
 

 

 انٕساصخ انًُبػٛخ

 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ((يشاعؼخ أداء يؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاعؼخ انجشَبيظ األكبدًٚٙ

 

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚغبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رحمٛمٓب 

ً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص انزؼهى  انًزبحخ. ٔالثذ يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف يجشُْب

 انجشَبيظ.

 كهٛخ انؼهٕو/ عبيؼخ دٚبنٗ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انزمبَخ االحٛبئٛخ    انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .2

 Immunogeneticsٔساصخ انًُبػٛخ /  اعى / سيض انًمشس .3

 انؼهٕو انطجٛخ ٔ انظٛذالَٛخ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 انًحبضشاد ٔانُذٔاد ٔانحهمبد انذساعٛخ انًزبحخ أشكبل انحضٕس .5

 انُظبو انفظهٙ انفظم / انغُخ .6

 عبػخ 60 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .7

 3/10/2022 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 التعرف عىل تاري    خ علم المناعة ومجاالته وتطوره  .1
ي  .2

 تحدد المناعة وكذلك معرفة انواع المناعة وماهي العوامل الت 
وكذلك دراسة الخاليا المناعية وكيفية عمل تلك الخاليا والتعرف عىل االعضاء اللمفاوية وماهي انواع  .3

 االستجابة المناعية 
 والتعرف عىل االضداد والمستضدات وتفاعالتها والتعرف عىل انواع تفاعالت الحساسية ومضارها .4
ي  .5  واهميته من الناحية المناعية وكذلك معرفة دور معقد التطابق النسيج 
ن الخاليا ودور المواد الكيمياوية المنتجه من  قبل بعض الخاليا  .6 والتعرف عىل اهم التفاعالت المناعية بي 

 المناعية

 

 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .10



 

 

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 :   ٚغت اٌ ٚكٌٕ انخشٚظ لبدس ػهٗ يؼشفخ ٔفٓى كم يًب ٚبرٙ

 انًجبد٘ء ٔاالعبعٛبد انُظشٚخ انًزؼهمخ ثبنًبدح انؼهًٛخ نهؼهٕو انًؼشفٛخ     -1أ 

 أعظ انجحش انؼهًٙ ٔطشق انمٛبط ٔانزحهٛم ٔ اٚغبد انحهٕل نهًغبئم انؼهًٛخ -2أ 

 اًْٛخ انغٕاَت انؼهًٛخ انُظشٚخ انًشرجطخ ثزطجٛمبد انؼهٕو انًخزهفخ  -3أ 

 ٚخ ٔرؼشٚفٓب نهًٕاد انؼهًٛخ انًخزهفخانًظطهحبد انؼهًٛخ ٔانهغٕ -4أ 

 انطشائك انًزؼهمخ ثزحهٛم ٔرظًٛى انزغبسة انؼهًٛخ نهًٕاد انؼهًٛخ انًخزهفخ -5أ 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 انمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ يظبدس انًؼهٕيبد ٔانجحش ػٍ انًٕاضٛغ انؼهًٛخ انًخزهفخ - 1ة  

 هٛم ثبعهٕة ػًم نهزطجٛمبد انؼهًٛخ فٙ انًغبالد انًخزهفخانمذسح ػهٗ انكزبثخ ٔانزح - 2ة  

 رحذٚذ انًؼٕلبد ٔانًشبكم نهزطجٛمبد ٔاٚغبد انحهٕل انًُبعجخ نٓب - 3ة  

 اعزؼًبل افضم انطشق انٕطفٛخ ٔانكًٛخ نزحهٛم انًغبئم انؼهًٛخ      -4ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 اعهٕة انًحبضشاد  -1

  power pointَظبو انـ  -2

 َظبو انـٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانحهمبد انذساعٛخ -3

 

