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 ًوىرج وطف الثشًاهج األكادَوٍ

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

 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

 خبيؼخ ركشٚذ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انطت انجٛطش٘ انمسى اندبيؼٙ / انًشكض  .2

 ثكبنٕسٕٚط اسى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 ثكبنٕسٕٚط ؽت ٔخشازخ ثٛطشٚخ   اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 فظهٙ انُظبو انذساسٙ   .5

   انًؼزًذ  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

 ل ٔانًسطبد انثشٔح انسٕٛاَٛخاالششاف ػهٗ انسمٕرخشٚح 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 انخبطّ  -5

 انسٕٛاَّٛ ٔانًسزٕطفبد انجٛطشّٚ فٙ يدبل انزهمٛر االططُبػٙ ٔؽشق صٚبدِ االخظبة

 رخشج كبدس يٍ االؽجبء انمبدسٍٚ ػهٗ اخشاء يخزهف انؼًهٛبد اندشازٛخ-6
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 مٛٛىيخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانز  .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 رُبسم انسٕٛاَبد انًخزهفخنذٖ انطب اٌ ركٌٕ -4أ

  ؼهٕيبد انكبفٛخ نًؼشفخ االيشاع انًشزشكخ يغ االَسبٌ ٔ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 

 سٕف رطشذ خالل انًسبػشِ يٍ خالل اخزٛبس انطشق انزذسٚسّٛ انفؼبنّ (

ًٍ خالل ؽشذ االسئهّ انًٓبساد انزُفٛزّٚ )رٓٛئخ انطبنت نزكٌٕ نذّٚ انمذسِ ػهٗ انزٓٛئّ نهذسس – 2ة 

 ٔرُٕٚغ انًثٛشاد ٔرغٛٛش َجشح انظٕد(

 انًٓبساد انزمًّٕٚٛ )يؼشفخ االسئهّ ٔإَاػٓب ,اػذاد االخزجبساد ,انُمذّٚ االسزشخبػّٛ( – 3ة 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًسبػشِ -1

 انضٚبساد انًٛذاَّٛ ٔانزذسٚت انسمهٙ ٔانًخزجش٘   -2

 خزظبصدٔساد رذسٚجّٛ فٙ يدبل اال  -3

 ػمذ سًُبساد ٔيُبلشبد -4

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزسشٚشّٚ   -1

 االخزجبساد انشفّٓٛ ٔانؼًهّٛ  -2

 االسئهّ انًفبخئّ ٔانسشٚؼّ   -3

 انًشبسكبد انٕٛيّٛ ٔانزمبسٚش -4

 

 انزفكٛش يٓبساد-ج

 

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

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

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

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

 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 ٔانًُبلشبد انًسبػشاد   -1
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 انسٕٛاَبد انًخزجشّٚ   -2

 انًسزشفٗ انجٛطش٘ ٔانضٚبساد انًٛذاَّٛ   -3

 يشبْذح انؼُٛبد ٔانسالٚذاد -4

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى    

 اسهٕة انطبنت فٙ انزؼبيم يغ انسبنّ  .1

 كٛفٛخ رشخٛض انًشع ٔانسبالد ٔرمذٚش انؼالج انظسٛر  .2

 اخشاء انفسض انًسزمًٛٙ ٔانزهمٛر االططُبػٙ  .3

 
 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادٔانًُمٕنخ  ًٓبساد انؼبيخان-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      

 شائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ؽ         

 انًسبػشح  -1

 انكشف انسمهٙ  -2

 ػشع انسالٚذاد  -3

 انكشف ػهٗ انًُبرج ٔانؼُٛبد -4

 ؽشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انزسشٚشٚخ  -1

 االخزجبساد انؼًهٛخ  -2

 االخزجبساد انشفٓٛخ -3

انشٓبداد ٔانسبػبد  .12 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انًؼزًذح
 البكالوريوس درجة *

 )س( تتطلب
 مدةمعت ساعة

 انًسزٕٖ / انسُخ
سيض انًمشس أٔ 

 انًسبق
 اسى انًمشس أٔ انًسبق

انسبػبد 

 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 

 انخبيسخ

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 من 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 لبحثوا العايل التعليم وزارة قبل من املقرة املنهجية الكتب •
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 هخطط ههاساخ الوٌهج

 َشجً وضع اشاسج فٍ الوشتعاخ الوقاتلح لوخشجاخ التعلن الفشدَح هي الثشًاهج الخاضعح للتقُُن

 هخشجاخ التعلن الوطلىتح هي الثشًاهج 

 اسن الوقشس سهض الوقشس السٌح / الوستىي
 أساسٍ

 أم اختُاسٌ

 الوعشفح والفهن
الوهاساخ الخاطح 

 تالوىضىع
 ههاساخ التفكُش

 الوهاساخ العاهح والوٌقىلح

) أو( الوهاساخ األخشي الوتعلقح 

تقاتلُح 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  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

