
 اجلمهورية العربية السورية 
 وزارة التعليم العايل       

 هـطبائـع الحيـوان ومعاملتنهـاج مفردات م
 السنة األولى ... الفصل األول ...المعهد التقاني للطب البيطري .. حماه

 الجزء النظري : 

 Introduction                                               المقدمة:                                  

                                                                              Animal Behaviorسلوك الحيوان 

 الفصل األول

 Management and Behavior of Horses طبائع )سلوكيات ( الخيل ورعايته            

 -I: طبائع )سلوكيات( الخيلBehavior of Horses                                                          

                                                  Arab horses historyأصول الخيول العربية . -1

                                                        Behavior of Horses طبائع )سلوكيات ( الخيل -2

     Coat Color                                     Signalmen’sلون الغطاء الشعري للخيول . -3

  Arab horses morphologicalالصفات الشكلية للخيول العربية .                         -4

-II                                                  : رعاية الخيل      Management of Horses  

 الفصل الثاني

                                                                     Camels behaviorسلوك اإلبل 

                                                                                                       Introductionالمقدمة: -

                                                                               Camel’s physiology فيزيولوجيا اإلبل -

I - سلوك اإلبل of Camels                                                                                    Behavior 

- IIبلرعاية اإل Management of Camels                                                                            

  Water Requirements                                                                 متطلبات الماء عند اإلبل -

                                                                                            Camels nutrition تغذية اإلبل -

                                  Reproduction physiology in Camels فيزيولوجيا التناسل في اإلبل

                                                                 Economical of camelsاقتصاديات اإلبل : -

 الفصل الثالث

 management of Cattle                                   رعايــة األبقــار                       

 الفصل الرابع

 management of  Sheep                                         رعـاية األغنام                       

 لخامسالفصل ا

 management of Deer                            رعــاية الغزالن                                     



 الفصل السادس

 management of Dogs                                   رعــاية الكالب                               

 الفصل السابع

 management of Cats                                                            رعــاية القطط        

 الفصل الثامن

 management of Rabbit رعــاية األرانب                                                             

 الجزء العملي :

    Controlling and dealing with animalsالتعامل والتحكم بالحيوانات.-الجلسة األولى:  

 طرق التحكم بأنواع الحيوانات المختلفة. -الجلسة الثانية: 

Method of controlling various animals 

 أدوات ربط ومسك الحيوانات والتحكم به وطرق الترقيد. -الجلسة الثالثة:

Tools of catching and fixing animals 

                                Aging animalsتقدير العمر عند الحيوانات )التسنين(.   -الجلسة الرابعة:

                                                 Covering animalsتطمير الحيوانات  -الجلسة الخامسة:

                                                 Warming animalsة الحيوانات تدفئ -الجلسة السادسة:

  Method in using vet.Medالطرق المختلفة في استخدام األدوية البيطرية. -الجلسة السابعة:

 طرق الفحص اإلكلينيكي للحيوانات المختلفة. -الجلسة الثامنة:

Method of clinical test of animals 

 

 

 مفردات منهاج اإلنتاج الحيواني

 السنة األولى... المعهد التقاني للطب البيطري .. حماه

 الجزء النظري :

 إلنتاج الحيواني :أهمية تربية الحيوان وا -
                  Importance of animal Brecdiuy amd Animal production  

  الباب األول

 التصنيف االقتصادي للحيوانات الزراعية 
                                                  Economical classification of farm animal  

 Cattle Breedsوق األبقار .                                         عر -الفصل األول :    

                                                   Dairy cattleماشية الحليب .  -1                  

                                                      Beef cattleماشية اللحم .   -2                  

                            Dual pur pose cattleماشية ثنائية الغرض .  -3                  



                                        Sheep Breedsعروق األغنام .  -الفصل الثاني :     

                                           Goat Breedsعروق الماعز .  -الفصل الثالث:     

                                            Hourse Breedsعروق الخيل .  -الفصل الرابع :     

 الباب الثاني 

                                         Milk produ ction إنتــاج الحليـب            

 الضرع ، البنية التشريحية . -الفصل األول :               
                                                             Anatomical structure of udder 

 العوامل المؤثرة على إنتاج الحليب . -الفصل الثاني:               
                                         Factors which affects of milk production      