 طشائك انزؼهى

 االيزحبَبد انغشٚؼخ اعجٕػٛب -1

 انًُبلشخ ٔاالعئهخ ٔاالعٕثخ انفٕسٚخ  -2

 انشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبد فٙ يٕضٕع االخزظبص-3

 طشائك انزمٛٛى      

 االيزحبَبد االعجٕػٛخ ٔانفظهٛخ  -1

 خالل انحهمبد انذساعٛخرمٛٛى اداء انطهجخ يٍ  -2

 دسعبد يحذدح ثٕاعجبد ثٛزٛخ -3

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 يشبسٚغ ثحٕس طهجخ انذساعبد انؼهٛب -1ط 

 انًشبسٚغ انجحضٛخ انخبطخ -2ط 

 يشبسٚغ خذيخ انًغزًغ -3ط 

 رؼشٛك انؼًم يغ ٔصاساد انذٔنخ   -4ط   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 اعهٕة انًحبضشاد  -

  power point َظبو انـ -2

 َظبو انـحهمبد انذساعٛخ -3

         

 طشائك انزؼهى          

 انذٔساد انزذسٚجٛخ داخم ٔخبسط انمطش -1 

 ٔسػ انؼًم -2 

 ثشَبيظ رطٕٚش انًالكبد انزذسٚغٛخ  -3 

 طشائك انزمٛٛى    

 Quality standardsاَظًخ انغٕدح انمٛبعٛخ ))



 

 

 حهٓب رارٛب  ايزحبَبد ٕٚيٛخ ثبعئهخ ثٛزٛخ  - 

 دسعبد يشبسكخ العئهخ يُبفغخ رزؼهك ثبنًبدح انذساعٛخ  - 

 دسعبد يحذدح ثٕاعجبد ثٛزٛخ  - 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

كش٘ ٔيؼبٚٛش انزمُٛبد االحٛبئٛخ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزفكٛش ٔانزحهٛم نهًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبالطبس انف -1د

 انذٔنٛخ 

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزفكٛش ٔانزحهٛم نهًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنزمُٛبد االحٛبئٛخ  -2د

رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزفكٛش ٔانزحهٛم نهًٕاضٛغ انًزؼهمخ  ثُظى ٔيؼبلجخ انًغٛئٍٛ ثبعزخذاو االحٛبء  -3د

 انًغٓشٚخ انخطشح . 

 ايكبَٛبد انحبعٕة ٔانٕعبئظ انزكُٕنٕعٛخ انحذٚضخ فٙ انزٕاطم ٔاالطالع انمذسح ػهٗ اعزخذاو  -4د

 ٔانجحش ػٍ انًؼهٕيبد       

 انمذسح ػهٗ كزبثخ انزمبسٚش ٔػشضٓب ثبعزخذاو ٔعبئم االرظبل ٔانزكُٕنٕعٛب انحذٚضخ  -5د

 انمذسح ػهٗ رٕطٛم االفكبس عٕاء ثظٕسح يكزٕثخ أ شفٕٚخ -6د

 رحذصب أ كزبثخ –ٔاحذح ػهٗ االلم  -ثهغخ اعُجٛخ انمذسح ػهٗ انزؼبيم   -7د

 انمذسح ػهٗ اعزخذاو اعبنٛت حم انًشكالد عٕاء ثٍٛ االفشاد أ فٙ اطبس يؤعغٙ ثكفبءح  -8د

 انمذسح ػهٗ انزؼهى انزارٙ يغزخذيب اداسح انٕلذ ٔرُظٛى انزاد  -9د

 انمذسح ػهٗ انؼًم انغًبػٙ ٔاداسح انفشٚك  -10د

 

 ثُٛخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕحذح / انًغبق أٔ 

 انًٕضٕع

طشٚمخ 

 انزؼهٛى
 طشٚمخ انزمٛٛى

 ع(2ٌ+2) 1

فٓى انًجبد٘ء 

ٔاالعبعٛبد انُظشٚخ 

ٔانؼًهٛخ انًزؼهمخ 

 ثبنًبدح

انًمذيخ ٔرشًم ربسٚخ ػهى انًُبػخ 

 ٔيغبالرّ ٔرطٕسِ

اعهٕة 

انًحبضشاد 

 ٔانغًُٛٛبساد

 

