
ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض    دائ

     
  

  
  
  
  
  
  

  القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
  الطب البيطري:  / املعهدةالكلي   
  االدويه والفسلجه  فرع الكيمياء و:   القسم العلمي    
  ٧/١٠/٢٠١٨خ ملء امللف :  ري   

  
  :   التوقيع                               :                                    التوقيع    
    : املعاون العلمي سما                                                   : رئيس القسم سما   

                                                  :  التاريخ                                                                 : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق امللف من قبل     
  ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
   واألداء اجلامعي:مان اجلودة ض شعبة اسم مدير    
  : التاريخ       
  التوقيع    

                                                                                               
          ادقة السيد العميد مص                                                                                                      

  



 	
	 ١الصفحة 

		

  
       

  وصف البرنامج األكاديمي        
  

مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب
مج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل  مقرر ضمن الرب

  

 القاسم اخلضراءجامعة  املؤسسة التعليمية .١
 الخضراء القاسم البيطري/جامعة الطب كلية / املركز  علميالقسم ال .٢
مج األكادميي  .٣ او اسم الرب

 املهين 
 البيطري الطب كلية

 بيطرية وجراحة طب بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .٤
  :النظام الدراسي 
 ت /أخرى سنوي /مقررا

 مقررات / سنوي

مج االعتماد .٥   والعملية النظرية الدراسة املعتمد   بر
  واالنترنيت والمكتبة المختبرات . املؤثرات اخلارجية األخرى  .٦
  ٧/١٠/٢٠١٨ ريخ إعداد الوصف  .٧
مج األكادميي .٨  أهداف الرب

فة -١ عل وما ال  ال وفه مع ة معای م ه ی ل ة م ة وقل  ودول

ة رات اض ت م ت عل ة األم عامل ال لف مع وال االت م ة ال ض انات في ال  وعالجها ال

ل تف مهارات -٣ ل الت حل م ت وت ة ال ال في ال وة م ة ال ان اض ال ة واألم م ال ة والعل  األساس
قاً  عای و ة لل ل ة ةواإلقل ال ول  وال

ام مهارات- ٤ اتي وال االس ة م ت ال اف ق  في اآلخ مع ال ل س  الع

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .٩



 	
	 ٢الصفحة 

		

    المعرفية االهداف-أ     

ة ت  -١أ/     ل ل م ال فة على ال ع ار والفه ال هار  الف  للال     ال  ال ملعل  وال

ة ت -٢أ/     ل ل م ال فة على ال ع ات والفه ال ة الخال   ال  ال مه

ة ت -٣أ/       ل ل م ال فة على ال ع ح والفه ال ة لل ة واالن ة واالج   ال

ة ت : ٤أ/ ل ل م ال فة على ال ع اض والفه ال ة لالم ان اناالن ب ال   وال

ة ت : ٥أ/ ل ل م ال فة على ال ع ل والفه ال ة لل   ال  وال

ة ت : ٦أ/ ل ل م ال فة على ال ع م والفه ال ة للعل ة االساس   ال

ة ت : ٧أ/ ل ل م ال فة على ال ع ي لل والفه ال ا   ال

ة ت : ٨أ/ ل ل م ال فةال على ال اء والفه ع ة لالح ه  ال

  بالبرنامج الخاصة المهاراتية االهداف– ب

ة ت : ١ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت ي ال ال ا قائي ال   ال  وال

ة ت : ٢ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت احة ال ل ال   ال  وال

ة ت : ٣ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت ان ال ة ق   العامة ال

ة ت : ٤ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت ح ال ة ال ة واالن   واالج

ة ت : ٥ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت ة ال ل   الف

ة ت : ٦ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت ات ال ل ف   ال

ة ت : ٧ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت اء ال ة االح ه   ال

ة ت : ٨ب/- ل اكل حل م ال ة ال ت اض ال   واالسماك الدواجن وامراض االم

      

 طرائق التعليم والتعلم      

و-  ة ت ل ات ال ع األساس اض ة وال علقة اإلضا عل جات ال قة ال ا هارات ال ل , لل اكل ل ة ال ل   الع

ع ت -  اض روسة ال اً  ال لي ال  على ن لف في الع وع م   ال  ال ف

ل -  ة م ال ل روس خالل ال ة ال اء ال ات ع اج ل ة الع اح اف ال اش ته و   . أسات

ارة - ات ز ة ال ل ل م الع ادر ق ي ال  األكاد

 

  طرائق التقييم     
انات-   ة ام م ة. ی   وشه

انات-  ة ام ل ة. ف   ونهائ

ة تدرجا-  ار لة م ة ألس اف ع ال اض ة لل راس   . ال

ات درجات-  اج ة لل  ال

  
  
  األهداف الوجدانية والقيمية. -ج

  . السريرية بالعالمات الخلية مستوى على التغيرات ربط خالل من -١ج

  المرضية. المسببات بين العالقات الى التوصل من الطالب تمكن - ٢ج



 	
	 ٣الصفحة 

		

المرض. حدوث الية من ذهنه في رسم ما خالل من للعالج التوصل من الطالب تمكن عملية مهارات - ٣ج

  طرائق التعليم والتعلم     
و ة ت ل ات ال ع األساس اض ة وال علقة اإلضا عل جات ال قة ال ا هارات ال ل , لل اكل ل ة ال ل   . الع

ع ت   اض روسة ال اً  ال لي ال  على ن ل في الع وع فم   ال  ال ف

ل  ة م ال ل روس خالل ال ة ال اء ال ات ع اج ل ة الع اح اف ال اش ته و   . أسات

ارة  ات ز ة ال ل ل م الع ادر ق ي ال  األكاد

 طرائق التقييم    

انات-  ة ام م لة ی دة أس ع ارات م ي ال ل ال ة مهارات ت ل   . ع

انات-  ة ام م لة ی ة أس ل   . ع

ة درجات-  ار لة م ة ألس اف ع ال اض ة لل راس   . ال

ات درجات وضع-  اج ة لل  ال

 

 

  
  
  .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

ة ت :.-١د ل ام م ال ل اس ال ه ال فة ال ع اال ل ه تال ض اض وت ال   .االم

ة ت : ٢د/ ل از م ال الت اج ل مقا   . الع

ة ت : ٣د/ ل از م ال ارات اج ة اخ ل م ت مه ة جهات ق ة/دول ة/إقل ل   . م

ة ت : ٤د/ ل ا م ذاتي ت م ال  جال  ع ل
  
  
 
 طرائق التعليم والتعلم          

اهج وضع-  ة م ر ة مع ال ت اء ل ات ع اق في ال  ال ل   .   الع

اهج وضع -  ة م ر ل م ت ة ق ل ابهة ال ة م ل ل   .. الع

ر -  ة ت ل اكي ات ال اقع ت   . ال

ة -    هات ع دع ة ال ه ة مع لقاءات وت ال ل  ال

  

 

 طرائق التقييم          



 	
	 ٤الصفحة 

		

  
انات-  ة ام م لة ی ة أس ا حلها ب   . ذات

ة درجات-  ار لة م ة ألس اف عل م ادة ت ة ال راس   . ال

دة درجات-  ات م اج ة لل  ال

 بنية البرنامج .١٠
 

رمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 
  المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

  عملي      نظري      

  ١٥ ١٥ كيمياء عام كيمياء عام االولى / الفصل االول

    

    

    

    

    

     االولى / الفصل الثاني

    

     

     

    

    

    

 ١٥ ١٥ كيمياء حياتيه كيمياء حياتيه الثانية / الفصل االول

    

    

    

    

    

 ١٥ ١٥ مياء حياتيهكي  الثانية / الفصل الثاني

    

    

    

    

    

      الثالثة / الفصل االول

     

     



 	
	 ٥الصفحة 

		

      

     

     

      الثالثة / الفصل الثاني

     

     

     

     

     

      الرابعة / الفصل االول

     

     

     

     

     

      الرابعة / الفصل الثاني

     

     

       

       

       

  
 

 التخطيط للتطور الشخصي .١١

 %١٠ التتجاوز وبنسبة مقرر كل في الحاصل التطور تتضمن للمناهج مفردات اضافة

 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار القبول  .١٢

  
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٣



 	
	 ٦الصفحة 

		

 

  



 	
	 ٧الصفحة 

		

  مخطط مهارات المنهج

	اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع 

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج	

  أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
	أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف 	ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
	والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة مهال
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
	)والتطور الشخصي

																

																	اساسي كيمياء عام		االولى الفصل االول

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	



 	
	 ٨الصفحة 

		

	 																	

		 																  

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																  

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	



 	
	 ٩الصفحة 

		

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١٠الصفحة 

		

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١١الصفحة 

		

  

  

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١٢الصفحة 

		

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

  كلية الطب البيطري المؤسسة التعليمية .١

 فرع الكيمياء واالدويه والفسلجه / المركز علمي القسم ال .٢

 امالعالكيمياء  اسم / رمز المقرر .٣

 عملي+نظري أشكال الحضور المتاحة .٤

 فصلي  الفصل / السنة .٥

 فصل -ساعه١٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

 ٢٠/٧/٢٠١٦ تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 أهداف المقرر .٨

 (التحليليه والعضويه والحياتيه)هعامال الكيمياء عن والنظرية العملية بالمعلومات الطالب تزويد-١ 

 المختبري والتحليل البيطري للطبيب والداعمة االساسية العلوم الطالب تدريس - ٢

 ليصبح المختبريه السالمه واجراءات االمراض تشخيص على ونظرية عملية بمعلومات الطالب تزويد - ٣
 الكيمياويه المختبرالوالمواد مع التعامل على قادرا الطالب

 

 

  
 

توقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم الم
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.



 	
	 ١٣الصفحة 

		

 قييموطرائق التعليم والتعلم والت مقررات المخرج .١٠

  هداف المعرفية األ -أ
 

  المعرفبة االهداف -أ

  .الكيمياويه المواد مع التعاملكيفية الطالب تعليم -١أ

  الحيوان لجسم االيضيه التغيرات مع والعالقه المختبريه التجارب تطوير كيفية الطلبة تعريف -٢أ

   االنسان او الحيوانات بين االنتقالية االمراض على السيطرة كيفية معرفة من الطالب تمكين -٣أ
.  

