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 مقذمة:

يٍ يُطهق دٔس كهٛخ طت طُطب فٙ يجبل انجحج انعهًٙ  -

ٔانز٘ ٚسٛش ٔفق إستشاتٛجٛخ ٔصاستب انتعهٛى انعبنٙ ٔانجحج 

انعهًٙ ٔرنك نتحقٛق انخطخ انجحخٛخ نهكهٛخ ٔانتٙ تًخم جضء 

 ْبو ٔكجٛش يٍ انخطخ انجحخٛخ نجبيعخ طُطب.

ٔحٛج أٌ قسى انتششٚح ٔعهى األجُخ ْٕ ٔاحذ يٍ أقذو  -

األقسبو ثبنكهٛخ ٔٔاحذ يٍ أْى أقسبو فشٔع انعهٕو انطجٛخ 

األسبسٛخ ٔنزنك ٚٓذف انقسى إنٗ تحقٛق يستٕٚبد انتكبيم 

ٔانتُسٛق انًخهٗ ثٍٛ ثشايج انذساسبد انعهٛب ٔانجحٕث يٍ 

 ٛخ ٔاإلكهُٛٛكٛخخالل انتفبعم ثٍٛ أقسبو انكهٛخ انًختهفخ األكبدًٚ
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 :أهذاف الخطة
انتششٚح ٔعهى األجُخ ٔيٍ يُطهق انخطخ انجحخٛخ نهكهٛخ فئٌ قسى 

 خطتّ انجحخٛخ عهٗ عذح يحبٔس سئٛسٛخ: ًذ فٗسٕف ٚعت

جضء كجٛش يٍ األثحبث انعهًٛخ ٔانذساسخ فٙ يجبل  :علم األجنة -1

انذساسبد انعهٛب ثبنقسى سٕف ٚعتًذ عهٗ يتبثعخ يشاحم انًُٕ 

انجُُٛٙ ٔانًؤحشاد انجُٛٛخ ٔانخبسجٛخ انتٙ قذ تؤدٖ إنٗ حذٔث 

 عٕٛة جُُٛٛخ أٔ تٕقف ًَٕ أحذ األعضبء.

ٔيذٖ تطبثقٓب أٔ اختالفٓب فٙ األشخبص  :لقيبسبت الجسمبنيةا -2

ٔتأحٛش ْزِ االختالفبد عهٗ أعضبء ٔصحخ اإلَسبٌ ٔتطجٛقبتٓب 

 انعهًٛخ انًختهفخ.

اعتًبدا عهٗ إَُب جضء ال ٚتجضأ يٍ انجٛئخ  :العوامل البيئية -3

انًحٛطخ ثُب فقذ اْتى انقسى ثتأحٛش انعٕايم انجٛئٛخ عهٗ صحخ اإلَسبٌ 

 ساليخ أعضبءِ.ٔ

 ٔانتطجٛقبد اإلكهُٛٛكٛخ انًشتجطخ ثّ. التشريح الوصفي: -4

 : ثٍٛ أعضبء اإلَسبٌ ٔيختهف انفقبسٚبد.التشريح المقبرن -5

ٔحشصب يُب عهٗ يٕاكجخ انتقذو انعهًٙ فئٌ أحذ انًحبٔس انٓبيخ  -6

انتٙ ثذأ انقسى ٚٓتى ثٓب ْٙ يشبسكخ انقسى فٙ األثحبث انعهًٛخ 

عهى  -صساعخ األَسجخ -انخالٚب انجزعٛخيجبالد  هٛخ فٙانحذٚخخ نهك

 .انٕساحخ
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اسبد تقذو انقسى ثًقتشحبد نتحذٚج انالئحخ انذاخهٛخ نهذس -

انعهٛب ثبنكهٛخ ٔثزنك ثذساسخ يُبْج اختٛبسٚخ ثبنجضء األٔل 

نذسجخ انًبجستٛش ٔدساسخ جضء أٔل نذسجخ انذكتٕساِ ٚذسط 

 فّٛ انطبنت عهى األجُخ انًتقذو ٔانًؤحشاد انجُٛٛخ ٔانخبسجٛخ

انًُٕ انجُُٛٙ كًب ٚذسط انتششٚح انًتقذو فٙ  ٔانتٙ تؤحش عهٗ

 انجضء انخبَٙ. 

 تشًم:ْٔزِ انًُبْج 

 (Basic Genetics) الوراثة األسبسية    -1

 (Molecular Cell Biology)البيولوجية الجزيئية  -2
 (Radiological Anatomy)التشريح اإلشعبعي  -3
 (Comparative Anatomy)التشريح المقبرن  -4
 (Biological Anthropology)األنثروبولوجية البيولوجية  -5

 
 

 

 
 

 رئيس القسم /                                                                                       

 امل محمذ حالوهأ.د /



 


