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 8109- 8108انتكامهً انبرنامح-"D"نمدمىػة  خذول انفرقة األونً

P1/ S1/ M1-Structure & function module 

 4-3 3-8 8-0  08-00 00-01 01-9 انيىو 
 انضجث
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TUT "هضحىنىجي"Microscopy  

D 

وقبعة شئىٌ 3و2و1يزيننقبعبت انًب

 انطهجةوقبعة انذور انضبدس يجُي انعيبدات
D1  قd1 
D2 قd2 
D3 قd3 
D4 قd4 

D5  قd5 

 عًهي هضحىنىجي 

Michrotechniques))D 

 و ج  أو ةيعًم ييكرو  2يعًم ثبثىنىجي + 2

D1 ٍ260اني  201: يعًم ثبثىنىجي أ ي 
D2  ٍ1020اني  261: يعًم ثبثىنىجي ة ي 

D3 ٍ1000اني  1021: يعًم ييكرو أ ي 

D4 ٍ1140اني  1001: يعًم ييكرو ة ي 
D5 : ٍ1200اني  1141يعًم ييكرو ج ي 

 "2َظري هضحىنىجي "يذرج 

)D(  Memb. Orga 

 ثًجُي يكحجة انطهجة

 

 

 األحذ

30/9 
CBL1 

Case1 

 

Diarrhea 
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 

 8" مذرج "كيًيبء حيىية

DCho chemistry  

 

 بمكتبة انطهبة  8مذرج  

 عًهي جشريح 
topography of bony General 

skeleton 

D1,2,3,4,5  
 936انى  910من -8و

 978انى 937من -9و

 0118انى  973من -01و

 0144انى  0119من -00و

 0181انى  0145من -08و

 0811انى  0180من -03و

 ((Dبء حيىية عًهي كيًي

Introduction to bio lab  

 وج أ وة  يعبيم انكيًيبء + يعًم  ييكرو 
 

 D1   يٍ 091أني 069يعًم أكيًيبء 
 D2يٍ 061 اني 1909 يعًم ثكيًيب

 D3  يٍ 1901 اني 1909يعًم أ انًيكرو

4D  1119اني  1190يٍ   وانًيكر ةيعًم 

D5  ٍ1200اني 1114يعًم ج انًيكرو  ي 

 

 (Dجشريح )

General topography of bony   

skeleton يعبيم انحشريح 

D1,2,3,4,5        
 936انى  910من -8و

 978انى 937من -9و

 0118انى  973من -01و

 0144انى  0119من -00و

 0181انى  0145من -08و

 0811انى  0180من -03و

 

 االثُيٍ
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TUT       جيهضحىنى 

Memb. Orga     D. 
وانذور  11اني 13قبعبت يٍ 

انضبدس ثبنعيبدات انخبرجية وقبعة 

 انًبنيزي
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

D4 قd4 

D5  قd5 

 "2كيًيبء حيىي" يذرج 

Lipid chem 
D 

 بمبنً مكتبة انطهبة 8مذرج .

 "2هضحىنىجي "يذرج  

Memb. Orga 

D 
 ثًجُي يكحجة انطهجه 2يذرج  

 "D" عًهي جشريح     

axial skeleton 
   D1,2,3,4,5يعبيم انحشريح

 936انى  910من -8و

 978انى 937من -9و

 0118انى  973من -01و

 0144انى  0119من -00و

 0181انى  0145من -08و

 0811انى 0180من -03و

 

 انثالثبء

 

 
 

 

TUTفضيىنىجي 

Organization of 

nervous   system   D 
 وانذور انضبدس وقبعبت يبنيزي وانشئىٌ

D1  قd1 

فسٍىنىخً 

" 8"مذرج 
مبنً مكتبة 

 انطهبة

Functions 

 8فسٍىنىخً مذرج 

 

Cellular 

communication 
 بمبنً مكتبة 8مذرج 

 عًهي فضيىنىجي  

D 

nerve excitability 
+ يذرج يعًم ثبثىنىجي+يذرج ييكرو2

 ثبرا+ يذرج كيًيبء
D1 ٍ260اني  201: يعًم ثبثىنىجي أ ي 

 "Dعًهي فضيىنىجي "

nerve excitability 
 يذرج ثبرايعًم ثبرا+2يعبيم ثيى أ +

 
D1 260اني  201أ يٍ  كيًيبء: يعًم 

D2 0201اني  261ة يٍ  كيًيبء : يعًم 

 "D"عًهي هضحىنىجي 

Org 
 يعبيم انهضحىنىجي+يعًم ثبثىنىجي أ

 وة + يعًم ثبرا أ
 

D1 260اني  201أ يٍ  هضحىنىجي: يعًم 



2 
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D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

of cell 

memb. 

