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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر

 

 عبِؼخ رىشَذ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 ػٍىَ اٌؾُبح / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 ػٍُ االٔغغخ اٌؾُىأُخ

 ثىٍىسَىط اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 عٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 فصٍٍ

 ال َىعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ال َىعذ شاد اٌخبسعُخ األخشي اٌّؤص .7

 28/11/2116 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

ٌغشض  ػٍىَ اٌؾُبحاػذاد اٌّالوبد اٌؼٍُّخ  وإٌىػُخ اٌّزخصصخ فٍ ِغبي  .1

 االسرمبء ثبٌىالغ اٌزؼٍٍُّ فٍ اٌجٍذ
وٌ ثبٌىبدس اٌّزخصص ِٓ رواٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّ  سفذ وصاسح اٌصؾخ .2

 ػٍىَ اٌؾُبحاٌىفبءح فٍ ِغبي 
 َؼضص اٌجشٔبِظ فهّب وادساوب وافُب وواعؼب ٌٍفىش واٌضمبفخ ػبِخ .3

اٌزؾٍٍُُخ ػًٍ ِغزىَبد  اٌجؾش اٌؼٍٍّ واٌّؼشفخ اٌؼٍُّخرؼٍُُ اٌطٍجخ ِهبساد  .4

 .ً اؽذس ِب رىصً اٌُه اٌؼٍُ اٌؾذَش فٍ ِغبي ػٍىَ اٌؾُبحثبٌشعىع اٌ
الي رضوَذ اٌطٍجخ ثزؼٍُُ ػبٌٍ اٌغىدح ِٓ خالي َخذَ اٌجشٔبِظ اٌغبِؼخ ِٓ خ .5

ِٓ ِغزغذاد ػًٍ اٌصؼُذ إٌظشٌ  ع ػًٍ اؽذس ِب أزغه اٌجؾش اٌؼٍٍّاالطال

 واٌزؾٍٍٍُ .
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 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
واعبٌُت اٌجؾش اٌؼٍٍّ اٌؾذَضخ وِؼشفخ اؽذس  اٌّؼشفٍلذسح اٌطٍجخ ػًٍ اٌزُُّض واالدسان    -1أ

    ِبرىصً اٌُه اٌجؾش اٌؼٍٍّ .

 ارا أخشطىا فٍ ِغبي اٌزؼٍُُ وس اٌطٍجخ فٍ ِغبي اٌزطىَش اٌؼٍٍّاٌزخطُظ اٌّغزمجٍٍ ٌزفؼًُ د -2أ

 وبفخ ُغُخ ٌٍّغبالد واٌّغزىَبد اٌؼٍُّخرضوَذ اٌطٍجخ ثّؼشفخ اٌّجبدئ اٌشئ -3أ
ٌزمُٕبد اٌؾذَضخ فٍ دساعخ ػٍُ االٔغغخ اٌؾُىأُخ واٌطشق االعبعُخ ٌٍزُُّض ثُٓ ثبرؼشَف اٌطٍجخ  -4أ

  إٌغظ اٌّخزٍفخ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

واٌؾُىاْ  اْ َىىْ اٌطبٌت لبدسا ػًٍ رُُّض إٌغظ اٌّخزٍفخ فٍ عغُ االٔغبْ ثصىسح خبصخ– 1ة 

 ثصىسح ػبِخ

 ػذاد ثؾىس ٔظشَخ وػٍُّخ ػٓ ػٍُ االٔغغخػًٍ ا اْ َىىْ اٌطبٌت لبدسا – 2ة 

االعبٌُت اٌؾذَضخ واٌّزطىسح فٍ  ال ثذ اْ َىىْ ٌٍطبٌت ِهبساد ػٍُّخ وػٍُّخ ػبٌُخ العزؼّبي  - 3ة 

 .اػذاد ششائؼ ٔغُغُخ ورُُّضهب ووصف ورُُّض االٔغغخ 

 
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اعزخذاَ وعبئً اَضبػ اٌىزشؤُخ .1
 طشَمخ إٌّبلشخ فٍ اٌذسطاعزخذاَ  .2
اعزخذاَ اعٍىة ؽً اٌّشىالد فٍ رؼٍُُ اٌّهبساد االعبعُخ واٌزؾصُالد  .3