 
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 

  
تاهيل الطلبه في مجال العمل المختبري واجراء التجارب والبحوث وكيفية التعامل مع المواد               

 الكيمياويه من حيث الخطوره والسالمه

 

 
  طرائق التعليم والتعلم      

 والمختبرات والبوربوينت العرض شاشات خالل من والنظرية يةملالع المحاضرات اعطاء
 

 طرائق التقييم      

  Quizzes السريعة اليومية االمتحانات اجراء

  الشهرية االمتحانات اجراء

 والنهائية الفصلية االمتحانات اجراء

 

  األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  عملية. بصورة نظريةال البيطرية المعلومات تطبيق من الطالب تمكين -

ً  االنتاج لزيادة الطالب لدى الوطنية الروح تنمية -٢ج   ونوعاً. كما

 الفالحين مجتمع في البسيطة الشرائح مع للتعامل المثلى والطريقة المجتمع خدمة مفهوم غرس -٣ج
  للحيوانات. والمربين

  الصحيح المهني وكالسل باتباع وذلك الطلبة لدى البيطري الطبيب مهنة اخالقيات تنمية -٤ج

 

  طرائق التعليم والتعلم    
  
 والنظرية يةملالع المحاضرات اعطاء  

 



 	
	 ١٤الصفحة 

		

  

 البنية التحتية  .١٢

 المقررة المنهجية الكتب ......... ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 مقرر لكل ةالساند المصادر .........  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية ٢

  طرائق التقييم    
 امتحانات نظريه وعمليه فصليه ونهائيه

 

  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).التأهيلية العامة و المهارات -د 
المختبر الكيمياوي والتعامل مع كافة التحاليل لتشخيص  ادارة على الطلبة وقدراتة مهارات تنمية -

 االمراض

 بنية المقرر .١١

اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 أو الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

 ٢ اسبوعي
عملي٢نظري+

امتحان عملي ينظري+عمل العامهالكيمياء  التعلم مخرجات اضافة
 وتحريري

      
      
      
      
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       



 	
	 ١٥الصفحة 

		

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

والعلوم  االساسية االختصاصات في العلمية المجالت ..........
 الصرفه

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 اءمركز االنرتنيت يف جامعة القاسم اخلضر ..........

  
 /// .......خطة تطوير المقرر الدراسي  .١٣

    
  التطور العلمي ومواكبة البحوث الحديثة المنشوره عالميا  مع يتالئم بما الدراسية المقررات تطوير

  
  
 

  



ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض    دائ

     
  

  
  
  
  
  
  

  القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
  الطب البيطري:  / املعهدةالكلي   
  االدويه والفسلجه  فرع الكيمياء و:   القسم العلمي    
  ٧/١٠/٢٠١٨خ ملء امللف :  ري   

  
  :   التوقيع                               :                                    التوقيع    
    : املعاون العلمي سما                                                   : رئيس القسم سما   

                                                  :  التاريخ                                                                 : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق امللف من قبل     
  ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
   واألداء اجلامعي:مان اجلودة ض شعبة اسم مدير    
  : التاريخ       
  التوقيع    

                                                                                               
          ادقة السيد العميد مص                                                                                                      

  



 	
	 ١الصفحة 

		

  
       

  وصف البرنامج األكاديمي        
  

مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب
مج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل  مقرر ضمن الرب

  

 القاسم اخلضراءجامعة  املؤسسة التعليمية .١
 الخضراء القاسم البيطري/جامعة الطب كلية / املركز  علميالقسم ال .٢
مج األكادميي  .٣ او اسم الرب

 املهين 
 البيطري الطب كلية

 بيطرية وجراحة طب بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .٤
  :النظام الدراسي 
 ت /أخرى سنوي /مقررا

 مقررات / سنوي

مج االعتماد .٥   والعملية النظرية الدراسة املعتمد   بر
 واالنترنيت والمكتبة المختبرات . املؤثرات اخلارجية األخرى  .٦
  ٧/١٠/٢٠١٧ ريخ إعداد الوصف  .٧
مج األكادميي .٨  أهداف الرب

فة -١ عل وما ال  ال وفه مع ة معای م ه ی ل ة م ة وقل  ودول

ة رات اض ت م ت عل ة األم عامل ال لف مع وال االت م ة ال ض انات في ال  وعالجها ال

ل تف مهارات -٣ ل الت حل م ت وت ة ال ال في ال وة م ة ال ان اض ال ة واألم م ال ة والعل  األساس
قاً  عای و ة لل ل ة ةواإلقل ال ول  وال

ام مهارات- ٤ اتي وال االس ة م ت ال اف ق  في اآلخ مع ال ل س  الع

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .٩



 	
	 ٢الصفحة 

		

    المعرفية االهداف-أ     

ة ت  -١أ/     ل ل م ال فة على ال ع ار والفه ال هار  الف  للال م وال     ال  ال لعل

ة ت -٢أ/     ل ل م ال فة على ال ع ات والفه ال ة الخال   ال  ال مه

ة ت -٣أ/       ل ل م ال فة على ال ع ح والفه ال ة لل ة واالن ة واالج   ال

ة ت : ٤أ/ ل ل م ال فة على ال ع اض والفه ال ة لالم ان اناالن ب ال   وال

ة ت : ٥أ/ ل ل م ال فة على ال ع ل والفه ال ة لل   ال  وال

ة ت : ٦أ/ ل ل م ال فة على ال ع م والفه ال ة للعل ة االساس   ال

ة ت : ٧أ/ ل ل م ال فة على ال ع ي لل والفه ال ا   ال

ة ت : ٨أ/ ل ل م ال ع على ال اء والفه فةال ة لالح ه  ال

  بالبرنامج الخاصة المهاراتية االهداف– ب

ة ت : ١ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت ي ال ال ا قائي ال   ال  وال

ة ت : ٢ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت احة ال ل ال   ال  وال

ة ت : ٣ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت ة انق ال   العامة ال

ة ت : ٤ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت ح ال ة ال ة واالن   واالج

ة ت : ٥ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت ة ال ل   الف

ة ت : ٦ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت ات ال ل ف   ال

ة ت : ٧ب/-  ل اكل حل م ال ة ال ت اء ال ة االح ه   ال

ة ت : ٨ب/- ل اكل حل م ال ة ال ت اض ال   واالسماك الدواجن وامراض االم

      

 طرائق التعليم والتعلم      

و-  ة ت ل ات ال ع األساس اض ة وال علقة اإلضا عل جات ال قة ال ا هارات ال ل , لل اكل ل ة ال ل   الع

ع ت -  اض روسة ال اً  ال لي ال  على ن لف في الع وع م   ال  ال ف

ل -  ة م ال ل روس خالل ال ة ال اء ال ات ع اج ل ة الع اح اف ال اش ته و   . أسات

ارة - ات ز ة ال ل ل م الع ادر ق ي ال  األكاد

 

  طرائق التقييم     
انات-   ة ام م ة. ی   وشه

انات-  ة ام ل ة. ف   ونهائ

ة درجات-  ار لة م ة ألس اف ع ال اض ة لل راس   . ال

ات درجات-  اج ة لل  ال

  
  
  األهداف الوجدانية والقيمية. -ج

  . السريرية بالعالمات الخلية مستوى على التغيرات ربط خالل من -١ج

  المرضية. المسببات بين العالقات الى التوصل من الطالب تمكن - ٢ج



 	
	 ٣الصفحة 

		

المرض. حدوث الية من ذهنه في رسم ما خالل من للعالج التوصل نم الطالب تمكن عملية مهارات - ٣ج

  طرائق التعليم والتعلم     
و ة ت ل ات ال ع األساس اض ة وال علقة اإلضا عل جات ال قة ال ا هارات ال ل , لل اكل ل ة ال ل   . الع

ع ت   اض روسة ال اً  ال لي ال  على ن لف في الع وع م   ال  ال ف

ل  ة م ال ل روس خالل ال ة ال اء ال ات ع اج ل ة الع اح اف ال اش ته و   . أسات

ارة  ات ز ة ال ل ل م الع ادر ق ي ال  األكاد

 طرائق التقييم    

انات-  ة ام م لة ی دة أس ع ارات م ي ال ل ال ة مهارات ت ل   . ع

انات-  ة ام م لة ی ة أس ل   . ع

ة درجات-  ار لة م ة ألس اف ع ال اض ة لل راس   . ال

ات درجات وضع-  اج ة لل  ال

 

 

  
  
  .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

ة ت :.-١د ل ام م ال ل اس ال ه ال فة ال ع اال ل ه تال ض اض وت ال   .االم

ة ت : ٢د/ ل از م ال الت اج ل مقا   . الع

ة ت : ٣د/ ل از م ال ارات اج ة اخ ل م ت مه ة جهات ق ة/دول ة/إقل ل   . م

ة ت : ٤د/ ل ا م ذاتي ت م ال  جال  ع ل
  
  
 
 طرائق التعليم والتعلم          

اهج وضع-  ة م ر ة مع ال ت اء ل ات ع اق في ال  ال ل   .   الع

اهج وضع -  ة م ر ل م ت ة ق ل ابهة ال ة م ل ل   .. الع

ر -  ة ت ل اكي ات ال اقع ت   . ال

ة -    هات ع دع ة ال ه ة مع لقاءات وت ال ل  ال

  

 

 طرائق التقييم          



 	
	 ٤الصفحة 

		

  
انات-  ة ام م لةأ ی ة س ا حلها ب   . ذات

ة درجات-  ار لة م ة ألس اف عل م ادة ت ة ال راس   . ال

دة درجات-  ات م اج ة لل  ال

 بنية البرنامج .١٠
 

رمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 
  المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

  عملي      نظري      

     االولى / الفصل االول

    

    

    

    

    

     االولى / الفصل الثاني

    

     

     

    

    

    

 ١٥ ١٥ كيمياء حياتيه كيمياء حياتيه الثانية / الفصل االول

    

    

    

    

    

 ١٥ ١٥ كيمياء حياتيه  الثانية / الفصل الثاني

    

    

    

    

    

      الثالثة / الفصل االول

     

     



 	
	 ٥الصفحة 

		

      

     

     

      الثالثة / الفصل الثاني

     

     

     

     

     

      الرابعة / الفصل االول

     

     

     

     

     

      الرابعة / الفصل الثاني

     

     

       

       

       

  
 

 صيالتخطيط للتطور الشخ .١١

 %١٠ التتجاوز وبنسبة مقرر كل في الحاصل التطور تتضمن للمناهج مفردات اضافة

 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار القبول  .١٢

  
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٣



 	
	 ٦الصفحة 

		

 

  



 	
	 ٧الصفحة 

		

  مخطط مهارات المنهج

	فردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم ال

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج	

  أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
	أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف 	ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
	والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
األخرى المهارات  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
	)والتطور الشخصي

																

																	اساسيالكيمياء الحياتيه		سنوي وفصلي

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	



 	
	 ٨الصفحة 

		

	 																	

		 																  

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																  

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	



 	
	 ٩الصفحة 

		

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١٠الصفحة 

		

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١١الصفحة 

		

  

  

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١٢الصفحة 

		

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

  كلية الطب البيطري المؤسسة التعليمية .١

 فرع الكيمياء واالدويه والفسلجه / المركز علمي القسم ال .٢

 الكيمياء الحياتيه اسم / رمز المقرر .٣

 عملي+نظري أشكال الحضور المتاحة .٤

 فصلي و سنوي / السنةالفصل  .٥

 ساعه لكل فصل ١٥+١٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

 ٧/١٠/٢٠١٧ تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 أهداف المقرر .٨

 الحياتيه الكيمياء عن والنظرية العملية بالمعلومات الطالب تزويد-١ 

 يالمختبر والتحليل البيطري للطبيب والداعمة االساسية العلوم الطالب تدريس - ٢

 بين الربط ذات االيضيه والعمليات االمراض تشخيص على ونظرية عملية بمعلومات الطالب تزويد - ٣
 والحيوان االنسان

 

 

  
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم د حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان ق

	؛البرنامج.