 الباب الثالث 

                                    Meat production  إنتـــاج اللحــم

     إنتاج اللحم عند األغنام . -الفصل األول :               
                                                                   Meat production in sheep 

     Meat production in cattle إنتاج اللحم عند األبقار . -  الفصل الثاني :              

 ب الرابـع البا
                             Wool productionإنتـاج الصـوف.   -                                    

       Leather productionإنتــاج الجلـود .                        -                                    

  Local fertilizers production   اج السماد البلدي .   إنت -                                    
 

 الجزء العملي :

 تركيب جسم الحيوان الزراعي .الفصل األول :  

                                                           Composition of farm animal body    

          Study of mammary,s patherns دراسة نماذج الضرع .الفصل الثاني :  

 طرق الحالبة في الحيوانات الزراعية.الفصل الثالث :  
Methods of milking in farm animals                                                            

 طرق الرضاعة في الحيوانات الزراعية .الفصل الرابع:  

                                                    Methods of sucking in farm animals  

  Lambs breeding and fatness طرق تربية وتسمين الخراف.الفصل الخامس :         

             Wool shaving in sheep  جز الصوف عند األغنام .الفصل السادس :        

 مزارع الحيوانات الزراعية .   التسجيل والسجالت فيالفصل السابع:        
Recording and records in animal farm 

 



 مفردات منهاج الكيمياء الحيوية 

 السنة األولى ... المعهد التقاني للطب البيطري .. حماه

 القسم النظري : 

  مقدمة : 

    Animal cell chemistr كيمياء الخلية الحيوانية                الفصل األول : -

                     Water and Specificationsالمـاء وخواصـه  الفصل الثاني : -

 Proteins                                           البروتينـــات الفصل الثالث :  - 

 Nuclei acids                                     الحموض النوويـة  الفصل الرابع : -

                                          Carbohydratesالســـكريات  لفصل الخامس: ا -

                                               Lipidsالدســـــم     الفصل السادس: -

 Enzymes                                           االنظيمـــات  الفصل السابع :

 Vitamins                          الفيتامينـــات                          من :الفصل الثا

                                              Minerals األمالح المعدنية : الفصل التاسع

 الجزء العملي : -1

 التعليمات الواجب اتباعها للعمل في المخابر .  - الفصل األول :  

                            Proteins  tests  اختبارات البروتينات . - الثاني : الفصل 

              Carbohydrates  testsاختبارات الكربوهيدرات :  - الفصل الثالث :         

       Lipids testsاختبارات الدسم :                                  - الفصل الرابع :         

 Vitamins  tests                 اختبارات الفيتامينات : - الفصل الخامس :          

      Minerals  tests .األمالح المعدنية والمعادناختبارات  -الفصل السادس :            

 Enzymes  tests                    اختبارات االنظيمات . -الفصل السابع :              

 Urine tests اختبارات البول                                      -الفصل الثامن :               

 Milk  tests                                 اختبارات الحليب . -الفصل التاسع :               

 

 

 

 

 

 



 مفردات منهاج مقرر النسج والجنين  

 التقاني للطب البيطري .. حماهالسنة األولى ... المعهد 

 

                                                    Theoretical sectionالجزء النظري : 
 الباب األول : -

                                                   In trance to histology   مدخل إلى علم النسج  

                                           Animal cellالخلية الحيوانية  –1الفصل األول :          

                           Cellular environment. البيئة الخلوية  –2                        

                                   General histology.النسج العام  -الفصل الثاني :              

                                 Epithelial tissueالنسيج الظهاري . -الفصل الثالث:             

                                 Connective tissueالنسيج الضام : -الفصل الرابع :             

                                                                  Bloodالدم . - الفصل الخامس:           

                                  Muscular tissueالنسيج العضلي . -الفصل السادس:           

                                    Nervous tissueالنسيج العصبي . -الفصل السابع :            

 الباب الثاني : -

                                            Intrance to embryologyإلى علم الجنين مدخل  –   

                  Male genital systemالجهاز التناسلي الذكري  -               الفصل األول:
          Female genital system الجهاز التناسلي األنثوي . -                الفصل الثاني:

                                   Gametogenesisتخلق األعراس .  -              الفصل الثالث: 

                    Breeding physiologyفيزيولوجيا التناسل . -              الفصل الرابع : 