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

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

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

                    

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ SUG053 Surgery الوشحلح الخاهسح

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

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

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

VC051 Clinic ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 وىرج وطف الوقشسً

 وطف الوقشس

 

 الطب البيطري كلية – تكريت جامعة انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 فشع انطت انجبؽُٙ ٔاندشازخ ٔانزٕنٛذ انمسى اندبيؼٙ / انًشكض .2

  INT052 /االيشاع انجبؽُٛخ اسى / سيض انًمشس .3

 ثكبنٕسٕٚط انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

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

 سُٕ٘/  انسُخ انخبيسخ انفظم / انسُخ .6

 91 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .7

 2116-11-16 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 انزٙ رظٛت انسٕٛاَبد. ٔانُمض انغزائٙ ُٛخدساسخ ٔيؼشفخ خًٛغ ايشاع انجبؽ -1

 انسٕٛاَبد. االطبثخ ثبيشاع انجبؽُٛخ فٙيؼشفخ كٛفٛخ  -2

  يؼشفخ اْى انؼاليبد انسشٚشٚخ ٔاالفبد انًشػٛخ انز٘ ٚؼزًذ ػهٛٓب ثبنزشخٛض نكم يشع. -3

 يؼشفخ اْى االدٔٚخ انزٙ رؤثش ػهٗ ْزِ االيشاع. -4

 ٔايشاع انُمض انغزائٙ ُٛخسخ ؽشق انسٛطشح ػهٗ ايشاع انجبؽدسا -5     

 
 

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

ً ألهن خظائض الوقشس وهخشجاخ التعلن الوتىقعح هي  َىفش وطف الوقشس هزا إَجاصاً هقتضُا

الوتاحح. والتذ التعلن ثشهٌاً عوا إرا كاى قذ حقق االستفادج القظىي هي فشص الطالة تحقُقها ه

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

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 .انزٙ لذ رزؼشع نٓب انسٕٛاَبد ٔيسججبرٓب  انجبؽُٛخ خًٛغ ايشاعيهًب ثًؼشفخ اٌ ٚكٌٕ انطبنت  -1أ  

 . يشاع انجبؽُٛخٔاالفبد ثؼذ انًٕد اليهًب ثبْى انؼاليبد انسشٚشٚخ اٌ ٚكٌٕ انطبنت  -2أ

 . ػهٗ انزًٛٛض ثٍٛ ايشاع انجبؽُٛخاٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدسا  -3أ

 لبدسا ػهٗ انزشخٛض.اٌ ٚكٌٕ انطبنت  -4أ

 .نٓزِ االيشاع اٌ ٚكٌٕ انطبنت ػهٗ اخزٛبس انؼالج انًُبست -5أ

 .سٛطشح ػهٗ االيشاعانسذٚثخ نه ػهٗ دساٚخ ثبْى انزمُٛبداٌ ٚكٌٕ انطبنت  – 6أ      

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 نهزشخٛض. نًخزجشسست ػُٛبد انذو ٔاخز انخشٔج ٔفسظٓب ثب – 1ة 

 فٙ انسمم ٔانًخزجش  ػٍ االيشاع كشفكبيهخ نهاخشاء فسٕطبد   – 2ة 

 رشخٛض َٕع انًشع انز٘ ٚؼبَٙ يُٓب انسٕٛاَبد. – 3ة 

 .ػغ ؽشق انسٛطشح ػهٗ االيشاعاػطبء انؼالج ٔٔ -4ة 

 نزؼهٛى ٔانزؼهى ؽشائك ا     

 انز٘ ٚظبة ثٓب انسٕٛاَبد ٔيشبْذح طٕس خًٛغ ايشاع االيشاع انمبء انًسبػشاد   -1

 زؼٕس انسًُبساد ٔانسهمبد انذساسٛخ ٔانًُبلشبد  -2

 انزدبسةاالخزجبساد ٔ زؼٕس انًخزجشاد ٔاخشاء  -3

 انضٚبساد انًٛذاَٛخ ٔانزطجٛك انؼًهٙ -4
 

 ؽشائك انزمٛٛى      

 ٚشٚخااليزسبَبد انزسش     -1
 االيزسبَبد انشفٓٛخ  -2
 االيزسبَبد انٕٛيٛخ ٔانزمبسٚش -3
 يٓبساد انزفكٛش -ج

  ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب . االيشاع ا ػهٗ يؼشفخ يسججبداٌ انطبنت لبدس -1ج

 اٌ ُٚبلش انطبنت كٛفٛخ اخز ًَبدج انؼُٛبد ٔانطشق انًخزجشّٚ انالصيّ نزسهٛهٓب . -2ج

 نطشق انًخزهفّ نهؼالج. اٌ ُٚبلش انطبنت كٛفٛخ  اخزٛبس ا -3ج

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت يهًب ثبنٕسبئم انسذٚثّ نهزشخٛض ٔانؼالج ٔانسٛطشح نكبفخ انسبالد انًشػّٛ . -4ج    