 اٌّؼشفُخ
 اعٕبد اٌطٍجخ ثبٌىاعجبد اٌّىزىثخ واٌّمشوءح .4
 رىٍُف اٌطٍجخ ثؼًّ اٌجؾىس  .5

 
 طشائك اٌزمُُُ      

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌُىُِخ واٌشهشَخ .1
 زىثخ ( اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ) اٌشفىَخ ، و اٌّى .2
رىٍُف اٌطٍجخ ثبٌجؾش ػٓ اٌّؼٍىِخ ِٓ ِصبدسهب  .3

 االصٍُخ.
 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ط

 اعزؼذاد االعبرزح ثبػطبء وبفخ اٌّؼٍىِبد ٌٍطبٌت ورىعُهه -1ط         

 ِمجىٌخ اوبدَُّب ِٓ لجً اٌطبٌت وػٍُّخ أزبط اػّبي وزبثُخ-2ط

ٍ ِغ ضشوسح اٌؼًّ ثّغؤوٌُخ وثصىسح اخاللُخ ػٕذ رٕفُز اٌؼًّ ثصىسح رفبػٍُخ فٍ اٌصف اٌغبِؼ-3ط

 اٌّشبسَغ اٌفشدَخ واٌغّبػُخ

 .أٌ فٍ االساء وإٌظشَبد واٌفشضُبد اٌؼٍُّخاٌؼًّ ػًٍ رشغُغ اٌطبٌت الثذاء اٌش -4ط   
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     
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 رىٍُف اٌطٍجخ ثبٌؼًّ ػًٍ رمذَُ اٌّهبَ اٌّىوٍخ اٌُهُ ٌزشىًُ ِغبُِغ  .1
 ىٍُف اٌطٍجخ ثبعزخذاَ اٌّصبدس اٌّىزجُخ اٌؾذَضخر .2
 اٌّهبساد اٌؼٍُّخ فٍ رُّض ِخزٍف االٔغغخ اٌؾُىأُخ اٌزشوُض ػًٍ .3
واٌجؾش ػٓ االعجبة واٌّغججبد  وعىد اٌّىزجبد واٌؾبعىة ٌزؾفُض اٌطٍجخ ػًٍ اٌىزبثخ واٌزمصٍ .4

 اٌؼٍُّخ
 اعٕبد اٌطٍجخ ٌٍزمصٍ ِٓ خالي االٔزشُٔذ واٌّغالد اٌؼٍُّخ .5

 
 طشائك اٌزمُُُ    

 اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ) اٌشفىَخ واٌّىزىثخ (  .1
 االِزؾبٔبد .2

 
 

 

 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 رغٍُُ اٌؼًّ واٌىاعجبد ثبٌىلذ اٌّؾذد وثشىً ِمجىي .1 -1د

 ٓ واٌؼًّ وفشَكِهبساد اٌزىاصً ِغ االخشَ .ـ2د

 ؼٍُّخ اٌشبئؼخ ورغٕجهب فٍ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍٍّرىشاس االخطبء اٌ ِؾبوٌخ ػذَ .ـ3د 

 اعزخذاَ االٔزشُٔذ واٌجؾش ػٓ طشَمخ ٌٍزؼٍُُ واعزخذاَ اؽذس اٌطشقـ 4د 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

بلشخ ثُٓ االعزبر واٌطالة وثُٓ اٌطالة رطىَش اٌزاد ِٓ خالي اصبسح إٌمبػ ورجبدي االساء فبٌزفبػً ػجش إٌّ

أفغهُ ، وَشىً رٌه اداح لىَخ وِّب َزُؼ اعزؼّبي ػٍُّخ اٌزفىُش فٍ ِىاعهخ طشائك رفىُش اخشي عىاء رؼٍك 

رٌه ثبٌشىً اَ ثبٌّضّىْ ، فؼًٍ اٌّذسط اْ َفززؼ دسعه ثبصبسح االعئٍخ أو ػشض ِشىٍخ ٌزؤدٌ اًٌ رجبدي 

 ػبد اٌصغُشح واٌىجُشحاٌؾىاس واالساء داخً اٌّغّى

 

 

 

 
 طشائك اٌزمُُُ          

َّىٓ رمُُّهب ِٓ خالي وضغ ِؼُبس ٌالعىثخ اٌصؾُؾخ وِمبسٔخ ٔزبئظ اعىثخ اٌطالة ِغ ّٔىرط اعىثخ  .1