 ايزحبَبد -1

 شفٓٛخ ٔرحشٚشٚخ

حهمبد   -2

 دساعٛخ

 ʺ ع(2ٌ+2) 2

إَاع انًُبػخ : انًُبػخ انطجٛؼٛخ 

ٔانؼٕايم انزحذد انًُبػخ انطجٛؼٛخ 

ٔانٛخ انًُبػخ انطجٛؼٛخ ٔرشًم 

انحٕاعض انًٛكبَٛكٛخ ٔاالفشاصاد 

انغطحٛخ ٔانؼٕايم انكًٛٛبٔٚخ 

 ٔانحٕٛٚخ

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 3

انزٓبثٛخ ، انؼٕايم انخهٕٚخ :اعزغبثخ 

ػًهٛخ انجهؼًخ، انًُبػخ 

انًكزغجخ،انًُبػخ انفؼبنخ 

 انًكزغجخ:طجؼٛخ،طُؼٛخ

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 4

انًُبػخ انًفُظهخ انًكزغت: 

طجٛؼٛخ ،طُؼٛخ ، خهٕٚخ ؛ يمبسَخ 

ثٍٛ انُبػخ انفبػهخ ٔانًُفظهخ : 

االػضبء ٔانخالٚب انًكَٕخ نغٓبص 

 انًُبػخ

ʺ ʺ 

  ع(2ٌ+2) 5
انهًفبٔٚخ انضبَٕٚخ ، خالٚب االػضبء 

 انغٓبص انًُبػٙ
  

 ʺ ع(2ٌ+2) 6
فؼبنٛخ انغٓبص انًُبػٙ ، االعزغبثخ 

 (االٔنٛخ انضبَٕٚخ )اعزغبثخ يُبػٛخ
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 7
انًغزضذاد ) انًًُؼبد،َٕػٛخ 

انًغزضذاد،انًحذداد انًغزضذٚخ 
ʺ ʺ 



 

 

نهجشٔرٍٛ،يغزضذاد يزؼذدح 

 (انغكشٚبد

 ʺ ع(2ٌ+2) 8

انغغى)يغزضذاد  يغزضذاد

انزٕافك انُغٛغٙ، يغزضذاد سيض 

 (انذو،يغزضذاد انؼبيم انشٚغٙ

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 9

االضذاد : انظفبد انؼبيخ 

نالضذاد، انُضٕط انًُبػٙ ، 

 َظشٚبد ركٍٕٚ االضذاد

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 10

رفبػالد  االضذاد يغ انًغزضذاد 

ٔيؼشفخ انمٕٖ انًشًٕنخ فٙ 

ٔانًغزضذادرفبػالد االضذاد   

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 11
إَاع انزفبػالد ثٍٛ انًغزضذ 

  ٔانضذ ٔيؼشفخ
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ رفبػالد انزشعٛت ٔرطجٛمبرّ ʺ ع(2ٌ+2) 12

 ʺ ʺ ٔاخزجبساد رفبػالد انزالصٌ ʺ ع(2ٌ+2) 13

14   Second Exam   

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 انكزت انًمشسح انًطهٕثخ      -1
  انًُبػٛخ انٕساصخ يذخم انٗ ػهى

 اعبعٛبد ػهى انًُبػخ ٔانًظٕل

 انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(

1-  Text books 

انشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبد فٙ يٕضٕع  -2

 انًمشس

Essential immunology 

Molecular immunology 

Cellular immunology 

Journal of immunology 

Journal of clinical immunology 

American journal of immunology 

European journal of cellular immunology 

انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  -1

 )انًغالد انؼهًٛخ, انزمبسٚش,... ( 

  Text books 

 انًغالد انؼهًٛخ

 انشعبئم ٔاالطبسٚح

 انًمشسانشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبد فٙ يٕضٕع  انًشاعغ االنٛكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَذ

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ -13

اػذاد خطخ نذساعخ انًُبْظ انؼبنًٛخ انًحذصخ فٙ يٕضٕع انًمشس فٙ انغبيؼبد انؼبنًٛخ يٍ خالل  انشجكخ 

 انذٔنٛخ نهًؼهٕيبد

 


