
  و	� ا����ر

  و	� ا����ر

  

 ���� ا	���م  –����� د��	�  ا	���� ا	������� .١

� ا	��� ا	 .٢��� ��� $�� ا	���#� ا"!�� ��  / ا	�

   (�� ا)#�'� ا� / ر�� ا	���ر .٣

 ا	�ا��  أ/.�ل ا	,+�ر ا	���!� .٤

�46�  ا	345 / ا	��2 .٥ 

٦.  ���(� ٦٠ (ا	.��)(8د ا	��(�ت ا	8را 

 ٢٠١٧/ ١١/ ٧ �Dر�C إ(8اد ھ@ا ا	�?<  .٧

 أھ8اف ا	���ر .٨

وتنظيمها لغرض الوصول إىل اجلسم املختلفة وكيفية بنياا  وأعضاء وأنسجةالذي يعين بدراسة خاليا  األنسجةتعريف الطالب بعلم 

  طبيعة عملها وتوافق وظائفها بالشكل الذي يؤمن استمرار احلياة للحيوان والتفاعل مع البيئة احمليطة به.

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 وط�ا�� ا������ وا����� وا������ ���ر�����ت ا� .٩



  ��6ھ8اف ا	���ا)  - أ
�ض �K درا� (��  اوا	8Iف  إنM	3 �'��  أنھ�  ا)#�'�ا�ND O	�P�	 د�.�ن��QR�Q��2ن  وS	 �TUV	ايا 

 K�Q �#��2� وا	�ظ�5S	ا YQا�� D.�ن 	\ ا	�8رة (�� ا����ب ط���\  أ��اءه(+� وا	�.	 �5��N�	ا \D�#�.� او
 ��ات ا	�� D,8ث (�� ا	�+� او ا	6 `��2�M�	ا �I6�2ء(��\ وTض  إ��ات  وأ�Sبا	��M�	ا b�D �I' ��#و

ا	�� ���Q �I��) 82�D ا	���م ا	��SP، و(�� ذ	b �6ن  ا)�سا	��2S  ا)#�'�وط�ق ���	'�K� 3�'� ��� �I ��دة 
، و�K ا	��5�N ا	����� ا	+�ور�� 	8را� ��دة ا	�5���	���� و(U$� ا	��2Sن �Q	�ظ�g�I� �5 ا)#�'�� (�� درا

 �Iى��iا)#�'� أ ��ور�� 	8را� (��  �6ن دراj �k�ID �S��D ����	اضا��Rات  ا��M�	�Q �ا	@ي ��2
 .او ��Uiه ا	K) �'D�2 ا	��ض أ#�'�\او  أ(+� \ا	��2S#�� وا	�ظ���5 	�'�� او 

�ر.ا	�Q �?�N	 ��ا	��IراDا)ھ8اف   -ب ��  
��� K��,D $8رة ا	�P	O (��  – ١ب �  Observation)  (ا��

  Imitation التقليد والمحاكاة :أن ����� ����5   - ٢ب 

 Experimentation التجريبأن ����� أ��ب    - ٣ب 

 ط�ا l ا	����� وا	����      

�ة   وا�8Nام ا	��Sرة وا"	��ء . -j�,�	ا 

 ا	��وض ا	���j,�� ( ا"���#� �Q	��PPNت وا	�4ر وا"U6م ا	�������)  -

 ا	��m$�2 ا	��5(���  -

- �D@ا	ا �����	ا  
 

 ط�ا l ا	�����      

-  �����,Dو ��I5/ ة� ا�S�iرات �4$

- � ا(8اد ��Dر�

 ا�S�iرات (����  -

-  ����Q ت�Sوا� 

�ى  -iط�ت أ�m#ھ��ت و��� 

  ا)ھ8اف ا	��8ا#�� وا	�����  -ج
    ����D  Receiving ا	�P	O (�� ا"���Sل ( ا	��3S/ ا"�Uم ) -١ج

� $8رة ا	�P	O (��   -٢ج��PD�Q�'�  Responding ا"
     Valuing (�Pء $��� )إأن ���.K ا	�P	K� O ا	����� (  -٣ج

  Organization ا	�2~�� ا	����K��,D $8رات ا	�P	O (��   - ٤ج   
 . DCharacterization by Value.��3 ا	���� �� ��ك ا	5�د ( إ(�Pء �\ /��4N )  -٥ج
 ط�ا�� ا������ وا�����     

-  .( ��$� ا��اء �6�2��ت (����  ����� ( 6�د�� أو 6

- . �S�P	ا(8اد ا K� ات�j�,� ��~2D 

-  . ��)�PD 3�) ت�)��� K��.D 

 ا	����� .ا	�!Uت  -

 ط�ا�� ا������    

  
-  ( ����8�D دات�I/ ، O�� ) � ��4ND ��ا 

6� b�D ا	�m2ط�ت  - \Dر���m� ��) O	�P	ا ����D K� ء�� ��4ND 

-  �S�P	ء ا���ض ?�ر و#����ت و ا�	  ���4ND �.�ن 6� ا	��� ا	���� أو 6� ا	��$� ا"	.��و#



  

