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 .1 الكلیة الطب

 2. القسم نسجةواأل التشریح

 .3 )بالعربیة( العلمیة الدرجة اسم نسجةاأل وعلم التشریح يف الماجستیر

 and Anatomy in Master’s
Histology 4 )باإلنجلیزیة( العلمیة الدرجة اسم. 

 .5 المسار رسالة
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 رسالة

 
 :عامة وشروط أحكام : أوال

 
  .النافذة العلیا الدراسات برامج تعلیمات مع الخطة تتفق .1
 :قبولھا یمكن التي التخصصات .2

 سنان.األ طب والجراحة،بكالوریوس الطب بكالوریوس :األولى األولویة -
 

 ............................یوجد ال..... -: خاصة شروط :ثانیاً 
 

 :یلي كما موزعة معتمدة ساعة )33( من الخطة ھذه مواد تتكون :ثالثاً 
 

  :یلي كما معتمدة ساعات )15  ( إجباریة مواد .1

 الساعات المادة اسم المادة رقم
 المعتمدة

 المتطلب عملي نظري
 السابق

 - 1 2 3 والسفلي العلوي الطرف تشریح 0502715

 - 1 2 3 والحوض والبطن الصدر تشریح 0502716

 - 1 2 3 والعنق الرأس تشریح 0502718

 - 1 2 3 العصبي الجھاز تشریح 0502719
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  - 3 3 خالقیاتھأو العلمي البحث سالیبأ رقم جدید

 

 :یلي مما اختیارھا یتم معتمدة ساعات )9( :اختیاریة مواد .2

 الساعات المادة اسم المادة رقم
 المعتمدة

 المتطلب عملي نظري
 السابق

 - - 3 3 تشخیصیة جزیئیة بیولوجیا 0544723

 - - 3 3 الخلویة الجزیئیة الفسیولوجیا 0502723

 - - 3 3 الخلیة علم 0304781

 - - 3 3 الحیوي اإلحصاء 0301737

 - - 3 3 العامة الصحة وقوانین الصحیة السیاسات 0505707

 - - 3 3 األمراض علم 0504718

  - 3 3 الفسیولوجیا في خاصة مواضیع 0502722

 - 1 2 3 المتقدم الجنین علم 0502717

  1 2 3 المتقدم الجھازي األنسجة علم 0502720

 

 ).0502799( ورقمھا معتمدة ساعة )9(جامعیة رسالة .3
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 .1 الكلیة الطب

 2. القسم واألنسجة التشریح

 .3 )بالعربیة( العلمیة الدرجة اسم األنسجة وعلم التشریح في الماجستیر

 and Anatomy in Master’s
Histology 4 )باإلنجلیزیة( العلمیة الدرجة اسم. 

 .5 المسار الشامل

 
 

 شامل/رسالة السنة الكلیة رقم القسم رقم الدرجة التخصص رقم الخطة رقم

الماجستیر 21 
08 

11 05 2018/
2017 

 الشامل

 
 

 :عامة وشروط أحكام : أوال
 

  .النافذة العلیا الدراسات برامج تعلیمات مع الخطة تتفق .1

 :قبولھا یمكن التي التخصصات .2

 .سناناأل طب بكالوریوس والجراحة، الطب  بكالوریوس :األولى األولویة -
 

 ............................یوجد ال..... -: خاصة شروط :ثانیاً 
 

 :یلي كما موزعة معتمدة ساعة )33( من الخطة ھذه مواد تتكون :ثالثاً 
 

  :یلي كما معتمدة ساعات )24(إجباریة مواد .1

 المتطلب عملي نظري المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم
 السابق

 - 1 2 3 والسفلي العلوي الطرف تشریح 0502715

 - 1 2 3 والحوض والبطن الصدر تشریح 0502716

 - 1 2 3 المتقدم الجنین علم 0502717

    3 
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 - 1 2 3 والعنق الرأس تشریح 8050271

 - 1 2 3 العصبي الجھاز تشریح 0502719

  1 2 3 المتقدم الجھازي األنسجة علم 0502720

 - - 3 3 الخلیة علم 0304781

  - 3 3 خالقیاتھأو العلمي البحث سالیبأ جدید رقم

 
  :یلي مما اختیارھا یتم معتمدة ساعات )9( :اختیاریة مواد .2

 الساعات المادة اسم المادة رقم
 المعتمدة

 المتطلب عملي نظري
 السابق

 - - 3 3 تشخیصیة جزیئیة بیولوجیا 0544723

 - - 3 3 الخلویة الجزیئیة الفسیولوجیا 0502723

 - - 3 3 العامة الصحة وقوانین الصحیة السیاسات 0505707

 - - 3 3 األمراض علم 0504718

  - 3 3 الفسیولوجیا في خاصة مواضیع 0502722

 - - 3 3 الحیوي اإلحصاء 0301737

 
 .)۰٥۰۲۷۹۸(ھورقم الشامل االمتحان .3

 

