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ذقٌٕى ذشخٍصً  +ذزكٍش تانًكرسثاخ
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آنٍبث تشكٍب انبشوتٍٍ
 :1تزكٍش ببنًكتسببث انقبهٍت
 : 2يقش تشكٍب انبشوتٍٍ
اَرقال انًؼهٕياخ انٕساثٍح

  : 3استُسبخ انًعهويت انوساثٍتآنٍح االسرُساش

-

 : 2يقش تشكٍب انبشوتٍٍ
ذسذٌذ يقش ذشكٍة انثشٔذٍٍ
 : 3استُسبخ انًعهويت انوساثٍت
اظٓاس ػًهٍح االسرُساش تانًدٓش االنكرشًَٔ

  : 4انتشجًتانشفشج انٕساثٍح

1

5

انًجبل انتعهًً األول :
انتخصص انوظٍفً نهبشوتٍُبث

4

7

1
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 : 4انتشجًت
انرسهٍم انًقاسٌ نرراتغ ٍَكهٍٕذٍذاخ ٔ ذراتغ
أزًاض أيٍٍُح تاسرخذاو تشَايح Anagène

-

 : 5يشاحم انتشجًت
يقش ذشكٍة انثشٔذٍٍ ٔ ذسذٌذ انششٔغ

-

 : 5يشاحم انتشجًت
آنٍح انرشخًح

-

 : 5يشاحم انتشجًت
اَداص سسى ذسصٍهً ٌٕظر آنٍح ذصٍُغ
انثشٔذٍُاخ

-

زٕصهح زٕل ذشكٍة انثشٔذٍٍ

-

ذقٌٕى

عطلة الخريف
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 :1تًثٍم انبٍُت انفشاغٍت نهبشوتٍُبث
اسرؼًال انكًثٍٕذش فً دساسح تٍُح
انثشٔذٍُاخ
 :2يستوٌبث انبٍُت انفشاغٍت نهبشوتٍُبث
انثٍُاخ انثانثٍح ٔ انشاتؼٍح نهثشٔذٍُاخ

-

 :1تًثٍم انبٍُت انفشاغٍت نهبشوتٍُبث
انًقاسَح تٍٍ انثٍُاخ انفشاغٍح نثؼط انثشٔذٍُاخ
انٕظٍفٍح تاسرؼًال يثشيح يساكاج يُاسة

-

 :2يستوٌبث انبٍُت انفشاغٍت نهبشوتٍُبث
انثٍُاخ األٔنٍح ٔ انثإٌَح نهثشٔذٍُاخ

 :3انعالقت بٍٍ بٍُت انبشوتٍٍ و وظٍفته
الصيغ المفصلة لألحماض األمينية  ،الوظائف المميزة و
المشتركة بين األحماض األمينية

-

 :2يستوٌبث انبٍُت انفشاغٍت نهبشوتٍُبث
يسرٌٕاخ انثٍُح انفشاغٍح نهثشٔذٍُاخ ٔ انؼالقح
تٍُٓا

-

 :3انعالقت بٍٍ بٍُت انبشوتٍٍ و وظٍفته
ذشكم انشاتؽح انثٍثرٍذٌح

-

 :3انعالقت بٍٍ بٍُت انبشوتٍٍ و وظٍفته
األزًاض األيٍٍُح ٔ سهٕكٓا انخاصٍح
األيفٕذٍشٌح

-

-
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 :4انعالقت بٍٍ انبٍُت ثالثٍت األبعبد و وظٍفت
انبشوتٍٍ
ذسهٍم َرائح ذدشتح أَفسٍ ()Anfinsen
تقوٌى تشخٍصً
 -1تزكٍش ببنًكتسببث ( أسثاب سفط انؽؼى
ٔ يخرهف اإلسرداتح االنرٓاتٍح )

3

16
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عطلة الشتاء

-

تقوٌى حول انتخصص انوظٍفً نهبشوتٍُبث
 :2انتًٍٍض بٍٍ انزاث و انالراث
انغشاء انٍٕٓنً  -ذدشتح انٕسى انًُاػً
تٍُح انغشاء انٍٕٓنً ٔ ذشكٍثّ انكًٍٍائً

3

18

  :2انتًٍٍض بٍٍ انزاث و انالراث ذؼشٌف  ، CMHذٕظٍر انؼالقح تٍٍ سفط انؽؼىٔ يهًر
 CMHنهًاَر ٔ انًؼؽً .
 انرؼشف ػهى يؤششاخ انضيش انذيٌٕح -يفٕٓو انزاخ ٔ انالراخ .