 	
	 ١٣الصفحة 

		

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .١٠

  هداف المعرفية األ -أ
  .الكيمياويه المواد مع التعاملكيفية الطالب تعليم -١أ

  الحيوان لجسم االيضيه التغيرات مع والعالقه المختبريه التجارب تطوير كيفية الطلبة تعريف -٢أ

   االنسان او الحيوانات بين االنتقالية االمراض على السيطرة كيفية معرفة من الطالب تمكين -٣أ
.  

 

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  

واجراء التجارب والبحوث وكيفية التعامل مع المواد  تاهيل الطلبه في مجال العمل المختبري              

 الكيمياويه من حيث الخطوره والسالمه

 

 
  طرائق التعليم والتعلم      

 والمختبرات والبوربوينت العرض شاشات خالل من والنظرية يةملالع المحاضرات اعطاء
 

 طرائق التقييم      

  Quizzes السريعة اليومية االمتحانات اجراء

  الشهرية االمتحانات اجراء

 والنهائية الفصلية االمتحانات اجراء

 

  األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  عملية. بصورة النظرية البيطرية المعلومات تطبيق من الطالب تمكين -

ً  االنتاج لزيادة الطالب لدى الوطنية الروح تنمية -٢ج   ونوعاً. كما

 الفالحين مجتمع في البسيطة الشرائح مع للتعامل المثلى والطريقة المجتمع خدمة مفهوم غرس -٣ج
  للحيوانات. والمربين

  الصحيح المهني السلوك باتباع وذلك الطلبة لدى البيطري الطبيب مهنة اخالقيات تنمية -٤ج

 

  طرائق التعليم والتعلم    
  
 والنظرية يةملالع المحاضرات اعطاء  

 



 	
	 ١٤الصفحة 

		

  

 البنية التحتية  .١٢

 المقررة المنهجية الكتب ......... ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 مقرر لكل الساندة المصادر .........  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية ٢

  طرائق التقييم    
 عمليه فصليه ونهائيهامتحانات نظريه و

 

  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).التأهيلية العامة و المهارات -د 
المختبر الكيمياوي والتعامل مع كافة التحاليل لتشخيص  ادارة على الطلبة وقدراتة مهارات تنمية -

 االمراض

 بنية المقرر .١١

اسم الوحدة /  رجات التعلم المطلوبةمخ الساعات األسبوع
 أو الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

 ٢ اسبوعي
عملي٢نظري+

الكيمياء  التعلم مخرجات اضافة
 الحياتيه

امتحان عملي نظري+عملي
 وتحريري

      
      
      
      
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       



 	
	 ١٥الصفحة 

		

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

والعلوم  االساسية االختصاصات في العلمية المجالت ..........
 الصرفه

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 مركز االنرتنيت يف جامعة القاسم اخلضراء..........

  
 /// .......خطة تطوير المقرر الدراسي  .١٣

    
  ديثة المنشوره عالميا التطور العلمي ومواكبة البحوث الح مع يتالئم بما الدراسية المقررات تطوير

  
  
 

  



ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض    دائ

     
  

  
  
  
  
  
  

  القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
   كلية الطب البيطري: / املعهدةالكلي   
  ألبيطريه فرع األحياء اجملهريه:   القسم العلمي    
   ٢٤/١١/٢٠١٧ريخ ملء امللف    

  
  :   التوقيع                               :                                    التوقيع    
  م.د علي مهدي حممود  : املعاون العلمي سما                                                ا.م.د عبد الكرمي سلمان    : رئيس القسم سما   

                                                 :  التاريخ                                                                             : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق امللف من قبل     
  ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     

   واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
  : التاريخ       
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  



 	
	 ١الصفحة 

		

  
       

  وصف البرنامج األكاديمي        
  

مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب
مجمربهناً عما إذا كان قد ح  قق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 القاسم اخلضراءجامعة  املؤسسة التعليمية .١
  ألبيطريه فرع أألحياء أجملهريه / املركز  علميالقسم ال .٢
مج األكادميي  .٣ او اسم الرب

 املهين 
 أملناعهعلم تعلم أسس 

 طب بيطري بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .٤
  :النظام الدراسي 

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

مج االعتماد .٥   منهجي املعتمد   بر
 حاسوب,شاشة عرض,بوسرت. املؤثرات اخلارجية األخرى  .٦
   ٢٤/١١/٢٠١٧ ريخ إعداد الوصف  .٧
مج األكادميي .٨  أهداف الرب

١ - Laboratory animals 
٢ - . Preservation of antigens and antibody 
٣ - . Separation of immunoglobulin 
٤ -  Complement test 
٥ - Precipitation immunodiffusion techniques 
٦ -  Agglutination Tests 
٧ - . Neutralization test 



 	
	 ٢الصفحة 

		

٨ - Separation of lymphocyte from blood and lymph nodes  
٩ -  Preparation of Antigens 

١٠- Phagocytosis & leukocytosis 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .٩

  االهداف المعرفية   - أ
     هجتعلم أسس ألمن  -١أ

  حتضري أألختبارات ٢أ

 عمل ألتجارب ٣أ

  برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  التعامل مع الحيوانات ألمختبريه ١ب          

     تحضير أألنتجينات المتنوعه  - ٢ب          

    تشخيص أألمراض باستخدام األختبارات ألمصليه  - ٣ب          

  
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 حاسوب,شاشة عرض,بوستر

 

 طرائق التقييم      

  أألسئله الشفويه,أألختبارات اليوميه, أألختبارات ألتحريريه
  
 األهداف الوجدانية والقيمية. -ج
  

  تعامل مع الحيوانات ألمختبريهالالقدره على  -١ج         

  ألمناعهعلم ألقدره على معرفة أسس  -٢ج

  القيام باألختبارات المصليه بأنفسهم -٣ج

  اكتساب ألمعلومات ألمعرفيه - ٤ج   

 

 طرائق التعليم والتعلم     



 	
	 ٣الصفحة 

		

  توجية ألطلبة بكتابة ألمحاظرات - ١

 تسجيل ألمالحظات, طرح أألسئلة وألعصف ألذهني. - ٢

 ورش ألعمل وألدورات.حضور ألندوات و - ٣

 

 طرائق التقييم    

 أألسئله الشفويه,أألختبارات اليوميه, أألختبارات ألتحريريه

 

 

  
  
  .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

  أكتساب القدرة بتنفيذ ألفحوصات ألمختبريه .-١د
  المكتسبهألمعلومات تنميه  -٢د
 بما تم تعلمه القابليه بلقيام -٣د

 

 

 

 

 بنية البرنامج  .١٠

رمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 
  المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

  عملي      نظري      

 2 ٢ أألحياء ألعام  االولى / الفصل االول
    
    

    

    



 	
	 ٤الصفحة 

		

    
 ٢  أألحياء ألعام  االولى / الفصل الثاني

    

     

     

    

    

    

     الثانية / الفصل االول

    

    

    

    

    

     الثانية / الفصل الثاني

    

    

    

    

    

 ساعه٢  ساعه2  علم المناعه  الثالثة / الفصل االول
     
     
      
     
     

 ساعه٢   علم الفايروسات  الثالثة / الفصل الثاني
     

     

     

     

     

      الرابعة / الفصل االول

     

     

     

     

     



 	
	 ٥الصفحة 

		

      الرابعة / الفصل الثاني

     

     

       

       

       

  
 

 التخطيط للتطور الشخصي .١١

 ألتحفيز المستمر للتعلم 

 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار القبول  .١٢

  مركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٣

 ألكتب املنهجيه وأأللكرتونيه

  



 	
	 ٦الصفحة 

		

  مخطط مهارات المنهج

	خاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج ال

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج	

  أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
	أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف 	ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
	والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

لية التوظيف المتعلقة بقاب
	)والتطور الشخصي

																

		/		/		/		/		/		/		/		/	أساسي علم أألحياء		أألولى

		 																	

		/		/		/		/		/		/		/		/	أساسي علم ألمناعه		ألثالثه

		/		/		/		/		/		/		/		/	أساسيعلم ألفايروسات		

		 																	

		 																	

		 																	



 	
	 ٧الصفحة 

		

	 																	

		 																  

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																  

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	



 	
	 ٨الصفحة 

		

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ٩الصفحة 

		

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١٠الصفحة 

		

  

  

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١١الصفحة 

		

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

  جامعة ألقاسم ألخضراء المؤسسة التعليمية .١

 فرع أألحياء ألمجهرية / المركز علمي القسم ال .٢

 مناعة أل اسم / رمز المقرر .٣

 أربعة أيام بإإلسبوع حةأشكال الحضور المتا .٤

 ألثاني الفصل / السنة .٥

 ٣٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

 ٢٤/١١/٢٠١٧ تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 

 

الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.



 	
	 ١٢الصفحة 

		

 البنية التحتية  .٩

  , ألفايروسات, أألحياءأسس علم ألمناعه ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 .........  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية ٢

           وصى بها  ـ الكتب والمراجع التي يا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

''The Merck Veterinary manual'' 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

Practical Medical Immunology'' 

 / ألمناعة بنية المقرر .٨

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

االهداف  ٢ أألول
 ية  المعرف

Laboratory 
animals 

 طرح أسئلة كتابة

ألتعرف على  ٢ ألثاني
  ألحيوانات     

Preservation of 
antigens and antibody

 معلومات عرض

تحضير  ٤ ألثالث
  أألختبارات

Separation of 
immunogloulin 

 كوز محاظرة

 تحريري عملي Complement test  عمل ألتجارب ٢ ألرابع
 Precipitation ألتجارب عمل ٢ ألخامس

immunodiffusion 
techniques 

  

   Agglutination Tests عمل ألتجارب ٤ ألسادس
   Neutralization test عمل ألتجارب ٢ ألسابع
 Separation of عمل ألتجارب ٢  ألثامن

lymphocyte from 
blood and lymph 

nodes  

  

 Preparation of  عمل ألتجارب ٤  ألتاسع
Antigens 

  

    Phagocytosis عمل ألتجارب ٢  ألعاشر
ألحادي 

  عشر
٢  leukocytosis   

       
       
       
       



 	
	 ١٣الصفحة 

		

  

 /// .......خطة تطوير المقرر الدراسي  .١٠

  وضع ألمزيد من المواضع العمليه   
  
  
  
 

  



ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض    دائ

     
  

  
  
  
  
  
  

  القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
   الطب البيطري: / املعهدةالكلي   
  البيطرية فرع االحياء اجملهرية :   القسم العلمي    
  ١٠/٢٠١٧\١ملء امللف : ريخ    

  
  :   التوقيع                                 :                                    التوقيع    
  م.د علي مهدي حممود  املعاون العلمي سما         ا.م.د عبدالكرمي سلمان اليساري          : رئيس القسم سما   

                                                  :  التاريخ                                                                 : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق امللف من قبل     
  ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
   واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة مدير اسم    
  : التاريخ       
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  



 	
	 ١الصفحة 

		

  
       

  وصف البرنامج األكاديمي        
  

مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب
مجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويص  احبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 /كلية الطب البيطري القاسم اخلضراءجامعة  املؤسسة التعليمية .١
 اجملهرية فرع االحياء / املركز  علميالقسم ال .٢
مج األكادميي  .٣ او اسم الرب

 املهين 
 علم االحياء العام

 ببكالوريوس طب وجراحة بيطرية اسم الشهادة النهائية  .٤
  :النظام الدراسي 

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

مج االعتماد .٥   هيئة االعتماد الوطنية /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي املعتمد   بر
  اهليئات االختصاصية الدولية. املؤثرات اخلارجية األخرى  .٦
  ٢٠١٧/ ١/١٠ ريخ إعداد الوصف  .٧
مج األكادميي .٨  أهداف الرب

 مهنية عاليةاعداد اطباء بيطريني ذو خربة و   - ١
 معاجلة االمراض احليوانبة املختلفة. - ٢
 احلفاظ على الصحة العامة. - ٣
  احلفاظ االمن الغذائي  - ٤
٥ -  
٦ -   
٧ - . 



