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التاريخ

المادة العلمية

المادة النظرية

النسيج الظهارية البسيط

1

Histology & its methods of
study

2

Cell Biology

3

Epithelial Tissue
Classification

4

Epithelium I

النسيج العضـلي

5

Epithelium II

العضــلة الملساء

6

Epithelial Glands

العضلة الهيكلية

7

First Written Examination

العضلة القلبية

8

Connective Tissue
Classification

النسيج العصبي(الخاليا

9

)Connective Tissue (Bone I

االلياف العصبية،العصب
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Connective Tissue (Bone
)II
Connective Tissue
)(Cartilage

الحبل العصبي ،المخيخ

12

Adipose tissue

13

)Connective Tissue (Blood
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Written Examination

22

Digestive system I
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31
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Endocrine system
The reproductive system
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