 ِؼذ ِغجمب
فٍ االٔغبص ِٓ خالي اػطبء االخزجبساد اٌزٍ رمُظ  اعشاء اخزجبساد رؼٍُُّخ ٌمُبط ِغزىي فهُ اٌطٍجخ  .2

 اٌّزؼذد ِغزىَبد اٌفهُ

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق سِض اٌّمشس أو اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساعُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      
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 اعجىػُب 3 اعجىػُب 2 ٔغغخ اٌؾُىأُخػٍُ اال  اٌضبٌضخ

     

 
 

 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

 عميق لتفريق كل نسيج عن االخرفهم ومتييز البد ان يكون لدى الطالب  .1

 مهارات عالية يف استخدام طرق التفريق االساسيةال بد ان يكون لدى الطالب  .2

 ال بد ان يكون لدى الطالب روح للتعاون والعمل كفريق .3

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

 التعليم العايل والبحث العلمي ) القبول املركزي ( اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة .1

 ( هادة االعدادية ) العلميان يكون الطالب حاصال على ش .2

 ان يكون الطالب الئقا طبيا للتخصص املتقدم اليه .3
 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 www.mohesr.gov.iqوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 رئاسة جامعة تكريت
 علومعمادة كلية ال

 

http://www.mohesr.gov.iq/
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 رٌأم اختُا
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

سجت النعلن ا  2116ــ  2115

 الحُىانُت
                 اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ رىشَذ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 ػٍىَ اٌؾُبح    ّشوض/ اٌ ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

 الٔغغخ اٌؾُىأُخػٍُ ا اعُ / سِض اٌّمشس .3

 وػٍٍّ ٔظشٌ أشىبي اٌؾضىس اٌّزبؽخ .4

 فصٍٍ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 31 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 28/11/2116  ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 لغرض االرتقاء بالواقع التعليمي يف البلد حلياةعلوم اة املتخصصة يف جمال اعداد املالكات العلمية  والنوعي .1

 علوم احلياةكفاءة يف جمال بالكادر املتخصص من ذوي ال صحة ووزارة التعليم العايل والبحث العلميرفد وزارة ال .2

 يعزز الربنامج فهما وادراكا وافيا وواسعا للفكر والثقافة عامة .3

علم يف جمال  لعلم احلديث احدث ما توصل اليه امستويات التحليلية بالرجوع اىل تعليم الطلبة مهارات كتابية وحمادثة على .4
 .االنسجة احليوانية وطرق البحث فيها

من بحث العلمي على احدث ما انتجه ال خيدم الربنامج اجلامعة من خالل تزويد الطلبة بتعليم عايل اجلودة من خالل االطالع .5
 . والعملي يليمستجدات على الصعيد النظري والتحل

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسبد اٌِخشع .11
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  هذاف اٌّؼشفُخ األ -أ
واٌطشق اٌؼٍُّخ ئ اٌؼبِخ لذسح اٌطٍجخ ػًٍ اٌزُُّض واالدسان اٌّؼشفٍ ٌزشخُص إٌظشَبد واٌّجبد   --1أ

    اعخ ػٍُ االٔغغخ اٌؾُىأُخفٍ دس

 ارا أخشطىا فٍ ِغبي اٌزؼٍُُ ؼٍٍٍّ ِغبي اٌزطىَش اٌوس اٌطٍجخ فاٌزخطُظ اٌّغزمجٍٍ ٌزفؼًُ د -2أ

 وبفخ ؼٍُّخ واٌؼٍُّخ ُغُخ ٌٍّغبالد واٌّغزىَبد اٌرضوَذ اٌطٍجخ ثّؼشفخ اٌّجبدئ اٌشئ -3أ

 ػٍُ االٔغغخ اٌؾُىأُخرؼشَف اٌطٍجخ ثبٌزمُٕبد اٌؾذَضخ فٍ دساعخ  -4أ

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ُخاٌّهبساراألهذاف   -ة 

 اٌؼٍُّخ فٍ ِغبي ػٍُ االٔغغخ اٌؾُىأُخ َبد واالرغبهبدٕظشِٕبلشخ اٌ - 1ة

 ػٍُ االٔغغخ فٍ وػٍُّخ اْ َىىْ اٌطبٌت لبدسا ػًٍ اػذاد ثؾىس ٔظشَخ  – 2ة 

ووصف ورؾًٍُ  ػٍُ االٔغغخ اٌؾُىأُخشَخ ػبٌُخ العزؼّبي ال ثذ اْ َىىْ ٌٍطبٌت ِهبساد فى  - 3ة 

