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 ((انغُٕٚت انخطت انخذسٚغٛت  اعخًاسة)) 

ػباط ػبذ اهلل يحًذ .د.أ  :انخذسٚغٙ اعى

Email:abbas-abdull@yahoo.com َٙٔانبشٚذ االنكخش :

 :اعى انًادة cell biologyبإٚنٕجٛت انخهٛت 

اًٚاٌ اعًاػٛم جباس   :يقشسانفصم

. انخالٚا بذائٛت انُٕاة انخؼشف ػهٗ انخشكٛب انذقٛق نهخالٚا انحٛت َباحٛت ٔحٕٛاَٛت ٔ : ةاْذاف انًاد

ومعرفت مختلف القصباث الساٌتىبالزمٍت والنىاة واالغشٍت , دراست الخالٌا بذائٍت وحقٍقٍت النىاة 
ونحىراتها والتاكٍذ على الجانب التركٍبً والىضٍفً للقصباث الخلىٌت ةاعطاء مبادئ اولٍت عن 

. الهنذست الىراثٍت 
: ةادانخفاصٛم االعاعّٛ نهى

انجايؼت /ٔصاسة انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ , بإٚنٕجٛت انخهٛت ( 2009)ػباط ػبذ اهلل , انجاَبٙ 

. انخكُهٕجٛت 
: ةانكخب انًُٓجٙ

Cooper,G(1997) the cell-asm press. Sinauer associates ins. Usa 

Karp. G(1984) cell biology .2
nd

 ed .Mc graw. Hill book comp. 
: ةيصادس انخاسجٙال

االيخحاٌ انُٓائٙ  انًخخبشاث  انفصم انذساعٙ  انفصم االٔل حانفصم انثاَٙ
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 األٔلانفصم انذساعٙ  – األعبٕػٙجذٔل انذسٔط 

ةانًادِ انُظش٘ ة٘لانًادِ انؼى انًالحظاث  انخاسٚخ 

ع
ٕ
عب

ال
 ا

اسشاداث يخخبشٚت   . مقذمت فً علم باٌىلىجٍت الخلٍت
 األعبٕع األٔل

1 

انًجاْش   . ػالقت بإٚنٕجٛت انخهٛت بانؼهٕو االخشٖ   2 األعبٕع انثاَٙ

انًشكب , انًجٓش انبغٛط  . انًجاْش ٔإَاػٓا   3 األعبٕع انثانث

إَاع انًجاْش   . انًجاْش ٔإَاػٓا   4 األعبٕع انشابغ

يغخقطب انًجٓش ال  . خالٚا بذائٛت انُٕاة   5 األعبٕع انخايظ

انًجٓش االنكخشَٔٙ   خالٚا حقٛقٛت انُٕاة   6 األعبٕع انغادط

إَاع انخالٚا  

 
انفاٚشٔعاث   7 األعبٕع انغابغ

إَاع انخالٚا ٔاالَغجت  

انُباحٛت ٔانحٕٛاَٛت 

. انخشكٛب انكًٛٛأ٘ نهخهٛت   8 األعبٕع انثايٍ

انًٕاد غٛش انحٛت     9 األعبٕع انخاعغ

دساعت ٔانكشف ػٍ انًكَٕاث  

انكًٛٛأٚت نهخالٚا انًاء 

. انًشكباث انكًٛٛأٚت انؼضٕٚت  10 نؼاششا األعبٕع

. انبشٔحُٛاث , انكاسبْٕٛذساث    نحاد٘ ا األعبٕع

 ػشش

11 

ايالح   االَضًٚاث , انشحٕو   12 نثاَٙ ػششا األعبٕع

انبشٔحُٛاث, انكشبْٕٛذساث   . ث االٚضٛت انفؼانٛا   13 نثانث ػششا األعبٕع

االَضًٚاث ٔانشحٕو   . انجذاس انخهٕ٘   14 انشابغ ػشش األعبٕع

اجشاء ايخحاٌ َصف انغُت    األعبٕع انخايظ 

 ػشش

15 

 ػطهت َصف انغُت
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 انفصم انذساعٙ انثاَٙ – جذٔل انذسٔط االعبٕػٙ

 

انًالحظ

 اث
ةانًادِ انُظش٘ ة٘لانًادِ انؼى  انخاسٚخ 

ع
ٕ
عب

ال
 ا

. دساعت انغشاء انبالصيٙ   انغشاء انبالصيٙ 
ل         األو األسبىع  

1 

انًاٚخٕكَٕذسٚا   االجغاو   2 الثانً األسبىع

انبالعخٛذاث إَاػٓا   . انًاٚخٕكَٕذسٚا   3 لثالثا األسبىع

انشبكت االَذٔبالصيٛت   انبالعخٛذاث   4 لرابعا األسبىع

جٓاص كٕنجٙ   انشبكت االَذٔبالصيٛت   5 لخامسا األسبىع

انُٕاة   جٓاص كٕنجٙ   6 لسادسا األسبىع

غٛش )االَقغاياث انخهٕٚت  

( يباشش

انشادٕٚعٕياث   7 لسابعا األسبىع

جزٔس انبصم   بُاء انبشٔحٍٛ   8 لثامنا األسبىع

االَقغاو االخخضانٙ  

فٙ انكائُاث انحٕٛاَٛت 

انُٕاة   9 تاسعال األسبىع

االَقغاو االخخضانٙ فٙ  

انكائُاث انُباحٛت 

( غٛش يباشش)االَقغاياث انخهٕٚت   10 عاشرال األسبىع

حبوب الطلع  

واالخصاب 
االَقغاو االخخضانٙ   11 لحادي عشرا األسبىع

يُاقشت   . ػًم انجٍٛ   12 ي عشرثانال األسبىع

اجشاء ايخحاَاث َٓاٚت انؼاو  

انذساعٙ 

. انُٓذعّ انٕساثٛت   13 لثالث عشرا األسبىع

. انُٓذعّ انٕساثٛت     14 لرابع عشرا األسبىع

. انُٓذعّ انٕساثٛت    الخامس عشر األسبىع  15 

. اجشاء االيخحاَاث    السادس عشر األسبىع  16 
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