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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 انًخزجشٚخ   ػٍ انزمُٛبد ٔاالجٓضح اػطبء فكشح ػبيخ  -1
االنًبو لذس االيكبٌ ثباحذس انزمُٛبد انًغزخذيخ فٙ انًخزجشاد عٕاء طجٛخ أ  -2

 طُبػٛخ
  انزطٕس انحبطم فٙ االجٓضح  ٔاعزخذايبرٓب يزبثؼخ  -3
  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رًُٛخ انًٓبسح نذٖ انطبنت  ٔيزبثؼخ احذس انزمُٛبد ٔاخش يبرٕطم انّٛ انؼهى انحذٚش - 1ة

  بل .لذس االيكبَجبكجش لذس يٍ انًؼهٕيبد حٕل انزمُٛبد نكٙ ٚكٌٕ نّ دٔس فؼاالنًبو  -2
 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ( ٔعبئم اٚضبح )ػشع انزجبسة فٛذٕٚٚخ -1

 انًجبيٛغ انطالثٛخ -2

  حهمبد انًُبلشخ ثؼذ اداء انزجشثخ -3
 طشائك انزمٛٛى      

 .انزحشٚشٚخ االخزجبساد -1

 .اػذاد انغًُبساد ٔانًشبسكخ فٙ انمبء انًحبظشاد  -2

. 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 ٔانزضايّ ثٓب.ثبنزؼهًٛبد ٔاخاللٛبد انًإعغخ انزؼهًٛٛخ  ٚف انطبنترؼش -1ج

 رشعٛخ اعهٕة انحٕاس ثٍٛ انطبنت ٔاالعزبر -2ج

 .ٔاالعزفبدح يُٓب فٙ حٛبرّ انًُٓٛخ مبػخ انذساعٛخ اعزمجبل انًؼهٕيبد انًمذيخ فٙ ان -3ج

  -4ج
ًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 انشخظٙ (.

 .يٍ انجبَت انُظش٘ نكٙ ٚكٌٕ نذّٚ انمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ االجٓضح رٓٛأد انطبنت  -1د

انًشبسكخ فٙ انًإرًشاد ٔانؼشٔع انخبطخ ثبالجٓضح انًخزجشٚخ رؼضٚض انمذسح ػهٗ  -2د

 ٔيٕاكجخ انزطٕس فٙ ْزا انًجبل  

    -4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

مخرجاث التعلم  الساعاث وعاألسب

 المطلوبت
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

هٗ نزؼشف ػا  2 االٔل

 انًؼهٕيبد ٔانمٕاٍَٛ

انخبطخ ثباليٍ 

 ٔانغاليخ انًخزجشٚخ
 يمذيخ حٕل انزمُٛبد 

طشٚمخ انمبء 

 انًحبضشاد

ٕٚجذ  ال

ِ اخزجبس نٓز

انًحبظشح 

 ؼشٚفٛخ نكَّٕ ر

 فمظ
يجبدئ انزؼمٛٛى  2 ٙانثبَ

 ٔإَاػّ 

 اعبعٛبد انزؼمٛٛى 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

جًغ , َمم ٔفحض  2 انثبنش

جًغ َٔمم انؼُٛبد  انؼُٛخ

انًخزجشٚخ ثًخزهف 

 إَاػٓب 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

حبظشح ثشكم انً

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

  2 انشاثغ

احذس انزمُٛبد 

 ٔطشق اعزخذايٓب 

انزمُٛبد انًغخذيخ فٙ 

صساػخ االحٛبء 

 انًجٓشٚخ 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

  2 انخبيظ

ُٛبد احذس انزم

 ٔطشق اعزخذايٓب
انزمُٛبد انًغخذيخ فٙ 

صساػخ االحٛبء 

 انًجٓشٚخ

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

يبْٙ االخزجبساد  2 انغبدط

االخزجبساد  ٔخظبئظٓب 

انكًٕٛحٕٛٚخ نالحٛبء 

 انًجٓشٚخ 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2هًحبظشح ن

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

 / 2 انغبثغ
First Exam / 

ايزحبٌ 

 رحشٚش٘

إَاع االخزجبساد   2 انثبيٍ

 ٔاحذس انزمُٛبد 
االخزجبساد 

انكًٕٛحٕٛٚخ نالحٛبء 

 انًجٓشٚخ
 حهمخ َمبشٛخ  /

 2  انزبعغ
اْى انزمُٛبد 

 انًغزخذيخ 
نزشخٛض رمُٛبد ا

 انًظهٛخ 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 
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 ثٕسثُٕٚذ 

  2 انؼبشش

 

