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 األكادًٍَ انثشَايحًَىرج وطف 

 (األكادًٍَ(ح انثشَايح )يشاخؼانؼانٍ )يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهُى 

 وطف انثشَايح األكادًٍَ 

 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 انسٕٛاَٛخرخشٚح كبدس ثٛطش٘ لبدس ػهٗ االششاف ػهٗ انس -2

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

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

 ػهٗ انطبنت اٌ ٚزؼهى ؽشق انفسض انًخزجشّٚ ٔكٛفٛخ رشخٛض انسبالد انًشػّٛ-2أ

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

 ٌٕ نذٖ انطبنت انخهفٛخ انؼهًٛخ انكبفٛخ نطشق رُبعم انسٕٛاَبد انًخزهفخاٌ رك -4أ

 اٌ ًٚزهك انطبنت انًؼهٕيبد انكبفٛخ نًؼشفخ االيشاع انًشزشكخ يغ االَغبٌ ٔؽشق انٕلبٚخ يُٓب   -5أ

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

 انخبطخ ثبنًٕػٕع  انًٓبساد-ة 

انًٓبساد انزخطٛطّٛ )رٓٛئخ انطبنت نٛكٌٕ لبدسا ػهٗ انزؼبيم يغ انذسط ٔفٓى انًٕاػٛغ انزٙ  – 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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 يخطظ يهاساخ انًُهح

 َشخً وضغ اشاسج فٍ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدَح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهتمُُى

 يخشخاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثشَايح 

 اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغتىي
 أعاعٍ

 أو اختُاسٌ

 انًؼشفح وانفهى
انًهاساخ انخاطح 

 عتانًىضى
 يهاساخ انتفكُش

 انًهاساخ انؼايح وانًُمىنح

) أو( انًهاساخ األخشي انًتؼهمح 

تماتهُح انتىظُف وانتطىس 

 انشخظٍ

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

 THR144 Female fertility and انًشحهح انشاتؼح

genital diseases I 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اعاعٍ

OBS244 Obstetrics II ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

SUG146 Surgery I ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

SUG246 Surgery II ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

INT142 medicine I ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

INT242 Medicine II  ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ID143 Infectious I ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ID243 Infectious II ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

CLP141 clinical pathology I   ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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VLP241 clinical pathology 

II  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اعاعٍ

VC147 Clinic I  ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

VC247 Clinic II ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ZO248 Zoonotic diseases II ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

                    

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اعاعٍ SUG053 Surgery خايغحانًشحهح ان

SC0510 Summer Clinic ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

OBS055 Obstetrics ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

INT052 Medicine ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

VC051 Clinic ٍاعاع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 ًىرج وطف انًمشسَ

 وطف انًمشس

 

 الطب البٌطري كلٌة – تكرٌت جامعة انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 فشع انطت انجبؽُٙ ٔاندشازخ ٔانزٕنٛذ انمغى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 THR144/  خظٕثخ االَبس ٔايشاػٓب انزُبعهٛخ اعى / سيض انًمشس .3

 ثكبنٕسٕٚط انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

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

 انغُخ انشاثؼّ /كٕط أل انفظم / انغُخ .6

 61 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 2116-11-16 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 نسٕٛاَبدالَبس ابعهٛخ انطجٛؼٛخ انزؼشٚف ثبالػؼبء انزُ  -1

 فٙ انسٕٛاَبد انسمهٛخ ٔانًُضنٛخ انفغهدخ انطجٛؼٛخ نهزكبثشفٓى  -2

 انزؼشف ػهٗ ٔلذ انجهٕؽ فٙ انسٕٛاَبد ٔانؼٕايم انًؤثشح ػهٛٓب -3

 انزؼشف ػهٗ االيشاع انزٙ رظٛت انسٕٛاَبد ٔرؤد٘ ثٓب انٗ اَخفبع انكفبءح انزُبعهٛخ نٓب -4

 نًزجؼخ فٙ رمٛٛى انكفبءح انزُبعهٛخ نالَبس ٔكٛفٛخ يغك انغدالدانزؼشف ػهٗ اْى انًمبٚٛظ ا -5

 

 
 