 .                               Fertilizationاإللقاح ) اإلخصاب ( -             الفصل الخامس: 

   Second embryological stagالمرحلة الجنينية الثانية . -الفصل السادس:             

          Numerous pregnancyاإلتآم ) الحمل المتعدد ( . -الفصل السابع:               

          Embryological accessories.الملحقات الجنينية  -الفصل الثامن :               

                     Placenta developmentتطوير المشيمة . -              الفصل التاسع : 
 

                                                           Practical sectionالجزء العملي  -2

                                                                              Histology:  النسجعلم  -  

                                      الطرق المتبعة في دراسة علم النسج –     :    الجلسة األولى

                                                                 Methods of studying histology  

                                                    Microscopesالمجاهر . –     :    الثانيةالجلسة 



                          Epithelial tissueالنسيج الظهاري الساتر . –     :    الجلسة الثالثة

                Gland epithelial tissueالنسيج الظهاري الغدي . –     :   الجلسة الرابعة

                                    Connective tissueالنسيج الضام . –      : الجلسة الخامسة

                                     Muscular tissueالنسيج العضلي . –      :الجلسة السادسة

                                      Nervous tissue النسيج العصبي . –    :   الجلسة السابعة

                                                                           Embryologyالجنين : علم -

 تحضير المقاطع الكاملة ألجنة الدجاج . –        :الجلسة األولى 

Preparing section of hens embryos                                                         

  دراسة األعضاء التناسلية للدجاج . –      الجلسة الثانية : 
Studying genital organs of  hens                                                                

                                      Fertilizationاالخصاب والتشطر .  –        :الجلسة الثالثة

                                       Stomach genesisتشكل المعيدة . –        :الجلسة الرابعة
                        Organs genesisالتعضي ) تشكل األعضاء (. –الجلسة الخامسة:       

                Embryological accessoriesالملحقات الجنينية . –      الجلسة السادسة:

 ( من تطور جنين الدجاج . 8 -7  - 6 -5 -4دراسة المراحل )  –   الجلسة السابعة:    

Studding stages ( - - - - )of  hen embryo development                        

 

 

 /   1مفردات منهـاج علم األحياء الدقيقة / 

 لمعهد التقاني للطب البيطري .. حماهالسنة األولى ...ا

                                                            : Theoretical Section الجزء النظري :

                                              : Microorganisms  األحياء الدقيقة : الفصل األول :
                : Definition of  Science of Microorganisms تعريف علم األحياء الدقيقة -
 عالقة علم األحياء الدقيقة بالعلوم الطبية األخرى. -

  Other Medical Sciences The Relation of Science of Microorganisms with  

                         Classification of Microorganisms.تصنيف األحياء الدقيقة -

                                                              :  Bacteria  الجراثيم :الفصل الثاني : 
                               : General Properties of Bacteriaالخـواص العامـة للجراثيـم .-
           : Size and Dimensions of the Bacterial Cellحجم و أبعاد الخلية الجرثومية. -
            Forms ofBacterial Cells and its Transformation.  أشكال الخاليا الجرثومية وتبدلها  -
                                    : Structure of the Bacterial Cell بنية الخلية الجرثومية. -



  : Chemical Composition of the Bacterial Cellومية.التركيب الكيميائي للخلية الجرث -
                                                           : Bacterial Nourishmentالتغذية الجرثومية. -
                                                                     : Bacteria Breathingتنفس الجراثيم . -

                                                                         : Factors of Growthعوامل النمو. -

   Genic Features of  Bacteria                                    الصفات الوراثية عند الجراثيم . -

  Reproduction of  Bacteria:                                                         تكاثر الجراثيم -

                                             : Bacterial Infection الخمج الجرثومي :الفصل الثالث : 

                               : Definition of  Bacterial Infectionتعـريف الخمـج الجرثـومـي :

                                                                : Virulency of  Bacteriaة الجراثيم .فوع -

 آلية تأثير الجراثيم و صفاتها المحددة الالمرضية . -

its Specific Non-pathologic Features:   Mechanism of  Bacteria Effect and                                                   

                                                          : Antibiotics الصادات الحيوية :الفصل الرابع : 

                                       : Definition  of  Antibioticsتعريـف الصــادات الحيويـــة:  -

     Mechanism of Antibiotics Effect on Bacteria.الجراثيم  الصادات الحيوية علىآلية تأثير 

