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  1994 روسيا االحتادية –يف التشريح املرضي للفم والفكني دكتوراة  أمحد املنديلي. د. أ
  2006 -2002رئيس قسم 

   2006 نقيب معلمي جامعة دمشق

  1994 روسيا االحتادية –دكتوراة يف التشريح املرضي للفم والفكني  قصي عزيز. د. م.أ
  2002-1998رئيس قسم 

  ستقيلحبكم امل

 نبيل قوشجي. د. م.أ
 اململكة البلجيكية –دكتوراة يف التشريح املرضي للفم والفكني 

2005  
  2014-2010 رئيس القسم

  2010- 2006رئيس قسم  -استاذ  مساعد   2005 سوريا –النسج اخلاص بالفم والفكني  شريف بركات. د. م. أ

  مدرس  مصر -2007 بيولوجيا الفم ممدوح حمارب. د. م
  مشرف على األعمال  اختصاص تشريح مرضي خاص - طب أسنان  هيام اجلابر .د

  مشرف على األعمال  اختصاص علم احلياة احليوانية – علوم  سوسن الدارس
      املعيدون

  
اء النتيجة النسيجية أساتذة القسم من إعط متكن تقدمي كافة مستلزمات التدريب املخربي من مواد وأجهزة ومشرفني وأساتذة من قبل جامعة دمشق،يتم 

  .للتحليل

  خدمات املرضى

  اخلزعات للمرضى جماناتشخيص تقدم كلية طب األسنان  

  .يقدم القسم خدمات التحاليل النسيجية ملشفى جراحة الفم والفكني والواردة من أقسام الكلية املختلفة

 ازاةكلييت طب األسنان والصيدلة واألحباث ذات الشق النسيجي يف  والدكتوراهكما يقوم بإجراء الدراسات النسيجية لبحوث طالب املاجستري 
  .يف معهد الليزر التابع جلامعة دمشق
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  املقررات
  :السنوات اجلامعية األوىل

  والتشريح املرضي للسنوات اجلامعية األوىل السنة الثانية والثالثة النسج  يقوم القسم بتدريس مقررات
العام  علم التشريح املرضي               للسنة اجلامعية الثانية علم النسج اخلاص بالفم واألسنان     ،األوىل  علم النسج العام للسنة اجلامعية

  علم التشريح املرضي اخلاص بالفم واألسنان للسنة اجلامعية الثالثة ، للسنة اجلامعية الثالثة

 
  الدراسات العليا

  :النسج والتشريح املرضياملاجستري اختصاص 
احلاالت اليت يستقبلها على  نية مواد نظرية وتدريب عملي خمربيتتضمن السنة األوىل والثا. تقبل القسم طالب الدراسات العليا ملدة ثالث سنواتيس

  . لقسما

  .يف سوريا املاجستريوو على إعداد اختصاصي علم النسج  م التشريح املرضييشرف قس
  نة األوىل يف مرحلة املاجستري مبختلف االختصاصاتومقرري التشريح املرضي واملناعة للطالب الس

  كما يتوقع أن يفتتح يف القسم ماجستري التأهيل والتخصص يف طب األسنان الشرعي
  

  الكتاب اجلامعي
  

  :يدرس القسم املواد االختصاصية باالعتماد على أهم املراجع العاملية ومنها

Basic Histology  
Ten Cate`s Oral Histology 

Robins Basic Pathology 

Cawson`s Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine 
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  مقررات املرحلة اجلامعية األوىل

  2010-2009وفق اخلطة الدراسية اجلديدة 

   مفردات املنهاج النظري ملادة علم النسج العام

General Histology 

  الثاينالفصل الدراسي   -السنة األوىل

  )ظريانساعتان ن(

  اسبوعيا عملي اتساع4 

  عالمة 50االمتحان النظري 

  عالمة أعمال السنة  30عالمة فحص املقابلة  و   20االمتحان العملي 

  ممدوح حمارب.د.شريف بركات، م. د.م.أمحد املنديلي، أ. د.أ :أستاذ املقرر

  

