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Introduction to apparatus 
and instruments

Introduction to 
physiology 22-9-2013
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T=4
P=6

Frog sciatic nerve and 
gastrocnemius muscle 
preparation

The cell and its 
function 29-9-2013
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T=4
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The simple muscle twitch The cell and its 
function 6-10-2013
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T=4
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The effect of temreature on 
muscle contraction

Nerve
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Summation of two two stimuli 
and tetanus.

Muscle 
20-10-2013
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Frog heart (sequence of heart 
beat and effect of 
acytylcholineon the heart

Blood ,lymph,cerebral 
spinal fluid 27-10-2013
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Froge intestine effect of 
acytylcholine

Blood ,lymph,cerebral 
spinal fluid 3-11-2013
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T=4
P=6

Reactive hyperemia, 
reaction to venous 
congestion and cold

Blood ,lymph,cerebral 
spinal fluid 10-11-2013
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Red blood cell count Cardiovascular system
17-11-2013
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White blood cell count Cardiovascular system
24-11-2013
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Thrombocytes cell count Cardiovascular system
1-12-2013
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Extyrasystolic and 
compensatory pause and 
stannous ligatures

Respiratory system
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Blood pressure in man Respiratory system
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Lung volume Renal system
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Muserment of pulmonary 
ventelation and respiratory 
movement

Acid –base balance
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Blood group Central nervous system
26-1-2014
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T=4
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Coagulating time Central nervous system
2-2-2014
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T=4
P=6

Estimation of haemoglobin Autonomic nervous system
9-3-2014

3

T=4
P=6

Packed cell volume Autonomic nervous system
16-3-2014

4

T=4
P=6

Erythrocyte sedimentation 
rate

Digestive system
23-3-2014
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T=4
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Blood film Digestive system
2-3-2014
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T=4
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Blood pressure
                                       

Endocrine glands
9-3-2014
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T=4
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Effect of exercise and 
gravity on blood pressure  

Endocrine gland
16-3-2014
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T=4
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Effect of exercise and 
gravity on venous blood 

Endocrine gland
23-3-2014
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Evaluation of semen quality Male reproductive system
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Evaluation of semen quality Male reproductive system
6-4-2014

11

T=4
P=6

  Estrus cycle/Vaginal smear Female reproductive 
system
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T=4
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Estrus cycle /vaginal 
smear                                                 

Female reproductive system
20-4-2014
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Ovariectomy in rat Mammary gland and 
lactation
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14

T=4
P=6

Ovariectomy in rat Pregnancy and parturition
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