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Flow up of implementation celli pass play  

 
Luay Qasim Abdulhameed Course Instructor 

 loai.qassim@uodiyala.edu.iq  E-mail 

Animal physiology Title 

A44 Course Coordinator  

1-Introduction to physiology and its principles 
2-Understand the physiology of metabolism and organs 

3-Enabling students to understand the chemical functions of cell 
components 

4- Enabling students to understand the vital functions of vital 
organs such as the circulatory system, for example ect 

Course Objective 

B1 - Study of neurophysiology 

B2 - Study of skeletal muscle physiology 
B3 - Study of the physiology of the heart and circulation 

B4 - Study of blood physiology and digestion 
etc 

Course Description 

Animal Physiology Written by Youssef Mohamed Arab Textbook 

Final 
Exam 

Project Quizzes Laboratory Term 
Tests 

Course Assessments 

 50%       50% 

  aDiyal University: 

College: Education for Pure Science 

Department: Biology  

Stage: 

Lecturer name:  

Qualification:  

Place of work: university of 

Diyala/college of education for pure 

science/department of  

Republic of Iraq 
 

The Ministry of Higher 
Education 

 
& Scientific Research 
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 لؤي قاسم عبد الحميد االسم 

  loai.qassim@uodiyala.edu.iq  البريد االلكتروني

 فسلجة الحيوان اسم المادة

 A44فسلجة الحيوان   مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

 التعريف بالفسلجة ومبادئها -1

 رف على فسلجة االيض واالعضاء التع -2
 تمكين الطلبة من فهم والوظائف الكيميائية لمكونات الخلية  -3

 تمكين الطلبة من فهم الوظائف الحيوية لالجهزة الحيوية كجهاز الدوران مثال -4

 التفاصيل االساسية للمادة

 

 دراسة فسلجة االعصاب  – 1ب
 دراسة فسلجة العضالت الهيكلية – 2ب

 والدوراناسة فسلجة قلب در – 3ب
 دراسة فسلجة الدم والهضم   -4ب

 محمد عربفسلجة الحيوان تاليف يوسف  الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية

 

 فسلجة الحيوان تاليف شتيوي

االمتحان  المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 النهائي

 %50    %50مثال 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

  التربية للعلوم الصرفةاسم الكلية: 

 علوم الحياةقسم  اسم القسم:

 الرابعة المرحلة:

 لؤي قاسم عبد الحميد اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:

للعلوم  التربيةديالى /كلية  جامعة العمل:مكان 

 حياةعلوم القسم  الصرفه /



 اضافيةمعلومات 
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 مالحظاتال المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   الفسيولوجيا ومبادئها  1

   فسلجة الجهاز العصبي  2

العالقة بين نفوذية االيونات وقيام   3

 جهد الفعل

  

الية االستقبال –النواقل العصبية   4

 الكيمياوي

  

   امتحان  5

   فسلجة الجهاز العضلي  6

   نظرية االنزالق الخيطي  7

   فسلجة جهاز الدوران والقلب  8

الجهاز اللمفاوي والعقد اللمفاوية   9

 ووظائف العقد اللمفاوية

  

   امتحان  10

   فسلجة الجهاز التنفسي  11

السيطرة العصبية على الحركات   12

 التنفسية

  

الغدد -فسلجة الجهاز الهضمي  13

 الملحقة

  

–االنزيمات الهاضمة في المعدة   14

السيطرة على عمل المعدة والهضم 

 البنكرياس وافرازاتها–لمعوي ا

  

األثر الفسيولوجي للحرارة وايض   15

الطاقة وتنظيم درجة الحرارة في 

 الحيوانات

  

   امتحان  16

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
اضطرابات التنظيم الحراري وايض   17

 الطاقة

  

  الكلية وتوازن السوائل الجسمية   18

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 التربية للعلوم الصرفة اسم الكلية: 

 قسم علوم الحياة اسم القسم:

 الرابعة المرحلة:

 لؤي قاسم عبد الحميد اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:

 دكتوراه لعلمي:المؤهل ا

ديالى /كلية التربية للعلوم  جامعة مكان العمل:

 علوم الحياةقسم  الصرفه /
 



 ووظائف الكلية

   تطبيق  19

   تطبيق  20

   تطبيق  21

   تطبيق  22

 –التوازن الحامضي القاعدي   23
االضطرابات  –االضطرابات االيضية 

 التنفسية

  

   الغدد الصماء والهرمونات  24

االصناف الكيمياوية للهرمونات   25

 والغدد

  

   امتحان  26

الهرمونات الجنسية   27

 والبروستكالتديتات

  

   الذكريفسلجة الجهاز التكاثري   28

   االنثويفسلجة الجهاز التكاثري   29

   تأثير الهرمونات واالخصاب والحمل  30

31     

32     

 توقيع العميد:                                                                                                                         :         األستاذتوقيع 
 
 

  
  

 
 
 

 
Course Weekly outline 

notes Lab. Experiment 

Assignment 

Topes covered ]Data w
eek

 

  Physiology and its principles  1 

   physiology of the nervous system  2 

  The relationship between the permeability of 
ions and the action potential 

 3 

  Neurotransmitters - the mechanism of 
chemical receptors 

 4 

  Exam  5 

  muscular system physiology  6 

  thread slip theory  7 

  Physiology of the circulatory system and the 
heart 

 8 

  Lymphatic system, lymph nodes and lymph 

nodes functions 

 9 

  Exam  10 

  Respiratory physiology  11 
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  Neurological control of respiratory movements  12 

  Physiology of the digestive system - accessory 
glands 

 13 

  Digestive enzymes in the stomach - controlling 

the work of the stomach and intestinal 
digestion - the pancreas and its secretions 

 14 

  The physiological effect of heat, energy 
metabolism and temperature regulation in 

animals 

 15 

  Exam  16 

Half-year break 

  Disorders of thermoregulation and energy metabolism  17 

  Kidney, bodily fluid balance, and kidney 
function 

 18 

  Application  19 

  Application  20 

  Application  21 

  Application  22 

  Acid-base balance - metabolic disorders - 
respiratory disorders 

 23 

  Endocrine glands and hormones  24 

  Chemical classes of hormones and glands  25 

  Exam  26 

  Sex hormones and prostaglandins  27 

  Physiology of the male reproductive system  28 

  Physiology of the female reproductive system  29 

  The effect of hormones, fertilization and 

pregnancy 

 30 

    31 

INSTRUCTOR signature:                                                                                                       Dean signature: 
 


