
دیالىجامعة : أسم الجامعھ
  الطب البیطري: //أسم الكلیھ
  االطب الباطني: أسم القسم

  لیلى صبحي البصام:أسم المحاضر
  مساعدھ استاذاللقب العلمی

  دكتوراه:العلميالمؤھل 
  كلیة الطب البیطري: مكان العمل

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جهاز االشراف التقويم العلمي

  

  .MS-Wordبرنامج تملئ االستمارة بواسطة *  
  .PDFاالنترنت بصیغة ملف شبكةتنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على*

  

  

  )www.uodiyala.edu.iq(االلكتروني على االنترنت جامعة دیالى االستمارة متاحة على موقع:حظةمال

  )2014- 2013())السنویة الخطة التدریسیة استمارة(( 

:التدریسياسم  لیلى صبحي البصامد

  :البرید االلكتروني

Clinical Pathology :اسم المادة

فصلي :مقرر الفصل

و لتقییم الحالھ الصحیھ للحیوانات مع تدریبھ بالطرق المختبریھ  لتشخیص االمراضلب تعریف الطا
.بما یناسب نوع المرض و نوع الحیوانة جمع العینات كیفیعلى

  :ةالمادأھداف

یقوم الطالب بجمع العینات من حیوانات الحقل او من الحیوانات القادمھ الى الكلیھ الجل العالج و یجلبھا 
الى المختبر الجل التدرب على اجراء الفحوصات المختبریھ حسب المنھاج الدراسي او حسب الحالھ 

. ھ المرضی
  :التفاصیل األساسیة للمادة

Veterinary medicine الكتب المنھجیة:  

  :المصادر الخارجیة

االمتحان النھائي الفصل الثاني نصف السنة الفصل االول الفصل الدراسي

60 20 - 20   األول
الثاني

  :تقدیرات الفصل

  :معلومات إضافیة
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  سي االولالفصل الدرا–األسبوعيجدول الدروس 

  یةلالمادة العم
 & Clinical Haematology)المادة النظریة

Biochemistry)
التاریخ

وع
سب

األ

Collection of different samples Introduction- Terminology and concepts
32/9/2013  1

Erythrocyte count Haematopoiesis and bone marrow examination
30/9/2013  2

PCV&Haemoglobin determination Erythrocytes
7/10/2013  3

Reticulocyte count Erythrocyte
14/10/2013  4

Leukocyte parameters-TLC Leukocytes
21/10/2013  5

Leukocyte parameters- blood smear 
examination

Leukocytes
28/10/2013  

6

Leukocyte parameters- DLC Abnormalities of Platelets function – diagnosis of 
bleeding disorders

4/11/2013  
7

Lymph smear examination Clinical biochemistry, basic principles
11/11/2013  8

Platelet function abnormalities-
Bleeding and clotting examination

Metabolic profile testing and SI units
18/11/3201  

9

ESR Liver function
25/11/3201  10

Total plasma protein & Fibrinogen Liver function
2/21/3201  11

Urine examination(macroscopic) Kidney function
9/21//3201  12

Urine examination(microscopical) Kidney function
16/21/3201  13

  
  :توقیع العمید                                                          :    األستاذتوقیع 
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المادة النظریة  یةلالمادة العم التاریخ

وع
سب

األ

Water, electrolyte and acid- base balance
2013/12/23

14

Disturbance of adrenal, pituitary, thyroid and parathyroid
2013/12/30

15

2014/1/6
16

2014/1/13
17

2014/1/20
18

الفصل الدراسي الثاني–جدول الدروس األسبوعي

Faecal examination Clinical parasitology
17/2/2014  

1

Faecal examination Clinical parasitology
42/2/2014  

2

Skin scrapings(mange) Clinical parasitology
3/3/2014  

3

Skin scrapings(ring worm) Clinical parasitology
9/3/2014  

4

Clinical microbiology Clinical microbiology
2014/3/16

5

Clinical microbiology Clinical microbiology
2014/3/23

6

  
Milk 
examination(macroscopical))

Milk examination
2014/3/30

7

Milk 
examination(microscopical )   
     

Milk examination and antimicrobial sensitivity test
2014/3/23

8

Antimicrobial sensitivity Transudate and exudate
2014/3/30

9

Rumen fluid examination Clinical immunology
2014/4/6

10
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Serological tests Rumen fluid examination
2014/4/13

11

Serological tests
02/4/2014  

12

Detection of toxic substances
27/4/2014  

13

Detection of toxic substances
4/5/2014  

14

Revision
11/5/2014  

15

Revision
18/5/2014  

16

25/5/2014  
17

  
1/6/2014  

18
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