 	
	 ٢الصفحة 

		

٨ -   
٩ -   

١٠-  
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .٩

  االهداف المعرفية   - أ
       زيادة الوعي العلمي -١أ
   ٢أ
 ٣أ

  برنامج صة باللخاا يةالمهارات األهداف –ب 

  تعلم اساسيات علوم الحياة  – ١ب          

       - ٢ب          

      - ٣ب          

  
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات العلمية  - ١

 التعليم غير المباشر - ٢

 

 طرائق التقييم      

 االسئلة اليومية  - ١
  المجاميع العلمية الصغيرة - ٢
  
 قيمية.األهداف الوجدانية وال -ج
  

  زيادة الوعي العلمي  -١ج         

   -٢ج

   -٣ج

   - ٤ج   



 	
	 ٣الصفحة 

		

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المباشرة وغير المباشرة - ١

 النشاطات العلمية - ٢

 

 طرائق التقييم    

 االختبار النفسي - ١

 االسئلة العامة للبرنامج - ٢

 

 

  
  
  .الشخصي)ألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ا (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

  زيادة المهارات العلمية.-١د
   -٢د
   -٣د
 ٤د

  
  
 
  طرائق التعليم والتعلم          

 
 

 التعليم المباشر وطريقة المجاميع 

 

 طرائق التقييم          

  
 االمتحان المباشر اليومي والشهري والفصلي



 	
	 ٤الصفحة 

		

 بنية البرنامج  .١٠

  راسية المرحلة الد
 

رمز المقرر أو 
  المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

  عملي      نظري      

 2 2 علم االحياء العام  االولى / الفصل االول

    

    

    

    

    

 2 2 علم االحياء العام   االولى / الفصل الثاني

    

     

     

    

    

    

     الثانية / الفصل االول

    

    

    

    

    

     الثانية / الفصل الثاني

    

    

    

    

    

      الثالثة / الفصل االول
     
     

      

     

     

      الثالثة / الفصل الثاني
     



 	
	 ٥الصفحة 

		

     

     

     

     

      الرابعة / الفصل االول

     

     

     

     

     

      الرابعة / الفصل الثاني

     

     

       

       

       

  
 

 التخطيط للتطور الشخصي .١١

 زيادة الدورات

 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار القبول  .١٢

  القبول املركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٣

 الوطين عتمادهيئة اال

  



 	
	 ٦الصفحة 

		

  مخطط مهارات المنهج

	يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج	

  أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
	أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف 	ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج خاصة بالال

األهداف الوجدانية 
	والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
	)والتطور الشخصي

	٤د	٣د	٢د	١د٤ج٣ج٢ج١ج٤ب٣ب٢ب١ب٤أ ٣أ ٢أ ١أ 

		*				*					*			*			اساسي االحياء المجهرية		٢٠١٨ - ٢٠١٧

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	



 	
	 ٧الصفحة 

		

	 																	

		 																  

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																  

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	



 	
	 ٨الصفحة 

		

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ٩الصفحة 

		

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١٠الصفحة 

		

  

  

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١١الصفحة 

		

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

  ية الطب البيطريكل المؤسسة التعليمية .١

 فرع االحياء المجهرية / المركز علمي القسم ال .٢

 لعاماالحياء اعلم  اسم / رمز المقرر .٣

  أشكال الحضور المتاحة .٤

 ١/١٠/٢٠١٧ الفصل / السنة .٥

  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

 ١/١٠/٢٠١٧ تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 أهداف المقرر .٨

 مكوناتهاتركيب الخلية والتعرف على دراسة  - ١

 دراسة تصنيف الكائنات والتعرف على اهم الشعب االحيائية - ٢

  تعلم كيفية التمييز بين الكائنات المختلفة - ٣

 دراسة اهم الصفات المظهرية والتشريحية لخاليا الكائنات وعلى وجه التحديد الخاليا الحيوانية   - ٤

٥ -  

٦ -   
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .١٠



 	
	 ١٢الصفحة 

		

  هداف المعرفية ألا -أ
 قابلية التلقي والمهارات  - ١
 

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  

 التعليم الفردي والمجاميع الصغيرة - ١

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار العلمي المباشر - ١
 المجاميع الصغيرة  - ٢
 االمتحان اليومي  - ٣

 طرائق التقييم      

 المناقشة  - ١

 االسئلة الشفهية - ٢

 االمتحان الشهري - ٣

 

  األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االهتمام بالجوانب الوجدانية  - ١

 طرائق التعليم والتعلم     

 الزيارات الموقعية - ١

 السفرات العلمية - ٢

 طرائق التقييم    

 من خالل المالحظة  - ١

 االختبارات النفسية - ٢

  ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المهارات األخرالتأهيلية العامة و المهارات -د 
 زيادة المهارات العلمية - ١



 	
	 ١٣الصفحة 

		

  



 	
	 ١٤الصفحة 

		

 بنية المقرر .١١

اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
أو الموضوع

طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

  LCD	شاشة   اجملهر  وبعض التعاريفمقدمة علم االحياء   ٢  ١
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   اخللية  ياةاصل احل ٢  ٢
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   اخللية  اصل احلياة ٢  ٣
  سبورة
  االقالم

 

 

ت والوظيفة ٢  ٤   LCD	شاشة   الروتوزوا:السوطيات  اخللية: الرتكيب, املكو
  سبورة
  االقالم

 

 

ت والوظيفة ٢  ٥   LCD	شاشة   الربوتوزوا: اللحميات  اخللية: الرتكيب, املكو
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   الربوتوزوا: اهلدبيات  امتحان  ٢  ٦
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   الربوتوزوا: البوغيات  تصنيف اململكة ٢  ٧
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   امتحان  شعبة الربوتوزوا ٢  ٨
  سبورة
  االقالم

 

 

الديدان اخليطية   الديدان املسطحة ٢  ٩
  االسكارس

  LCD	شاشة 
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   انكيلستوما  الديدان املسطحة ٢  ١٠
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   فاشيوال  شعبة الديدان اخليطية  ٢  ١١
  سبورة
  االقالم

 



 	
	 ١٥الصفحة 

		

 
  LCD	شاشة   الديدان الشصية  املفصليات   ٢  ١٢

  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   التينيا  احلبليات  ٢  ١٣
  سبورة
  االقالم

 

 

  موسكويتس  الكائنات احلية  ٢  ١٤
  حلبلياتوا

  LCD	شاشة 
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   بدائية وحقيقية النواة  مقارنة بني اخلال بدائية وحقيقية النواة  ٢  ١٥
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   االنقسام اخليطي  االنقسام اخليطي: تضاعف اخللية حقيقية النواة  ٢  ١٦
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   تصبيغ البكرت  حقيقية النواة االنقسام اخليطي: تضاعف اخللية  ٢  ١٧
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   تصبيغ البكرت  االنقسام االختزايل  ٢  ١٨
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   انواع االنسجة  االنقسام االختزايل  ٢  ١٩
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   انواع االنسجة  امتحان  ٢  ٢٠
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   امتحان  سجةانواع االن  ٢  ٢١
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   شرحية الدم  اخلال اجلذعية  ٢  ٢٢
  سبورة
  االقالم

 

 

ته ووظيفته  ٢  ٢٣   LCD	شاشة   شرحية الدم  الدم: مكو
  سبورة
  االقالم

 



 	
	 ١٦الصفحة 

		

 البنية التحتية  .١٢

  ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 Concepts in Biology, Baily,13th ed. 2007  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية ٢
Biology, Johnson, 6th ed. 2002  

 
كيفية استخدام   اخلصائص العامة للبكرت  ٢  ٢٤

  التجهيزات املختربية
  

  LCD	شاشة 
  سبورة
  االقالم

 

 

كيفية استخدام   اخلصائص العامة للفريوسات  ٢  ٢٥
  التجهيزات املختربية

  LCD	شاشة 
  سبورة
  االقالم

 

 

  علم احلياة اجلزيئي  ٢  ٢٦
  انواع احلوامض النووية ووظيفتها

  LCD	شاشة   مراجعة
  سبورة
  االقالم

 

 

  املورثة والكروموسوم  ٢  ٢٧
  هندسة اجلينات

  LCD	شاشة   
  سبورة
  االقالم

 

 

          
          
          
          
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 	
	 ١٧الصفحة 

		

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 مواقع خمتلفة

  
 /// .......خطة تطوير المقرر الدراسي  .١٣

% من ٢٠طلبات التعليم الحديث وتصل الى يتم تطوير البرنامج سنويا بأدخال مواد علمية جديدة تالئم مت  
  مجمل المفردات الدراسية .

  
  
  
 

  



ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض    دائ

     
  

  
  
  
  
  
  

  القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
   الطب البيطري: / املعهدةالكلي   
  ألبيطريه فرع االحياء اجملهرية :   القسم العلمي    
  ٢٠١٧/ ٩   /   ١١ملء امللف :  ريخ    

  
  :   التوقيع                                 :                                    التوقيع    
  م.د علي مهدي حممود : املعاون العلمي سما                    ساريا.م.د عبد الكرمي سلمان الي : رئيس القسم سما   

                                                  :  التاريخ                                                                 : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق امللف من قبل     
  امعيضمان اجلودة واألداء اجلشعبة     
   واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
  : التاريخ       
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  



 	
	 ١الصفحة 

		

  
       

  وصف البرنامج األكاديمي        
  

مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب
مجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ا  ملتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 /كلية الطب البيطري القاسم اخلضراءجامعة  املؤسسة التعليمية .١
 اجملهرية فرع االحياء / املركز  علميالقسم ال .٢
مج األكادميي  .٣ او اسم الرب

 املهين 
 

 ببكالوريوس طب وجراحة بيطرية اسم الشهادة النهائية  .٤
  :النظام الدراسي 

 وي /مقررات /أخرى سن
 فصلي

مج االعتماد .٥   هيئة االعتماد الوطنية /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي املعتمد   بر
  اهليئات االختصاصية الدولية. املؤثرات اخلارجية األخرى  .٦
  ٢٠١٧/ ١١/٩ ريخ إعداد الوصف  .٧
مج األكادميي .٨  أهداف الرب

 عالية اعداد اطباء بيطريني ذو خربة ومهنية  - ١
 معاجلة االمراض احليوانبة املختلفة. - ٢
 احلفاظ على الصحة العامة. - ٣
  احلفاظ االمن الغذائي  - ٤
٥ -  
٦ -   
٧ - . 