 :الربنامج النظري

   عنوان احملاضرة بالعريب عنوان احملاضرة باالنكليزي

Introduction to general histology  1  العاممدخل إىل علم النسج  

Epithelial Tissue 2  النسيج الظهاري  

Connective Tissue  3  النسيج الضام  

Cartilaginous Tissue  4  النسيج الغضرويف  

Bone Tissue 5  النسيج العظمي  

Blood and Hematopoietic 6  الدم وتكوين كريات الدم  

Muscular Tissue 7  النسيج العضلي  
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Nerve Tissue and System 8  النسيج العصيب واجلهاز العصيب  

Circulation System 9  جهاز الدوران  

Lymphatic system   

Immunity System 
  10  جهاز املناعةاجلهاز اللمفي و 

Endocrine system  11  اجلهاز الصم  

Digestive System 11  اجلهاز اهلضمي  

Aspiratory System 12  اجلهاز التنفسي  

  سامي مراد. د.أ –الكتاب اجلامعي باللغة العربية مقدمة يف علم النسج : املرجع : الكتاب اجلامعي املطلوب

   +Basic Histology   اضرات احمل+ باللغة اإلنكليزية  
   مفردات الربنامج العملي

  رقم اجللسة احملضرات املطلوبة

  هر الضوئيالتعرف إىل ا

  التعرف إىل أنواع اخلاليا -اخللية البيضية
1  

  )الرصفية، املكعبة، اإلسطوانية، التنفسية( البشرات البسيطة : النسيج الظهاري

  )   الرصفية املتقرنة وغري املتقرنة، االنتقالية( البشرات املطبقة 
2  

  3  الضام الكثيف املرتب وغري املرتبالنسيج املخاطي، النسيج الضام الرخو، النسيج : النسيج الضام

  4  املفصلي  -زجاجي، املرن، الليفيال: النسيج الغضرويف

  5  الكثيف واألسفنجي، تكون العظم الغضرويف: النسيج العظمي

  6  ، نقي العظم، خاليا الدم البيضاء، الكريات احلمراءالدم وتكوين كريات الدم

النسيج (، غري املخطط الإلرادي )النسيج العضلي القليب( الإلرادي املخطط اإلرادي، املخطط : النسيج العضلي 7  
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  )العضلي األملس

  8  مقطع يف العصب، مقطع يف النحاع الشوكي، مقطع يف املخيخ، مقطع يف املخ: النسيج العصيب واجلهاز العصيب

  9  الشريان املرن، الشريان العضلي، األوردة، األوعية الشعرية: جهاز الدوران

  10  التيموس، الطحال، العقد اللمفية، لوحيات باير : جهاز املناعةهاز اللمفي و اجل

  11  الغدة النخامية، الغدة الدرقية، الغديدات نظائر الدرق، قشر الغدة الكظرية: اجلهاز الصم

  11  املري، املعدة ، األمعاء الدقيقة، األمعاء الغليظة، الزائدة الدودية، الكبد: اجلهاز اهلضمي

  12  الرغامى، القصبة، القصيبة، الرئة واألسناخ الرئوية: اجلهاز التنفسي
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  مفردات املنهاج النظري

   ملادة علم النسج اخلاص بالفم واألسنان

Oral and Dental Histology 

  األول الفصل – ثانيةالسنة ال

  عملي اتساع 4 ) + ساعتني نظريتني(

  عالمة 50االمتحان النظري 

  عالمة أعمال السنة 30عالمة فحص املقابلة و  20العملي االمتحان 

 ممدوح حمارب.د.م،شريف بركات. د.م.أ،أمحد املنديلي. د.أ: استاذ املقرر

  الربنامج النظري

  التسلسل عنوان احملاضرة بالعريب عنوان احملاضرة باالنكليزي

 Face development    1 الوجهتطور ومنو 

Teethgrowth and development   2 تطور ومنو األسنان 

Eruption teeth  3 بزوغ األسنان وسقوط األسنان 

Enamel 4 امليناء  

Dentine  5 العاج  

Dental pulp 6  اللب السين  

Cementum, Alveolar process  7 ينخسالنتوء الو املالط  

Dento-alveolar ligament  8 السينالسنخي الرباط 

Oral mucosa  9 فمويةاملخاطية ال 
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Gingiva, lip and tongue 10 اللثة والشفة واللسان 