 

 

 

 

    4 
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 الدراسیة الخطة
 الطب كلیة

 األنسجة وعلم التشریح قسم
 األنسجة وعلم التشریح قي الماجستیر برنامج

 والشامل) الرسالة مسار (
 

 األنسجة وعلم التشریح ماجستیر برنامج المواد وصف
 

 عملي) ساعة ۱ , نظري ساعة ۲معتمدة( ساعات ۳  والسفلي العلوي الطرف تشریح  ۰٥۰۲۷۱٥
 المنشأ حیث من والعضالت والمفاصل العظام دراسة وتشمل اإلنسان لجسم السفلي والطرف العلوي للطرف العیني الطبیعي التركیب دراسة

 .والسفلي العلوي الطرف تشریح في العملیة التدریبات على التركیز مع السریریة وتطبیقاتھا الدمویة األوعیة دراسة كذلك والوظیفة والمندغم
 

 عملي) ساعة ۱ , نظري ساعة ۲معتمدة( ساعات ۳                      والحوض والبطن الصدر تشریح       ۰٥۰۲۷۱٦
 وأیضاً  والفقرات الصدري القفص دراسة وتشمل اإلنسان لجسم والعجان والحوض والبطن للصدر الطبیعي التركیب دراسة

 في األحشاء دراسة كذلك المغذي والعصب والوظیفة المندغم المنشأ حیث من والعجان والحوض والبطن للصدر العضالت
 العملیة التدریبات على التركیز مع السریریة وتطبیقاتھا األعصاب دراسة وأیضاً  التركیب حیث من والحوض والبطن الصدر

 .والحوض والبطن الصدر تشریح في
 
 
 

 عملي) ساعة ۱ نظري, ساعة ۲( معتمدة ساعات ۳                                     المتقدم الجنین علم          ۰٥۰۲۷۱۷
 الوالدة قبل تحدث التي التطور مراحل. الطفل والدة وحتى المخصبة البویضة تكون من اإلنسان وتطور أصل دراسة
 علم في البحثیة الجوانب على التركیز وأیضاً  الجنین تطور أثناء تحدث التي الجینیة التشوھات على التركیز مع بعنایة تدرس
 .الجنین

 
 

 عملي) ساعة ۱ , نظري ساعة ۲معتمدة( ساعات ۳                           والعنق الرأس تشریح          ۰٥۰۲۷۱۸
 الرأس عضالت -وتمفصلھا والرقبة الرأس عظام وتشمل اإلنسان جسم من والرقبة للرأس العیني الطبیعي التركیب دراسة

 السریریة وتطبیقاتھا واألعصاب الدمویة األوعیة دراسة وأیضاً  عضلة لكل المغذي والعصب المندغم المنشأ حیث من والرقبة
 .والعنق الرأس مناطق تشریح في العملیة التدریبات على التركیز مع

 
 
 

 عملي) ساعة ۱ , نظري ساعة ۲معتمدة( ساعات ۳                               العصبي الجھاز تشریح      ۰٥۰۲۷۱۹
 العصبي والجھاز ) الشوكي والحبل (الدماغ كزيالمر العصبي للجھاز المتقدم والمجھري العیني الطبیعي التركیب دراسة

 دراسة في الحدیثة والتطورات العملیة التدریبات على التركیز مع السریریة وتطبیقاتھا اإلنسان لجسم وشوكیة) قحفیة أعصاب (الطرفي
 .العصبي الجھاز

 
 

 عملي) ساعة ۱ نظري, ساعة ۲( معتمدة ساعات ۳                            المتقدم ألجھازي األنسجة علم      ۰٥۰۲۷۲۰
 :الجھاز وتشمل المختلفة الجسم أجھزة لجمیع المتقدم الطبیعي المجھري التركیب دراسة
 الذكري التناسلي الجھاز – األنثوي التناسلي الجھاز – الصماء الغدد – الدوري الجھاز – التنفسي الجھاز – الھضمي الجھاز
 العینات ضیرتح في الحدیثة التقنیات استخدام دراسة ومنھا الحدیثة العملیة الجوانب على التركیز مع وأیضاً  البولي الجھاز
 .اإللكتروني والمجھر الضوئي للمجھر

 

    5 
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 معتمدة ساعات 3                                                                                الخلیة علم            ۰۳۰٤۷۸۱