D 

 انطهبة 

D 

D2  ٍ0201اني  261: يعًم ثبثىنىجي ة ي 

D31000اني  1021ييكرو يٍ  ذرج: يع 

D41140اني  1001يٍ  كيًيبء ذرج: يع 

D5 :1200اني  1141يٍ  يذرج ثبرا 

D3 :1000اني  1021يٍ  يعًم ثبرا أ 

D4 :1140اني  1001يٍ  يعًم ثبرا ة 

D5 ٍ1200اني  1141: يذرج ثبرا ي 

D2 0201اني  261ة يٍ  هضحىنىجي : يعًم 

D3 :  1000اني  1021يٍ يعًم ثبرا أ 

D4 :1140اني  1001يٍ  يعًم ثبثىنىجي أ 

D5 :1200اني  1141يٍ  يعًم ثبثىنىجي ة 

 الرثعبءا
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&TUT ًفسٍىنىخ 

D 
RECEPTORS 

قبعة انذور انضبدس يجُي انعيبدات 
 وقبعبت انًبنيزي وانشئىٌ

D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

TUTجشريح 

))axial D

skeleton 
قبعة انذور انضبدس 

يجُي انعيبدات 

وقبعبت انًبنيزي 
 وانشئىٌ

D1  قd1 
D2 قd2 
D3 قd3 
D4 قd4 
D5  قd5 

كيًيبء حيىية "يذرج 

2" 
tryProtein chemis 

D 

 

 ))Dػمهً كٍمٍاء حٍىٌة 
Lipid &CHO chemistry 

 ىج بمؼامم انكٍمٍاء انحٍىٌة + مؼمم  مٍكرو أ و 

 D1   ي091ٍ أني 069يعًم أ كيًيبء 
 D2يٍ 061 اني 1909كيًيبء   يعًم ة

 D3 يٍ 1901 اني 1909ييكرو يعًم أ
D4  1119اني  1901يٍ   وثقضى انًيكر ةيعًم 

D5 1200اني 1141انًيكرو  يٍ  ج يعًم 

 

 

 "2هضحىنىجي" يذرج 

Memb. Orga-Non 
 

 ثًكحجة  انطهجة  2يذرج 

 

 ػمهً فسٍىنىخً 

D 

Transport 
كٍمٍاء  مؼمم8مؼامم فسٍىنىخً أ وب +

مؼمم مٍكرو +مذرج 3ومذرج كٍمٍاء  + 

 مٍكرو
D1 ٍ260اني  201: يذرج كيًيبء  ي 

D2  ٍ0201اني  261: يعًم ييكرو أ ي 

D3 ٍ1000اني  1021: يعًم  ييكرو ة ي 

D4 ٍ1140اني  1001: يعًم ييكرو ج ي 

D5 ٍ1200اني  1141: يذرج ييكرو ي 
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 نثاالسبىع انثا

 4-3 3-2 2-1  12-11 11-10 10-2  انيىو

 

 
 

 

 األحذ 
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CBL2 

Case1 
Diarrhea 

 
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 

UTT  هضحىنىجي 
memb. Organ-Non 

D 
ثًجُي انعيبدات  11اني  13قبعبت يٍ  .

وانذور انضبدس ثًجُي انعيبدات  وانًبنيزي 

 وانشئىٌ
D1  قd1 
D2 قd2 

D3 قd3 
D4 قd4 
D5  قd5 

   

 
 

 "2ضحىنىجي "يذرج ه

membranous organelles-Non 

D 

 ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج 

 

 ثُيٍاال
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CBL1 
Case 2 

"Querry remains" 
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 

)1Transport  ( 

 نظري فسٍىنىخً
 

D 

ثًجُي يكحجة  2يذرج 
 انطهجة

Transport (2) 

 نظري فسيولوجي

D 
ثًجُي يكحجة  2 يذرج

 انطهجة

 ػمهً فسٍىنىخً  

types of synapses and Synaptic receptors D)) 
 يعبيم ثيى أ و ة  +يعًم ثبرا ة +يذرج ييكرو