Salivary glands (major and minor)   11 )الكبرية والصغرية(الغدد اللعابية  

The temporomandibular joint 12 املفصل الفكي الصدغي 

  + علم النسج اخلاص باللغة العربية : الكتاب اجلامعي املطلوب

  اضرات احمل +  Ten Cate`s Oral Histology املرجع
  مفردات الربنامج العملي

 التسلسل احملضرات املدروسة

 1 املرحلة الربعمية، القبعية، اجلرسية، براعم غري متكلسة، براعم متكلسة: مراحل براعم األسنان

 2 مقاطع منحوتة يف األسنان، مقاطع خمسوفة والفرق بني النوعني

التعرف إىل امللتقى املينائي العاجي، خطوط ريتزيوس، املغازل املينائية، احلزم املينائية، : اطع املنحوتةدراسة بنية امليناء باملق
  3 الصفائح املينائية

  األقنية العاجية) أفضية كزيرماك( خطوط أوون ، العاج بني الكريوي : باملقاطع املنحوتة : دراسة بنية العاج 

  لعاج الثانوي، العاج الثالثي، طبقة تومز احلبيبية يف اجلذرطليعة العاج، ا: باملقاطع املخسوفة
4 

 5  اللب التاجي ، اللب اجلذري، خاليا مصورات العاج، طبقة وايل، اللب املركزي: اللب السين

  التغريات التراجعية يف اللب ، تفجي خاليا مصورات العاج، التفجي الليب املركزي

  التكلس الليب البؤري واملنتتشر، التليف الليب ) احلرة واملتصلة واملندجمة –والكاذبة  العاجيات احلقيقية(احلصيات اللبية  
6 

  املالط اخللوي واملالط الالخلوي ، اخلاليا العنكبوتية –باملقاطع املخسوفة و املنحوتة : املالط

  النتوء السنخي -  املالط الوظيفي والالوظيفي
7 

  ألساسية ، التعرف إىل ألياف األوكسي تاالنحزم الرباط ا: الرباط السنخي السين

 ونترات الفضة, الرباط بتلوين فان جيزن 
8 

التعرف إىل الصفيحة اخلاصة والطبقة حتت , املخاطية املاضغة، واملبطنة ، البشرة املتقرنة والبشرة املخاطية: املخاطية الفموية 9 
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  املخاطية

 )ا النغرهانس الدفاعية القتامينية وخالي( التعرف إىل اخلاليا الصباغية 

 10 اللثة والشفة واللساندراسة 

 11 الغدد اللعابية الصغرية - الغدد اللعابية الكبرية ، النكفية وحتت الفكية وحتت اللسانية

