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 3102اإليزحبٌ انُظشي ٔانشفٕي نهزشو األٔل إخشاءاد ضًبٌ خٕدح 

 

ثشخبء يشاػبح انُمبط انزبنيخ ػُذ ٔضغ اإليزحبٌ انزحشيشي في انفظم انذساعي األٔل حزي يزى إعزيفبء 

 يزغهجبد انجٕدح:

 انجبيؼخ ٔانكهيخ ٔانمغى ٔشؼبس انجبيؼخ أػهي انظفحخ.كزبثخ إعى  .0

في ثذايخ  ٔكٕد انًمشس ربسيخ اإليزحبٌ– انذسخخ انؼظًي نإليزحبٌ – صيٍ اإليزحبٌكزبثخ  .3

 انٕسلخ اإليزحبَيخ.

 .ٔاعئهخ إخجبسيخ يفضم اٌ يحزٕي اإليزحبٌ ػهي اعئهخ إخزيبسيخ .2

 يفضم اٌ يكٌٕ اإليزحبٌ في طٕسح: .4

  إخزيبس يزؼذدMCQ 

 .طح ٔخغأ 

  اعئهخ لظيشحUltra short Questions 

  انشخبء اإليزُبع ػٍ األعئهخ انؼبيخ يثم اكزت ػٍ أ اكزت يبرؼشفّ ػٍ أ اكزت َجزح

يخزظشح ػٍ ألَٓب ال رميظ يٓبساد يحذدح ٔيُظش إنيٓب كُمغخ ضؼف في 

 اإليزحبٌ.

انزُْيخ ٔخضء يٍ اإليزحبٌ انزحشيشي يميظ اعبعب يٓبساد انًؼشفخ ٔانفٓى ٔانًٓبساد  .5

 انًٓبساد انؼبيخ.

 انًٓبساد انؼًهيخ يزى ليبعٓب في اإليزحبٌ انؼًهي فمظ. .6

 -يٓبساد انًؼشفخ ٔانفٓى يجت اٌ يجذا انغؤال ثُفظ انفؼم انًٕخٕد في رٕطيف انًمشس ) .7

 انًٓبساد انزُْيخ(.

ٔانفٓى اي يجت اٌ يجت اٌ يميظ اإليزحبٌ اكثش يٍ يٓبسح ٔال يؼزًذ فمظ ػهي ليبط يٓبساد انًؼشفخ  .8

 يشًم ليبط كم يٍ يٓبساد انًؼشفخ ٔانفٓى انًٓبساد انزُْيخ.

ْٕٔ َظبو يضًٍ انزٕصيغ انؼبدل ألعئهخ اإليزحبٌ   Blue printيفضم ػًم خذٔل يٕضح رغجيك َظبو  .9

ٔفمب نؼذد انغبػبد انزي رى رذسيغٓب ثٓب )يزى حغبة ػذد انغبػبد انزي رى رذسيظ كم خضء يٍ انًُٓح 

 ثٓب ٔيزى لغًزٓب ػهي ػذد عبػبد انزذسيظ انكهيخ نهًمشس نهحظٕل ػهي َغجخ كم خضء يٍ أخضاء انًمشس 
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نكم خضء في اإليزحبٌ ٔفمب نُغجخ رذسيغخ: ثًؼُي نٕ خضء رى رذسيغخ ثى يزى رمذيش انذسخخ انًخظظخ 

% يٍ 31% يٍ ٔلذ انًحبضشاد يجت اٌ ركٌٕ انذسخخ انًخظظخ نّ في اإليزحبٌ رغبٔي 31في 

 انًجًٕع انكهي نذسخبد اإليزحبٌ انزحشيشي(.

 Model answerيجت إسفبق اإلخبثخ انًُٕرخيخ نهكُزشٔل ثؼذ اإلَزٓبء يٍ اإليزحبٌ  .01

ثيضًٍ ْٔزا انُظبو   في اإليزحبٌ انشفٕي Viva cardsيفضم إعزخذاو َظبو  .00

 :اعئهخ 5-4 يحزٕي ػهيػجبسح ػٍ كشٔد كم كبسد  ْٕانؼذانخ ثيٍ انغالة ٔرحميك 

 .% يٍ دسخخ انشفٕي(05يًزض انمهك يٍ انغبنت ٔدِ ػهيخ )انغؤال انزًٓيذي يغًي   :انغؤال األٔل 