D1 ٍ260اني  201: يعًم كيًيبء أ ي 

D2  ٍ0201اني  261: يعًم كيًيبء ة ي 

D3 : ٍ1000اني  1021يذرج كيًيبء  ي 

D4 ٍ1140اني  1001: يعًم ثبرا ة ي 

D5 ٍ1200اني  1141: يذرج ييكرو  ي 
 

 جشريح عًهي

D)) Rt. & Lt. sidedness of upper 
and lower limb bones 

 
 D   1,2,3,4,5يعبيم انحشريح

 936انى  910من -8و

 978انى 937من -9و

 0118انى  973من -01و

 0144انى  0119من -00و

 0181انى  0145من -08و

 0811انى 0180من -03و

 نثالثبءا
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 كيًيبء حيىية  
 2يذرج 

Protein 

chemistry 

D 
 بمبنً مكتبة انطهبة

 

 

 2هضحىنىجي  يذرج 
Nucleus 

D 

بمبنً  8مذرج  

 مكتبة انطهبة 

 

 2كيًيبء حيىية يذرج  
Nucleoprotein chemistry 

D 

 بمبنً مكتبة انطهبة  8مذرج 
 

 عًهي كيًيبء حيىية
Protein chemistryD))  

 ى جثأ،يعًم ييكرو 3+ انكيًيبء  انحيىيةيعبيم 

 

 D1 يٍ 091 أني 069يعًم أ انكيًيبء
 D2يٍ 061 اني 1909  يعًم ة انكيًيب

 D3  يٍ 1901 اني 1909يعًم أ انًيكرو
D4  1119اني  1901يٍ   وانًيكر ةيعًم 

D5  ٍ1200اني 1141يعًم ج انًيكرو  ي 

 عًهي جشريح
"D" Rt. & Lt. sidedness of upper and 

lower limb bones 
   D1,2,3,4,5يعبيم انحشريح 

 936انى  910من -8و

 978انى 937من -9و

 0118انى  973من -01و

 0144انى  0119من -00و

 0181انى  0145من -08و

 0 811انى 0180من -03و



4 

 

 ااألرثعبء
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TUT  فضيىنىجي 

D)Properties of 
synaptic transmission 

انذور انضبدس يجُي انعيبدات 

انخبرجيةو قبعبت انًبنيزي 
 وانشئىٌ

D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 2هضحىنىجي يذرج 

Nucleic acids 

D 

 

 ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج 

 عًهي هضحىنىجي   

D))Organelles 
يعًم ثبرا ة + يعًم ييكرو أ و ة 

 + يذرج هضحىنىجي وج 
D1 260اني  201يٍ ثبرا ة : يعًم 

D2 0201اني  261يٍ  ييكرو أ : يعًم 

D3 :1000اني  1021يٍ  يعًم ييكرو ة 

D4 : 1140اني  1001يٍ  ييكرو جيعًم 

D5 : 1200اني  1141يٍ يذرج هضحىنىجي 

 عًهي هضحىنىجي 

D))Organelles 

 يعبيم هضحىنىجي + يعبيم ثبثىنىجي + يعًم ثبرا أ

 

D1 260اني  201أ يٍ  هضحىنىجي: يعًم 

D2 0201اني  261ة يٍ  هضحىنىجي : يعًم 

D3 :1000اني  1021يٍ يعًم ثبرا أ 

D4 :1140اني  1001يٍ  يعًم ثبثىنىجي أ 

D5 :1200اني  1141يٍ  يعًم ثبثىنىجي ة 

 خًيشان
 

11/10 

TUT جشريح 
D))Determining 

features of skeleton 
ثقبعبت انذور انضبدس يجُي 
انعيبدات انخبرجية وقبعبت 

 انًبنيزي وانشئىٌ
 

D1  قd1 

D2 قd2 
D3 قd3 
D4 قd4 
D5  قd5 

TUT جشريح 
D))Determining 

features of 

skeleton 
ثقبعبت انذور انضبدس 

يجُي انعيبدات انخبرجية 

وقبعبت انًبنيزي 

 وانشئىٌ
D1  قd1 
D2 قd2 
D3 قd3 
D4 قd4 
D5  قd5 

 2كيًيبء حيىية يذرج 
Nucleoprotein 

chemistry 

D 

 

بمبنً مكتبة  8مذرج 

 انطهبة

 D     2فضيىنىجي يذرج   

Nerve   excitability 

 ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج 

 

 عًهي  جشريح

D))Normal radiology of 

upperlimb& lower limb bones 

 يعبيم  انحشريح

D1,2,3,4,5 
 936انى  910من -8و

 978انى 937من -9و

 0118انى  973 من-01و

 0144انى  0119من -00و

 0181انى  0145من -08و

 0811انى 0180من -03و
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 رابغاالسبىع ان

