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الفصل الدراسي االول–األسبوعيالدروس جدول 

یةلالمادة العم المادة النظریة التاریخ

وع
سب

األ

Introduction 22/9/2014 1

Milk fever 29/9/2014 2

تكملة 6/10/2014 3

Downer cow syndrom 13/10/2014 4

Hypomagnesemia tetany 27/10/2014 5

Pregnancy toxemia 3/11/2014 6

تكملة 10/11/2014
7

Ketosis 17/11/2014 8

تكملة 24/11/2014 9

Post parturant Hb uria 1/12/2014 10

Azotouria 8/12/2014 11

Cardiovascular system 15/12/2014 12

تكملة 23/12/2014 13
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الفصل الدراسي الثاني–األسبوعيجدول الدروس 

یةلالمادة العم المادة النظریة التاریخ

وع
سب

األ

Vitamin D deficiency (Rickets) 29/12/2014 1

Ca deficiency 5/1/2015 2

P deficiency 12/1/2015 3

Osteomalacia 19/1/2015 4

Vit A deficiency 17/2/2015 5

تكملة
24/2/2015 6

Vit K deficiency 3/3/2015 7

Cu deficiency 10/3/2015 8

تكملة
17/3/2015 9

Mn deficiency 24/3/2015 10

تكملة
31/3/2015 11

Co deficiency 7/4/2015 12
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الفصل الدراسي الثاني–جدول الدروس األسبوعي

یةلالمادة العم المادة النظریة التاریخ

وع
سب

األ

Iodine deficiency 14/4/2015 1

تكملة
21/4/2015 2

Zn deficiency 28/4/2015 3

تكملة
5/5/2015 4

Vit E deficiency 12/5/2015 5

تكملة
19/5/2015 6

7

8

9

10

11

12
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الجھاز البولي
22/9/2014 1

تكملة
29/9/2014 2

تكملة
6/10/2014 3

تكملة
13/10/2014 4

تكملة
27/10/2014 5

تكملة
3/11/2014 6

تكملة
10/11/2014

7

تكملة
17/11/2014 8

تكملة
24/11/2014 9
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نقص المعادن النادرة
29/12/2014 1
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تكملة
12/1/2015 3

تكملة
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تكملة
17/2/2015 5
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24/2/2015 6

تكملة
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Iodine deficiency 14/4/2015 1

تكملة
21/4/2015 2

Zn deficiency 28/4/2015 3
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5/5/2015 4
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