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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 هت ٔخشازخ ثٛطشٚخ   اعى انؾٓبدح 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 انٕفف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 رخشٚح اهجبء ثٛطشٍٚٛ لبدسٍٚ ػهٗ فسـ انسٕٛاَبد ٔرؾخٛـ االيشاك ٔػالخٓب -1

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

 انؼًم فٙ يشاكض انزهمٛر االفطُبػٙرخشٚح كبدس يٍ االهجبء انجٛطشٍٚٛ انمبدسٍٚ ػهٗ  -3

رؾخٛـ انًؾبكم انزٙ رسذس نهسٕٛاَبد اثُبء انسًم رخشٚح كبدس يٍ االهجبء انجٛطشٍٚٛ انمبدسٍٚ ػهٗ  -4

 ٔانٕالدح ٔكٛفٛخ ػالخٓب

ّ ثزطٕٚش لذساد االهجبء انجٛطشٍٚٛ انؼبيهٍٛ فٙ لطبع انثٕسِ ٚمٕو انفشع ثبلبيخ انُذٔاد انخبف -5

 انسٕٛاَّٛ ٔانًغزٕففبد انجٛطشّٚ فٙ يدبل انزهمٛر االفطُبػٙ ٔهشق صٚبدِ االخقبة

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

 ٔانفٓى  انًؼشفخ-أ

 ػهٗ انطبنت اٌ ٚزؼهى هشق فسـ انسٕٛاَبد  ٔكٛفٛخ اخز ًَبرج نهفسـ انًخزجش٘ -1أ

 بالد انًشمّٛػهٗ انطبنت اٌ ٚزؼهى هشق انفسـ انًخزجشّٚ ٔكٛفٛخ رؾخٛـ انس-2أ

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

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

  ؼهٕيبد انكبفٛخ نًؼشفخ االيشاك انًؾزشكخ يغ االَغبٌ ٔهشق انٕلبٚخ يُٓبانًاٌ ًٚزهك انطبنت   -5أ

  ثباليشاك ٔانًؾبكم انزٙ لذ ٚزؼشك نٓب انسٕٛاٌ اثُبء انسًم ٔانٕالدحػهٗ انطبنت اٌ ٚكٌٕ يهًب  -6أ

 انخبفخ ثبنًٕمٕع  انًٓبساد-ة 

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

 عٕف رطشذ خالل انًسبمشِ يٍ خالل اخزٛبس انطشق انزذسٚغّٛ انفؼبنّ (

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

 ٔرُٕٚغ انًثٛشاد ٔرغٛٛش َجشح انقٕد(

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

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًسبمشِ -1

 انضٚبساد انًٛذاَّٛ ٔانزذسٚت انسمهٙ ٔانًخزجش٘   -2

 الخزقبؿدٔساد رذسٚجّٛ فٙ يدبل ا  -3

 ػمذ عًُبساد ٔيُبلؾبد -4

 هشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزسشٚشّٚ   -1

 االخزجبساد انؾفّٓٛ ٔانؼًهّٛ  -2

 االعئهّ انًفبخئّ ٔانغشٚؼّ   -3

 انًؾبسكبد انٕٛيّٛ ٔانزمبسٚش -4

 

 انزفكٛش يٓبساد-ج

 

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

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

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

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت يهًب ثبنٕعبئم انسذٚثّ نهزؾخٛـ ٔانؼالج نكبفخ انسبالد انًشمّٛ  -4ج     

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 د ٔانًُبلؾبد انًسبمشا  -1
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 انسٕٛاَبد انًخزجشّٚ   -2

 انًغزؾفٗ انجٛطش٘ ٔانضٚبساد انًٛذاَّٛ   -3

 يؾبْذح انؼُٛبد ٔانغالٚذاد -4

 

 

 هشائك انزمٛٛى    

 اعهٕة انطبنت فٙ انزؼبيم يغ انسبنّ  .1

 كٛفٛخ رؾخٛـ انًشك ٔانسبالد ٔرمذٚش انؼالج انقسٛر  .2

 اخشاء انفسـ انًغزمًٛٙ ٔانزهمٛر االفطُبػٙ  .3

 
 

 

