
 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
   5106 - 5102للعام الدراسي 

 تكريت:  اسم اجلامعة 
 الطب البيطري :ةاسم الكلي

 6:   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 5106 -00-06اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
 ريس خلف اثمر                              م. عبد اجلبار دمحم حسنيأ.م.د. هناد عبد احلسني جعفر           م.د. اد

/  00 / 06 التاريخ                    5106 /00/ 06 التاريخ              5106/  00/  06  التاريخ  
5106 

 التوقيع                   التوقيع                                                          التوقيع                
             

 
 دقـق امللف من قبل 

 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 

           5106       التاريخ     /     /
 التوقيع



 

  
 1الظفحح 

 
  

 
 
 

 األكادَوٍ الثشًاهجًوىرج وطف 

 (األكادَوٍ(ح الثشًاهج )هشاجعالعالٍ )هشاجعح أداء هؤسساخ التعلُن 

 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

 خبيؼخ ركشٚذ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انطت انجٛطش٘ انمغى اندبيؼٙ / انًشكض  .2

 ثكبنٕسٕٚط اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 ثكبنٕسٕٚط ؽت ٔخشازخ ثٛطشٚخ   اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 كٕسعبد انُظبو انذساعٙ   .5

  ذ  انًؼزً ثشَبيح االػزًبد .6

 اندبيؼبد انؼشالٛخ, ٔصاسح انضساػخ, انٓٛئخ انؼبيخ نهجٛطشح انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 2116-11-16 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 رخشٚح اؽجبء ثٛطشٍٚٛ لبدسٍٚ ػهٗ فسض انسٕٛاَبد ٔرشخٛض االيشاع ٔػالخٓب -1

 مٕل ٔانًسطبد انثشٔح انسٕٛاَٛخاالششاف ػهٗ انسرخشٚح كبدس ثٛطش٘ لبدس ػهٗ  -2

 انؼًم فٙ يشاكض انزهمٛر االططُبػٙرخشٚح كبدس يٍ االؽجبء انجٛطشٍٚٛ انمبدسٍٚ ػهٗ  -3

رشخٛض انًشبكم انزٙ رسذس نهسٕٛاَبد اثُبء انسًم رخشٚح كبدس يٍ االؽجبء انجٛطشٍٚٛ انمبدسٍٚ ػهٗ  -4

 ٔانٕالدح ٔكٛفٛخ ػالخٓب

ّ ثزطٕٚش لذساد االؽجبء انجٛطشٍٚٛ انؼبيهٍٛ فٙ لطبع انثٕسِ ٚمٕو انفشع ثبلبيخ انُذٔاد انخبط -5

 انسٕٛاَّٛ ٔانًغزٕطفبد انجٛطشّٚ فٙ يدبل انزهمٛر االططُبػٙ ٔؽشق صٚبدِ االخظبة

 رخشج كبدس يٍ االؽجبء انمبدسٍٚ ػهٗ اخشاء يخزهف انؼًهٛبد اندشازٛخ-6
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 نزمٛٛىيخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔا  .11

 ٔانفٓى  انًؼشفخ-أ

 ػهٗ انطبنت اٌ ٚزؼهى ؽشق فسض انسٕٛاَبد  ٔكٛفٛخ اخز ًَبرج نهفسض انًخزجش٘ -1أ

 بالد انًشػّٛػهٗ انطبنت اٌ ٚزؼهى ؽشق انفسض انًخزجشّٚ ٔكٛفٛخ رشخٛض انس-2أ

 اٌ ركٌٕ نذٖ انطبنت انخهفّٛ انؼهًّٛ انكبفّٛ اليشاع انسٕٛاَبد انًخزهفّ  -3أ

 نت انخهفٛخ انؼهًٛخ انكبفٛخ نطشق رُبعم انسٕٛاَبد انًخزهفخٌٕ نذٖ انطباٌ رك -4أ

  ؼهٕيبد انكبفٛخ نًؼشفخ االيشاع انًشزشكخ يغ االَغبٌ ٔؽشق انٕلبٚخ يُٓبانًاٌ ًٚزهك انطبنت   -5أ

  ثباليشاع ٔانًشبكم انزٙ لذ ٚزؼشع نٓب انسٕٛاٌ اثُبء انسًم ٔانٕالدحػهٗ انطبنت اٌ ٚكٌٕ يهًب  -6أ