 4-3 3-2 2-1  12-11 11-10 10-2  انيىو

 انضجث

13/10 

CBL2 

Case2 
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 

TUT  هضحىنىجي 

lCell renewa 

D 

وانذور انضبدس يجُي 

انخبرجيةو قبعبت انعيبدات 

 انًبنيزي وانشئىٌ
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 عًهي هضحىنىجي 

Nucleus karyotype )D) 
  باثىنىخً أمؼمم 8انهستىنىخً+ مؼامم

 وب + مؼمم بارا أ
D1 ٍ260اني  201: يعًم هضحىنىجي أ ي 

D2  ٍ0201اني  261: يعًم هضحىنىجي ة ي 

D3 : 1000اني  1021يٍ  يعًم ثبرا أ 

D4 ٍ1140اني  1001: يعًم ثبثىنىجي أ ي 

D5 ٍ120اني  1141: يعًم ثبثىنىجي ة ي 

 

 عًهي جشريح 

D)) urogenital system 

topography 

 يعبيم انحشريح
D1,2,3,4,5 

 936انى  910من -8و

 978انى 937من -9و

 0118انى  973من -01و

 0144انى  0119من -00و

 0181انى  0145من -08و

 0 811انى 0180 من-03و

 2َظري هضحىنىجي يذرج 

D 
Cell cycle&division 

 

 ثًجُي يكحجة انطهجة

 حذاال
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CBL1 

Case3 

 
"Maha precious baby" 

 
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 2كيًيبء حيىية يذرج 

Molecular biology 

D 
 ثًجُي يكحجة انطهجة  2يذرج 

 عًهي كيًيبء حيىية 
Molecular biologyD))  

أوة  فضيىنىجي يعًم "+  يذرج كيًيبء

 + يذرج ييكرو+يذرج  فضيىنىجي

 
 D1 يٍ   091 أني 069 يذرج كيًيبء

 D2يٍ 061 اني 1909 يعًم ثفضيىنىجي

 D3يٍ 1901 اني 1909يعًم أفضيىنىجي

D41119اني  1901يٍ   يذرج فضيىنىجي 

D5 1200اني 1141انًيكرو  يٍ  يذرج 
 

 عًهي جشريح 

Muscles classification 

  D  مؼامم انتشرٌح 

D1,2,3,4,5 
 936انى  910من -8و

 978انى 937من -9و

 0118انى  973من -01و

 0144انى  0119من -00و

 0181انى  0145من -08و

 0 811انى 0180من -03و

 عًهي جشريح

D))Muscles classification 

 
   D1,2,3,4,5يعبيم انحشريح

 
 936انى  910من -8و

 978انى 937من -9و

 0118انى  973من -01و

 0144انى  0119من -00و

 0181انى  0145من -08و

 0 811انى 0180من -03و

 ألثُيٍا
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TUT     جشريح 

Ovarian and uterine 

D      cycle 
وانذور انضبدس يجُي انعيبدات انخبرجية 

 وقبعبت انًبنيزي وانشئىٌ
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

D4 قd4 

D5  قd5 

 2كيًيبء حيىية يذرج 

 

Gene expression                         D 
 

 ثًجُي يكحجة انطهجة  2يذرج 

 

 2ضحىنىجي يذرجه 

Cell cycle, division 

D 

 بمبنً مكتبة انطهبة 8مذرج  

 عًهي كيًيبء حيىية

lecular  D)) Mo 
  يعًم ييكرو3 انحيىية + يعبيم انكيًيبء

 
 D1   وٌ 091 أني 069يعًم أ ثقضى انكيًيبء

 D2يٍ 061 اني 1909   يعًم ة ثقضى 

 D3يٍ 1901 اني 1909يعًم أ ييكرو

D4  1119اني  1901يٍ   وثقضى انًيكر ةيعًم 

D5  ٍ1200اني 1141يعًم ج ثقضى انًيكرو  ي 
 

 فضيىنىجي

Action potential D)) 

 
 + يذرج كيًيبء + يذرج ييكرو 

 ثبثىنىجي أوةيعًم يعًم ثبرا ة +
 

D1 260اني  201أ يٍ  ثبثىنىجي: يعًم 

D2  0201اني  261 يٍ ثبثىنىجي ة: يعًم 

D3 ٍ1000اني  1021: يذرج كيًيبء  ي 

D4 ٍ1140اني  1001: يعًم ثبرا ة ي 

D5 ٍ1200اني  1141: يذرج ييكرو  ي 

 

