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 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 لدٌه لتطور الطالب مصلحة فً تصب التً واالرشادات النصائح من مجموعة تقدٌم -أ

 .التعاون روح و الجماعً العمل -1
 .االولوٌات وتحدٌد الوقت ادارة -2

 .واالدارة القٌادة  -3
 .مهاراته لتطوٌر الطالب عند الذاتً والتوجٌه المتابعة مبدأ غرس -ب
 .القدوة االستاذ خالل نم الطالب شخصٌة ابراز على العمل–ج 
 . بالعمل االستقاللٌة -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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 هخطظ 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  

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

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 البٌطري كلٌة – تكرٌت جامعة انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 فشع انطت انجبؽُٙ ٔاندشازخ ٔانزٕنٛذ انمغى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 OBS055انزٕنٛذ انجٛطش٘ /  اعى / سيض انًمشس .3

 ثكبنٕسٕٚط انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 ثؼذ ػٍ انزؼهى ٔنٛظ ٔأعبعٙ لبئى أيش انطبنت زؼٕس أشكبل انسؼٕس انًزبزخ .5

 نخبيغخانغُخ ا انفظم / انغُخ .6

 91 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 2116-11-16 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 ٔانًشبكم انزٙ ًٚكٍ اٌ رسذس خالنٓب  يؼشفخ انفغهدخ انطجٛؼٛخ نهسًم فٙ انسٕٛاَبد  -1

 يؼشفخ االنفزشح انطجٛؼٛخ نهسًم ٔانؼٕايم انًؤثشح ػهٛٓب  -2

 يؼشفخ انفغهدخ انطجٛؼٛخ نهٕالدح ٔاالعجبة انزٙ رؤد٘ انٗ زذٔس ػغش انٕالدح  -3

 انزؼشف ػهٗ انفغهدخ انطجٛؼٛخ نًشزهخ يبثؼذ انٕالدح )انُفبعخ( ٔااليشاع انزٙ لذ رزشافك يؼٓب  -4

 ف ػهٗ ثؼغ انزمبَبد انسذٚثخ نهزكبثشانزؼش -5

 

 
 

 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 الشتظ تٌُها وتُي وطف الثشًاهج.



 

  
 9 الظفحح

 
  

 يخشخبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى.11

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

اٌ ٚكٌٕ انطبنت يهًب ثبنفغهدخ انطجٛؼٛخ نهسًم ٔخًٛغ االيشاع انزٙ لذ رزؼشع نٓب انسٕٛاَبد  -1أ  

 خالل ْزِ انفزشح ٔكٛفٛخ ػالخٓب

 ٗ فسض انسًم فٙ انسٕٛاَبد ٔثبعبنٛت يزؼذدحاٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػه -2أ

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ فٓى انفغهدخ انطجٛؼٛخ نهٕالدح ٔكٛفٛخ يؼبندخ انسبالد انًؼمذح يُٓب -3أ

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت يهًب ثبنفزشح انزٙ رهٙ انٕالدح ٔكٛفٛخ ردُت انًشبكم انزٙ لذ رسظم اثُبءْب -4أ

اء كبفخ انؼًهٛبد اندشازٛخ انزٙ لذ ٚهدب انٛٓب نؼالج ثؼغ انسبالد اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ اخش -5أ

 انًشػٛخ اثُبء ٔثؼذ فزشح انسًم

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت ػهٗ دساٚخ ثبْى انزمبَبد انسذٚثخ نهزكبثش ٔاالخظبة – 6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 اخشاء فسٕطبد كشف انسًم فٙ انسمم ٔانًخزجش – 1ة 

 ًهٛبد اندشازٛخ كبنؼًهٛخ انمٛظشٚخ ٔرمطٛغ اندٍُٛ انًٛذ ٔاصانخ انًجبٚغاخشاء انؼ – 2ة 

 ػالج انسبالد انًشػٛخ انزٙ لذ رسذس اثُبء انسًم أ اثُبء انٕالدح ٔيبثؼذْب – 3ة 

 انؼًم فٙ انًخزجشاد انخبطخ ثزشخٛض ٔػالج انؼمى -4ة 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انمبء انًسبػشاد     -1

 ُبساد ٔانسهمبد انذساعٛخ ٔانًُبلشبدزؼٕس انغً  -2

 زؼٕس انًخزجشاد ٔاخشاء انزدبسة  -3

 انضٚبساد انًٛذاَٛخ ٔانزطجٛك انؼًهٙ -4
 

 ؽشائك انزمٛٛى      

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

 
 يٓبساد انزفكٛش -ج

  