 12 املفصل الفكي الصدغي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ة 

   التشريح املرضي العامعلم مفردات املنهاج النظري ملادة 

General Pathology 

  األول الفصل –ثة الثالالسنة 

 عملي ةساع4) + ساعتني نظريتني(

  عالمة 50االمتحان النظري 

  عالمة أعمال السنة 30عالمة فحص املقابلة و    20االمتحان العملي 

  نبيل قوشجي.د.م.أ، أمحد املنديلي. د.أ:  استاذ املقرر

  الربنامج النظري

  عنوان احملاضرة باالنكليزي عنوان احملاضرة بالعريب

Introduction to general pathology  

Cell injury  

 Adaptation and cell death  

  مدخل إىل علم التشريح املرضي العام 

  األذية اخللوية 

 املوت اخللويالتكييف و

1 

Degeneration, dystrophy 2 التنكس 

Pigmentation   3 االنصباغ 

Hemodynamic disorders and shock 4  لدورانية والصدمة االضطرابات ا  

Inflammation (acute, chronic)   5 )املزمن و  احلاد(  االلتهاب  

Infection (tuberculosis, syphilis and AIDS)    6 ) السل الزهري اإليدز( اإلنتان  

Diseases of immunity    7 أمراض اجلهاز املناعي  
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  الكتاب اجلامعي :الكتاب اجلامعي املطلوب

املرجع+  : Robins Basic Pathology +   حماضرات  
  مفردات الربنامج العملي

1- Tumors   1-   8 التعاريف واآلليةاألورام 

2- Tumors  2 -  9 األسباب املورثية ونظرة جزيئية األورام 

3- Tumors   3-  10 املعاجلات الورمية األورام 

4-  Tumors 4-  11 األورام والسرطانات البشروية  

5-  Tumors 5-  األورام والسرطانات الضامة وسرطانات الدم واجلهاز
 اللمفي

12 

  عنوان احملاضرة

 1 التنكس الفجوي، االنتباج الكدر، التنكس املخاطي، التنكس القرين 

  2 التنكس الشحمي، العصيدة الشريانية، السكري 

 3 وبيين، االنصباغ الفحمي االنصباغ اهليموزيدريين، االنصباغ القتاميين ، االنصباغ البيلري

 4 االحتقان الفاعل االحتقان املنفعل، اخلثرة، الصمة، االحتشاء 

 5 االلتهاب احلاد، االلتهاب املزمن 

 6 .اجلراب السلي، الساركوئيد، القرحة الزهرية

  7 فرط التصنع اخللوي، فرط الضخامة، االنقالب اخللوي، الضمور

  8 لسليمة، الورم احلليمي، الورم الليفي، الورم الشحمي األورام البشروية والضامة ا

 9 األورام البشروية اخلبيثة، السرطان شائك اخلاليا، السرطان قاعدي اخلاليا، السرطان الليفي 
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 10 الورم الغضرويف، السرطان الغضرويف، الورم العظمي ، السرطان العظمي

 11 س، السرطان العضلي األملس، السرطان الليفي ذو اخلاليا الناسجةالورم العضلي األمل

 12 الومحات، امليالنوما، ملفوما هودجكني
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  مفردات املنهاج النظري ملادة علم التشريح املرضي اخلاص بالفم واألسنان

Oral and Dental Pathology 

  الثاين الفصل – الثالثةالسنة 

  ساعات عملية ثالث) + ثالث ساعات نظرية(

  عالمة 50االمتحان النظري

  عالمة أعمال السنة  30عالمة فحص املقابلة و   20االمتحان العملي 

 نبيل قوشجي.د.م.أ، أمحد املنديلي. د.أ: استاذ املقرر

  

  الربنامج النظري

 التسلسل  عنوان احملاضرة بالعريب عنوان احملاضرة باالنكليزي

Developmental disorders  1  1ضطرابات التطورية اال 

Developmental disorders  2  2االضطرابات التطورية  

Dental caries and its complications 
(Pulpitis, periodontitis) 

، التهاب النسج حول النسيج الليبالتهاب ( النخر السين واختالطاته 
  ) الذروية

3 

Osteomylitis  4  التهاب العظم والنقي  

Periodontal disease  5  أمراض النسج حول السنية 

Cystic lesions  6 اآلفات الكيسية  

Odontogenic  tumors 7 األورام سنية املنشأ  

Salivary gland diseases and its tumours 8 و أورامها أمراض الغدد اللعابية  

Benign non Odontogenic  tumors  9 األورام السليمة غري سنية املنشأ  
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Tumour-like lesions 10 اآلفات املشبهة بالورمية 

Chronic mucous lesions 

(white, red, mixed and pigmented) 

