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AIMS OF THE PHYSIOLOGY PRACTICAL COURSE: 
To enable  students understanding the basic principles of practical physiology 

functions of different tissues and organs of the human being, Learn and acquire 

skills, Gain skill in designing simple experiments, Gain skills in recording an 

experiments and tabulating data., Practice writing a report and Apply 

Physiological learning to health and community problems. 

 
 للمادة األساسيةالتفاصيل 

 
 

 عدد فقط (ثمانية8) فصل الدراسي االول  والثاني,عدد الشعب لطلبة المرحلة الثانيةمادة تدرس في ال
 عملي(. 1نظري +  3(اربعة فقط ) 4وحدات مادة الفسلجة )

 الكتب المنهجية
 
 

 Manual of practical physiology 

  
 

 المصادر الخارجية
 
 

    -Ganong’s Review of Medical Physiology , 23 rd Edition.1  

  2- Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 12th Edition. 

3-Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine  (RHOADES), fourth 

Edition. 

.Practical Manual of Haematology -4 

 االمتحان النهائي عالمشرو  االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %41مثلا  - %11مثلا  %15مثلا  %35مثلا 

 معلومات اضافية
 
 

20% 25% 5% - 50% 

 

 لجاهؼح: تغذاداسن ا

 اسن الكليح: الصيذلح

 اسن الفشع : االدويح والسوىم 

 الوشحلح: الثاًيح

اسن الوحاضش الثالثي: ا.م.د.صادق هحوذ اهيي هحوذ 

 ػلي

 : استار هساػذ اللقة الؼلوي

 : دكتىساج الوؤهل الؼلوي

 م. فشح  قيس ػثذالىهاب  اسن الوحاضش الثالثي  

 اللقة الؼلوي: هذسس 

 ادويح وسوىم –هاجستيش ؼلوي: الوؤهل ال

 جاهؼح تغذاد -هكاى الؼول:كليح الصيذلح

   جوهىسيح الؼشاق          

    وصاسج التؼلين الؼالـي والثحـث الؼلوـي

 جهاص االششاف والتقىين الؼلوي   

 اسن الجاهؼح: تغذاد

 اسن الكليح: الصيذلح

 اسن الفشع : االدويح والسوىم 

 الوشحلح: الثاًيح
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 استواسج الخطح التذسيسيح للوادج

 الوالحظاخ الوادج الؼوليح الوادج الٌظشيح التاسيخ 

 المرحلة الثانية طلثةغياب  --------------------- ------------- 12-5-1112- 1112 -11-5 1

 1112-11-1الى 13-5-1112 2

  
 المرحلة الثانية طلثةغياب  ------------------------- ------------

 -10-42014الى 2-11-1112 3

 
 المثارك عيد االضحى ةلعط -------------------------- -------------

 -----------------------  Blood components ------------- 1111-11-11ى ال 11-11-1112 4
 ---------------------- Blood grouping test ------------- 1112-11-11الى  14-11-1112 5
 Determination of the packed cell ------------- 1112-11-01الى  11-11-1112 6

volume 

---------------------- 

 الى 1-11-1112 7

 1-11-1112 
------------ Blood grouping test and 

Determination of the packed cell 

volume exam , measurement of 

the haemoglobin concentration. 

 عطلة عاشوراء 4-11-1112

 measurement of the ------------- 1112-11-10الى  4-11-1112 8

haemoglobin concentration 

------------------------ 

 --------------------------- .Oral glucose tolerance test ------------- 1112-11-15الى  11-11-1112 9
 -------------------------- ------------ 1112-11-12الى  22-11-1112 11

تسثة امتحانات  طلثة المرحلة الثانيةغياب 

الفصل االولنصف   
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 تىقيغ الؼويذ:                                                                                                                      تىقيغ االساتزج:                    

    ا.م.د. احمد عثاس حسين                                    م . فرح قيس عثدالوهاب     , ا.م.د.صادق محمد امين محمد علي 

   الؼشاق جوهىسيح          

    وصاسج التؼلين الؼالـي والثحـث الؼلوـي

 جهاص االششاف والتقىين الؼلوي   