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

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

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

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

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

 

 يٓبسح انفسض ٔانزشخٛض -1د

 يٓبسح انزؼبيم يغ انًشثٍٛ -2د

 يٓبسح انزؼبيم يغ انسبالد انًشػٛخ ٔ رٕطٛف انؼالج -3د

 اء ثؼغ انؼًهٛبد اندشازٛخرذسٚت انطبنت ػهٗ اخش -4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

 الساعات األسبوع

 طشَمح التمُُن طشَمح التعلُن اسن الىحذج / الوساق أو الوىضىع هخشجاخ التعلن الوطلىتح

 نظري2 1-2
رؼشٚف انطبنت ػهٗ فغهدخ 

 انسًم انطجٛؼٛخ

Introduction and history 
of the obstetrics 
Physiology of pregnancy 

اسئلة ومناقشة امتحان  اضرة وشرححم
 يومي

يؼشفخ انطبنت ثبَٕاع االغشٛخ  عملي4

 اندُُٛٛخ ٔٔظبئفٓبٔانغٕائم 
Fetal membranes and fetal 

fluids. 

مع  حماضرة وشرح
 pptعرض 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

 نظري2 3-4
ٔؽشق  يؼشفخ انزطٕس اندُُٛٙ

 كشف انسًم

Development of the 
embryo,  Pregnancy 

diagnosis. 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

 عملي4
يؼشفخ كٛفٛخ فسض االػؼبء 

 انزُبعهٛخ االَثٕٚخ
General examine of female 

genitalia 

 حماضرة وشرح
مع  pptوعرض 

 معاينة عينات

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

فٓى يٛكبَٛكٛخ انزًٛض االيٕ٘  نظري1 5

 نهسًم
Maternal recognition of 

pregnancy 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

يؼشفخ ؽشق كشف انسًم  عملي2

ٔايكبَٛخ فسض انسًم فٙ 

 انسٕٛاَبد انسمهٛخ
Pregnancy diagnosis 

 و حماضرة وشرح
ppt  

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

 امتحان اول فصل اول نظري مع امتحان عملي 6
ؼشفخ االغٛخ ٔانغٕائم اندُُٛٛخ ي نظري2 7-8

 ٔٔظبئفٓب انًًٓخ
Fetal membranes and fetal 

fluids 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

ايكبَٛخ ػالج اَمالة انشزى  عملي4

 ٔؽشق انٕلبٚخ يٍ زذٔثٓب
Uterine tortion 

و  حماضرة وشرح
ppt 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

انشزى انسبيم اثُبء  يؼشفخ يٕلغ نظري2 9-11

 فزشح انسًم
Position of uterus during 

the pregnancy period 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

يؼشفخ اْى انزشْٕبد انٕالدٚخ  عملي4

 ٔػاللزٓب ثبنسًم ٔانٕالدح
Fetal anomalies 

و  حماضرة وشرح
ppt 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

11-
12 

ؽٕل فزشح انسًم يؼشفخ  نظري2

 ٔانؼٕايم انًؤثشح ػهٛٓب
Gestation length and the 

factors influencing it 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

فٓى االٔػبع انطجٛؼٛخ ٔانغٛش  عملي4

 ؽجٛؼٛخ نهدٍُٛ اثُبء انٕالدح 
Normal position of 

parturition 

 و حماضرة وشرح
ppt 

ان اسئلة ومناقشة امتح
 يومي

13-
14 

يؼشفخ انٛخ اعزًشاسٚخ انسًم  نظري2

 ٔانٕٓسيَٕبد انًغٛطشح ػهٛٓب
Maintenance of pregnancy, 

Pregnancy diagnosis 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

يؼشفخ االعجبة اندُُٛٛخ انشئٛغٛخ  عملي4

نسذٔس ػغش انٕالدح ٔايكبَٛخ 

 ػالخٓب
Fetal causes of distocia 

و  حماضرة وشرح
ppt 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

 امتحان اثين فصل اول 15
 عطلة ربيعية

يؼشفخ انًشبكم انزٙ رسذس اثُبء  نظري1 16

انسًم ٔفٓى االنٛخ انٕٓسيَٕٛخ 

 نهٕالدح انطجٛؼٛخ

Problem of pregnancy: 
Parturition 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