 ثالثبءان
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TUT كيًيبء حيىية 

Gene expression 

D 

وانذور انضبدس  11اني  13قبعبت يٍ 

يجُي انعيبدات انخبرجية وقبعبت 

 انًبنيزي وانشئىٌ
 

 

 فضيىنىجي

ثًجُي يكحجة  2يذرج 

 Membrane انطهجة

potential  
  D 

 

 فضيىنىجي

ثًجُي يكحجة  2يذرج 

 انطهجة

Action potential 
D 

 عًهي كيًيبء حيىية  

expressionD)) Gene  

 يعًم ييكرو  3يعبيم انكيًيبء + 
 D1   091 أني 069يعًم أ ثقضى انكيًيبء

 D2يٍ 061 اني 1909   يعًم ة ثقضى 
   D3يٍ 1901 اني 1909يعًم أ ييكرو

D4  1119اني  1901يٍ   وثقضى انًيكر ةيعًم 

D5  ٍ1200اني 1141يعًم ج ثقضى انًيكرو  ي 
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1D  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

D4 قd4 

D5 قd5 
 األرثعبء
17/10 

TUT  هضحىنىجي 
Epithelium(surface 

D 
وانذور  انضبدس يجُي انعيبدات 

انخبرجية و قبعبت انًبنيزي 

 وانشئىٌ
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5 قd5 

TUT 
Epithelium 

(surface) 
D 

وانذور  انضبدس يجُي 

انعيبدات انخبرجية و 
 قبعبت انًبنيزي وانشئىٌ

D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

D4 قd4 

D5  قd5 

 3ضيىنىجي يذرج ف  

Action potential 
D 

 ثًجُي يكحجة انذراصبت 

 2جشريح يذرج 
Gameto-genesis 

 

D 

 بمبنً مكتبة انطهبة
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نخامساالسبىع ا  

 4-3 3-2 2-1  12-11 11-10 10-2 انيىو 

 انضجث

20/10 

CBL2 

Case 3 

D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 
 

 

TUT هضحىنىجي 
Epithelium (other types, 

specialization 

D 

وانذور  انضبدس يجُي انعيبدات انخبرجية و 

 قبعبت انًبنيزي وانشئىٌ

D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 2َظري هضحىنىجي  يذرج   

Epithelium (other types, 
specialization 

D 

 بمبنً مكتبة انطهبة

 االحذ
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CBL1 

Case 4 

"Gout" 
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 
 

 

 2هضحىنىجي يذرج 

Connective tissue (cells) 

D 

 بمبنً مكتبة انطهبة 8مذرج 

 جشريح  عًهي  

D) Joint classification 

 
   D1,2,3,4,5يعبيم انحشريح

 936انى  910من -8و

 978انى 937من -9و

 0118انى  973من -01و

 0144انى  0119من -00و

 0181انى  0145من -08و

 0 811انى 0180من -03و

 

 االثُيٍ
 

22/10 

TUT  فضيىنىجي 

Physiology 

D  of skin 

وانذور انضبدس 
ثبنعيبدات انخبرجية 

 وانًبنيزي 
 وانشئىٌ

D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 كيًيبء حيىية 
protein metabolism-Nucleo 

D 

 8مذرج 
 انطهبةبمبنً مكتبة  8مذرج 

 2فضيىنىجي يذرج  
Body fluids 

D 

 بمبنً مكتبة انطهبة 8مذرج 

 

 عًهي فضيىنىجي 
D))Types of synaptic potentials 

+يذرج ييكرو  + يذرج يذرج كيًيبء
 يعًم فبريب 2+ فبريب

 

 D1   091 أني  069يعًم أفبريب  يٍ 

 D2يٍ 061 اني 1909   يعًم ةفبريب 

   1901D3 اني 1909و يذرج كيًيبء 

D4 1119اني  1901يٍ يذرج فبريب 

D5 1200اني 1141ييكرو يٍ يذرج 
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 انثالثبء

23/10 

TUT  جشريح 

CVS 
&respiratory 

system 

D 
وانذور انضبدس 

ثبنعيبدات 

انخبرجيةوانًبنيزي 

 انشئىٌ
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 جشريح

Fertili-zation, Cleavage and 
Stages of intra-uterine life 

D 

 2يذرج 

 ثًجُي يكحجة انطهجة

 عًهي هضحىنىجي  

Epithelium D)) 