 انخبطخ ثبنًٕػٕع  انًٓبساد-ة 

يغ انذسط ٔفٓى انًٕاػٛغ انزٙ  انًٓبساد انزخطٛطّٛ )رٓٛئخ انطبنت نٛكٌٕ لبدسا ػهٗ انزؼبيم – 1ة 

 عٕف رطشذ خالل انًسبػشِ يٍ خالل اخزٛبس انطشق انزذسٚغّٛ انفؼبنّ (

سعًٍ خالل ؽشذ االعئهّ انًٓبساد انزُفٛزّٚ )رٓٛئخ انطبنت نزكٌٕ نذّٚ انمذسِ ػهٗ انزٓٛئّ نهذ – 2ة 

 ٔرُٕٚغ انًثٛشاد ٔرغٛٛش َجشح انظٕد(

 انًٓبساد انزمًّٕٚٛ )يؼشفخ االعئهّ ٔإَاػٓب ,اػذاد االخزجبساد ,انُمذّٚ االعزشخبػّٛ( – 3ة 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًسبػشِ -1

 انضٚبساد انًٛذاَّٛ ٔانزذسٚت انسمهٙ ٔانًخزجش٘   -2

 الخزظبصدٔساد رذسٚجّٛ فٙ يدبل ا  -3

 ػمذ عًُبساد ٔيُبلشبد -4

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزسشٚشّٚ   -1

 االخزجبساد انشفّٓٛ ٔانؼًهّٛ  -2

 االعئهّ انًفبخئّ ٔانغشٚؼّ   -3

 انًشبسكبد انٕٛيّٛ ٔانزمبسٚش -4

 

 انزفكٛش يٓبساد-ج

 

  اٌ انطبنت لبدسا ػهٗ يؼشفخ يغججبد االيشاع ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب  -1ج

 لش انطبنت كٛفٛخ اخز ًَبدج انؼُٛبد ٔانطشق انًخزجشّٚ انالصيّ نزسهٛهٓب اٌ ُٚب -2ج

 اٌ ُٚبلش انطبنت كٛفٛخ رفغٛش اخزٛبس انطشق انًخزهفّ نهؼالج  -3ج

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت يهًب ثبنٕعبئم انسذٚثّ نهزشخٛض ٔانؼالج نكبفخ انسبالد انًشػّٛ  -4ج     

 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 د ٔانًُبلشبد انًسبػشا  -1
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 انسٕٛاَبد انًخزجشّٚ   -2

 انًغزشفٗ انجٛطش٘ ٔانضٚبساد انًٛذاَّٛ   -3

 يشبْذح انؼُٛبد ٔانغالٚذاد -4

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى    

 اعهٕة انطبنت فٙ انزؼبيم يغ انسبنّ  .1

 كٛفٛخ رشخٛض انًشع ٔانسبالد ٔرمذٚش انؼالج انظسٛر  .2

 اخشاء انفسض انًغزمًٛٙ ٔانزهمٛر االططُبػٙ  .3

 
 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادٔانًُمٕنخ  انًٓبساد انؼبيخ-د 

 يٓبسح انفسض ٔانزشخٛض -1د

 يٓبسح انزؼبيم يغ انًشثٍٛ -2د

 يٓبسح انزؼبيم يغ انسبالد انًشػٛخ ٔ رٕطٛف انؼالج -3د

 رذسٚت انطبنت ػهٗ اخشاء ثؼغ انؼًهٛبد اندشازٛخ  -4د      

 ٔانزؼهى  انزؼهٛىؽشائك          

 انًسبػشح  -1

 انكشف انسمهٙ  -2

 ػشع انغالٚذاد  -3

 انكشف ػهٗ انًُبرج ٔانؼُٛبد -4

 ؽشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انزسشٚشٚخ  -1

 االخزجبساد انؼًهٛخ  -2

 االخزجبساد انشفٓٛخ -3

انشٓبداد ٔانغبػبد  .12 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انًؼزًذح
 البكالوريوس درجة *