العجبة االيٕٚخ نؼغش يؼشفخ ا عملي2

 انٕالدح ٔايكبَٛخ ػالخٓب
Maternal causes of 

distocia 

 و حماضرة وشرح
ppt 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

17-
18 

يؼشفخ االعجبة انشئٛغٛخ نسبنخ  نظري2

 انٕالدح انًزؼغشح ٔؽشق ػالخٓب
Dystocia: causes, Dystocia: 

treatment 

ن اسئلة ومناقشة امتحا حماضرة وشرح
 يومي

يؼشفخ اْى االدٔاد ٔاالد  عملي4

 انًغزخذيخ فٙ انٕالدح
Obstetrical equipments 

و  حماضرة وشرح
ppt  مع معاينة

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

1- David E. Noakes & David E. Noakes & 

Timothy J. Parkinson … England. Veterinary 

Reproduction & Obstetrics, 9th Edition 

2-  Peter G. G. Jackson BVM&S MA 

DVM&S FRCVS. Handbook of Veterinary 

Obstetrics, 2e 2nd Edition 

 يزطهجبد خبطخ 
املتاحة كمواقع اليوتيوب واالنرتنت ابالضافة للكتب  احلديثة التعليمية الوسائل استخدام

 االلكرتونية 

 انخذيبد االخزًبػٛخ 

تشخيص وعالج احلاالت ادلرضية التابعة للمربني يف القطاع اخلاص ابالضافة 
 شادات والتوصيات اخلاصة ابلرعاية والتناسل.لالر 

اقامة الندوات وادلناقشات والدورات التدريبية لكوادر التعليم العايل وموظفي 

 االدوات

19-
21 

يؼشفخ ؽشق ازذاس انٕالدح  نظري2

 ٔؽشق انؼُبٚخ ثبنًٕانٛذ
Induction of parturition, 

Postpartum care 

اسئلة ومناقشة امتحان  رححماضرة وش
 يومي

يؼشفخ اْى انطشق انًزجؼخ فٙ  عملي4

 انًُبٔساح انٕالدٚخ
Obstetrical maneuvers 

و  حماضرة وشرح
ppt 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

فٓى انفغهدخ انطجٛؼٛخ نًشزهخ  نظري1 -21

ٔأة انشزى, فٓى االنٛخ  انُفبعخ

 انطجٛؼٛخ نهذفبع انشزًٙ  

Pueperium period, Uterine 
involution, Uterine definse 

mechanism 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

 عملي2
اايكبَٛخ اخشاء انؼًهٛخ انمٛظشٚخ 

 ٔثًٕالغ يخزهفخ 
Caesarian section 

 و حماضرة وشرح
ppt  مع تطبيق
 عملي

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

 امتحان اول فصل اثين مع عملي 22
23-
24 

يؼشفخ ؽشٚمخ ػًم انغَٕبس  نظري2

 ٔإَاػّ
Ultrasonography 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

ايكبَٛخ اخشاء ػًهٛخ رمطٛغ  عملي4

 اندٍُٛ ٔانذٔاػٙ انًٕخجخ نٓب
Fetotomy 

و  حماضرة وشرح
ppt 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

25-
26 

فٓى انٛخ زذٔس اززجبط انًشًٛخ  نظري2

, يؼشفخ اعجبة شق ػالخٓبٔؽ

 زذٔس اَمالة انشزى ٔػالخّ

Puerperial diseases: 
retained placenta, Uterine 
prolapse 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

يؼشفخ اعجبة زذٔس االَمالة  عملي4

 ٔايكبَٛخ ػالخٓب

 
Uterine and vaginal prolapse 

 و حماضرة وشرح
ppt 

متحان اسئلة ومناقشة ا
 يومي

يؼشفخ اعجبة ٔػالج زبالد  نظري1 27

 انزٓبة انشزى
Metritis: causes, Metritis: 
treatment 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

يؼفخ اعجبة ٔػالج زبنخ اززجبط  عملي2

 انًشًٛخ
Rtained placenta و حماضرة وشرح 

ppt 
اسئلة ومناقشة امتحان 

 يومي

 فصل اثينامتحان اثين  28
29-
31 

 نظري2
يؼشفخ انزمبَبد انسذٚثخ 

 انًغزخذيخ فٙ انزكبثش

Embryo Transfe,  Sperm sexing,  
Cloning and splitting of 
embryo 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

يؼشفخ دٔاػٙ انؼًهٛخ ٔايكبَٛخ  عملي4

 اخشائٓب
ovariectomy 

و  حماضرة وشرح
ppt 

امتحان  اسئلة ومناقشة
 يومي
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