 +هضحىنىجييعبيم 

 وة+ يعًم ثبرا أيعًم ثبثىنىجي أ

 
 D1   091 أني 069يعًم أهضحىنىجي

 D2يٍ 061 اني 1909   يعًم ة هضحىنىجي
   1901D3 اني 1909يًُعًم ثبثىنىجي  أ 

:D4  1119اني  1901يٍ   ة ثبثىنىجي يعًم 

D5: 1200اني 1141يٍ   ثبرا أ يعًم 

 عًهي كيًيبء حيىية

protein -NucleoD))
metabolism 

يعًم ييكرو  أ و 3كيًيبء +   يعبيم

 وجة

 
 D1   091 أني 069يعًم أ انكيًيبء

 D2يٍ 061 اني1909   يعًم ة كيًيبء
   1901D3 اني 1909يًُعًم ييكرو أ 

D4  1119اني  1901يٍ   ة ويكرييعًم 

D5  1200اني 1141يٍ   ييكرو جيعًم 

 عًهي جشريح

D)))) GIT topography 
 يعبيم جشريح

 
 937انى  091من -8و

 974انى 938من -9و

 0100انى  975من -01و

 0148انى  0108من -00و

 0185انى  0149من -08و
 1200انى 0186من -03و

 

 االرثعبء

 
24/10 

TUT فضيىنىجي 

Aging 
D 

انضبدس يجُي وانذور 
انعيبدات انخبرجية 
 وانًبنيزي وانشئىٌ

D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

D4 قd4 

D5  قd5 

 

TUT فضيىنىجي 

Physiology 

of skin 
D 
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

D4 قd4 

D5  قd5 

 هضحىنىجي

Connective 
tissue (cells) 

D 

 2يذرج 
 ثًجُي يكحجة انطهجة 

 هضحىنىجي عًهي  
tissueD))Connective  
 وة وج يعًم ييكرو أهضحىنىجي +يعبيم 

 

 D1   091 أني 069يعًم أهضحىنىجي
 D2يٍ 061 اني 1909   يعًم ة هضحىنىجي

   1901D3 اني 1909يًُعًم ييكرو   أ 
:D4  1119اني  1901يٍ   ة  ييكرويعًم 

D5:1200اني 1141يٍ    ييكرو ج  يعًم 

 2يذرج ضحىنىجي ه

Connective tissue 
(fibers 

D 

 ثًجُي يكحجة انطهجة

 عًهي فضيىنىجي 

Types& function of D))
synaptic  transmitter 

يعبيم فضيىنىجي+يذرج فضيىنىجي 

 كيًيبء أوةيعًم 
 D1   091 أني 069يعًم أفضيىنىجي

 D2يٍ 061 اني 1909   يعًم ة فضيىنىجي
   1901D3 اني 1909و يذرج فضيىنىجي

D4  1119اني  1901يٍ   كيًيبء أيعًم 

D5  1200اني 1141يٍ  كيًيبء ةيعًم 
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 سادساالسبىع ان

 4-3 3-2 2-1  12-11 11-10 10-2 انيىو 

 انضجث

 

27/10 

CBL2 

Case 4 
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

TUT  جشريح 
CNS topography 

D 
يجُي انًبنيزي وانشئىٌ 

وانذور انضبدس يجُي 

 انعيبدات انخبرجية
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 
 

 عًهي  فضيىنىجي  
))Measurement of body fluidsD+ 

 + يعًم ثبرا ة+ يذرج ييكرو كيًيبء  + يذرج كيًيبءيعبيم 

 
D1 ٍ260اني  201: يعًم كيًيبء أ ي 

D2  ٍ0201اني  261: يعًم كيًيبء ة ي 

D3 ٍ1000اني  1021: يذرج كيًيبء  ي 

D41140اني  1001يٍ  : يعًم ثبرا ة 

D5 ٍ1200اني  1141: يذرج ييكرو  ي 
 

 2هضحىنىجي يذرج 

Connective tissue"types" 

D 

 االحذ

 

28/10 

CBL1 

Case 5 

"Hair Loss" 
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 كيًيبء

CHO metabolism 
D 

 ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج 

 هضحىنىجي  عًهي 
Connective tissueD)) 

وة + يعًم ثبثىنىجي أ هضحىنىجي+يعبيم   
 يعًم ثبرا أ

D1 260اني  201يٍ  أيهضحىنىج: يعًم 
D2   1020اني  261يٍ  هضحىنىجي ة: يعًم 
D3 1000اني  1021ثبثىنىجي أ : يعًم 
D4 1140اني  1001يٍ ثبثىنىجي ة : يعًم 

:D5  1200اني 1141  ثبرا أ يٍ يعًم 

 هضحىنىجي  عًهي
tissue ConnectiveD)) 

