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استمارة الخطة التدريسية لممادة
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2015-10-13

النمى والتطىر

تذرٌة المرحلو الخامسو
سرٌرٌا

التذرٌة على تارٌخ
المرض والفحص
السرٌري للمرضى
الراقذٌن فً المستشفى
الترٌة على فحص
ومعالجة المرضى
المراجعٍن للمستشفى
كحاالت تارده
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2015-10-20

مراحل النمى

تذرٌة المرحلو السادسو

التذرٌة على تارٌخ
المرض والفحص
السرٌري للمرضى
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2015-11-17

التهاب اللىزتٍن

2015-11-18

التهاب القصثات

2015-11-19

التهاب الحنجره
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2015-12-31
2016-1-2
2016-1-3

دات الرئو
دات الرئو
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13-10-2015

Growth and
development
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Lab. Experiment
Assignments
th
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Notes
Training
about the
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and
management
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tacking
history and
examination
of inpatient
Training
about
diagnosis
and
management
ol out
patients and
history and
exam of
inpateint
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20-10-2015

tonsillitis

17-11-2015

Acute bronchitis

18-11-2015

croup

19-11-2015

pneumonia

22-12-2015

pneumonia
asthma
asthma
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3-1-2016
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Half-year Break
تذرٌة المرحلو
الخامسو
سرٌرٌا

التذرٌة على
تارٌخ المرض
والفحص
السرٌري
للمرضى
الراقذٌن فً
المستشفى
الترٌة على
فحص ومعالجة
المرضى
المراجعٍن
للمستشفى
كحاالت تارده

تذرٌة المرحلو
السادسو

التذرٌة على
تارٌخ المرض
والفحص
السرٌري
للمرضى
الراقذٌن فً
المستشفى
والتذرٌة على
فحص ومعالجة
المرضى
المراجعٍن
للمستشفى
كحاالت تارده
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