 	
	 ٢الصفحة 

		

٨ -   
٩ -   

١٠-  
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .٩

  االهداف المعرفية   - أ
       زيادة الوعي العلمي -١أ
   ٢أ
 ٣أ

  برنامج للخاصة باا يةالمهارات األهداف –ب 

  تعلم طرق العالجات  – ١ب          

       - ٢ب          

      - ٣ب          

  
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات العلمية  - ١

 التعليم غير المباشر - ٢

 

 طرائق التقييم      

 االسئلة اليومية  - ١
  المجاميع العلمية الصغيرة - ٢
  
 األهداف الوجدانية والقيمية. -ج
  

  زيادة الوعي العلمي  -١ج         

   -٢ج

   -٣ج

   - ٤ج   



 	
	 ٣الصفحة 

		

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المباشرة وغير المباشرة - ١

 النشاطات العلمية - ٢

 

 طرائق التقييم    

 االختبار النفسي - ١

 االسئلة العامة للبرنامج - ٢

 

 

  
  
  .الشخصي)قة بقابلية التوظيف والتطور األخرى المتعل (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

  زيادة المهارات العلمية.-١د
   -٢د
   -٣د
 ٤د

  
  
 
  طرائق التعليم والتعلم          

 
 

 التعليم المباشر وطريقة المجاميع 

 

 طرائق التقييم          

  
 االمتحان المباشر اليومي والشهري والفصلي



 	
	 ٤الصفحة 

		

 بنية البرنامج  .١٠

  المرحلة الدراسية 
 

المقرر أو رمز 
  المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

  عملي      نظري      

     االولى / الفصل االول

    

    

    

    

    

     االولى / الفصل الثاني

    

     

     

    

    

    

     الثانية / الفصل االول

    

    

    

    

    

     الثانية / الفصل الثاني

    

    

    

    

    

 ٢ ٢  المناعة  الثالثة / الفصل االول
 ٢ ٣  علم البكتريا العام 
     

      

     

     

 ٣ ٣  علم البكتريا الخاص  الثالثة / الفصل الثاني
     



 	
	 ٥الصفحة 

		

     

     

     

     

      الرابعة / الفصل االول

     

     

     

     

     

      الرابعة / الفصل الثاني

     

     

       

       

       

  
 

 التخطيط للتطور الشخصي .١١

 زيادة الدورات

 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار القبول  .١٢

  القبول املركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٣

 الوطين تمادهيئة االع

  



 	
	 ٦الصفحة 

		

  مخطط مهارات المنهج

	يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج	

  أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
	أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف 	ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج صة بالالخا

األهداف الوجدانية 
	والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
	)والتطور الشخصي

	٤د	٣د	٢د	١د٤ج٣ج٢ج١ج٤ب٣ب٢ب١ب٤أ ٣أ ٢أ ١أ 

		*				*					*			*			اساسي االحياء المجهرية		٢٠١٨ – ٢٠١٧

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	



 	
	 ٧الصفحة 

		

	 																	

		 																  

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																  

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	



 	
	 ٨الصفحة 

		

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		 																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ٩الصفحة 

		

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١٠الصفحة 

		

  

  

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	

		  																	



 	
	 ١١الصفحة 

		

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

  كلية الطب البيطري المؤسسة التعليمية .١

 فرع االحياء المجهرية / المركز علمي القسم ال .٢

 االحياء المجهرية اسم / رمز المقرر .٣

  أشكال الحضور المتاحة .٤

 ١١/٩/٢٠١٧ الفصل / السنة .٥

  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

 ١١/٩/٢٠١٧ تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 أهداف المقرر .٨

 ائل البكتيرية ومعرفة صفاتها وطرق التشخيص دراسة االنواع المختلفة من العو - ١

 معرفة طرق العالج بأستخدام المضادات الحيوية واالدوية االخرى الصناعية والطبيعية - ٢

 السيطرة على االمراض المشتركة  - ٣

 تأمين واقع االنتاج الحيواني - ٤

٥ -  

٦ -   
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .١٠



 	
	 ١٢الصفحة 

		

  هداف المعرفية األ -أ
 قابلية التلقي والمهارات  - ١
 

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  

 التعليم الفردي والمجاميع الصغيرة - ١

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار العلمي المباشر - ١
 المجاميع الصغيرة  - ٢
 االمتحان اليومي  - ٣

 طرائق التقييم      

 المناقشة  - ١

 االسئلة الشفهية - ٢

 االمتحان الشهري - ٣

 

  األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االهتمام بالجوانب الوجدانية  - ١

 طرائق التعليم والتعلم     

 الزيارات الموقعية - ١

 السفرات العلمية - ٢

 طرائق التقييم    

 من خالل المالحظة  - ١

 االختبارات النفسية - ٢

  ية التوظيف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلالتأهيلية العامة و المهارات -د 
 زيادة المهارات العلمية - ١



 	
	 ١٣الصفحة 

		

  



 	
	 ١٤الصفحة 

		

 بنية المقرر .١١

اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
أو الموضوع

طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

  LCD	شاشة   املعدات املختربية  مقدمة علم االحياء اجملهرية  ٣  ١
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   املكروسكوب  ترييةتركيب اخللية البك ٣  ٢
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   التطهري والتعقيم  تصنيف البكرت ٣  ٣
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   االوساط الزرعية  التغذية والنمو ٣  ٤
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   النمو البكتريي  التعقيم والتطهري ٣  ٥
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   املستعمرات شكل  املضادات احليوية  ٣  ٦
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   طرق الزرع  وراثة البكرت ٣  ٧
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   حركة البكرت  عوامل الضراوه ٣  ٨
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   صبغ البكرت  املكورات العنقودية  ٣  ٩
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   العدد البكتريي  املكورات املسبحية  ٣  ١٠
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   املضادات احليوية  الكورانني بكرت  ٣  ١١
  سبورة
  االقالم

 



 	
	 ١٥الصفحة 

		

 
  LCD	شاشة  االختبارات الكيمياوية    ٣  ١٢

  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة     البكرت العصوية  ٣  ١٣
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة     الكلوسرتيد  ٣  ١٤
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   العصوية  نو ,الفوكارداالكتي  ٣  ١٥
  سبورة
  االقالم

 

 

سلص  ٣  ١٦   LCD	شاشة   بكرت السل  االكتينو
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   بكرت السيدومونس  الباستوريال  ٣  ١٧
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   بروسيال  موريكسال  ٣  ١٨
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   العائلة املعوية  سيدومونس  ٣  ١٩
  سبورة
  االقالم

 

 

ت  لبتوسبايرا  ٣  ٢٠   LCD	شاشة   الفطر
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   مجع الفايروسات  كمبايلوبكرت  ٣  ٢١
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   عزل الفايروسات  بروسيال  ٣  ٢٢
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة   تشخيص الفايروسات  سافروفوكص  ٣  ٢٣
  سبورة
  االقالم

 



 	
	 ١٦الصفحة 

		

 
  LCD	شاشة     ئلة املعويةالعا  ٣  ٢٤

  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة     بكرت السل  ٣  ٢٥
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة     كالميد  ٣  ٢٦
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة     مايكوبالزما   ٣  ٢٧
  سبورة
  االقالم

 

 

ت   ٣  ٢٨   LCD	شاشة     الفطر
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة     الفايروسات  ٣  ٢٩
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة     تركيب الفايروسات  ٣  ٣٠
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة     وراثة الفايروسات  ٣  ٣١
  سبورة
  االقالم

 

 

  LCD	شاشة     االنرتفريون  ٣  ٣٢
  سبورة
  االقالم

 

 

١    Principle of immunity and immune 
response . 

  LCD	شاشة   
  سبورة
  االقالم

 

 

٢    Immunoglobulin: Structure , 
variation, Function  and   synthesis . 

  LCD	شاشة   
  سبورة
  االقالم

 

 

٣    Immunoiogy  of T  and  B  cells    شاشة	LCD  
  سبورة
  االقالم

 



 	
	 ١٧الصفحة 

		

 البنية التحتية  .١٢

 الحياء اجملهرية البيطرية , املناعةا ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

  Jawets , vet. Micro. , vet. Immunology  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية ٢

 
٤    Complement: Nature ,Function, and 

 pathways 
  LCD	شاشة   

  سبورة
  االقالم

 

 

    Cell mediated immunity, antigen 
recognition by  T cells 

  LCD	شاشة   
  سبورة
  االقالم

 

 

    Immunological tolerance    شاشة	LCD  
  سبورة
  االقالم

 

 

    Types  of  Hypersensitivity 
,Mechanisms  

  LCD	شاشة   
  سبورة
  االقالم

 

 

    Auto-immunity    شاشة	LCD  
  سبورة
  االقالم

 

 

    Cytokines     شاشة	LCD  
  سبورة
  االقالم

 

 

    Transplantation     شاشة	LCD  
  سبورة
  االقالم

 

 

    Principle  of  immune genetics     شاشة	LCD  
  سبورة
  االقالم

 

 

    Immunoanaphylaxis  reaction    شاشة	LCD  
  سبورة
  االقالم

 

 

    Immunity  of  infection     شاشة	LCD  
  سبورة
  االقالم

 

 



 	
	 ١٨الصفحة 

		

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

American vet. journal  

نيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنتر
.... 

  مواقع الصحة احليوانية 
 مواقع امراض املاشية

  
 /// .......خطة تطوير المقرر الدراسي  .١٣

% من ٢٠يتم تطوير البرنامج سنويا بأدخال مواد علمية جديدة تالئم متطلبات التعليم الحديث وتصل الى   
  مجمل المفردات الدراسية .