وة يعًم ثبثىنىجي أ هضحىنىجي+يعبيم   
 + يعًم ثبرا أ

D1 260اني  201يٍ  هضحىنىجأي: يعًم 
D2  ٍ1020اني  261: يعًم  هضحىنىجي ة ي 
D3 1000اني  1021ثبثىنىجي أ : يعًم 
D4 ٍ1140اني  1001: يعًم ثبثىنىجي ة ي 

:D5  1200اني 1141  ثبرا أ يٍ يعًم 

 عًهي فضيىنىجي 
EdemaD))  

+ أكيًيبء + يعبيم فبريب  +يذرجفضيىنىجي يعبيم
 فضيىنىجي يذرج

D1 260اني  201أ يٍ  فضيىنىجي: يعًم 

D2   1020اني  261ة يٍ  فضيىنىجي: يعًم 

D3 :1000اني  1021 يذرج فضيىنىجي 
D4 : 1140اني  1001يٍ  يذرج كيًيبء 

:D5  1200اني 1141أ  يٍ   فبريب يعًم 

 االثُيٍ
 

29/10 

TUT  هضحىنىجي 
Connective 

tissue (types) 

D 
يجُي انًبنيزي وانشئىٌ يجُي 

 انعيبدات انخبرجية
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 جشريح 
2

nd
 week of development 

D 

 2يذرج 

 كيًيبء حيىية 
Lipid metabolism 

D 

 ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج 

 عًهي كيًيبء حيىية 

Carbohydrate metabolismD))  

 ىجو ثييكرو أ يعًم 2 يعبيم كيًيبء+
 D1   091 أني 069يعًم أ انكيًيبء

 D2يٍ 061 اني1909   يعًم ة كيًيبء
   1901D3 اني 1909يًُعًم ييكرو أ 

D4  1119اني  1901يٍ   ة ويكرييعًم 

D5  1200اني 1141يٍ   ييكرو جيعًم 
 

 انثالثبء

30/10 
 

 

TUT  كيًيبء حيىية 

Carbohydrate 
metabolism    D 

يجُي انًبنيزي وانشئىٌ 
وانذور  ال  13وال

يجُي انعيبدات 11انضبدس 
 انخبرجية

D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 2يذرج  جشريح

3rd week of develop-ment& folding 
D 

 ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج 

 جشريح عًهي  

D))derivative of germ 
layers يعبيم جشريح 

D1,2,3,4,5 
 936انى  910من -8و

 978انى 937من -9و

 0118انى  973من -01و

 0144انى  0119من -00و

 0181انى  0145من -08و
 1200انى 0186من -03و

 عًهي كيًيبء

D)) Carbohydrate metabolism 
 وج و ة ييكرو أيعًم 3يعبيم كيًيبء+ 

 D1   091 أني 069يعًم أ انكيًيبء
 D2يٍ 061 اني1909   يعًم ة كيًيبء

   1901D3 اني 1909يًُعًم ييكرو أ 

D4  1119اني  1901يٍ   ة ويكرييعًم 

D5  1200اني 1141يٍ   ييكرو جيعًم 
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 االرثعبء

31/10 

TUT  َظري هضحىنىجي 

Skin 

(epidermis) 

D 

 2يذرج  
 ثًجُي يكحجة انطهجة

 2يذرج  Dَظري جشريح     

Limb bud and congenital 
malformation  

 

 ثًجُي يكحجة انطهجة

 كيًيبء عًهي 

))Lipid metabolismD 
 يعًم ييكرو 3يعبيم انكيًيبء + 

 
 D1   091 أني 069يعًم أ انكيًيبء

 D2يٍ 061 اني1909   يعًم ة كيًيبء
   1901D3 اني 1909يًُعًم ييكرو أ 

D4  1119اني  1901يٍ   ة ويكرييعًم 

D5  1200اني 1141يٍ   ييكرو جيعًم 
 

 

 

  



11 

 

 ابغاالسبىع انس

 4-3 3-2 2-1  12-11 11-10 10-2 انيىو

 انضجث

3/11 
Tut    تشرٌح 

 

Fetal membranes & twins     D 
يجُي انعيبدات 11وانذور انضبدس يجُي انًبنيزي وانشئىٌ 