-
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انًجبل انتعهًً األول :
انتخصص انوظٍفً نهبشوتٍُبث

21

3
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 :3يظبهش انتعشف عهى يحذداث
انًستضذ
إظٓاس انؽثٍؼح انكًٍٍائٍح نهغهٕتٍٕنٍُاخ
انًُاػٍح .
انرًثٍم انرخؽٍؽً نهثٍُح انفشاغٍح نهغهٕتٍٕنٍٍ
انًُاػً (تٍُح اندسى انًعاد)
 :4انًعقذ انًُبعً
دٔس انًؼقذ انًُاػً ٔ ؼشق انرخهص يُّ

-

 :5يصذس األجسبو انًضبدة
ذٕظٍر يُشأ ٔ كٍفٍح اكرساب انكفاءج
انًُاػٍح
 :6انعُبصش انذفبعٍت
اسرخشاج ذأثٍش انسًً نهخالٌا  LTcػهى
انخالٌا انًصاتح

-

 :7طشق تأثٍش انهًفبوٌبث انتبئٍت
ذذيٍش انخالٌا انًصاتح تٕاسؽح انثشفٕسٌٍ ٔ
إَضًٌاخ إياْح انثشٔذٍُاخ
 :8يصذس انهًفبوٌبث انتبئٍت
اكرساب انكفاءج انًُاػٍح نهخالٌا انرائٍح ٔ دٔس
انغذج انرًٍٕسٍح فً االَرقاء انُسٍهً

-

-

-

 :3يظبهش انتعشف عهى يحذداث
انًستضذ
انحبنت األونى  :اسرخشاج ذذخم األخساو
انًعادج ٔ ذشكم انًؼقذ انًُاػً .
ؼثٍؼح األخساو انًعادج (ذدشتح انشزالٌ
انكٓشتائً)

  :4انًعقذ انًُبعً اسرخشاج كٍفٍح ذشكم انًؼقذ انًُاػً ٔدٔسِ
اَؽالقا يٍ ذسهٍم صٕس نًصم ذظٓش ذفاػم خسى
يعاد يسرعذ
-

 :5يصذس األجسبو انًضبدة
ذٕظٍر انؼالقح تٍٍ كًٍح األخساو انًعادج
فً انًصم ٔ صٌادج ػذد انخالٌا انثائٍح فً
انؼقذ انهًفأٌح ٔ صٌادج انثالصيٕسٍد

-

 :6انعُبصش انذفبعٍت
انحبنت انثبٍَت  :ذذخم انهًفأٌاخ  LTفً
انذفاع ػٍ انؼعٌٕح
 :7طشق تأثٍش انهًفبوٌبث انتبئٍت
اسرخشاج ؼشق انرؼشف ٔ انقعاء ػهى انخالٌا
انًصاتح تٕاسؽح انثشفٕسٌٍ ٔ إَضًٌاخ إياْح
انثشٔذٍُاخ
 :8يصذس انهًفبوٌبث انتبئٍت
ذسذٌذ يصذس انخالٌا انرائٍح انسايح اَؽالقا
يٍ ذسهٍم َرائح ذدشٌثٍح

-

تقوٌـــــى

-
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ًَ :9ط االستجببت انًُبعٍت انًُبسبت
ؼشذ اشكانٍح آنٍح ذسفٍض انخالٌا انثائٍح ٔ
انرائٍح (ذؽثٍقاخ)

 ًَ :9ط االستجببت انًُبعٍت انًُبسبتؼشذ اشكانٍح آنٍح ذسفٍض انخالٌا انثائٍح ٔ انرائٍح
(ذؽثٍقاخ)
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-

27

 :11سبب فقذاٌ انًُبعت انًكتسبت

-

3

تطبٍقبث فً انتخصص انوظٍفً نهبشوتٍُبث فً
انذفبع عٍ انزاث

 :11سبب فقذاٌ انًُبعت انًكتسبت

تطبٍقبث فً انتخصص انوظٍفً نهبشوتٍُبث
فً انذفبع عٍ انزاث

28
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عطلة الربيع

31
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بحوث و َقبش

-

طبقت األوصوٌ
ذؽٕس ؼثقح األٔصٌٔ ٔ ػالقرٓا تاألشؼح فٕق
انثُفسدٍح

 َشبطبث اإلَسبٌ يصذس نتهوث انًبء -انرهٕز انًشذثػ تانُشاغ انضساػً

2

34

1

32

انًجبل انتعهًً انثبًَ:
اإلَسبٌ و تسٍٍش انكوكب

31

 تقوٌى تشخٍصً تزكٍش ببنًكتسببث انقبهٍت(انًحٍط و األَظًت انبٍئٍت)
طبقت األوصوٌ
 -انرؼشٌف تؽثقح األٔصٌٔ ٔ دٔسْا انٕاقً

 االحتببط انحشاسي -انًُزخح ٔ غاصاخ االزرثاط انسشاسي

 َشبطبث اإلَسبٌ يصذس نتهوث انًبء -انرهٕز انًشذثػ تانُشاغ انصُاػً

 َشبطبث اإلَسبٌ يصذس نتهوث انًبء -انرهٕز انًشذثػ تانُشاغ انصُاػً

36
37

3

35

عواقب تهوث انًبء و انجو عهى انصحت
 يفٕٓو األشؼح انفٕق تُفسدٍح ٔ ذأثٍشْا ػهىانصسح

يشاجعت عبيت

عواقب تهوث انًبء و انجو عهى انصحت
 خؽٕسج اسرٓالك انًٍاِ انًهٕثح ػهى صسحاإلَساٌ

يشاجعت عبيت