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

 يٓبسح انفسض ٔانزشخٛض -1د     

 نزؼبيم يغ انًشثٍٛيٓبسح ا -2د    

 يٓبسح انزؼبيم يغ انسبالد انًشػٛخ ٔ رٕطٛف انؼالج ٔؽشق انسٛطشح ػهٛٓب -3د    

  رذسٚت انطبنت ػهٗ اخشاء ثؼغ انؼًهٛبد اندشازٛخ انظغشٖ. -4د    
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 ثُٛخ انًمشس .11

 األسجٕع
انسب

ػب

 د
 ٚمخ انزمٛٛىؽش ؽشٚمخ انزؼهٛى اسى انٕزذح / انًسبق أٔ انًٕػٕع يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًبدح  يمذيخ انطبنت ػهٗيؼشفخ  2 1
Metabolic diseases: 
Introduction  

 امتحان يوميو اسئلة ومناقشة    حماضرة وشرح

2 4 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

 ٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ انًشع

Milk fever و  حماضرة وشرحppt  حان يوميامتو اسئلة ومناقشة 

3 3 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

 ٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ انًشع

Downer cow syndrome 
Azoturia 

 امتحان يوميو اسئلة ومناقشة  pptو  حماضرة وشرح

4 4 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

 ٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ انًشع
Hypomegnesemic tetanies 

 امتحان يوميو اسئلة ومناقشة  حماضرة وشرح

5 3 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

 ٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ انًشع
Ketosis 

 امتحان يوميو اسئلة ومناقشة   pptوعرض  حماضرة وشرح

6 3 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انزشخٛض انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔ

 ٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ انًشع
Pregnancy toxemia 

 امتحان يوميو اسئلة ومناقشة   ppt و حماضرة وشرح

7 3 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

ٔانزشخٛض انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ 

 انًشعٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ 
Postparturient hemoglubinuria 

 يوميامتحان و اسئلة ومناقشة   ppt و حماضرة وشرح

 االمتحان االول للنصف االول

8 3 
يؼشفخ انطبنت ػهٗ يمذيخ انُمض 

 انغزائٙ
Diseases caused by nutritional 

deficiencies: Introduction 
 امتحان يوميو اسئلة ومناقشة  pptو  حماضرة وشرح

9 3 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

 انُمضٗ ٔانؼالج ٔانسٛطشح ػه

Vitamin A deficiency و حماضرة وشرح ppt   امتحان يوميو اسئلة ومناقشة 

11 3 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

 انُمضٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ 

Vitamin E and selenium deficiency و حماضرة وشرح ppt   امتحان يوميو اسئلة ومناقشة 

11 3 
هٗ انسجت ٔانؼاليبد انزؼشف ػ

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

 انُمضٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ 

Vitamin D deficiency و  حماضرة وشرحppt  امتحان يوميو اسئلة ومناقشة 

11 3 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

 انُمضٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ 

Copper deficiency و حماضرة وشرح ppt   امتحان يوميو اسئلة ومناقشة 

13-14 6 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

 انُمضٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ 

Iodine deficiency, Zinc deficiency, 

Deficiency of calcium, magnesium 

and phosphorus 

 امتحان يوميو اسئلة ومناقشة  pptو  حماضرة وشرح

15 2 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

 انُمضٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ 

Deficiency of vitamin C and 

manganese, Deficiency of thiamin, 

B12, riboflavin and cholline   

 امتحان يوميو اسئلة ومناقشة  pptو  حماضرة وشرح

 االمتحان الثاين للنصف االول

 ف الثاينالنص

1-5 14 

انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

ايشاع ٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ 

 اندٓبص انمهجٙ انٕػبئٙ

Diseases of cardiovascular system و  حماضرة وشرحppt  امتحان يوميو اسئلة ومناقشة 

6-8 11 
انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

شخٛض انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانز

ايشاع ٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ 

Diseases of musculoskeletal system و  حماضرة وشرحppt  امتحان يوميو اسئلة ومناقشة 
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األسبسٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 
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 اندٓبص انٓٛكهٙ انؼؼهٙ

 ول للنصف الثايناالمتحان اال

9-12 11 

انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

ايشاع ٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ 

 ٓبص انجٕنٙاند

Diseases of urinary system و  حماضرة وشرحppt  امتحان يوميو اسئلة ومناقشة 

13-15 11 

انزؼشف ػهٗ انسجت ٔانؼاليبد 

انسشٚشٚخ ٔانًشػٛخ ٔانزشخٛض 

ايشاع ٔانؼالج ٔانسٛطشح ػهٗ 

 انزسًى

Diseases caused by poisonous 

materials 
 حان يوميامتو اسئلة ومناقشة  pptو  حماضرة وشرح

 االمتحان الثاين للنصف الثاين