 انخبرجية

 انخارخٍة
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

D4 قd4 

D5  قd5 

Edema    Tut  

 Dفضيىنىجي
وانذور يجُي انًبنيزي وانشئىٌ 

يجُي انعيبدات 11انضبدس 

 انخبرجية
 

D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

D4 قd4 

D5  قd5 

 عًهي فضيىنىجي  

D)) skin function 
فضيىنىجي +يذرج كيًيبء+ يعبيم 

 يعًم كيًيبء أ
D1 260اني  201أ يٍ  فضيىنىجي: يعًم 

D2  0201اني  261ة يٍ  فضيىنىجي: يعًم 

D3 1000اني  1021يٍ   فضيىنىجي: يذرج 

D4 1140اني  1001يٍ  كيًيبء أ: يعًم 

D5 1200يال 1141يٍ   كيًيبء: يذرج 

 2هضحىنىجي يذرج 

Skin (epidermis) 

D 

 ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج 

 

 االحذ
 

4/11 

 َظري هضحىنىجي  
,D)        Skin (dermis 

 ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج 

 2جشريح يذرج  
P lacenta  and their congenital anomalies 

D  ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج 

 

 االثُيٍ

 
5/11 

TUT  هضحىنىجي 

Skin (hair, 
Dnail) 
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

D4 قd4 

D5  قd5 

 كيًيبء حيىية  2يذرج 

D) Protein metabolism 
  ثًجُي يكحجة انطهجة

  

 2فضيىنىجي  يذرج  

Physiology of skin 
D 

 ثًجُي يكحجة انطهجة

Skin)) D 

يعًم  2يعًم ثبثىنىجي ة + 
 يعًم فبريب 2فضيىنىجي + 

D1260اني  201يٍ  : يعًم ثبثىنىج ة 

D2  1020اني  261يٍ  فضيىنىجي أ : يعًم 

D3  1000اني  1021: يعًم فضيىنىجي ة 

D4 1140اني  1001يٍ  أ فبريب: يعًم 

 D5: يعًم فبريب ة  1141 اني 1200

 

 نثالثبءا
6/11 

 كيًيبء 2يذرج 
Protein metabolism    

D 

 بمبنً مكتبة انطهبة

 2يذرج جشريح 
Pharyngeal apparatus  

and their congenital malformation    D 

ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج   

 كيًيبء 2يذرج  
Protein metabolism 

D  ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج 

 عًهي هضحىنىجي 
D)) aging 

+ يذرج ثبرا  يعًم فبريب 2+   ة  ثبثىنىجييعًم 

 +يذرج هضحىنىجي
D1 ٍ260اني  201: يعًم ثبثىنىج  ة ي 

D2  : 1020اني  261يٍ  يذرج ثبرا 

D3 :ٍ1000اني  1021  يذرج هضحىنىجي ي 

D4 ٍ1140اني  1001: يعًم فبريب أ  ي 

D5 :  1200اني  1141يعًم  فبريب ة 
 االرثعبء

7/11 

CBL2 

Case 5 
D1  قd1 

D2 قd2 

D3 قd3 

 D4قd4 

D5  قd5 

 و( 1-ص11) 2يذرج َظري كيًيبء

Enzyme 

 

D 
ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج   

 كيًيبء حيىية عًهي 

D)) Protein metabolism 
 مؼمم  مٍكرو3مؼامم كٍمٍاء +

 D1   يٍ 091 أني 069يعًم أ ثقضى انكيًيبء

 D2يٍ 061 اني 1909   يعًم ة ثقضى انكيًيب
 D3  يٍ 1901 اني 1909يعًم أ ثقضى انًيكرو

D4  1119اني  1901يٍ   ويكرًث ةيعًم 

D5  ٍ0120اني 1141يعًم ج ثقضى انًيكرو  ي 

 2َظري كيًيبء يذرج 

Enzyme            D 
 ثًجُي يكحجة انطهجة 2يذرج 

 

 حيىيةعًهي كيًيبء 

D)) Protein metabolism 
 مؼمم  مٍكرو 3مؼامم كٍمٍاء حٍىي +

 D1   يٍ 091 أني 069يعًم أ كيًيبء
 D2يٍ 061 اني 1909   يعًهت كيًيب

   D3يٍ 1901 اني 1909يعًم أ ييكرو  
D4  1119اني  1901يٍ   وانًيكر ةيعًم 

D5  ٍ1200اني 1141يعًم ج ثقضى انًيكرو  ي 
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 انخًيش

 
8/11 

 4مذرج  

    Dفسٍىنىخً 

Physiology of skin 

 بمبنً مكتبة انذراسات 4مذرج 

 4مذرج 

    D فسٍىنىخً 

Homeostasis 

 بمبنً مكتبة انذراسات 4مذرج 

 

 