رمُٛبد انزشخٛض 

 انًظهٛخ

رمُٛبد انزشخٛض 

 انًظهٛخ

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

انحبد٘ 

 ػشش
2 

َظشح ػبيخ حٕل 

انزمُٛبد ثًخزهف 

  إَاػٓب 

رمُٛبد انزشخٛض 

 انجضٚئٛخ 

طشٚمخ انمبء 

انًحبضشاد 

ٔاػطبء االيثهخ 

ًحبنٛم انٔرحضٛش 

 ػًهٛأ

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

 انثبَٙ

 ػشش
2 

PCR 
رمُٛبد انزشخٛض 

 انجضٚئٛخ

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2ظشح نهًحب

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

 انثبنش

 ػشش
2 

/ Second exam / 
اخزجبس 

 رحشٚش٘
 انشاثغ

 ػشش
2 

 انزٓجٍٛ
رمُٛبد انزشخٛض 

 انجضٚئٛخ

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

 انخبيظ

 ػشش
2 

 انغبدط

 ػشش
 2 

انضساػخ انُغٛجٛخ 

 انخهٕٚخ
Cell and tissue 

culture 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

 انغبثغ

 ػشش
2 

 ػًهٛخ انفظم
Cell 

homogenisation 

and fractionation 

ػشع فٛذٕٚ -2

ٛحٙ رٕض

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

انثبيٍ 

 ػشش
2 

 انكشٔيٕرٕغشافٛب 
 رمُٛبد انفظم 

 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

انزبعغ 

 ػشش
2 

االخزجبساد انًؼزًذح 

هٗ انًٛكبَٛكٛخ ػ

  خ االَضًٚٛ

انزمُٛبد انفظم 

 االَضًٚٛخ 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 
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 ثٕسثُٕٚذ 
  2 انؼششٌٔ

/ 
Part II / First 

exam 
/ 

ايزحبٌ 

 رحشٚش٘

 انٕاحذ

 ٔانؼششٌٔ

2 

فظم انجضٚئبد 

 انجشٔرُٛٛخ 

 د فظم انجشٔرُٛب

فظم االحًبع 

 االيُٛٛخ 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

 انثبَٙ

 ٔانؼششٌٔ
2 

رًٛض اخزجبساد 

انجبٕٚكًغزش٘ 

 االٔرٕيبرٛكٛخ 

رمُٛبد انزشخٛض 

biochemistry  

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

ثشكم انًحبظشح 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

 انثبنش

 ٔانؼششٌٔ
2 

ELISA 

Fish  
Imunofluorescence 

 رمُٛبد 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

 انشاثغ

 ٔانؼششٌٔ
2 

 اخزجبس انزثجٛظ

Inhibition test 
 
 

شع فٛذٕٚ ػ-2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

 انخبيظ

 ٔانؼششٌٔ
2 

رمُٛبد اخزجبس انذو 

 انؼبو

Common blood 
tests 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

 طانغبد

 ٔانؼششٌٔ

2 

اخزجبس لٛبط 

 ًْٕٛكهٕثٍٛ انذو
Haemoglobeno

pathy 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

اخزجبساد 

 شفٓٛخ 

ٔكٕصاد 

 انكزشَٔٛخ 

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ

2 

االخزجبساد انحٕٛٚخ 

 انكًٛٛبئٛخ

انزمُٛبد انًزطشٔح 

يخ فٙ ذانًغزخ

 يخزجشاد  ػهى انذو 

 

ػشع فٛذٕٚ -2

رٕضٛحٙ 

انمبء  -2نهًحبظشح 

انًحبظشح ثشكم 

 ثٕسثُٕٚذ 

 

انثبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ

2 
/ 

Part II / Second 
exam 

/ 
اخزجبس 

 رحشٚش٘
انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
2   

 / / يشاجؼخ ػبيخ /
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 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .12

   

 ػٍ انًٕاضٛغ انًذسعخ.ػًم ثحٕس ٔرمبسٚش يٕعؼخ ػٍ اخش انًؼهٕيبد انزٙ ٔطم نٓب انؼهى انحذٚش 

 

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .13

 انًحبضشاد ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Laboratory technique principles -1 )انًظبدس(  ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ 2

2- fundamentals of analytical chemistry 

 

 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( بسٚش ,.... انًجالد انؼهًٛخ , انزم) 
 االثحبس انؼهًٛخ فٙ االخزظبص

ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

احذس انًؼهٕيبد  ًؼشفخٔيٕالغ انششكبد انؼبنًٛخ ن االَزشَٛذ ....

 حٕل انزمُٛبد انحذٚثخ 


