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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 .فغهغٛخ ٔعاليخ انًخزجش انًفبْٛى ان رؼشٚف انطبنت -1أ

 .ُٛبد انحٕٛٚخفٓى ٔرطجٛك  ؽشق عًغ انؼ-2أ

 .يؼشفخ اعجبة سفغ انؼُٛبد انحٕٛٚخفٓى ٔ -3أ

 .ٔرطجٛك ؽشق فظم خالٚب انذو يؼشفخ -4أ

 يؼشفخ اعجبة اعزخذاو يٕاَغ انزخضشفٙ ػُٛخ دٌٔ اخشٖ -5أ

 يؼشفخ ٔرطجٛك ػذ انخالٚبانذو   -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 .انًخزجشٚخ انًخزهفخ م يغ انًٕاداكزغبة انًٓبسح انكبفٛخ نهزؼبي – 1ة

ػٍ ؽشٚك انًالحظخ ٔحم انًشكالد اصُبء اداء  فغهغٛخ رؼضٚض اعزغبثخ انطبنت نهًفبْٛى ان – 2ة

 انزغشثخ انؼًهٛخ.

 فٙ انًخزجشرطجٛك انزغبسة رشغٛغ انطبنت فٙ اعزشارٛغٛبد  – 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 فٛذٕٚٚب ، انجشايظ االنكزشَٔٛخ انًخزجشٚخ(ٔعبئم اٚؼبػ )ػشع انزغبسة  -1

 انًغبيٛغ انطالثٛخ -2

  حهمبد انًُبلشخ ثؼذ اداء انزغشثخ -3

 ؽشائك انزمٛٛى      

 .انزحشٚشٚخ االخزجبساد -1

 ًهٛخ.انزمبسٚش انؼ -2

 .االعئهخ انًجبششح اصُبء انًخزجش -3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ٔانزضايّ ثٓب.انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ  ثبنزؼهًٛبد ٔاخاللٛبد رؼشٚف انطبنت -1ط

 ٔاًْٛزٓب فٙ انًخزجش. ٔانغاليخ ثبأليٍثبنزؼهًٛبد انًخزجشٚخ انخبطخ  رؼشٚف انطبنت -2ط

 .اعزمجبل انًؼهٕيبد انًمذيخ فٙ انًخزجش ٔاالعزفبدح يُٓب فٙ حٛبرّ انًُٓٛخ -3ط

  رشعٛخ اعهٕة انحٕاس ثٍٛ انطبنت ٔاالعزبر. -4ط

  

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

 رٓٛأد انطبنت نهؼًم ػًٍ فشٚك ػًم نزؼضٚض انؼًم انغًبػٙ. -1د

 انًخزجشٚخ.هؼًم ػهٗ انؼذٚذ يٍ االعٓضح رٓٛبد انطبنت ن -2د

رٓٛئخ الَشبء ؽبنت نّ انمذسح ػهٗ  وانمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ االفكبس ثٕػٕػ ٔصمخ فٙ انكالرؼضٚض  -3د

 انمبء يحبػشاد أ غٛشْب يٍ انًغبالد انزٙ رزطهت رنك.

