جمهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :الطب
القســم :الفسلجة
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :هند مؤيد
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :الطب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم
البريد االلكتروني

هند مؤيد عبد الرزاق سمطان
Hnd_2121@yahoo.com

اسم المادة

الفسمجة

مقرر الفصل

د .معتز رحمن عودة

اهداف المادة

التدريب العممي في فسمجة جسم االنسان

التفاصيل االساسية لممادة

التدريب العممي لمادة الفسمجة في مختمف اجهزة الجسم
Guyton and Ganong text book of physiology

الكتب المنهجية

Manual of practical physiology
المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي
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استمارة الخطة التدريسية لممادة
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1
2
3
4

المادة العلمية

يضاداخ ذخثر انذو
يضاداخ ذخثر انذو
حساب انذو انكايم
حساب كرياخ انذو
انحًراء
حساب كرياخ انذو
انثيضاء
اَىاع كرياخ انذو
انثيضاء
حساب انهياذىكريد
حساب انهيًىغهىتيٍ
اَىاع يجاييع
انذو(فصائم انذو)
دالئم انكرياخ انحًراء
حساب زيٍ انُسف
حساب زيٍ انرخثر
حساب يعذل ذرسية
انذو
يراجعح
ايرحاٌ انفصم االول

5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
عطهح َصف انسُح
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ذخطيط انقهة
ذخطيط انقهة
ذخطيط انقهة
قياش ضغط انذو
قياش ضغط انذو
قياش ضغط انذو
فحص وظائف انرئح
فحص وظائف انرئح
قياش حرارج انجسى
اَعاش انقهة انرئىي
اَعاش انقهة انرئىي
يراجعح
ايرحاٌ انفصم انثاَي
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Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator
Course Objective
Course Description

Hind Muayad abdulrazaq
Hnd_2121@yahoo.com
Practical physiology
Dr. Mutaz rahman Oda
Practical skills in physiology
Acquiring hand on experience in physiology lab

Textbook

Guyton and Ganong textbook of physiology

Course Assessment

Term Tests Laboratory
As (35%)
As (15%)

General Notes

Type here general notes regarding the course

Quizzes
As (10%)

Project
----

Final Exam
As (40%)
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week

Date
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lab. Experiment
Assignments
Anticoagulants
Anticoagulants
Complete blood c
RBc count
WBC count
WBC differential
Hematocrite
haemoglobin
Blood typing
RBC indicies
Bleeding time
Clotting time
ESR
Review
st
1 term exam

Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ECG
ECG
ECG
Blood pressure
Blood pressure
Blood pressure
Lung function test
Lung function test
tempreture
CPR
CPR
CPR
CPR
Review
nd
2 term exam
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