 11 آفات الغشاء املخاطي املزمنة

Oral cancer and malignant tumours 12 سرطان الفم واألورام اخلبيثة الفموية 

Ulcerative lesions 13 اآلفات التقرحية  

  املرجع+ الكتاب اجلامعي : اجلامعي املطلوبالكتاب 
حماضرات+      Cawson`s Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine  

  مفردات الربنامج العملي

 التسلسل   احملضرات املدروسة

 1  مقاطع منحوتة وخمسوفة - النخر السين ، خنر امليناء وخنر العاج وخنر املالط  

  2  والتهاب اللب املزمن التهاب اللب املزمن فرط التصنعي، متوت اللب التهاب اللب احلاد

 3  التهاب النسج حول الذروية، اخلراج السين احلاد، اخلراج السين املزمن، الورم احلبييب حول الذروي

  4  التهاب العظم والنقي احلاد واملزمن

 5  لداعمة، فرط التصنع اللثوي االلتهايب فرط التصنع اللثوي الليفيالتهاب اللثة املزمن، التهاب النسج ا أمراض النسج حول السنية

  6  املتقرنالكيسي الكيس اجلذري املزمن، الكيس التاجي ، الورم السين : اآلفات الكيسية 

  7 االميلوبالستوما، الورم العاجي ، الورم املالطي ، فرط التصنع املالطي، الورم السين: األورام سنية املنشأ

التهاب الغدة املزمن، احلصية اللعابية، الورم الغدي متعدد األشكال، السرطان الكيسي املشبه بالغدي، : و أورامها الغدد اللعابية أمراض
  8 السرطان البشروي املشبه باملخاطي

  9 رم العظميالورم الليفي ، الورم املخاطي ، الورم الشحمي، الورم الغضرويف ، الو: األورام السليمة غري سنية املنشأ 

 10 البثعات الورم احلبييب املقيح اآلفات املشبهة بالورمية
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 11 الطالوة ، فرط التصنع األمحر، السرطان املوضع: آفات الغشاء املخاطي املزمنة

  السرطان البشروي ، السرطان الغضرويف، السرطان العظمي: سرطان الفم واألورام اخلبيثة الفموية

 ملفوما بوركيت ،الومحات ، امليالنوما
12 

  13 قرحة سرطانية، قرحة سلية، قرحة زهرية، قرحة القالع: اآلفات التقرحية
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  الدراسات العليا

  علم اجلراثيم واملناعةيشرف قسم النسج والتشريح املرضي على تدريس جلميع طالب املاجستري مادة 
Bacteriology & Immunology النسج والتشريح املرضيو Histology & Pathology  

 ومادة االختصاص النسج والتشريح املرضي

  

  مفردات مقرر علم اجلراثيم واملناعة
  Bacteriology & Immunology 

  كلية طب األسنان -لطالب املاجستري سنة أوىل

  ساعة اسبوعيا2نظري 

  ساعة اسبوعيا 1عملي 
  

  الربنامج النظري

  االنكليزيعنوان احملاضرة ب  عنوان احملاضرة بالعريب

 علم املناعة 

Introduction to immunology 

Defense systems , Types of immunity 

Lines of innate immunity 

  املناعة ، اجلمل الدفاعيةمدخل إىل علم 

  أنواع املناعة ، خطوط ووسائل املناعة اخللقية
1 

Granulocytes, monocytes, lymphocytes 
  :اعاليا املؤهلة للدفاخل

  اخلاليا البيضاء احملببة، وحيدات النوى الكبرية، اخلاليا اللمفاوية
2 

Inflammmation 
Concept of immune inflammation 

  االلتهاب

 مفهوم االلتهاب املناعي
3 
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Immune system: definition, immune 
organs (structure & function) , immune 