  Types of Antibiotics Effect on Bacteriaأنواع تأثير الصادات الحيوية على الجراثيم.  -

                                                           Immunology  الفصل الخامس : علم المناعة 
                                                      :Acquired Immune غيـر النوعيـة:المناعـة  -
                                                           : Specific Immunityالمناعـة النوعيـة:  -
                                                                :Types of  Immuneأنواع المناعة:  -
 

                                                                : Viruses  الحمات :الفصل السادس : 
                                       : General Features of Virusesالصفات العامة للحمات: -
  Chemical Composition of Viruses                        التركيب الكيميائي للحمات :        -

                                                                        : Viruses  Structureبنية الحمات :  -

                                                                : Viruses Reproductionتكاثر الحمات :  -

    : Methods of Culturing and Developing Virusesطرائق زرع و تنمية الحمات :  -

 تأثير العوامل الفيزيائية و الكيميائية على الحمات : -

                     The Effect of Physical and Chemical Agents on Viruses :         

  Methods of Studying and Diagnosing Virusesلحمات : طرائق دراسة و تشخيص ا -

                                                                             : Fungi الفطور :  الفصل السابع : 

                                             : General Features of Fungiالصفات العامة للفطور :  -

                                                                                : Fungal Cellالخلية الفطرية :  -

  Fungi Physiologyفيزيولوجيا الفطور :                                                                    -



                                                                    : Fungi Reproductionتكاثر الفطور :  -

                                                                          :Practical Section الجزء العملي: 

                                            : Bacteria Laboratory مخبر الجراثيم :الجلسة األولى : 

                                                                                   Fixed Supplies                            التجهيزات الثايتة :                                            -1

                                                           : Removable Furnishingsاألثاث المتحرك -2

                                                           : Laboratory Apparatusاألجهزة المخبرية -3

                                                                     :Laboratory Toolsاألدوات المخبرية -4

                                                                          الجلسة الثانية 

 قواعد العمل في مخابر األحياء الدقيقة . -

  Rules of Labor in Microorganisms Laboratories :                                 

 ألحياء الدقيقةولية في مخابر ااالسعافات األ -

First Aids in Microorganisms Laboratories   

                             : Antisepsis and Disinfection التعقيم و التطهير . الجلسة الثالثة : 

                                           : Bacterial Samples العينات الجرثومية .الجلسة الرابعة : 

    :Preparing Bacterial Environmentsتحضير األوساط الجرثومية الجلسة الخامسة : 

 طرائق زرع و عزل الجراثيم .الجلسة السادسة :  

Methods of Culturing and Separating Bacteria :                                            

 صادات الحيوية .اختبار تحسس الجراثيم للالجلسة السابعة : 

 Experiment of Bacteria Sensitivity to Antibiotics:                                         

 الفحص المجهري للجراثيم غير المصبوغة. الجلسة الثامنة : 

Microscopic Examination of Negative Bacteria :                                                             
 

                                           : Bacterial stain   الصبغات الجرثومية  -الجلسة التاسعة :

 الفحص المجهري للجراثيم المصبوغة. -

  Microscopic Examination of Positive Bacterial 

                        Biochemistry Experimentsاالختبارات الكيمياحيوية الجلسة العاشرة : 

                                  : Serum experiments  الجلسة الحادية عشر : االختبارات المصلية.

 االختبارات الحيوية ) حقن حيوانات التجارب ( :                                                   الجلسة الثانية عشر : 

Biological Experiments(Injecting Experimental Animals)                                   

 مبادئ تشخيص الحمات :الجلسة الثالثة عشر : 

 Principles of Diagnosing Viruses :                                                                   

 خيص الفطور .مبادئ تشالجلسة الرابعة عشر : 

 Principles of Diagnosing Fungi :                                                                      



 )1مفردات منهاج علم التشريح الوصفي)

 السنة األولى... المعهد التقاني للطب البيطري .. حماه

                                                       Theoretical sectionالجزء النظري :

 مقدمة:

 المدخل الى علم التشريح الوصفي المقارن .

Interance to comparative and descriptive anatomy               

 الباب األول :علم العظام واألربطة والمفاصل.
Science of bones .ligaments and joints                                           

 Bones of skeleton                                 الفصل األول: عظام الهيكل المحوري .