 )س( تتطلب
 عتمدةم ساعة

 انًغزٕٖ / انغُخ
سيض انًمشس أٔ 

 انًغبق
 اعى انًمشس أٔ انًغبق

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انًشزهخ 

 انشاثؼخ

THR144 Female fertility and 

genital diseases I 

 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2

61 

OBS244 Obstetrics II 2 َ٘ظش 

 ػًهٙ 2

61 
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SUG146 Surgery I 3 َ٘ظش 

 ػًهٙ 2

75 

 
SUG246 Surgery II 3 َ٘ظش 

 ػًهٙ 2

75 

INT142 medicine I 3 45 
INT242 Medicine II  3 45 
ID143 Infectious I 3 45 
ID243 Infectious II 3 45 
CLP141 clinical pathology I   1 َ٘ظش 

 ػًهٙ 2

45 

VLP241 clinical pathology II   1 َ٘ظش 

 ػًهٙ 2

45 

VC147 Clinic I  4 61 
VC247 Clinic II 4 61 
ZO248 Zoonotic diseases II 2 31 

     

انًشزهخ 

 انخبيغخ

SUG053 SURGERY 2 َ٘ظش 

 ػًهٙ 2

61 

SC0510 SUMMER CLINIC 3 ٙ45 ػًه 
OBS055 OBSTETRICS 1 َ٘ظش 

 ػًهٙ 2

45 

INT052 MEDICINE 3 ٘45 َظش 
VC051 CLINIC 13 ٙ195 ػًه 

 

 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .13

 :مهارات لديه لتطور الطالب مصلحة في تصب التي واالرشادات النصائح من مجموعة تقديم -أ

 .التعاون روح و الجماعي العمل -1
 .االولويات وتحديد الوقت ادارة -2

 .واالدارة القيادة  -3
 .مهاراته لتطوير الطالب عند الذاتي والتوجيه المتابعة مبدأ غرس -ب
 .القدوة االستاذ خالل نم الطالب شخصية ابراز على العمل–ج 
 . بالعمل االستقاللية -د

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .14

 املركزي القبول نظام

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .15
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 .واجلامعة للكلية االلكرتوين املوقع •

 .العلمي والبحث العايل التعليم وزارة قبل من املقرة املنهجية الكتب •
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 هخطط ههاساخ الوٌهج

 َشجً وضع اشاسج فٍ الوشتعاخ الوماتلح لوخشجاخ التعلن الفشدَح هي الثشًاهج الخاضعح للتمُُن

 هخشجاخ التعلن الوطلىتح هي الثشًاهج 

 اسن الومشس سهض الومشس السٌح / الوستىي
 أساسٍ

 أم اختُاسٌ

 الوعشفح والفهن
الوهاساخ الخاطح 

 عتالوىضى
 ههاساخ التفكُش

 الوهاساخ العاهح والوٌمىلح

) أو( الوهاساخ األخشي الوتعلمح 

تماتلُح التىظُف والتطىس 

 الشخظٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 THR144 Female fertility and الوشحلح الشاتعح

genital diseases I 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

OBS244 Obstetrics II ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

SUG146 Surgery I ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

SUG246 Surgery II ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

INT142 medicine I ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

INT242 Medicine II  ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ID143 Infectious I ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ID243 Infectious II ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

CLP141 clinical pathology I   ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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VLP241 clinical pathology II  ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

VC147 Clinic I  ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

VC247 Clinic II ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ZO248 Zoonotic diseases II ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

                    

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ SUG053 Surgery خاهسحالوشحلح ال

SC0510 Summer Clinic ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

OBS055 Obstetrics ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

INT052 Medicine ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

VC051 Clinic ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 وىرج وطف الومشسً

 وطف الومشس

 

 الطب البيطري كلية – تكريت جامعة انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 فشع انطت انجبؽُٙ ٔاندشازخ ٔانزٕنٛذ انمغى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 ZO248/  االيشاع انًشزشكخ  اعى / سيض انًمشس .3

 ثكبنٕسٕٚط ايح انزٙ ٚذخم فٛٓبانجش .4

 تعذ عي التعلن ولُس وأساسٍ لائن أهش الطالة حضىس أشكبل انسؼٕس انًزبزخ .5

 انغُخ انشاثؼخ  / انفظم انثبَٙ انفظم / انغُخ .6

 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 2116-11-16 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 َغبٌ ٔانسٕٛاٌيؼشفخ االيشاع انًشزشكخ ثٍٛ اال  -1