 .ثؼضهب ٕظشَبد اٌّزؼٍمخ فُه ورُُّض االٔغغخ ػٓاٌ

  
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

رطىَش اٌزاد ِٓ خالي اصبسح إٌمبػ ورجبدي االساء فبٌزفبػً ػجش إٌّبلشخ ثُٓ االعزبر واٌطالة وثُٓ 

اٌطالة أفغهُ ، وَشىً رٌه اداح لىَخ وِّب َزُؼ اعزؼّبي ػٍُّخ اٌزفىُش فٍ ِىاعهخ طشائك رفىُش اخشي 

ّضّىْ ، فؼًٍ اٌّذسط اْ َفززؼ دسعه ثبصبسح االعئٍخ أو ػشض ِشىٍخ عىاء رؼٍك رٌه ثبٌشىً اَ ثبٌ

 ٌزؤدٌ اًٌ رجبدي اٌؾىاس واالساء داخً اٌّغّىػبد اٌصغُشح واٌىجُشح
 طشائك اٌزمُُُ      

َّىٓ رمُُّهب ِٓ خالي وضغ ِؼُبس ٌالعىثخ اٌصؾُؾخ وِمبسٔخ ٔزبئظ اعىثخ اٌطالة ِغ ّٔىرط اعىثخ  .1

 ِؼذ ِغجمب

ء اخزجبساد رؼٍُُّخ ٌمُبط ِغزىي فهُ اٌطٍجخ  فٍ االٔغبص ِٓ خالي اػطبء االخزجبساد اٌزٍ رمُظ اعشا .2

 ِغزىَبد اٌفهُ اٌّزؼذد
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

 اعزؼذاد االعبرزح ثبػطبء وبفخ اٌّؼٍىِبد ٌٍطبٌت ورىعُهه --1ط

 لجً اٌطبٌتِمجىٌخ اوبدَُّب ِٓ وػٍُّخ  ػٍُّخ أزبط اػّبي وزبثُخ-2ط

اٌؼًّ ثصىسح رفبػٍُخ فٍ اٌصف اٌغبِؼٍ ِغ ضشوسح اٌؼًّ ثّغؤوٌُخ وثصىسح اخاللُخ ػٕذ رٕفُز -3ط

 اٌّشبسَغ اٌفشدَخ واٌغّبػُخ

  اٌؾذَضخ ؼٍُّخثذاء اٌشأٌ فٍ االرغبهبد اٌاٌؼًّ ػًٍ رشغُغ اٌطبٌت ال -4ط   

  
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 زشؤُخاعزخذاَ وعبئً اَضبػ اٌى .1

 اعزخذاَ طشَمخ إٌّبلشخ فٍ اٌذسط .2

 اعزخذاَ اعٍىة ؽً اٌّشىالد فٍ رؼٍُُ اٌّهبساد االعبعُخ واٌزؾصُالد اٌّؼشفُخ .3

 اعٕبد اٌطٍجخ ثبٌىاعجبد اٌّىزىثخ واٌّمشوءح .4

 رىٍُف اٌطٍجخ ثؼًّ اٌجؾىس .5
 طشائك اٌزمُُُ    

 

صؾُؾخ وِمبسٔخ ٔزبئظ اعىثخ اٌطالة ِغ ّٔىرط اعىثخ َّىٓ رمُُّهب ِٓ خالي وضغ ِؼُبس ٌالعىثخ اٌ .1

 ِؼذ ِغجمب

اعشاء اخزجبساد رؼٍُُّخ ٌمُبط ِغزىي فهُ اٌطٍجخ  فٍ االٔغبص ِٓ خالي اػطبء االخزجبساد اٌزٍ رمُظ  .2
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 ِغزىَبد اٌفهُ اٌّزؼذد

 

 
 زىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ (.إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌاٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبساد -د 

 ثؼٍُ االٔغغخ اٌؾُىأُخ وأىاع االٔغغخ وً ػًٍ ؽذافهُ ػُّك الثذ اْ َىىْ ٌذي اٌطبٌت  .1 -1د

 واٌزفشَك ثُٓ االٔغغخ اٌّخزٍفخٌت ِهبساد ػبٌُخ فٍ اعزخذاَ ال ثذ اْ َىىْ ٌذي اٌطب -2د