             Bones of lateral skeletonالفصل الثاني :عظام الهيكل الطرفي .
             Science of joints and ligamentsالباب الثاني :علم المفاصل واألربطة .

                                                                         Jointsالفصل األول :المفاصل .

                                                                 Ligamentsالفصل الثاني :األربطة .

                                              Science of musclesالباب الثالث :علم العضالت .

                                                            Muscles of headالفصل األول :عضالت الرأس .  

                                           Muscles of neckالفصل الثاني :عضالت العنق .

 uscles of back                                  Mالفصل الثالث :عضالت الظهر .

                   Muscles of chest wallالفصل الرابع :عضالت جدار الصدر. 

          Muscles of abdomen wallالفصل الخامس :عضالت جدار البطن .
                         Muscles of front legالفصل السادس :عضالت القائمة الصدرية .

                        Muscles of pelvic legالفصل السابع :عضالت القائمة الحوضية .
 

                                                   Practical sectionالجزء العملي : 

                  Anatomical terminologiesالمصطلحات التشريحية .  -1

      Methods of preparing bonesطرق تحضير العظام لدراستها .  -2

                                                 Bones of skullعظام الجمجمة .  -3

                      Bones of vertebral columnعظام العمود الفقري . -4

                                  Bones of front legعظام القائمة الصدرية .  -5

                                Bones of pelvic legعظام القائمة الحوضية . -6

 مفاصل الهيكل العظمي وأربطته . -7



Joints and ligaments of skeleton                                             

                                              Muscles of headعضالت الرأس . -8

                                               Muscles of neckعضالت العنق . -9

                                      Muscles of skeletonعضالت الجذع . -11

                          Muscles of front legعضالت القائمة الصدرية. -11

                       Muscles of pelvic legعضالت القائمة الحوضية . -12

 

 

 مفردات منهاج علم الحيوان و الوراثة 

 مفردات منهاج علم الحيوان -1

  .. حماهالسنة األولى ... الفصل األول ...المعهد التقاني للطب البيطري 

 الجزء النظري :

 : الباب األول

 لتركيب الكيميائي للخلية الحيوانية . ا -

    Constitution  Cell of animals                   بنية الخلية الحيوانية . -

 ني :الباب الثا

 دراسة الشعب الحيوانية .  -

                                                               Protozoaاألوليات .        -

 Porifera.                                                                 االسفنجيات  -

 Lminthesالديدان .                                                                      -

 Insectالحشرات .                                                                         -

 Molluscaخويات .                                                                  الر -

  Vertebrata                                                                                                 الفقاريات . -    

                            practical section               الجزء العملي :
   study and anatomy of varions types of call  دراسة وتشريح األنواع المختلفة للخلية 

 study and anatomy of fish    .                                        دراسة وتشريح صف األسماك 

                                                    study and anatomy of amphibianدراسة وتشريح صف البرمائيات . 

                                                                        study and anatomy of birdsدراسة صف وتشريح الطيور .    

  Anatomy of brain in mammals                                    تشريح الدماغ عند الثدييات . 

      Anatomy of heart in mammals             تشريح القلب عند الثدييات .                      



 

 مفردات منهـاج علـم الوراثـه -2

 السنة األولى ... الفصل األول ...المعهد التقاني للطب البيطري .. حماه 

 

 الجزء النظري :

                                                  Introduction – to Heredity  علم الوراثه :     المدخل إلى -
 : الباب األول

                                     Monohybrid  Inheritanceالهجونة األحادية .  -

                                               Complete  dominanceالسيادة التامة .   -

                                      IN complete  dominanceالسيادة غير التامة .  -

 الباب الثاني :

 المتعددة .   –الهجونة الثنائية  -
                     assortment  Dihybrid  Inheritance – and – Independent  

 الباب الثالث :

                                                    Modified   Ratiosرثات .  تفاعل المو -

 الباب الرابع : 

                  تحديد الجنس والوراثة المرتبطة بالجنس . -
 Sex  determination  and   Sex  Linkage                                              

 الباب الخامس : 

                                                                                   Lethal  genes   المورثات المميتة . -      

 الباب السادس : 

                                                                                    CHI  squa  RE  مربع كـــاي . -      

 

 الجزء العملي :
 الجلسة األولى : الهجونة األحادية ) السيادة التامة ( .  