    -4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

هٗ نزؼشف ػا َظش٘ 2 االٔل

 انًؼهٕيبد ٔانمٕاٍَٛ

 انخبطخ ثباليٍ

 ٔانغاليخ انًخزجشٚخ

Lab. Instruction 
,safety rule 

ؽشٚمخ انمبء 

 انًحبػشاد

الٕٚعذ اخزجبس 

نٓزا 

انًخزجشنكَّٕ 

 رٕعٛٓٙ فمؾ
رؼشٚف انطبنت  )َظش٘+ػًهٙ(2 انضبَٙ

إَاع انؼُٛبد 

انحٕٛٚخ ٔؽشق 

 رغًٛؼٓب

Specimen: Type 
ؽشٚمخ انمبء 

 انًحبػشاد

 ٔػشع االدٔاد

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 كٕصادٔ

رؼشٚف ؽشق رغٛغ  )َظش٘+ػًهٙ(2 انضبنش

ػُٛبد انذو يٍ 

 -انغهذ–انٕسٚذ 

ٔيؼشفخ إَاع 

االثشٔكٛفٛخ االػزُبء 

 فٙ انًشٚغ  

Blood 
collection 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشاد 

ٔاػطبء االيضهخ 

ٔرحؼٛش ػذح 

 يحبنٛم ػًهٛأ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

اػبدح ؽشق عًغ  )َظش٘+ػًهٙ(2 انشاثغ

ذو انؼُٛبد ان

 ٔرطجٛمٓب
Repeat blood 

collaction 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشاد 

ٔاػطبء االيضهخ 

ٔرحؼٛش ػذح 

 يحبنٛم ػًهٛأ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

رؼشٚف انطبنت  )َظش٘+ػًهٙ(2 انخبيظ

اعجبة رحهم انؼُٛخ 

 ٔكٛفٛخ رغُجٓب
Blood sample 

Hemolysis  
 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشاد 

ٔاػطبء االيضهخ 

ح ٔرحؼٛش ػذ

 يحبنٛم ػًهٛأ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

رؼشٚف انطبنت  )َظش٘+ػًهٙ(2 انغبدط

يٕاَغ انزخضش ٔكٛفٛخ 

اعزخذايبرٓب 

ٔربصٛشْب ػهٗ شكم 

 انخهٛخ  

anticoagulant 
used and their 
effect on Blood 

Cell 
Morphology. 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشاد 

ٔاػطبء االيضهخ 

ٔرحؼٛش ػذح 

 يحبنٛم ػًهٛأ

بساد اخزج

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

 / َظش٘ 2 انغبثغ
First exam / 

اخزجبس 

 رحشٚش٘
ػهٗ  رؼشٚف انطبنت )َظش٘+ػًهٙ(2 انضبيٍ 

ؽشق انفظم ٔكٛفٛخ 

 َمم ٔخضٌ ػُٛخ انذو

 

 

 

 

يؼشفخ انطبنت كٛفٛخ 

Blood 
separation 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔرحؼٛش انزغشثخ 

ثشكم ػًهٙ يغ 

 يشبسكخ انطهجخ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

 )َظش٘+ػًهٙ(2 انزبعغ

Blood Smear 
ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔرحؼٛش انزغشثخ 

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد
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اعشاء يغحخ انذو  

 ٔاًْٛزٓب

ثشكم ػًهٙ يغ 

 يشبسكخ انطهجخ
 )َظش٘+ػًهٙ(2 انؼبشش

ت يبْٕ رؼشٚف انطبن

ذو رشعت خالٚب ان

انحًشاء ٔكٛفٛخ 

 اعشاءِ ٔاًْٛزّ

PCV(packed 
cell volume) 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشاد 

ٔاػطبء االيضهخ 

ًحبنٛم انٔرحؼٛش 

 ػًهٛأ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انحبد٘ 

 ػشش
 )َظش٘+ػًهٙ(2

Buffer solution 
preparation 

and PH 
determination 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔرحؼٛش انزغشثخ 

هٙ يغ ثشكم ػً

 يشبسكخ انطهجخ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انضبَٙ 

 ػشش
 َظش2٘

/ Second exam / 
اخزجبس 

 رحشٚش٘
انضبنش 

 ػشش
 رؼشٚف انطبنت )َظش٘+ػًهٙ(2

فحض انذو  يبفبئذح 

انشبيم ٔكٛفٛخ 

 رطجٛمّ  

 

يؼشفخ انطبنت كٛفٛخ 

ػذ خالٚب انذو 

انحًشاء ٔانجٛؼبء 

 ٔانظفٛحبد انذيٕٚخ

 

 

  Complete 
Blood Counts 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔػشع انغٓبص 

 ٔدساعزّ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انشاثغ 

 ػشش
 )َظش٘+ػًهٙ(2

RBCs  
WBCs ,  and 

platelate count 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔرحؼٛش انزغشثخ 

ثشكم ػًهٙ يغ 

 يشبسكخ انطهجخ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انخبيظ 

 ػشش
 )َظش٘+ػًهٙ(2

 رؼشٚف انطبنت

  HBفٛخ اعشاء كٛ
Determination 
of Hemoglobin 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔرحؼٛش انزغشثخ 