 يؼشفخ ؽشق االَزمبل ٔكٛفٛخ انغٛطشح ػهٗ انًشع  -2

 رٕػٛخ ثكٛفٛخ االَزمبل ٔاخز انسزٛبؽبد نًُغ االَزشبس انًشع  -3

 انسذ يٍ اَزشبس االيشاع ٔؽشق انغٛطشح ػهٛٓب  -4

 

 
 

 هشاجعح أداء هؤسساخ التعلُن العالٍ ))هشاجعح الثشًاهج األكادَوٍ((

ً ألهن خظائض الومشس وهخشجاخ التعلن الوتىلعح هي  َىفش وطف الومشس هزا إَجاصاً همتضُا

الوتاحح. والتذ التعلن إرا كاى لذ حمك االستفادج المظىي هي فشص  الطالة تحمُمها هثشهٌاً عوا

 هي الشتط تٌُها وتُي وطف الثشًاهج.
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 يخشخبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى.11

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
   
 نطبنت يبو ثباليشاع انًشزشكخ ثٍٛ االَغبٌ ٔانسٕٛاٌاٌ ٚكٌٕ ا        -1أ

 اٌ ٚكٌٕ يهى ثطشق انغٛطشح ػهٗ اَزشبس االيشاع انٕثبئٛخ  -2أ

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدس ػهٗ انسذ يٍ اَشبس االيشاع ثبخز انزذاثٛش انٕلبئٛخ -3أ
 اٌ ٚكٌٕ لبدس ػهٗ رثمٛف انًدزًغ ثطشق اَزمبل انًشع ٔاخز االززٛبؽبد االصيخ -4أ
 اٌ ٚكٌٕ لبدس ػهٗ ػالج االيشاع انٕثبئٛخ ثسزس ٔانسذ يٍ االَزشبس -5أ
  -6أ

 
 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 فسض انسٕٛاَبد انًظبثخ ٔرشخٛض االطبثخ ٔاػطبء انؼالج انًُبعت – 1ة 

 انغٛطشح ػهٗ اَزشبس االيشاع انٕثبئٛخ – 2ة 

  اػطبء انؼالج انًُبعت – 3ة 

 

 هٛى ٔانزؼهى ؽشائك انزؼ     

 انمبء انًسبػشاد    -1
 زؼٕس انغًُبساد ٔانسهمبد انذساعٛخ ٔانًُبلشبد  -2
 انضٚبساد انًٛذاَٛخ ٔانزطجٛك انؼًهٙ   -3

4-  

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االيزسبَبد انزسشٚشٚخ   -1
 االيزسبَبد انشفٓٛخ  -2
 انًزسبَبد انؼًهٛخ ٔانزطجٛمٛخ  -3
  االيزسبَبد انٕٛيٛخ ٔانزمبسٚش  -4

 
 زفكٛشيٓبساد ان -ج

  

  اٌ انطبنت لبدسا ػهٗ يؼشفخ يغججبد االيشاع ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب   -1ج      

 اٌ ُٚبلش انطبنت كٛفٛخ رفغٛش اخزٛبس انطشق انًخزهفّ نهؼالج  -2ج     

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت يهًب ثبنٕعبئم انسذٚثّ نهزشخٛض ٔانؼالج نكبفخ انسبالد انًشػّٛ   -3ج     

 نت لبدس ػهٗ انغٛطشح ػهٗ االيشاع ٔانٕلبٚخ يُٓباٌ ٚكٌٕ انطب -4ج     

 
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 

 يٓبسح انفسض ٔانزشخٛض -1د      

 يٓبسح انزؼبيم يغ انًشثٍٛ -2د      

 ف انؼالجيٓبسح انزؼبيم يغ انسبالد انًشػٛخ ٔ رٕطٛ -3د      

 يٓبسح انغٛطشح ػهٗ االيشاع االَزمبنٛخ ٔانزثمٛف ػهٗ يُغ اَزشبسْب -4د      
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 ثُٛخ انًمشس .11

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع
اعى انٕزذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

ل ٔؽشٚمخ انزشخٛض االَزمب

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

IntrodIntroduction to zoonotic diseases 
 

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

2 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Principles of 
zoonotic 
recognition  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