Monohybrid  Inheritance( complete  dominance )                           
 الجلسة الثانية : الهجونة األحادية ) السيادة غير التامة ( . 

Monohybrid  Inheritance( Incomplete  Dominance )                                     
 المتعددة .   –الجلسة الثالثة : الهجونة الثنائية  

                         assortment  Dihybrid  Inheritance – and – Independent  
               Modified   Ratiosالجلسة الرابعة : تفاعل المورثات .                    

          



 الجلسة الخامسة : تحديد الجنس والوراثة المرتبطة بالجنس . 
                                                 Sex determination  and   Sex  Linkage  

                             Lethal  genesالجلسة السادسة : المورثات المميتة .     
   CHI  SQUA  RE                                  ة السابعة : مربع كـــاي .الجلس        

 

 

 (2مفردات وظائف االعضاء  )

 ل ثاني المعهد التقاني للطب البيطري .. حماهصالسنة االولى  ... ف

                                                   Theoretical sectionالجزء النظري :

Endocrine glands                        الباب االول: فيزيولوجيا الغدد الصم 

Pituitary hormones           هرمونات الغدة النخامة:الفصل األول  

  Thyroid hormones                    الفصل الثاني : هرمونات الغدة الدرقيةوالغدد الدريقية

     Adrenal homones                                                    لكظريةالفصل الثالث : هرمونات الغدة ا

    Hypo thalamus NA                                                     النخامي  –الفصل الرابع جملة الوطاء 

   and parathyroid glandsThyroid             الفصل الخامس الغدد الدرقية والغدد الدريقية   

                   Adrenal gland                                                                   الفصل السادس غدة الكظر 

       Urinary system physiology                                    الباب الثاني: فيزيولوجيا الجهاز البولي

  Urinary system composition           تركيب الجهاز البولي وتشكل البول  فصل االول : ال

  chemical properties of urine -Physic                    الفصل الثاني الخواص الفزيوكيمائية للبول

  of kidney actionRegulation                 لفصل الثالث تنظيم عمل الكلى وافراغ البول     

 Genital system physiology                الباب الثالث فيزيولوجيا الجهاز التناسلي           

 Composition of genital system inلفصل االول تركيب الجهاز التناسلي عند ذكور الحيوانات 

male animals 
 Physiological fianctions of testis      جية البحث االول الخيتان والبريخ ووظائفها الفيزيولو

   Sexual accessory glands  البحث الثاني الغدد الجنسية الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري

 Composition of female genital system     الفصل الثاني تركيب الجهاز التناسلي االنثوي   

 Womb and ovary ducts                                  البحث االول المبايض واقنيتها والرحم

 Estrus in female animals       البحث الثاني الدورة الجنسية )الشبق( عند اثاث الحيوانات 

  Pregnancy and parturition                  البحث الثالث الحمل والوالدة                         

         y                                                Physiology of milk deliverيزيولوجيا االدرارالباب الرابع ف

 Udder composition                    الفصل االول تركيب الضرع عند اناث الحيوانات      

 Milk secretion                        الفصل الثاني تشكيل وافراز الحليب                       



  Regulation of milk delivery from udderالفصل الثالث تنظيم عملية در الحليب من الضرع
 

 Practical section                          الجزء العملي :                                  
 dy of electrical stimulation Stuدراسة لجهاز الكيموغراف وجهاز التنبه الكهربائي  -1

apparatus            

دراسة طرق شل حركة حيوانات التجارب و دراسة السوائل المغذية النسجة حيوانات التجارب  -2

of nutritious liquids of animal tissues study 

  frogsRecording heart beastie               تسجيل نظم الدورة القلبية عند الضفدع    -3

effect  Recording thتسجيل تاثير االستيل كولين واالدرينالين على نظم القلب عند الضفدع  -4
of Acetyl  Colin on the heat of the frog 

 effect of   heat onrecording the  تسجيل تأثير الحرارة على نظم القلب عند الضفدع   -5

the heart of the frog    

 Cardiac muscle study                                     ضلة القلبية        دراسة ذاتية الع  -6