 والوظائف الجزیئي التركیب الخالیا، دراسة في المتبعھ الحدیثة والتكنولوجیا الطرائق ووظائفھا، الخلیة لتركیب الجزیئیة األسس
 طرق وخارجھا، الخلیة سطح تراكیب كالبروتینات الكبیرة الخلویة الجزیئات وتصنیع لخلیة الداخلي التنظیم الخلویة، لألغشیة
 المعلومات وتبادل الخالیا بین اإلیصال

 
 معتمدة ساعات 3                                                    العلمي البحث وأخالقيات أساليب           جدید رقم

 الفرضيات كتابة  كيفية  على الرتكيز وسيتم ، العامة الصحة جمال يف أخالقياته و العلمي البحث مبراحل الطلبة تعريف على املساق هذا يشتمل
 ميدانياً. املفاهيم هذه بتطبيق الطلبة وسيقوم التقرير، وكتابة وحتليلها املعلومات ومجع  أخالقياته  و البحث طرائق إىل باإلضافة واألهداف

 
 

 معتمدة ساعات ۳                                                                   تشخیصیة جزیئیة بیولوجیا       ۰٥۰٤۷۸۱
 في التقنیة التطورات على خاص تركیز مع الجزیئي المستوى على الخلیة داخل تجري التي العملیات دراسة المادة ھذه تتناول
 .الطبي المجال في لتطبیقاتھا أمثلة شرح وأیضاً  الوراثیة الھندسة مجال

 
 

 معتمدة ساعات ۳                                                     الخلویة الجزیئیة الفسیولوجیا        ۰٥۰۲۷۲۳
 على المختلفة الجسم أجھزة عمل میكانیكیة في تبحث والتي المتقدمة الخلویة الجزیئیة الفسیولوجیة للطالب المساق ھذا یقدم

 بما ومقارنتھا األمراض بعض عن األمراض بعض عن الناتجة الوظیفیة اإلختالالت مناقشة سیتم. والخلیة الجزيء مستوى
 مجال في البحثیة الدراسات بعض على التركیز یتم وسوف. والجزیئات الخلیة مستوى على طبیعیة وظائف من یقابلھا

 .الخلویة الجزیئیة الفسیولوجیا
 
 

 معتمده ساعات 3                                             عامةال الصحة وقوانین الصحیة اساتالسی           0505707
الخدمات الصحیة والخدمات االجتماعیة، والمقاییس الصحیة  والتخطیط الصحي، وسیاسة التنمیة الصحیة وسیاسة إدارة العالقة بین 

الموارد الصحیة، وسیاسة تنمیة القوى البشریة وقانون الصحة العامة، وكذلك نظام اللجان الطبیة، وقانون االنتفاع بأعضاء جسم 
 قة بالصحة، وقانون صحة البیئة وأخالقیات الطب. اإلنسان، واالتفاقات الدولیة المتعل

 
 معتمدة ساعات ۳                                                                         األمراض علم         ۰٥۰٤۷۱۸

 عام بشكل الجسم على وتأثیرھا الجسم أعضاء وبالتالي وأنسجتھ الجسم خالیا تصیب التي االضطرابات المادة ھذه تتناول
 .للدراسة وتحضیرھا صبغھا وطرق الالزمة العینات أخذ حیث من تشخیصھا وطرق

 
 

 معتمدة ساعات ۳                                                           الفسیولوجیا في خاصة مواضیع       ۲۲۷۲۰٥۰
 الغدد وجھاز التنفسي والجھاز الدوران وجھاز البولي والجھاز الخلیة ومنھا الفسیولوجیا في خاصة مواضیع المساق یغطي

 مواضیع لیغطي المساق صمم لقد. العامة الفسیولوجیة المبادئ معظم على ویركز متقدم مستوى على العصبي والجھاز الصماء
 المساق یشمل. الفسیولوجیة البحث مجاالت عن فكره ویعطي الفسیولوجیة المبادئ ویطور المختلفة األجھزة في معینھ

 في الماجستیر درجة متطلبات إلتمام األفكار عن والتعبیر والتفكیر المعلومات الكتساب وندوات مناقشة وجلسات محاضرات
 .التشریح

 
 معتمدة ساعات 3                                                                   الحیوي اإلحصاء            ۷۳۷۱۰۳۰

 وتوزیعات المعاینة تنظیم طرق ف) ت، تربیع كاي الطبیعي بواسون، الحدین، ذات ( اإلحصائیة التوزیعات ، البیانات وتلخیص تنظیم
 الثنائي، األحادي، التباین تحلیل ومجتمعین، واحد مجتمع معالم حول فرضیات) واختبار تقدیر ( اإلحصائي االستدالل المعاینة،
 المعلمیة، غیر االختبارات والتجانس)، واالستقالل المطابقة، لحسن ( تربیع كاي اختبارات لالتینیة)ا المربعات العاملي، المتعدد،
 االرتباط. معامل والمتعدد، البسیط االنحدار
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