  
  
  
 

  



  

  

  

  

  

  

  القاسم الخضراء:  الجامعة    

   كلية الطب البيطري: ة/ المعهدالكلي   

  ألبيطريه األحياء المجهريه فرع:   القسم العلمي    

  ٢٤/١١/٢٠١٧تاريخ ملء الملف :   

  

  :   التوقيع       :                                                                التوقيع    

  :م.د علي مهدي محمود اسم المعاون العلمي           أ.م.د عبد ألكريم سلمان أليساري  : فرعاسم رئيس ال   

  :                                                  التاريخ:                                                                  لتاريخ  ا    

    

  

                                                                             

     

  دقـق الملف من قبل     

  ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

  واألداء الجامعي: ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

  : التاريخ       

  التوقيع    

                                                                                               

          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  

  

       



 	
	 ١الصفحة 

		

  وصف البرنامج األكاديمي        

  

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 
 تفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجإذا كان قد حقق االس

  

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .١

   ه ألبيطريهفرع أألحياء ألمجهري / المركز  علميالقسم ال .٢

  علم ألفايروساتتعلم أسس  او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .٣

 طب وجراحة بيطريةبكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .٤

  :النظام الدراسي 

 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  منهجي المعتمد   برنامج االعتماد .٥

 .حاسوب,شاشة عرض,بوستر المؤثرات الخارجية األخرى  .٦

  ٢٤/١١/٢٠١٧ تاريخ إعداد الوصف  .٧

 أهداف البرنامج األكاديمي .٨

General characteristics of viruses ‐1  

‐2 Terms of eggs 

٣ - injection in Yolk sac  

٤ - injection in allantoic cavity  

٥ - injection in Amniotic sac  

٦ - injection in chorioallantoic membrane (CAM)  

٧ - Neutralization test  

٨ - Cell culture  

٩ - Heamagglutination test  



 	
	 ٢الصفحة 

		

١٠ - Heamagglutination Inhibition Test  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .٩

  االهداف المعرفية   -  أ

       علم ألفايروساتتعلم أسس   - ١أ

  تحضير أألختبارات ٢أ

 عمل ألتجارب ٣أ

  برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

  التعامل مع الحيوانات ألمختبريه ١ب          

  ينات المتنوعه   عتحضير أل  -  ٢ب          

    لمختلفهتشخيص أألمراض باستخدام األختبارات أ  -  ٣ب          

  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 حاسوب,شاشة عرض,بوستر

 

 طرائق التقييم      

  أألسئله الشفويه,أألختبارات اليوميه, أألختبارات ألتحريريه

  

 األهداف الوجدانية والقيمية. - ج

  

  التعامل مع الحيوانات ألمختبريهالقدره على  - ١ج         

  علم ألفايروساتألقدره على معرفة أسس  - ٢ج

  بأنفسهم فيروسيهالقيام باألختبارات ال - ٣ج

  اكتساب ألمعلومات ألمعرفيه - ٤ج   

 



 	
	 ٣الصفحة 

		

  

  

  .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة- د 

  أكتساب القدرة بتنفيذ ألفحوصات ألمختبريه .- ١د

  تنميه ألمعلومات المكتسبه - ٢د

 القابليه بلقيام بما تم تعلمه - ٣د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

  

 

 طرائق التقييم          

  

 

 بنية البرنامج  .١٠

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

  عملي      نظري      

      االولى / الفصل االول

    

    

    

    

    

     االولى / الفصل الثاني

    

     



 	
	 ٤الصفحة 

		

     

    

    

    

     الثانية / الفصل االول

    

    

    

    

    

     الثانية / الفصل الثاني

    

    

    

    

    

 ساعه٢  ساعه2  علم المناعه  الثالثة / الفصل االول

     

     

      

     

     

 ساعه٢ ساعه٢  علم الفايروسات  الثالثة / الفصل الثاني

     

     

     



 	
	 ٥الصفحة 

		

     

     

      الرابعة / الفصل االول

     

     

     

     

     

      الرابعة / الفصل الثاني

     

     

       

       

       

  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .١١

 ألتحفيز المستمر للتعلم 

 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  (وضعمعيار القبول  .١٢

  

 

 البرنامج أهم مصادر المعلومات عن .١٣



 	
	 ٦الصفحة 

		

 ألكتب المنهجيه وأأللكترونيه

  



 	
	 ٧الصفحة 

		

  مخطط مهارات المنهج

 المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية المهارات العامة 
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

                

                    

                    

                 أساسي علم ألمناعه  ثالثهأل

                 أساسي علم ألفايروسات  

                    

                    



 	
	 ٨الصفحة 

		

                    

                   

                     

                    

                    

                    

                    

                     

                    

                    

                    

                    



 	
	 ٩الصفحة 

		

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                     

                     

                     

                     

                     



 	
	 ١٠الصفحة 

		

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     



 	
	 ١١الصفحة 

		

  

  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     



 	
	 ١٢الصفحة 

		

  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

  جامعة ألقاسم ألخضراء المؤسسة التعليمية .١

 فرع أألحياء ألمجهرية / المركز علمي القسم ال .٢

 ألفايروسات اسم / رمز المقرر .٣

 أربعة أيام بإإلسبوع أشكال الحضور المتاحة .٤

 ألثاني الفصل / السنة .٥

  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

 ٢٤/١١/٢٠١٧ تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 أهداف المقرر .٨

١-  

٢-  

٣-  

٤-  

٥-  

٦-   

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .١٠



 	
	 ١٣الصفحة 

		

  

  هداف المعرفية األ -أ

 

 

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  

               

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طرائق التقييم      

 

 

  األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).التأهيلية المهارات العامة و -د 

 



 	
	 ١٤الصفحة 

		

 البنية التحتية  .١٢

  أسس علم ألمناعه ـ الكتب المقررة المطلوبة ١

 .........  ـ المراجع الرئيسية (المصادر)  ٢

(  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... 

''The Merck Veterinary manual'' 

 ''Practical Medical Virology ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

  

 بنية المقرر .١١

/ أو اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

١ ٢     

٢ ٢     

٣ ٢     

٤ ٢     

٥ ٢     

٦ ٢     

٧ ٢     

٢  ٨     

٢  ٩     

٢  ١٠     

       

       

       

       

       



 	
	 ١٥الصفحة 

		

 الدراسي /// .......خطة تطوير المقرر  .١٣

  وضع ألمزيد من المواضع العمليه   

  

  

  

 

  

 



ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض    دائ

     
  

  
  
  
  
  
  

  جامعة القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
   كلية الطب البيطري: املعهد/ ةالكلي   
  فرع اجلراحة والتوليد:    القسم العلمي    
  ٢٣/٩/٢٠١٧ريخ ملء امللف :     

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

هي : رئيس القسم سما                       م.د علي مهدي حممود  : املعاون العلمي سما                              حسني هادي 
                                                         :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

    
  

                                                                             
     

  دقـق امللف من قبل     
  ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  



 	
	 ١الصفحة 

		

       
  وصف البرنامج األكاديمي        

  
مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب

مج  مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 جامعة القاسم الخضراء التعليميةالمؤسسة  .١

 فرع الجراحة والتوليد - كلية الطب البيطري / المركز  القسم العلمي .٢

او اسم البرنامج األكاديمي  .٣
 المهني 

 برنامج الوصف االكاديمي للكليات والمعاهد

 بكالوريوس طب وجراحة بيطرية اسم الشهادة النهائية  .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورس

   المعتمد   برنامج االعتماد .٦

  المؤثرات الخارجية األخرى  .٧

  ٢٣/٩/٢٠١٧ تاريخ إعداد الوصف  .٨

 أهداف البرنامج األكاديمي .٩

 تحسين المخرجات من خريجون في الكليات والمعاهد -١

 رفع المستوى العام للتدريس في الكليات والمعاهد- ٢

 االستاذ والطلبة في تحسين المفردات وفهمهازيادة التعاون بين - ٣

  معرفة نقاط الضعف والقوة في التدريس - ٤

  تقويم العملية التدريسية وتقويمها- ٥

  رفع جودة التعليم بالجامعات والمعاهد - ٦

  جعل التدريس اكثر تاثيرا في الطلبة - ٧
  
  
  العلمي والتطبيقي للطلبة المستوىرفع - ٨

  
  



 	
	 ٢الصفحة 

		

  
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .١٠

  االهداف المعرفية   - أ
  زيادة ادراك الطلبة واندماجهم بالمادة العلمية - ١
 رفع جودة التعليم من خالل تطوير طاقات الهيئة التدريسية - ٢

 للتعلم باإلضافة حث الطلبة على التعلم - ٣

  برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
  المستوى العلمي للطلبةتطوير : ١ب/
  تكثيف الجانب التطبيقي لزيادة حث الطلبة للعلوم التطبيقية-٢ب/
  رفع مهارات الهيئة التدريسية والطلبة بنفس الوقت-٣ب/
 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  تطوير المستوى العلمي للطلبة: ١ب/
  التطبيقيةتكثيف الجانب التطبيقي لزيادة حث الطلبة للعلوم -٢ب/
 رفع مهارات الهيئة التدريسية والطلبة بنفس الوقت-٣ب/

 طرائق التقييم      

 ا

  الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  اعداد وتاهيل خريجين متميزين في حقل الطب البيطري ١ج
  تطوير الكادر التدريسي وتنمية روح البحث العلمي-٢ج
  المؤتمرات واقامة الدورات التدريبيةتشجيع البحوث العلمية وحضور -٣ج
 الجراحة تطوير واستحداث مختبرات تخصصية ووحدات علمية في التخصصات الدقيقة في مجال-٤ج

 التوليد البيطري
 طرائق التعليم والتعلم     

 ت -١

 طرائق التقييم    

 -  

  

  



 	
	 ٣الصفحة 

		

  

 
  

  
  .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة- د 

  تقديم االستشارات العلمية المرتبطة او ذات العالقة بتخصصات الفرع لمؤسسات الولة المختلفة:  ١د/

  تقديم خدمات من خالل عالج واجراء العمليات القيصرية في مختلف الحيوانات-٢د/

الجراحة والخصوبة والتناسل االصطناعي  البيطريين في تنظيم دورات تدريبية تخصصية لالطباء-٣د/
  والجراحة المنظارية 

االخرى من خالل البحوث المشتركة التعاون مع الفروع االخرى في الكلية ومؤسسات الدولة(الكليات و -٤د/
 لتدريسي الفروع ومشاريع طلبة الدراسات العليا  

 طرائق التعليم والتعلم          

 و- 

 
 طرائق التقييم          

 

 بنية البرنامج  .١١

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

  عملي      نظري      

   ٢جراحة  عامة  ٢جعالمرحلة الرابعة

     

     

     

     

     
  

 التخطيط للتطور الشخصي .١٢
وتطبيق بعض العمليات  لطلبة المرحلة الرابعة  بكل تفاصيله للحيوانات  علم الجراحة مباديءايضاح 



 	
	 ٤الصفحة 

		

  
 

  

 الجراحية

 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  (وضعمعيار القبول  .١٣

 

  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٤

١-      
  



	 ٥الصفحة 
	

  

  مخطط مهارات المنهج

	رجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

  أساسي	مقرر
	أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف 	ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
	والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
	)والتطور الشخصي

	٤د	٣د	٢د	١د٤ج٣ج٢ج١ج٤ب٣ب٢ب١ب	٤أ	٣أ	٢أ	١أ

				٣د			١ج			٢ب				٢أ	اساسي	١عامة

																	
				٣د			١ج			٢ب				٢أ	اساسي٢عامة 

																	

																	

																	

																	
																	



 	
	 ٦الصفحة 

		

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 كلية الطب البيطري المؤسسة التعليمية .١

   فرع اجلراحة والتوليد  / المركز علمي القسم ال .٢

  جراحة بيطرية اسم / رمز المقرر .٣

 عملي نظري أشكال الحضور المتاحة .٤

 فصلي  الفصل / السنة .٥

 ٣٠+٣٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

 ٢٣/٩/٢٠١٧ تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 أهداف المقرر .٨

ملعلومات العملية والنظرية على كيفية-١ رعاية احليوان واتباع الطرائق احلديثة الدارة العمليات التعامل و  تزويد الطالب 
 احلقلية كافة 

الدواجن ومعامل تصنيع االعالف واجملازر تزويد الطالب مبعلومات عملية ونظرية على ادارة حقول وقاعات  -٢
 وحمطات تربية احليوان.