ٌ انغبنت خبْض نألعئهخ ٔدِ عؤال نهغبنت ثيضًٍ إ% يٍ انذسخخ 5ػهيخ انشخٕع )عؤال يغًي  :انغؤال انثبَي 

 .األعبعيخ(

 .% يٍ انذسخخ(71انغؤال األعبعي ٔدِ عؤال ػهيخ يغًي  :انغؤال انثبنث

 :%(31عؤال انزًيض ٔدِ عؤال ػهيخ يغًي  :انغؤال انشاثغ

ٔنكُّ لبو ثحم يغًي عؤال انٓشٔة ) ٔدِ ثيغبل نٕ انغبنت فشم في حم عؤال انزًيض  :انغؤال األخيش

 ٔيزى عؤانخ فمظ نؼذو إحشاج انغبنت ٔثيكٌٕ ػجبسح ػٍ عؤال عٓم يًكٍ اإلخبثخ ػهيخ. انغؤال األعبعي

 

 خبنض انزحيخ

 

 يذيش ٔحذح انجٕدح                                                                                                                           

 

 أ.د. ْبَي انغيذ يشػي                                                                                                                                

 

 Blue Printيشفك إيزحبٌ ْغزٕنٕخي كًُٕرج نهزؼًيى ٔيٕخذ في َٓبيزخ َظبو 

 

 يفضم عجغ اإليزحبٌ ػهي انًُٕرج انخبص ثٕحذح انجٕدح )ْزا انًُٕرج(
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 Examination of Histology (Course code: S12) 

 

 

 

Please answer ONLY THREE of the following: 

I. Choose the correct statement (s): (2.5 marks) 

1. The zona parenchymatosa in mare occupies: a) The central part of the ovary b) The 

ovulation fossa c) The periphery of the ovary. 

2. The chromophobes act as: a) Reserve cells b) Stem cells c) Resting chromophils. 

3. The paracortical area is: a) T-dependent b) B-dependent c) T-equivalent area. 

4. Langerhan's cells are present in: a) Pancreas b) Stratum granulosum c) Stratum 

spinosum. 

5. The continuous capillaries are found in: a) Small intestine b) Brain c) Smooth 

muscles. 

6. The olfactory cilia are: Non-motile b) Motile c) Typical cilia. 

7. The peptic cells secrete: a) Pepsinogen b) Pepsin c) HCL. 

8. Payer's patches are: a) B-dependent b) T-dependent c) Bursa-equivalent area. 

9. The macula densa acts as: a) Thermoreceptors b) Mechanoreceptors c) 

Thermoreceptors. 

10. The Call-Exner bodies are found in: a) Pars distalis b) Zona granulosa c) Zona 

glomerulosa. 

 

II. Complete the following:  (10 marks): 

1. The wall of ureter is formed of: a)….……..b)……... and c)…….. …...…  

2. The penis of tomcat is similar to that of dog except: a)…...and b)…... …  

3. The circumvallate papillae are…………………. ......................................  

4. The wall of large vein is characterized by……………………………..… 

5. The wall of bronchiole is characterized by…………………………..…...  

III. Compare between (10 marks): 

1. Adeno and neurohypophysis. 
2. Parotid and pancreas. 
3. Rumen and reticulum. 
4. Primordial and primary follicles. 
5. Red and white pulp. 

 

 

  

Time: 2 hours                                    Marks: 25                        Date: June 16, 2013 
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Identify and label the following image (2.5  marks): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
  Prosperous Future                               Prof. Dr. Hany E.S. Marei                 

                                            
Examination Blueprints  

 تىزيع درجات االمتحان وفقا لساعات التدريس الفعلية لكل جزء مه المنهج

Content Teaching hours % Total Marks (25) 

DS 9 33/9=27.2% 25* 27.2=6.8 

CVS 3 33/3=9% 25* 9=2.25 

RS 3 33/3=9% 25* 9=2.25 

US 3 33/3=9% 25* 9=2.25 

MGS 3 33/3=9% 25* 9=2.25 

FGS 3 33/3=9% 25* 9=2.25 

ES 3 33/3=9% 25* 9=2.25 

IS 3 33/3=9% 25* 9=2.25 

S 3 33/3=9% 25* 9=2.25 

 33 hours 100% 25 marks 

 