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((

ً ألهى خظائض انًمشس ويخشخاخ انتؼهى انًتىلؼح يٍ  َىفش وطف انًمشس هزا إَداصاً يمتضُا

انًتاحح. والتذ انتؼهى إرا كاٌ لذ حمك االعتفادج انمظىي يٍ فشص  انطانة تحمُمها يثشهُاً ػًا

 يٍ انشتظ تُُها وتٍُ وطف انثشَايح.
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 يخشخبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى.11

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
   
 ٚكٌٕ انطبنت يهًب ثبنزشكٛت انزششٚسٙ نهدٓبص انزُبعهٙ ٔرفشٚمّ ػٍ يخزهف انسٕٛاَبد -1أ

انجهٕؽ فٙ االَبس ٔرفغٛش اعجبة ربخش ْزِ انفزشح فٙ  ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ فٓى انٛخ زظٕل -2أ

 ثؼغ انسٕٛاَبد

 فٓى انفغهدخ انطجٛؼٛخ ٔانغٛطشح انٕٓسيَٕٛخ ػهٗ ػًهٛخ انزكبثش فٙ اَبس انسٕٛاَبد انًخزهفخ -3أ
 يؼشفخ اْى االيشاع انزٗ رظٛت اندٓبص انزُبعهٙ االَثٕ٘ ٔاعجبثٓب ٔؽشق انؼالق انًًكُخ -4أ
 ت يهًب ثبْى انًمبٚٛظ انزٙ ًٚكٍ يٍ خالنٓب رمٛٛى انكفبءح انزُبعهٛخ نهسٕٛاَبداٌ ٚكٌٕ انطبن -5أ
 يؼشفخ كٛفٛخ رُظٛى انغدالد انخبطخ ثبداسح لطؼبٌ انًبشٛخ-6أ

 
 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ فسض انسٕٛاَبد ٔيؼشفخ اعجبة اَخخفبع انخظٕثخ فٛٓب ٔػالخٓب – 1ة 

 كٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ اداسح لطؼبٌ انسٕٛاَبد ٔرُظٛى انغدالد ٔرمٛٛى انكفبءح انزُبعهٛخ نهمطٛغٚ – 2ة 

 فٙ انسٕٛاَبد انؼمى زبالد انؼًم فٙ انًخزجشاد انخبطخ ثزشخٛض ٔػالج – 3ة 

 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انمبء انًسبػشاد       -1

 دزؼٕس انغًُبساد ٔانسهمبد انذساعٛخ ٔانًُبلشب  -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

  

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

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

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

  ساٌ ٚكٌٕ انطبنت يهًب ثبنزفغٛش انؼهًٙ نهًشبكم انزٙ رشافك اَخفبع انخظٕثخ فٙ االَب -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

   رذسٚت انطبنت ػهٗ اخشاء ثؼغ انؼًهٛبد اندشازٛخ -4د

 ثُٛخ انًمشس .11
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ان

 

 يخشخاخ انتؼهى انًطهىتح
اعى انىحذج / انًغاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

1 
يؼشفح تششَح اندهاص انتُاعهٍ  نظري2

 االَثىٌ انًماسٌ
Anatomy of the female 

genital system  

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

 
هً اخضاء اندهاص انتُاعهٍ انتؼشف ػ عملي2

 االَثىٌ
Anatomy of the female 

genitalia 

مع  حماضرة وشرح
 pptعرض 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

2 
 نظري2

  Puberty and maturity فهى ػًهُح انثهىؽ وانُضح اندُغٍ
اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح

 يومي

 
 عملي2

 فحض اندهاص انتُاعهٍ 
Examine of female 

genitalia 

وعرض  حماضرة وشرح
ppt مع معاينة عينات 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

3 
 نظري2

  Oestrus cycle in animals يؼشفح انذوسج انتُاعهُح فٍ انحُىاَاخ
اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح

 يومي

 
 عملي2

 لُاط اتؼاد يكىَاخ اندهاص انتُاعهٍ
Measurements of female 

genitalia 

اسئلة ومناقشة امتحان   ppt و حماضرة وشرح
 يومي

4 
 نظري2

  Oestrus detection كشف انشثك 
اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح

 يومي

 
ايكاَُح فحض اندهاص انتُاعهٍ  عملي2

 تطثُمُا
Practical examine of 

female genitalia 

مع  حماضرة وشرح
 pptعرض 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 مييو 

5 
فهى انُح حذوث انًىعًُح فٍ  نظري2

 انحُىاَاخ
Seasonality and their 

effects  

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

 
يؼشفح اعاعُاخ اعتخذاو انهىسيىَاخ  عملي2

 فٍ انؼالج
Uses of reproductive 

hormones 

وعرض  حماضرة وشرح
ppt مع معاينة عينات 

اسئلة ومناقشة امتحان 
 يومي

6 
يؼشفح انُح حذوث االتاضح وتحهم  نظري2

 اندغى االطفش
Ovulation and luteolysis 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

 
ايكاَُح اخز انؼُُاخ وانًغحاخ  عملي2

 انًهثهُح وانشحًُح
Vaginal and Uterine 

samples 

اسئلة ومناقشة امتحان   ppt و حماضرة وشرح
 يومي

 االيتحاٌ انُظشٌ االول نظري2 7

 
انتؼشف ػهً اهى انتشىهاخ انتً  عملي2

 تحظم فٍ اندهاص انتُاعهٍ
Anomalies of female 

genitalia 

اسئلة ومناقشة امتحان  pptو  حماضرة وشرح
 يومي

8 
انتؼشف ػهً انهىسيىَاخ انًُظًح  نظري2

 نؼًهُح انتكاثش
Reproductive hormones  

اقشة امتحان اسئلة ومن حماضرة وشرح
 يومي

 
ايكاَُح اػطاء انؼالج انشحًٍ  عملي2

 انًثاشش
Intrauterine Therapy 

اسئلة ومناقشة امتحان  pptو  حماضرة وشرح
 يومي

9 
انتؼشف ػهً اهى انًغثثاخ انًؤدَح  نظري2

 الَخفاع انخظىتح وانؼمى 
Infertility and sterility  

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

 
يؼشفح طشق ويماَُظ انكفاءج  عملي2

 انتُاعهُح 
Reproductive 
Performance 

اسئلة ومناقشة امتحان  ppt و حماضرة وشرح
 يومي

11 
انتؼشف ػهً فغهدح انتكاثش فٍ  نظري2

 انخُىل
Reproduction in mare  

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

 االيتحاٌ انؼًهٍ عملي2 

11 
ؼشف ػهً فغهدح انتكاثش فٍ انت نظري2

 اندايىط
Reproduction in buffalo  

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

 
يؼشفح طشق ويماَُظ انكفاءج  عملي2

 انتُاعهُح
Reproductive 
Performance 

اسئلة ومناقشة امتحان  pptو  حماضرة وشرح
 يومي
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,2003 
4-Dr.Prafeep kumar.Applied Veterinary 
Gynaecology and obsterics ,1nd ,2009 

 يزطهجبد خبطخ 
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12 
انتؼشف ػهً فغهدح انتكاثش فٍ  نظري2

 اندًال
Reproduction in camel 

اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح
 يومي

 
 عملي2

 Vaginal Examination يؼشفح طشق فحض انًهثم وفىائذِ
اسئلة ومناقشة امتحان  ppt و حماضرة وشرح

 يومي

13 
 نظري2

 Reproduction in dogs انتؼشف ػهً فغهدح انتكاثش فٍ انكالب
ن اسئلة ومناقشة امتحا حماضرة وشرح

 يومي

 
 عملي2

 Rectal Palpation انفحض انًغتمًٍُ
اسئلة ومناقشة امتحان  pptمع  حماضرة وشرح

 يومي

 االيتحاٌ انُظشٌ انثاٍَ نظري2 14

 
 عملي2

 Rectal Palpation ايكاَُح اخشاء انفحض انًغتمًٍُ
اسئلة ومناقشة امتحان  تطبيق عملي

 يومي

15 
 نظري2

  Reproduction in  cats انمطظانتؼشف ػهً فغهدح انتكاثش فٍ 
اسئلة ومناقشة امتحان  حماضرة وشرح

 يومي

 
 عملي2

 Records يؼشفح كُفُح يهئ انغدالخ
اسئلة ومناقشة امتحان  ppt و حماضرة وشرح

 يومي
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