. K�� ا	����

4� ).ا	��ھ���� ا	���� و ا	��Iرات - د Nm	ر ا�P�	ظ�< وا��	ا ���Q��Q ������	ى ا�i(رات ا�I�	ا ) �	��2�	ا  
�ي  -١د��� وا	�,I5m	ا?3 ا��	رات ا�I� O	�P	ا ����D  
�ا�` ا	����� ا	�N?�  -٢دS	وا �#��8Nام ا	,��ب وا"#���  �V�8,	.�����2 ا�	8ام ا"دوات اN�ا

  �Q(8اد ا	���ر�� وا	'8اول وا"/.�ل وا	��وض . 
6��l (�3 . -٣د K�j �  mD'�� ا	�P	O (�� ا	��3 ا	'��(
 ���2D $8رات ا	�P	O (�� ا"��5دة ا	�K� ��V ا	�$� ( ادارة ا	�$� ) . -٤د



 .-�� ا����ر .١٠

ا	��( ا)�Sع
 ات

�Q��P�	ا ����	ت ا���N�  !8ة / أو�	ا �ا
 ا	���jع

 ط���� ا	����� ط���� ا	�����

١ 

 األنسجةبعلم تعريف الطالب  ٢

يعين بدراسة خاليا  الذي

وأنسجة وأعضاء اجلسم 

  املختلفة

Histology review   

٢ ٢ 

الظهارية  باألنسجةتعريف الطالب 

اخلارجية والداخلية  لألسطحاملكونة 

 للجسم

Epithelial tissue   

٢ ٣ 

الضامة  باألنسجة تعريف الطالب

والساندة من حيث الشكل واملوقع 

  والرتكيب

Connective tissue   

٢ ٤ 

بالرتكيب النسيجي  تعريف الطالب

الضامة املتخصصة (  لألنسجة

 الغضروف، العظم، الدم)

Cartilage, Bone, 

and Blood 

  

٢ ٥ 

الرتكيب النسيجي تعريف الطالب ب

املسؤولة عن حركة العضالت  ألنواع

اجلسم ككل وحركة العديد من 

 االجزاء ذات العالقة

Muscles tissue   

٢ ٦ 
تعريف الطالب بالرتكيب النسيجي 

 للخلية العصبية ووظائفها

Nervous tissue   

٢ ٧ 

رتكيب النسيجي تعريف الطالب بال

 للجهاز الوعائي القليب

Cardiovascular  

system 

  

٢ ٨ 
نصف الفصل اختبار  Midterm exam   

٢ ٩ 

تعريف الطالب بوصف الرتكيب 

  اجلهاز التنفسي ألعضاءالنسيجي 

Respiratory  

system 

  

٢ ١٠ 
تعريف الطالب بوصف الرتكيب 

  .اجلهاز اهلضمي ألعضاءالنسيجي 

Digestive  system   

٢ ١١ 
تعريف الطالب بوصف الرتكيب 

  اجلهاز البويل. ألعضاءالنسيجي 

Urinary system    
 



 ا�0-�� ا��/���  .١١

١ �Q��P�	رة ا�  ـ ا	.�O ا	��
Text book of veterinary histology by Samuelson 20١٢  
   

٢ ���� �   (ا	��4در)  ـ ا	��ا�� ا	
Text book of veterinary histology by Dellmann & Brown 
2007  

  

                �IQ �?�� �اـ ا	.�O وا	��ا�� ا	�
 ) ....، � ) ا	�'Uت ا	����� ، ا	���ر�

 - Cooper GM. The Cell: A Molecular Approach. 2nd 
edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2000. 
Mitochondria. Available 
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9896/ 

 

 ��#�ب ـ ا	��ا�� ا"	.��و#��، ��ا$� ا"#�
....  

 

Review - David J Pagliarini, Jared Rutter Hallmarks of 
a new era in mitochondrial biochemistry. Genes Dev.: 
2013, 27(24);2615-27 PubMed 24352419 

  

 AB �AC@?� ا����ر ا�<را=>  .١٢

 -  ����SP�	8ا��ت اN�Rل ا�'� �5�دات ا	��D ±�,Q `I2ا�O ا	��Pرات 6� ���PD�'�#²	  ���2D 3أ� K�
  ��k�Q ���8ا�� .

- . �T8,��� ³8ر�D l ا�  ا(���د ط
�ا�ID ا	���ا��� .  -Si K� �5دة�� �PDرا 6� ھ@ا ا	�'�ل وا"V�"8ول ا	رب ا�'D ��) عUا"ط  
���ت.  -P5	����	�'� �6 �44N�� ات�S�N� ء�m#3 (�� ا��	ا  

 

 

٢ ١٢ 

تعريف الطالب بوصف الرتكيب 

اجلهاز التناسلي  ألعضاءالنسيجي 

.األنثوي  

Female 

Reproductive 

system 

  

٢ ١٣ 

تعريف الطالب بوصف الرتكيب 

اجلهاز التناسلي  ألعضاءالنسيجي 

 الذكري.

Male 

Reproductive 

system 

  

٢ ١٤ 
تعريف الطالب بوصف الرتكيب 

.للغدد الصم ووظائفهاالنسيجي   

Endocrine system   

    Final Examination االمتحان ائي ٢ ١٥


