعغ  عًه2ٙ 12

االنزٓبثبد انًزعهمخ 

ثشٚبدح َسجخ 

 انجزٔرُٛبد 

Erythrocyte 

sedimentation rate

 ESR 

 ايزحبٌ ٔرلٙ -

ؽزلخ عذ كزٚبد انذو  عًه2ٙ 13

 انجٛؼبء 

 

Total white blood 

cell count 

 

 يُبلشخ شفٕٚخ -
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يحبػزح  يزاخعخ   عًه2ٙ 14

 انمبء

 اسئهخ شفٕٚخ

انزعزف عهٗ ؽزٚمخ  عًه2ٙ 15

لٛبص يمبٔيخ االَحالل 

 نكزٚبد انذو انحًزاء 

Osmotic fragility 

test and reticulocyte 

count 

يحبػزح 

رعهٛى 

 انكززَٔٙ

اعذاد رمزٚز 

 يجسؾ

ؽزٚمخ  انزعزف عهٗ عًه2ٙ 16

 WBCحسبة 

Absolute count of 

leukocytes 

يحبػزح 

رعهٛى 

 انكززَٔٙ

اعذاد رمزٚز 

 يجسؾ

لٛبص َسجخ خًٛع  عًه2ٙ 17

إَاع خالٚب انذو 

 انجٛؼبء 

Differential count of 

leukocytes 

يحبػزح 

 َمبشٛخ

ايزحبٌ 

 يفبخئ

انمبء  Eosinophil count عذ انخالٚب انحًؼٛخ  عًه2ٙ 18

 يحبػزح

 سئهخ شفٕٚخا

 ٔرلٙايزحبٌ  - اخزجبر - عًه2ٙ 19

اخزجبر نزطذ  2عًهٙ  24

انجزٔرُٛبد ٔاالخسبو 

 انًؼبدح فٙ انذو 

Special stain of 

leukemia 

 كٕساد  -

حهمخ  Platelets count عذ انظفٛحبد انذيٕٚخ عًه2ٙ 21

 دراسٛخ

 يُبلشخ شفٕٚخ

يحبػزح       Bleeding time رمذٚز ٔلذ انُشٚف عًه2ٙ 22

 انمبء

 ايزحبٌ فظهٙ

يحبػزح  Clotting time ٔلذ انزخثزرمذٚز  عًه2ٙ 23

رعهٛى 

 انكززَٔٙ

اعذاد رمزٚز 

 يجسؾ

يحبػزح  Prothrombine time   اخزجبر رخثز انذو عًه2ٙ 24

 َمبشٛخ

ايزحبٌ 

 يفبخئ

سيٍ انجزٔثزٔيجٍٛ  عًه2ٙ 25

 اندشٚئ 

Partial 

Prothrombine time 

انمبء 

 يحبػزح

 هخ شفٕٚخاسئ

رشخٛض عٕيم  عًه2ٙ 26

 انزخثز 

Detection of 

coagulation factors 

deficiency by 

coagulometer  

انمبء 

 يحبػزح

اعذاد رمزٚز 

 يجسؾ

رشخٛض إَاع  عًه2ٙ 27

 فظبئم انذو 

Blood group   يحبػزح

 رفبعهٛخ

ايزحبٌ 

 يفبخئ

خٕدح انعًم فٙ  عًه2ٙ 28

انًخزجز نهحظٕل 

 بئحعهٗ افؼم انُز

Quality control of 

laboratory 

حهمخ 

 دراسٛخ

 اسئهخ شفٕٚخ

 Review lessons يزاخعخ 2 29

 

يحبػزح 

 انمبء

اعذاد رمزٚز 

 يجسؾ

34 2 - 

 

 

Quiz - 

 

 ٔرلٙايزحبٌ 



  
 6الصفحة 

 
  

  انجُٛخ انزحزٛخ .12

 Development and aging of primitive  ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ1
hematopoietic stem cells in BALB/cBy mice.  

 Hematopoietic senescence is postponed and )انًظبدر(ـ انًزاخع انزئٛسٛخ 2
hematopoietic stem cell function is enhanced 

by dietary restriction. 
 اـ انكزت ٔانًزاخع انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًدالد انعهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
The evaluation of limiting dilution assays 

ة ـ انًزاخع االنكززَٔٛخ, يٕالع االَززَٛذ 

.... 
Number and continuous proliferative pattern 
of transplanted primitive immune 
hemopoietic stem cells.  

 
 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .13

 ػبفخ يٕاػٛع حذٚثخ يٍ خالل رمذٚى انسًُٛبراد نهطهجخ اسزخذاو يظبدر حذٚثخ  ٔ ا

 

 

 

 