cells 

  :اجلهاز املناعي

 ،  اخلاليا املناعية)بنية ووظيفة(ضاء اجلهاز املناعي تعريف، أع
4 

Antigens 5  املستضدات 

Antibodies 6  األضداد 

Complement system 7  جهاز املتممة 

MHC – Major Histocompatibility Complex 8  معقد التوافق النسيجي الكبري 

Markers 9 الوامسات املناعية 

Interleukines 10 )االنترلوكينات ( ناعية الوسائط امل 

Immune state analysis 11 تقييم وحتليل احلالة املناعية 

Hypersensivity reactions 12 ردود الفعل فرط التحسسية 

Immune defense against viruses 13  الدفاع املناعي جتاه احلمات الراشحة  

Immune reaction against cancer 14  ه السرطانالدفاع املناعي جتا  

  علم اجلراثيم

Classification of Microorganisms 15  البنية العامة للجراثيم وتصنيفها  

Oral Flora  16  الفلورا الفموية  

Oral Pathogenic Microorganisms 
النخر السين باخلراجات الفموية واملرض (اجلراثيم املمرضة الفموية 

  )حول السين والفطريات
17  

Oral Pathogenic Microorganisms  
النخر السين باخلراجات الفموية واملرض ( اجلراثيم املمرضة الفموية

  )حول السين والفطريات
18  
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  ملخصات ملقاالت علمية: الربنامج العملي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DNA Viruses  فيريوسات علم الفريوساتDNA   19  

RNA Viruses  فريوساتRNA )20  )فريوس االيدز  

Immunologic, Microscopic and 
Microbiological Detectioin  

  21  املناعي  -اهري  - طرق الكشف اجلرثومي

Microbiological Implantation 
DNA Probes 

  -طرق الكشف اجلرثومي الزرع اجلرثومي

  DNA مسابر  
22  
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  مفردات مقرر النسج والتشريح املرضي
 Histology & Pathology 

  كلية طب األسنان -ىللطالب املاجستري سنة أو

  ساعة اسبوعيا1نظري 

  ساعة اسبوعيا 1عملي 
  امحد املنديلي . د.أ

  الربنامج النظري
 عنوان احملاضرة بالعريب  عنوان احملاضرة باالنكليزي

 
Structure of Oral tissues and its functions    1 بنية النسج الفموية ووظائفها 

Embryonic development & growth 2 اجلنيين والنمو تطورال 

Developmental disorders   3 االضطرابات التطورية يف النسج الفموية غري السنية 

Teethgrowth and development  4 تطور ومنو األسنان 

Developmental dental disorders 5  االضطرابات التطورية السنية 

Cysts  6  األكياس  

Odontogenic tumors 7  رام سنية املنشأاألو  

Oral mucosa: 

Palate, gingiva, lip and tongue 
 8 واللسان واخلد اللثة والشفةقبة احلنك و املخاطية الفموية 

Oral mucous lesions  9 اآلفات السرطانية)  التقرحات، قبيل السرطانية(اآلفات املخاطية 

Wound healing regeneration, repair  10 دد، شفاء اجلروحالترميم والتج 

Enamel Dentine Dental pulp   11 ، املعقد العاجي الليبامليناءالنسج الفموية باخلاصة 

Cementum, Alveolar process, dento-  12 الرباط السنخي السينواملالط والنتوء السنخي النسج السنية الداعمة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ة 

alveolar ligament 

Orthodontic movement  13 ومييةاحلركة التق 

Salivary glands (minor, major) 

Salivary tumors 

  )الكبرية والصغرية(الغدد اللعابية 

 أورام الغدد اللعابية
14 

The temporomandibular joint 15 املفصل الفكي الصدغي  

  
  ملخصات ملقاالت علمية : الربنامج العملي
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  والتشريح املرضيماجستري قسم النسج 