ت االليفة والربية وطرق السيطرة عليها  تزويد الطالب مبعلومات عملية ونظرية على -٣  خمتلف احليوا
 

 
 
  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.



 	
	 ٧الصفحة 

		

  

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .١٠

   هداف المعرفية األ  - أ

  جهم بالمادة العلميةواندماادراك الطلبة زيادة  - ١أ

  رفع جودة التعليم من خالل تطوير طاقات الهيئة التدريسية - ٢أ

  حث الطلبة على التعلم باالضافة للتعليم - ٣أ

    
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ١ب

  تطوير المستوى العلمي للطلبة  – ٢ ب

   تكثيف الجانب التطبيقي لزيادة حث الطلبة للعلوم التطبيقية – ٣ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طرائق التقييم      

 

  األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مد جسور الثقة وتقويتها بين الهيئة التدريسية والطلبة - ١ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).التأهيلية العامة و المهارات -د 
اقامة الدورات التدريبية لالطباء البيطريين العاملين في مؤسسات الدولة الدامة الجسور العلمية  -١د

  ميةبينهم وبين الكلية االم وتطوير االداء المهني وتعزيز القاعدة العل
دعم اواصر التعاون بين الكلية ومؤسسات الدولة المختلفة والكليات الخرى من خالل اجراء  -٢د

  البحوث المشتركة التي تعالج المشاكل التي تواجه الثرة الحيوانية
 



 	
	 ٨الصفحة 

		

 البنية التحتية  .١٢

 الجراحة البيطرية للمرحلة الرابعة     المطلوبة   الكتب المقررة     -

 General surgery المراجع الرئيسية (المصادر)    -٢

  الكتب والمراجع التي يوصي بها-أ

 (المجالت العلمية, التقارير,....) 
Fosum, (2010). General surgery. Mospy.

  .Surgery comWWW.general . المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت.- ب 

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

مواكبة التطور والتقدم الحاصل في مجال الجراحة والتوليد عن طريق تحديث مناهج الدراسات االولية  - ١
 والعليا

تقديم الخدمات للمجتمع من خالل عالج الحاالت المرضية التي تخص حقلي الجراحة والتوليد وتقديم  - ٢
 االستشارات العلمية الصحاب الحيوانات وحقول تربية الحيوانات االنتاجية 

اقامة الدورات التدريبية لالطباء البيطريين العاملين في مؤسسات الدولة الدامة الجسور العلمية بينهم  - ٣
 وبين الكلية االم وتطوير االداء المهني وتعزيز القاعدة العلمية

دعم اواصر التعاون بين الكلية ومؤسسات الدولة المختلفة والكليات الخرى من خالل اجراء البحوث  - ٤
 ثروة الحيوانيةالتي تعالج المشاكل التي تواجهها الالمشتركة 

.  
 

  

 بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 التقييمطريقة  طريقة التعليم

   نبذة تاريخية  ٢ ١

   تعريف الجراحة  ٢ ٢
   تصنيف الجراحة  ٢ ٣

   اهداف الجراحة  ٢ ٤

   مواصفات الجراحة  ٢ ٥
   الجراح  ٢ ٦



ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض    دائ

     
  

  
  
  
  
  
  

  جامعة القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
  كلية الطب البطري:  املعهد/ ةالكلي   
  فرع اجلراحة والتوليد:    القسم العلمي    
  ٢٣/٩/٢٠١٧ريخ ملء امللف :     

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

هي : رئيس القسم سما                       م.د علي مهدي حممود  : املعاون العلمي سما                               حسني هادي 
                                                         :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

    
  

                                                                             
     

  دقـق امللف من قبل     
  ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  



 	
	 ١الصفحة 

		

       
  وصف البرنامج األكاديمي        

  
مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب

مج  مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 جامعة القاسم الخضراء التعليميةالمؤسسة  .١

 فرع الجراحة والتوليد - كلية الطب البيطري / المركز  القسم العلمي .٢

او اسم البرنامج األكاديمي  .٣
 المهني 

 برنامج الوصف االكاديمي للكليات والمعاهد

 بكالوريوس طب وجراحة بيطرية اسم الشهادة النهائية  .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

   المعتمد   برنامج االعتماد .٦

  المؤثرات الخارجية األخرى  .٧

  ٢٣/٩/٢٠١٧ تاريخ إعداد الوصف  .٨

 أهداف البرنامج األكاديمي .٩

 تحسين المخرجات من خريجون في الكليات والمعاهد -١

 رفع المستوى العام للتدريس في الكليات والمعاهد- ٢

 االستاذ والطلبة في تحسين المفردات وفهمهازيادة التعاون بين - ٣

  معرفة نقاط الضعف والقوة في التدريس - ٤

  العملية التدريسية وتقويمهاييم تق- ٥

  رفع جودة التعليم بالجامعات والمعاهد - ٦

  جعل التدريس اكثر تاثيرا في الطلبة - ٧
  

  العلمي والتطبيقي للطلبة وىرفع المست- ٨
  
  
  



 	
	 ٢الصفحة 

		

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .١٠

  االهداف المعرفية   - أ
  زيادة ادراك الطلبة واندماجهم بالمادة العلمية - ١
 رفع جودة التعليم من خالل تطوير طاقات الهيئة التدريسية - ٢

 للتعليم باإلضافة محث الطلبة على التعل - ٣

  برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
  المستوى العلمي للطلبةتطوير : ١ب/
  تكثيف الجانب التطبيقي لزيادة حث الطلبة للعلوم التطبيقية-٢ب/
  رفع مهارات الهيئة التدريسية والطلبة بنفس الوقت-٣ب/
 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  تطوير المستوى العلمي للطلبة: ١ب/
  التطبيقيةتكثيف الجانب التطبيقي لزيادة حث الطلبة للعلوم -٢ب/
   رفع مهارات الهيئة التدريسية والطلبة بنفس الوقت-٣ب/
 

 طرائق التقييم      

 ا

  الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  خريجين متميزين في حقل الطب البيطري وتأهيلاعداد  ١ج
  تطوير الكادر التدريسي وتنمية روح البحث العلمي-٢ج
  المؤتمرات واقامة الدورات التدريبيةتشجيع البحوث العلمية وحضور -٣ج
تطوير واستحداث مختبرات تخصصية ووحدات علمية في التخصصات الدقيقة في مجال التوليد -٤ج

 البيطري
 طرائق التعليم والتعلم     

 ت -١

 طرائق التقييم    

 -  

  

  



 	
	 ٣الصفحة 

		

  

 
  

  
  .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة- د 

  ولة المختلفةدتقديم االستشارات العلمية المرتبطة او ذات العالقة بتخصصات الفرع لمؤسسات ال:  ١د/

  تقديم خدمات من خالل عالج واجراء العمليات القيصرية في مختلف الحيوانات-٢د/

  البيطريين في الوالدة والخصوبة والتناسل الصناعي لألطباءتنظيم دورات تدريبية تخصصية -٣د/

االخرى من خالل البحوث المشتركة التعاون مع الفروع االخرى في الكلية ومؤسسات الدولة(الكليات و -٤د/
 لتدريسي الفروع ومشاريع طلبة الدراسات العليا  

 طرائق التعليم والتعلم   

 و- 

 
 طرائق التقييم          

 

 بنية البرنامج  .١١

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

  عملي      نظري      

خصوبة االناث  ٢خالمرحلة الرابعة
 واالمراض الزهرية

  

     

     

     

     

     
  

 التخطيط للتطور الشخصي .١٢
 لطلبة المرحلة الرابعة  علم الخصوبة واالنثوية واالمراض الزهرية بكل تفاصيله مبادئايضاح 



 	
	 ٤الصفحة 

		

  
 

  

 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  (وضعمعيار القبول  .١٣

 

  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٤

١-      
  



 	
	 ٥الصفحة 

		

  

  

  مخطط مهارات المنهج

	يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج	

  أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
	أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف 	ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
	والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
	)والتطور الشخصي

	٤د	٣د	٢د	١د٤ج٣ج٢ج١ج٤ب٣ب٢ب١ب	٤أ	٣أ	٢أ	١أ

				٣د			١ج			٢ب				٢أ	اساسي	١الخصوبة	١خ	٢٠١٨-٢٠١٧

																			
				٣د			١ج			٢ب				٢أ	اساسي	٢الخصوبة	٢خ	٢٠١٨-٢٠١٧

																			

																				

																			

																				
																			



 	
	 ٦الصفحة 

		

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 كلية الطب البيطري المؤسسة التعليمية .١

   فرع اجلراحة والتوليد  / المركز علمي القسم ال .٢

  الخصوبة والتناسل اسم / رمز المقرر .٣

 عملي نظري أشكال الحضور المتاحة .٤

 فصلي  الفصل / السنة .٥

 ٣٠+٣٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

 ٢٣/٩/٢٠١٧ تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 أهداف المقرر .٨

ملعلومات العملية والنظرية على كيفية-١ رعاية احليوان واتباع الطرائق احلديثة الدارة العمليات التعامل و  تزويد الطالب 
 احلقلية كافة 

الدواجن ومعامل تصنيع االعالف واجملازر تزويد الطالب مبعلومات عملية ونظرية على ادارة حقول وقاعات  -٢
 وحمطات تربية احليوان.

ت االليفة والربية وطرق السيطرة عليها  تزويد الطالب مبعلومات عملية ونظرية على -٣  خمتلف احليوا
 

 
 
  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.



 	
	 ٧الصفحة 

		

  

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .١٠

   هداف المعرفية األ  - أ

   - ١أ

    

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 

     -  ١ ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طرائق التقييم      

 

  األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

   - ١ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

  التوظيف والتطور الشخصي ). المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابليةالتأهيلية العامة و المهارات -د 
   -١د

 



 	
	 ٨الصفحة 

		

 البنية التحتية  .١٢

     المطلوبة   الكتب المقررة     -
الخصوبة واالمراض التناسلية للمرحلة      الكتب املنهجية املقررة

  . الرابعة

 المراجع الرئيسية (المصادر)    -٢

 

 Fertility خصوبة االناث ,خصوبة الذكور, التلقيح االصطناعي 

and genital disease 

  الكتب والمراجع التي يوصي بها-أ

 (المجالت العلمية, التقارير,....) 
 