3 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Principles of 
zoonotic control 
& prevention  
Viral zoonosis 
:FMD,Bovine 
popular 
stomatitis ,Cow 
pox 
,Orf,pseudocow 
pox  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

4 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Argentina 
hemorrghic 
fever, Crimean-
Congo 
hemorrghic 
fever,Ebola 
hemorrghic 
fever,Rift valley 
fever ,Viral 
hepatitis type 
A,B,C,D  
Eastern 
,Venzuelan&Wea
tern equine 
encephalitis  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

5 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

ٛض االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخ

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Eastern 
,Venzuelan&Wea
tern equine 
encephalitis  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

6 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Loping ill, Mad 
cow disease  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

7 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Rabies, California 
encephalitis 
,Colorado tick 
fever  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

ومناقشة امتحان اسئلة 
 يومي

8 2 
يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

West Nile 
fever,Yello fever, 

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 
اسئلة ومناقشة امتحان 
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االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Nairobi sheep 
disease  

 يومي

9 2 

خ يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛ

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Equine& swine 
influenza  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

11 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

 ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح

 ػهٗ انًشع

Newcastle 
disease 
.Psittacosis,Q 
fever  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

11 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Bacterial 
zoonosis 
,Anthrax 
,Listeriosis 
,Leptospirosis 
,Leprosy  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

12 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Botulism, 
Brucellosis,Comp
ylobacteriosis  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

ة امتحان اسئلة ومناقش
 يومي

13 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Tuberculosis  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

14 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

انزشخٛض االَزمبل ٔؽشٚمخ 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Closterdium 
perfringes food 
poisoning,Strept
ococosis 
,Staphylococosis  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

15 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٛطشح ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغ

 ػهٗ انًشع

Colibacillosis,Vibr
iosis  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

16 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Salmonellosis,Shi
gellosis  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

ومناقشة امتحان اسئلة 
 يومي

17 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Cat scratch 
disease ,Rat bit 
fever,Plague  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

18 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

يبد انغشٚشٚخ ٔؽشق ٔانؼال

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Tetanus,Clostridi
al histotoxic 
infection  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي
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19 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٛخ انغٛطشح ٔانؼالج ٔكٛف

 ػهٗ انًشع

Glanders & 
Corynbacterial 
infection  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

21 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Parasitic 
Zoonosis : 
Arthropod 
infection& tick 
paralysis  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

21 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Cestoda 
infection 
:Coenurosis 
,Taeniasis  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

امتحان  اسئلة ومناقشة
 يومي

22 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Echinococosis 
,Dipphyllobothria
sis  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

23 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔؽشق ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Trematoda 
infection 
:Fascioliasis,Dict
oceliasis  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

24 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

طشح ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛ

 ػهٗ انًشع

Nematode 
infection:Ascaria
sis,Capillariasis,Fi
lariasis,Thelaziasi
s  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

25 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Cutaneous larva 
migrans, visceral 
larva migrant 

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

26 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Protozoal 
infection 
:Toxoplasmosis,C
ryptosporidiosis,
Giardiasis,Sarcoc
ystosis 

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

27 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Babesiosis,balant
idiasis,  

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

28 2 

ؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ ي

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Leshmaniasis 
,Trypanosomoia

sis 

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

29 2 
يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

خٛض االَزمبل ٔؽشٚمخ انزش

Ring worm 
,candediasis  

 

يغ  يسبػشح ٔششذ

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :
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 ابالضافة للكتب االلكرتونية

  انخذيبد االخزًبػٛخ 

 
  

 

 

 ُٙ ٔاندشازخ ٔانزٕنٛذسئٛظ فشع انطت انجبؽ

 أ.م.د. تشاس طادق ًىهٍ

16-11-2116 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

31 2 

يؼشفخ انًغجت ٔانٕثبئٛخ 

ٔانؼاليبد انغشٚشٚخ ٔؽشق 

االَزمبل ٔؽشٚمخ انزشخٛض 

ٔانؼالج ٔكٛفٛخ انغٛطشح 

 ػهٗ انًشع

Histoplasmosis 
,Nocardiosis  

يغ  ح ٔششذيسبػش

 pptػشع 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي