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

 يٓبسح انفسـ ٔانزؾخٛـ -1د

 يٓبسح انزؼبيم يغ انًشثٍٛ -2د

 يٓبسح انزؼبيم يغ انسبالد انًشمٛخ ٔ رٕفٛف انؼالج -3د

 رذسٚت انطبنت ػهٗ اخشاء ثؼل انؼًهٛبد اندشازٛخ  -4د      

 ٔانزؼهى  انزؼهٛىهشائك          

 انًسبمشح  -1

 انكؾف انسمهٙ  -2

 ػشك انغالٚذاد  -3

 انكؾف ػهٗ انًُبرج ٔانؼُٛبد -4

 هشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انزسشٚشٚخ  -1

 االخزجبساد انؼًهٛخ  -2

 االخزجبساد انؾفٓٛخ -3

انؾٓبداد ٔ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 

 

 انزخطٛو نهزطٕس انؾخقٙ .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)ٔميؼٛبس انمجٕل  .14

 املركزي القبول نظام

 أْى يقبدس 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  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 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 البيطري كلية – تكريت جامعة انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 فشع انطت انجبهُٙ ٔاندشازخ ٔانزٕنٛذ انمغى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 SUG053اندشازخ /  اعى / سيض انًمشس .3

 ثكبنٕسٕٚط ٚذخم فٛٓبانجشايح انزٙ  .4

 تعذ عي التعلن ولُس وأساسٍ لائن أهش الطالة حضىس أؽكبل انسنٕس انًزبزخ .5

 انغُخ انخبيغخ انفقم / انغُخ .6

 121 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 2116-11-16 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕفف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 رؼهى انًجبدء انشئٛغٛخ نؼهى اندشازخ .  -1

 زؼشف ػهٗ ادٔٚخ ٔهشق انزخذٚش انؼبو ٔانًٕلؼٙ .ان -2

 انزؼشف ػهٗ إَاع االػًهٛبد اندشازٛخ .  -3

 رذسٚت ههجخ انًشازم انًُزٓٛخ ػهٗ اخشاء انؼذٚذ يٍ انؼًهٛبد اندشازٛخ . -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 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى.11

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
   
 جٛطشٚخ  يؼشفخ اعبعٛبد  اندشازخ ان -1أ

 رؾخٛـ انسبالد انزٙ رغزٕخت انؼالج اندشازٙ. -2أ

 ربكٛذ انزؾخٛـ انذلٛك ثبالعزؼبَخ ثبالخٓضح انزؾخقٛخ. -3أ
 يؼشفخ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انُغٛح انسٙ ثبلم مشس يًكٍ. -4أ
 يؼشفخ انزؼبيم يغ خٓبص االؽؼخ انغُٛٛخ ٔلشاءح انقٕسح انؾؼبػٛخ. -5أ

 مٕع انًٓبساد انخبفخ ثبنًٕ  -ة 

 انفسٕفبد انغشٚشٚخ نزمٛٛى انسبالد اندشازٛخ. – 1ة 

 اعزخذاو هشق انزخذٚش انًخزهفخ انزٙ رغبػذ فٙ رؾخٛـ ٔػالج انسبالد اندشازٛخ. – 2ة 

 اخشاء انؼًهٛبد اندشازٛخ ثًخزهف إَاع انسٕٛاَبد. – 3ة 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انمبء انًسبمشاد انًغًٕػخ ٔانًشئٛخ.   -1
 زنٕس انغًُبساد ٔانسهمبد انذساعٛخ ٔانًُبلؾبد  -2
 زنٕس انًخزجشاد ٔاخشاء انزدبسة  -3
  انضٚبساد انًٛذاَٛخ ٔانزطجٛك انؼًهٙ -4

 هشائك انزمٛٛى      

 االيزسبَبد انزسشٚشٚخ   -1
 االيزسبَبد انؾفٓٛخ  -2
 انًزسبَبد انؼًهٛخ ٔانزطجٛمٛخ  -3
  االيزسبَبد انٕٛيٛخ ٔانزمبسٚش -4
 يٓبساد انزفكٛش -ج

  

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

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

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

 هزؾخٛـ ٔانؼالج نكبفخ انسبالد انًشمّٛ اٌ ٚكٌٕ انطبنت يهًب ثبنٕعبئم انسذٚثّ ن -4ج     

 

     

 

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

 

 يٓبسح انفسـ ٔانزؾخٛـ. -1د

 يٓبسح انزؼبيم يغ انًشثٍٛ. -2د

 يٓبسح انزؼبيم يغ انسبالد انًشمٛخ ٔ رٕفٛف انؼالج. -3د

 نالخٓضح انًخزهفخ. رذسٚت انطبنت ػهٗ اخشاء انؼًهٛبد اندشازٛخ -4د      
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 ثُٛخ انًمشس .11

األع

 ثٕع
انغبػب

 د
 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ

اعى انٕزذح / انًغبق أٔ 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 
2 

 َظش٘
انزؼشف ػهٗ خشازخ انغذد 

 انهؼبثٛخ

Digestive system: 

salivary gland 

اعئهخ ٔيُبلؾخ  ح ٔؽشذيسبمش

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 Oesophagotomy رؼهى ػًهٛخ فزر انجهؼٕو ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

2 
2 

 َظش٘
 Affection of tongue انزؼشف ػهٗ افبثبد االنغبٌ

اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 Oesophagotomy رؼهى ػًهٛخ فزر انًئ ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

3 
2 

 َظش٘
 Affection of teeth انزؼشف ػهٗ افبثبد االعُبٌ

اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 Tracheotomy رؼهى ػًهٛخ فزر انمقجخ انٕٓائٛخ ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

4 
2 

 َظش٘
 Affection of esophagus انزؼشف ػهٗ افبثبد انًشئ

اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 Tracheotomy رؼهى ػًهٛخ فزر انمقجخ انٕٓائٛخ ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

5 
2 

 َظش٘
 Affection of stomach انزؼشف ػهٗ افبثبد انًؼذح

اعئهخ ٔيُبلؾخ  ؽشذيسبمشح ٔ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 Intestinal surgery رؼهى اعبعٛبد اندشازخ انًؼٕٚخ ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

6 
2 

 َظش٘
انزؼشف ػهٗ افبثبد االيؼبء 

 انذلٛمخ

Affection of small 

intestine 

اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 Intestinal surgery رؼهى خشازخ االيؼبء انذلٛمخ ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

7 
2 

 َظش٘
انزؼشف ػهٗ افبثبد االغذد 

 انٓنًٛخ انالزمخ

Affection of digestive 

accessory organs 

اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 Enterotomy رؼهى ػًهٛخ فزر االيؼبء ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

8 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ افبثبد انسُدشح

Affection of larynx and 

guttural 

اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

يسبمشح ٔؽشذ  Enterotomy رؼهى ػًهٛخ فزر االيؼبء ػًهٙ 2 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 يٙايزسبٌ ٕٚ

9 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ افبثبد انمقجخ

Affection trachea اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

يسبمشح ٔؽشذ  Castration رؼهى االخقبء ػًهٙ 2 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

11 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ افبثبد انقذس

Affection of chest wall بلؾخ اعئهخ ٔيُ يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

يسبمشح ٔؽشذ  Castration رؼهى االخقبء ػًهٙ 2 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

11 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ افبثبد انشئخ

Affection of lung اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

يسبمشح ٔؽشذ  Gastrotomy رؼهى فزر انًؼذح ػًهٙ 2 

 pptيغ ػشك 

يُبلؾخ اعئهخ ٔ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

12 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ افبثبد انمهت

Cardiovascular system: 

cardial anomales 

اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

يسبمشح ٔؽشذ  Gastrotomy رؼهى فزر انًؼذح ػًهٙ 2 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

13 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ انزٓبة انمهت

Percarditis اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ
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يسبمشح ٔؽشذ  Mammectomy رؼهى اصانخ اننشع ػًهٙ 2 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

14 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ انفزك

Hernia اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

يسبمشح ٔؽشذ  Mammectomy, Teat fistula رؼهى اصانخ اننشع ٔانُبعٕس ػًهٙ 2 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

15 First exam 

 

16 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ ػالج انُبعٕس

Treatment of Fistula whether اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 Nephrectomy رؼهى اصانخ انكهٛخ ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 سبٌ ٕٚيٙايز

17 
2 

 َظش٘
انزؼشف ػهٗ افبثبد اندٓبص 

 انزكش٘

Affection of male genital 

system 

اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 Nephrectomy رؼهى اصانخ انكهٛخ ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

18 
2 

 َظش٘
انزؼشف ػهٗ افبثبد اندٓبص 

 االيُثٕ٘
Affection female genital 

system 

اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 Ovariohysterectomy رؼهى اصانخ انًجبٚل ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

19 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ افبثخ رٕٓ٘ انًٓجم

Treatment Pneumovagina اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 يزسبٌ ٕٚيٙا

يسبمشح ٔؽشذ  Ovariohysterectomy رؼهى اصانخ انشزى ػًهٙ 2 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

21 
2 

 َظش٘
انزؼشف ػهٗ افبثخ انؼنٕ 

 انزكش٘
Affection of penis اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 رؼهى فزر انًثبَخ ػًهٙ 2 
Cystotomy and 
Cystectomy 

بمشح ٔؽشذ يس

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

21 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ افبثبد انمهفخ

Affection of prepuce اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 رؼهى اصانخ انًثبَخ ػًهٙ 2 
Cystotomy and 

Cystectomy 

يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

22 
2 

 َظش٘
 نزؼشف ػهٗ رسنٛش انكبؽفا

Preparation of teaser اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 رؼهى فزر انسبنت ػًهٙ 2 
Urethrostomy and 

Urethrotomy 

يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

23 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ االخقبء

Castration اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 سبٌ ٕٚيٙايز

 رؼهى فزر انًثبَخ ػًهٙ 2 
Urethrostomy and 
Urethrotomy 

يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

24 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ افبثبد انكهٛخ

Urinary system: Affection of 

kidney 

اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

يسبمشح ٔؽشذ  Splenectomy رؼهى اصانخ انطسبل ػًهٙ 2 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

25 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ افبثبد انسبنت

Affection of ureter اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

يسبمشح ٔؽشذ  Splenectomy رؼهى اصانخ انطسبل ػًهٙ 2 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

26 
2 

 َظش٘
 هٗ افبثبد انًثبَخانزؼشف ػ

Affection of urinary bladder اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ
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 انزسزٛخ انجُٛخ  .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُقٕؿ األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

- Small animal surgery by slater. 
- Large animal surgery by Ohem. 
- Equine surgery 3rd edition 

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

 اللكرتونيةا

 انخذيبد االخزًبػٛخ 

تشخيص وعالج احلاالت ادلرضية التابعة للمربني يف القطاع اخلاص ابالضافة 
لالرشادات والتوصيات اخلاصة ابلوقاية من العوامل اليت تؤدي اىل زايدة 

 االحاالت اجلراحية.
ظفي اقامة الندوات وادلناقشات والدورات التدريبية لكوادر التعليم العايل ومو 

 وزارة الزراعة واذليئة العامة للبيطرة.

 
 

 

 

 سئٛظ فشع انطت انجبهُٙ ٔاندشازخ ٔانزٕنٛذ

 أ.م.د. تشاس طادق ًىهٍ

16-11-2116 

 

 Rumenotomy رؼهى فزر انكشػ ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

27 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ افبثبد انسبنت

Affection of urethra اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 بٌ ٕٚيٙايزس

يسبمشح ٔؽشذ  Rumenotomy رؼهى فزر انكشػ ػًهٙ 2 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

28 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ افبثبد اننشع

Affection of teat and udder اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 Ophthalmic surgery رؼهى خشازخ انؼٍٛ ػًهٙ 2 
يسبمشح ٔؽشذ 

 ppt يغ ػشك

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

29 
2 

 َظش٘
 انزؼشف ػهٗ خشازخ االرٌ

Ear surgery اعئهخ ٔيُبلؾخ  يسبمشح ٔؽشذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 رؼهى افبثبد انؼٍٛ ٔاصانزٓب ػًهٙ 2 
Ophthalmic surgery 

Nephrectomy 

يسبمشح ٔؽشذ 

 pptيغ ػشك 

اعئهخ ٔيُبلؾخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

31 Second exam 