 النسج والتشريح املرضيماجستري  السنة األوىل

  ساعة اسبوعيا Specialty Module الربنامج النظري

  ساعة اسبوعيا Specialty Training 10 العمليالتدريب 

  ربنامج النظريال

 Introduction to histology  مقدمة إىل علم النسج  1

 Histological preparation  حتضري العينات النسيجية  2

 Basic body tissues  سم األساسية وعالقتها املتبادلةأنسجة اجل  3

 Epithelial Tissue  النسيج البشروي  4

 Connective Tissue  النسيج الضام  5

 Special connective tissues  النسيج الضام املتخصص  6

 Mascular tissue  النسيج العضلي  7

 Nervous System  العصيب اجلهاز  8

 Organs and Systems  األعضاء واألجهزة  9

 Teeth histologically  األسنان نسيجياً  10

 Salivary Glands  الغدد اللعابية  11

 Maxillary Sinus  اجليب الفكي  12

 Tongue  اللسان  13

 Oral Mocousa  املخاطية الفموية  14

  تدريب يف مادة االختصاص لطالب السنة األوىل 
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Specialty Training 

  
  حلقات حبث مع أساتذة القسم+   مبا يتوافق مع املنهاج النظريينات وتلوينها ودراستها حتضري الع

  

  والتشريح املرضيماجستري قسم النسج 

  النسج والتشريح املرضيماجستري  ثانيةالسنة ال

  Specialty Moduleالنظري  

  ساعة  اسبوعيا 2 الربنامج النظري

  ساعة اسبوعيا 18العملي التدريب 

  ربنامج النظريال

 Macroscopic examination  دراسة اخلزعات عيانياً  1

 Inflammation and infection  االلتهاب واالنتان  2

 Degeneration and necrosis and apoptosis  التنكسات والتموت  3

 Tumours  األورام  4

 Cancers and carcinogenesis  السرطانات والتسرطن  5

 Jaws` cysts  نياألكياس يف الفك  6

 Odontogenic tumours  األورام سنية املنشأ  7

 Salivary glands diseases and tumours  آفات وأورام الغدد اللعابية  8

  Death science  علم املوت واألذيات  9

  Age estimation (histological)  حتديد العمر نسيجياً  10
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  نية تدريب يف مادة االختصاص لطالب السنة الثا

  Specialty Training تدريب خمربي

 دراسة أرشيف القسم+ متابعة اخلزعات النسيجية احملولة من األقسام املختلفة 

  

النسج والتشريح املرضي علم واألعمال املطلوبة يف اختصاص نسجية املرضيةاحلاالت ال  

 لطالب الدراسات العليا

) السنة األوىل والثانية (   

 

ةاحلاالت املطلوب  مالحظات 
 عدد احلاالت

 السنة الثانية السنة األوىل

   ü   ü بالتعاون مع الفحص عرض احلالة

محراء+ آفة فموية بيضاء   10 5 طب الفم واجلراحة والنسج الداعمة 

 5 2 اجلراحة حاالت شبه ورمية 

 5 5 طب الفم واجلراحة والنسج الداعمة آفة فموية صباغية

راحةطب الفم واجل أمراض اللسان  1 3 

 20 5 اجلراحة حاالت أكياس يف الفكني

 20 5 اجلراحة واملواساة واألسد اجلامعي حاالت ورمية يف عظم الفكني

علم النسج حول السنية تتم بالتعاون مع قسم خزعات لثوية  3 5 

 20 5  واملواساة واجلراحة البريوين تتم بالتعاون مع حاالت سرطانات فموية بشروية

ية يف الغدد اللعابية حاالت ورم  20 5 اجلراحة واملواساة والبريوين واألسد اجلامعي 
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 منهاج طالب السنة الثالثة ماجستري 

والتشريح املرضيقسم النسج   

 حتضري موضوع املاجستري مع األستاذ املشرف -1
  اجناز األطروحة -2

 ساعات أسبوعيا على طالب املرحلة اجلامعية األوىل 8اإلشراف  -3
 قة البحث العلميحضور حل -4
 إلقاء حلقة حبث علمي خاصة مبوضوع املاجستري -5
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