 وفشَك  ال ثذ اْ َىىْ ٌذي اٌطبٌت سوػ ٌٍزؼبوْ واٌؼًّـ  3د 
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 نُت الوقررب .11

هخرجاث التعلن  الساعاث األسبىع

 الوطلىبت

اسن الىحذة / أو 

 الوىضىع
 طرَقت التقُُن طرَقت التعلُن

تشرين األول 
0 

عملي3نظري 6 مقدمة عن علم االنسجة   
 الحيوانية

الطريقةالقياسية 
 ، طريقة النص 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

تشرين األول 
6 

عملي3نظري 6 هارية المغطية االنسجة الظ  
 والمبطنة

الطريقة القياسية 
 ، طريقة النص 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

تشرين االول 
3 

االنسجة الظهارية المغطية   عملي3نظري 6
 والمبطنة

الطريقة القياسية 
 ، طريقة النص 

األداء الصفي 
  واالمتحانات

تشرين األول 
4 

النص ،  طريقة الغدية االنسجة الظهارية   عملي3نظري 6
 الطريقة القياسية

األداء الصفي 
 واالمتحانات

تشرين الثاني 
0 

الغديةاالنسجة الظهارية   عملي3نظري 6 طريقة النص ،  
 الطريقة القياسية 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

تشرين الثاني 
6 

االنسجة الضامة بصورة   عملي3نظري 6
 عامة  

األداء الصفي  الطريقة القياسية 
اتواالمتحان   

تشرين الثاني 
3 

االنسجة الضامة )انواع   عملي3نظري 6
 الخاليا الضامة(

األداء الصفي  الطريقة القياسية 
  واالمتحانات

تشرين الثاني 
4 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  االصليةاالنسجة الضامة   عملي3نظري 6
  واالمتحانات

كانون األول 
0 

الطريقة القياسية  صليةاالاالنسجة الضامة   عملي3نظري 6
 وطريقة النص 

األداء الصفي 
  واالمتحانات

كانون األول 
 6  

االنسجة الضامة   عملي3نظري 6
 المتخصصة

األداء الصفي  الطريقة القياسية 
  واالمتحانات

كانون 
  3األول

االنسجة الضامة   عملي3نظري 6
 المتخصصة

طريقة النص 
والطريقة 
 القياسية 

األداء الصفي 
المتحاناتوا   

كانون األول 
4 

االنسجة الضامة   عملي3نظري 6
 المتخصصة

طريقة النص 
والطريقة 
 القياسية 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

كانون الثاني 
0  

طريقة النص و  النسج العضلية  عملي3نظري 6
الطريقة 
 االستنباطية 

األداء الصفي 
 واالمتحانات



  
 11الصفحت 

 
  

 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .12

 د.كواكب عبدالقادر املختار/  2,ج1ج علم النسج  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1
 كيم الراويد.عبد احل

 مبادئ علم االنسجة / محيد امحد احلاج
 Basic  histology (Junqueira, L. C. and - )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ 2

Cameira. J,. (2005). 
-Text book of veterinary histology (Dellmann 
and Brown, third edition, 1987). 

 
               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
  -Assiut Veterinary Medicine Journal 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
 -Acta Anatomica. 

-Embryologia and Histologia 
/ arabic www.jarir.com - 

 

 ش اٌّمشس اٌذساعٍ خطخ رطىَ .13

   

ٔصُجب اوجش ٔظشا  ؾى اوضش شّىٌُخ  واْ َؼطً ػٍُ االٔغغخ اٌؾُىأُخٔطّؼ اْ َىىْ اٌّمشس اٌذساعٍ ػًٍ ٔ

خ ُٓ ورٌه ٌٍؾبعخ اٌّبعخ اًٌ االطالع وِىاوجالٔه ِشرجظ ثؼٍُ االِشاض واْ َذسط ػًٍ ِذي فصٍُٓ ِززبٌُ

 فٍ اٌؼبٌُ. اؽذس إٌّبهظ واٌزطىساد اٌؼٍُّخ

 

 

 
 

كانون الثاني 
6 

النسج العضليةانواع   عملي3نظري 6 طريقة النص  
والطريقة 
 القياسية 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

كانون الثاني 
3  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  النسج العصبية  عملي3نظري 6
  واالمتحانات

http://www.jarir.com/