           Observation of blood circulation in frogsمراقبة دوران الدم الضفدع  -7
            

  Study and analysis Of reflexive arch          دراسة وتحليل القوس االنعكاسي  -8

 Determining the time of reflexive action              الفعل االنعكاسيتحديد زمن  -9

Study Of stimulation in nervous Centers 11- التنبه في المراكز العبية دراسة  

 Stimulation in nervous centers                     اشعاع التنبه في المراكز العصبية  -11

 Effect of nervous centers onلعصبية على تواتر العضالت الهيكلية تأثير المراكز ا -12
muscles tension 

 

 

 (1مفردات وظائف االعضاء  )

 السنة االولى  ... المعهد التقاني للطب البيطري .. حماه
                                                                        Theoretical sectionالجزء النظري :

                         introduction                                                                                               مقدمة

                                                  interance to physiology مدخل الى علم الفيزيولوجيا 

               physiology of blood and circulationاالول: فيزيولوجيا الدم والدوران  الباب

                   Physiology of blood                      .  فيزيولوجيا الدمالفصل األول :

  Blood functions and                               وظائف الدم وخواصه الفيزيوكيمائية -1

physiochemical properties   

  Blood components                                                           مكونات الدم . -2

  Blood thrombosis                                                                 تخثر الدم .-3

  upsBlood gro                                                                       الزمر الدموية  . -4



   Physiology of circulation                         الفصل الثاني : فيزيولوجيا الدوران  .

  structure Heart                               بنية القلب ومصدر نظمة                              -1

 Physiological properties of                  الخصائص الفيزيولوجية للعضلة القلبية-2
  myocardium  

  Cardiac circuit                      الدورة القلبية والحصيل القلبي                                -3

  Regulation of heart work                           تنظيم عمل القلب                          -4

 Physiology of respiratory system        الباب الثاني: فيزيولوجيا جهاز التنفس     

     Physiology of breathing in     فيزيولوجيات التنفس عند الثديات  .الفصل االول : 

mammals  

  mposition of respiratory system     Co                تركيب جهاز التنفس  . -1

              Breathing mechanism                                         ألية التنفس . -2

  Regulation of breathing                   تواتر التنفس وتنظيم عملية التنفس .         -3

    Physiology of breathing in avians            عند الطيورفيزيولوجيا التنفس  -4

  Physiology of digestive system          الباب الثالث فيزيولوجيا الجهاز الهضمي   

 stomached animals-Digestion in singleالهضم عند الحيوانات وحيدة المعدة   -1

 Digestion in ruminants             ركبة            الهضم عند الحيوانات دات المعدة الم -2

  Digestion in small and large intestines   الهضم في االمعاء الدقيقة والغليظة -3

  Physiology of central nerves    الباب الرابع : فيزيولوجيا الجملة العصبية المركزية 

 Physiology of nerve and muscle             فيزيولوجيا العصب والعضلة           -1

    General physiology Of central    فيزيولوجيا العامة للجملة العصبية المركزية -2

                                           nerves .  

Special physiology central          فيزيولوجيا الخاصة للجملة العصبية المركزية  -3
nerves . 

 

                                                      Practical sectionالجزء العملي : 

دراسة االدوات واالجهزة والمحاليل المستخدمة في التجارب العملية وطرق واماكن اخذ عينة الدم -1

                                                                                   من الحيوانات المختلفة
Study of instruments and solution used in practical experiments 

and  methods of blood sampling 

 

   Counting red blood cells                                               عد الكريات الحمراء-2

  Counting white blood cells                                        عد الكريات البيضاء   -3

    Distinguished counting of white        عد التميزي للكريات الدموية البيضاء -4

blood cells   

          Counting blood plates                                    عد الصفيحات الدموية -5

 Estimation of hemoglobin               تقدير تركيز خضاب الدم                          -6



 Exhumution of hematocrite         تقدير الكسر الحجمي للكريات الدموية الحمراء -7

 Average Of erythrocyte sedimentationمعدل تثفل الكريات الدموية الحمراء  -8
rate 

 Determining the time of thrombosisد زمن النزف و زمن التخثر           تحدي -9

 Determining blood groups                                           تحدير زمر الدموية -11

  Blood Hemolytic              انحالل الدم )المقاومة الكروية للكريات الدموية الحمراء(  -11

 Measuring pulse und blood pressure     قياس الضغط الدموي والنبض     -12
 