ثشكم ػًهٙ يغ 

 يشبسكخ انطهجخ

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انغبدط 

 ػشش
 )َظش٘+ػًهٙ(2

انغبثغ 

 ػشش
 َظش2٘

/ 

Third 
exam نجؼغ انطهجخ(

ثغجت االعبصاد 

 انًشػٛخ ٔغٛشْب(

/ 
اخزجبس 

 رحشٚش٘

انضبيٍ 

 ػشش
 َظش2٘

 Repeat اػبدح انزغبسة

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشِ يغ 

ػشع إَاع 

 انغكشٚبد

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انزبعغ 

 ػشش
 )َظش٘+ػًهٙ(2

رؼشٚف انطبنت 

اًْٛخ رغًٛغ ػُٛخ 

انجٕل ٔؽشق َمم 

 ٔخضٌ انؼُٛخ

Urine Sample 
collection 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔرحؼٛش 

انكشٕفبد ٔلٛبو 

 ثبنزغشثخ ػًهٛب

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد
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 رؼشٚف انطبنت )َظش٘+ػًهٙ(2 انؼششٌٔ

ؽشق يغٓشٚخ فٙ 

رًٛض خالٚب انطالئٛخ 

ٔخالٚب انذو 

  ٔانكشعزبل

Microscopic 
Examination of 

Urine 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔرحؼٛش 

انكشٕفبد ٔلٛبو 

 ثبنزغشثخ ػًهٛب

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

االحذٖ 

 ٔانؼششٌٔ
رؼشٚف انطبنت  ()َظش٘+ػًه2ٙ

ؽشق يغٓشٚخ فٙ 

رًٛض انجكزشٚب 

ٔانخًٛشح ٔانًٕا 

 انًخبؽٛخ

Microscopic 
Examination of 

Urine: 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔرحؼٛش 

انكشٕفبد ٔلٛبو 

 ثبنزغشثخ ػًهٛب

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

االصُبٌ 

 ٔانؼششٌٔ
 َظش2٘

/ Forth exam / 
اخزجبس 

 رحشٚش٘
انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ
 ش٘+ػًهٙ()َظ2

 repeat اػبح انزغشثخ
ؽشٚمخ انمبء 

 انًحبػشح

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
 )َظش٘+ػًهٙ(2

 رؼشٚف انطبنت 

Chemical 
Examination of 

Urine 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔرحؼٛش 

انكشٕفبد ٔلٛبو 

 ثبنزغشثخ ػًهٛب

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
 )َظش٘+ػًهٙ(2

 repeat رؼشٚف انطبنت

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔرحؼٛش 

انكشٕفبد ٔلٛبو 

 ثبنزغشثخ ػًهٛب

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ
 )َظش٘+ػًهٙ(2

رؼشٚف انطبنت 

إَاع ؽشق انزغًٛغ 

ٔانفحض انفٛضٚبئٙ 

ٔانحشكخ انحٛبيم 

 ٔكٛفٛخ ػذْب

 

 اػبدح انزغشثخ

  

Semen Analysis 

ؽشٚمخ انمبء 

شح انًحبػ

ٔرحؼٛش 

انكشٕفبد ٔلٛبو 

 ثبنزغشثخ ػًهٛب

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ
 )َظش٘+ػًهٙ(2

Repeat Semen 
Analysis 

ؽشٚمخ انمبء 

انًحبػشح 

ٔرحؼٛش 

انكشٕفبد ٔلٛبو 

 ثبنزغشثخ ػًهٛب

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
رؼشٚف انطبنت فٙ  َظش2٘

كٛفٛخ اعزخذايٓب 

 ٓبٔاًْٛز

Stethoscope 
and its uses 

ؽشٚمخ انمبء 

 انًحبػشح

اخزجبساد 

شفٓٛخ 

 ٔكٕصاد

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
 َظش2٘

/ Fifth exam / 
اخزجبس 

 رحشٚش٘
 / / يشاعؼخ ػبيخ / َظش2٘ انضالصٌٕ
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 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .12

   

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

 

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .13

 انًحبػشاد ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
1- Basic physiology 

 

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ،.... ) 
 االثحبس انؼهًٛخ فٙ االخزظبص

غ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ ة ـ انًشاع

.... 
 االَزشَٛذ