 WWW.fertility and genital disease .com مواقع االنترنيت.المراجع االلكترونية, - ب 

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .١٣

  .موكبة التطور والتقدم يف جمال اجلراحة والتوليد عن طريق حتديث مناهج الدراسات االولية والعليا١
تقديم الخدمات للمجتمع من خالل عالج الحاالت المرضية التي تخص حقلي الجراحة والتوليد وتقديم .٢

  نات وحقول تربية الحيوانات االنتاجيةالحيوا ألصحاباالستشارات العلمية 
الجسور العلمية بينهم وبين  اقامة الدورات التدريبية لالطباء البيطرين العاملين في مؤسسات الدولة الدامة.٣

  الكلية االم وتطوير االداء المهني وتعزيز القاعدة العلمية 
دعم اواصر التعاون بين الكلية ومؤسسات الدولة المختلفة والكليات االخرى من خالل اجراء البحوث .٤

 المشتركة التي تعالج المشاكل التي تواجهها الثروة الحيوانية
  

 بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

      
      



ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض    دائ

     
  

  
  
  
  
  
  

  جامعة القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
   كلية الطب البيطري: املعهد/ ةالكلي   
  فرع اجلراحة والتوليد:    القسم العلمي    
   ٢٣/٩/٢٠١٧ريخ ملء امللف :    

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

هي                : رئيس القسم سما                       م.د علي مهدي حممود   : املعاون العلمي سما             حسني  هادي 
                                                         :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

    
  

                                                                             
     

  دقـق امللف من قبل     
  ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  



 	
	 ١الصفحة 

		

       
  وصف البرنامج األكاديمي        

  
مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب

مج  مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 جامعة القاسم الخضراء التعليميةالمؤسسة  .١

 فرع الجراحة والتوليد - كلية الطب البيطري / المركز  علميالقسم ال .٢

او اسم البرنامج األكاديمي  .٣
 المهني 

 برنامج الوصف االكاديمي للكليات والمعاهد

 بكالوريوس طب وجراحة بيطرية اسم الشهادة النهائية  .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورس

   المعتمد   برنامج االعتماد .٦
  المؤثرات الخارجية األخرى  .٧

  ٢٣/٩/٢٠١٨ تاريخ إعداد الوصف  .٨

 أهداف البرنامج األكاديمي .٩

 تحسين المخرجات من خريجون في الكليات والمعاهد -١أ

 رفع المستوى العام للتدريس في الكليات والمعاهد-٢أ

 بين االستاذ والطلبة في تحسين المفردات وفهمهازيادة التعاون - ٣

  معرفة نقاط الضعف والقوة في التدريس - ٤

  تقويم العملية التدريسية وتقويمها- ٥

  رفع جودة التعليم بالجامعات والمعاهد - ٦

  في الطلبة تأثيراجعل التدريس اكثر  - ٧
  العلمي والتطبيقي للطلبة ىالمستورفع - ٨

  
  
  
 



 	
	 ٢الصفحة 

		

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .١٠

  االهداف المعرفية   - أ
  زيادة ادراك الطلبة واندماجهم بالمادة العلمية - ١
 رفع جودة التعليم من خالل تطوير طاقات الهيئة التدريسية - ٢

 للتعلم باإلضافة التعلمحث الطلبة على -٣     

  برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 : ١ب/
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  تطوير المستوى العلمي للطلبة: ١ب/ .
  تكثيف الجانب التطبيقي لزيادة حث الطلبة للعلوم التطبيقية-٢ب/
  رفع مهارات الهيئة التدريسية والطلبة بنفس الوقت-٣ب/

  
 
 

 طرائق التقييم      

 ا

  الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج ١ج
  اعداد وتاهيل خريجين متميزين في حقل الطب البيطري ١ج
  تطوير الكادر التدريسي وتنمية روح البحث العلمي-٢ج
  تشجيع البحوث العلمية وحضور المؤتمرات واقامة الدورات التدريبية-٣ج
مجال التوليد تطوير واستحداث مختبرات تخصصية ووحدات علمية في التخصصات الدقيقة في -٤ج

  البيطري
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 ت -١

 طرائق التقييم    

 -  

  



 	
	 ٣الصفحة 

		

  

  

 
  

  
  .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة- د 

  تقديم االستشارات العلمية المرتبطة او ذات العالقة بتخصصات الفرع لمؤسسات الولة المختلفة:  ١د/:  ١د/

  تقديم خدمات من خالل عالج واجراء العمليات القيصرية في مختلف الحيوانات-٢د/

  البيطريين في الوالدة والخصوبة والتناسل الصناعي لألطباءتنظيم دورات تدريبية تخصصية -٣د/

ن مع الفروع االخرى في الكلية ومؤسسات الدولة(الكليات واالخرى من خالل البحوث المشتركة التعاو -٤د/
 لتدريسي الفروع ومشاريع طلبة الدراسات العليا  

 طرائق التعليم والتعلم          

 و- 

 
 طرائق التقييم          

 

 بنية البرنامج  .١١

 الساعات المعتمدة           المقرر أو المساقاسم   رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

  عملي      نظري      

الخامسة/ 
 الفصل االول

   ١الوالدة ١و

     

الخامسة 
 /الفصل الثاني

   ٢الوالدة  ٢و

     

     

     
  



 	
	 ٤الصفحة 

		

  
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .١٢

 لطلبة المرحلة الرابعة علم الخصوبة واالنثوية واالمراض الزهرية بكل تفاصيله مبادئايضاح 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  (وضعمعيار القبول  .١٣

 

  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٤

١-      
  



 	
	 ٥الصفحة 

		

  

  

  مخطط مهارات المنهج

	يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج	

  أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
	أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف 	ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
	والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
	)والتطور الشخصي

	٤د	٣د	٢د	١د٤ج٣ج٢ج١ج٤ب٣ب٢ب١ب	٤أ	٣أ	٢أ	١أ

																	اساسي	١الوالدة 	١و	٢٠١٨

				٣د			١ج			٢ب				٢أ			
				٣د			١ج			٢ب				٢أ	اساسي	٢الوالدة	٢و	٢٠١٨

																			

																				

																			

																				
																			



 	
	 ٦الصفحة 

		

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 كلية الطب البيطري المؤسسة التعليمية .١

   اجلراحة والتوليدفرع   / المركز علمي القسم ال .٢

  سريريات توليد مرحلة خامسة اسم / رمز المقرر .٣

 عملي نظري أشكال الحضور المتاحة .٤

 فصلي  الفصل / السنة .٥

 ١٨٠+١٨٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 أهداف المقرر .٨

ملعلومات العملية والنظرية على كيفية-١  رعاية احليوان واتباع الطرائق احلديثة الدارة العمليات احلقلية كافة التعامل و  تزويد الطالب 

 حقول وقاعات الدواجن ومعامل تصنيع االعالف واجملازر وحمطات تربية احليوان.تزويد الطالب مبعلومات عملية ونظرية على ادارة  -٢

ت االليفة والربية وطرق السيطرة عليها  تزويد الطالب مبعلومات عملية ونظرية على -٣  خمتلف احليوا

 
 
 
  
  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .١٠



 	
	 ٧الصفحة 

		

  

   هداف المعرفية األ  - أ

   - ١أ

    

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 

     -  ١ ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طرائق التقييم      

 

  األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

   - ١ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المهارات األخرى التأهيلية العامة و المهارات -د 
   -١د

 



 	
	 ٨الصفحة 

		

 البنية التحتية  .١٢

     المطلوبة   الكتب المقررة     -
 اخلصوبة واالمراض التناسلية للمرحلة           املنهجية املقررةالكتب 
  الرابعة

 المراجع الرئيسية (المصادر)    -٢

  ث ,خصوبة الذكور, التلقيح االصطناعي خصوبة اال  

Fertility and genital disease 

  الكتب والمراجع التي يوصي بها-أ

 (المجالت العلمية, التقارير,....) 
 

 WWW.fertility and genital disease .com المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت.- ب 

  
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .١٣

 .موكبة التطور والتقدم يف جمال اجلراحة والتوليد عن طريق حتديث مناهج الدراسات االولية والعليا١

اليت ختص حقلي اجلراحة والتوليد وتقدمي االستشارات العلمية ألصحاب .تقدمي اخلدمات للمجتمع من خالل عالج احلاالت املرضية ٢
ت االنتاجية ت وحقول تربية احليوا  احليوا

ء .اقامة الدورات التدريبية لالطباء البيطرين العاملني يف مؤسسات الدولة الدامة اجلسور العلمية بينهم وبني الكلية االم وتطوير االدا٣
 العلمية املهين وتعزيز القاعدة 

.دعم اواصر التعاون بني الكلية ومؤسسات الدولة املختلفة والكليات االخرى من خالل اجراء البحوث املشرتكة اليت تعاجل املشاكل ٤
 اليت تواجهها الثروة احليوانية

.  
 

  

 بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

      
      



ي   ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض    دائ

     
  

  
  
  
  
  
  

  جامعة القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
   طرييكلية الطب الب: املعهد/ ةالكلي   
  فرع اجلراحة والتوليد:    القسم العلمي    
  ٢٣/٩/٢٠١٨ريخ ملء امللف :     

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

هيسح: رئيس القسم سما                         : املعاون العلمي سما                                 ني هادي 
                                                         :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

    
  

                                                                             
     

  دقـق امللف من قبل     
  ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  



 	
	 ١الصفحة 

		

       
  وصف البرنامج األكاديمي        

  
مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب

مج  مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 جامعة القاسم الخضراء التعليميةالمؤسسة  .١

 فرع الجراحة والتوليد - كلية الطب البيطري / المركز  القسم العلمي .٢

او اسم البرنامج األكاديمي  .٣
 المهني 

 برنامج الوصف االكاديمي للكليات والمعاهد

 بكالوريوس طب وجراحة بيطرية اسم الشهادة النهائية  .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورس

   المعتمد   برنامج االعتماد .٦

  المؤثرات الخارجية األخرى  .٧

  ٢٣/٩/٢٠١٨ تاريخ إعداد الوصف  .٨

 أهداف البرنامج األكاديمي .٩

 تحسين المخرجات من خريجون في الكليات والمعاهد -١

 رفع المستوى العام للتدريس في الكليات والمعاهد- ٢

 االستاذ والطلبة في تحسين المفردات وفهمهازيادة التعاون بين - ٣

  معرفة نقاط الضعف والقوة في التدريس - ٤

  تقويم العملية التدريسية وتقويمها- ٥

  رفع جودة التعليم بالجامعات والمعاهد - ٦

  جعل التدريس اكثر تاثيرا في الطلبة - ٧
  
  
  رفع المستى العلمي والتطبيقي للطلبة- ٨

  
  



 	
	 ٢الصفحة 

		

  
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .١٠

  االهداف المعرفية   - أ
  زيادة ادراك الطلبة واندماجهم بالمادة العلمية - ١
 رفع جودة التعليم من خالل تطوير طاقات الهيئة التدريسية - ٢

 باالضافة للتعلم حث الطلبة على التعلم - ٣

  برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
  المستوى العلمي للطلبةتطوير : ١ب/
  تكثيف الجانب التطبيقي لزيادة حث الطلبة للعلوم التطبيقية-٢ب/
  رفع مهارات الهيئة التدريسية والطلبة بنفس الوقت-٣ب/
 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  تطوير المستوى العلمي للطلبة: ١ب/
  التطبيقيةتكثيف الجانب التطبيقي لزيادة حث الطلبة للعلوم -٢ب/
 رفع مهارات الهيئة التدريسية والطلبة بنفس الوقت-٣ب/

 طرائق التقييم      

 ا

  الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  اعداد وتاهيل خريجين متميزين في حقل الطب البيطري ١ج
  تطوير الكادر التدريسي وتنمية روح البحث العلمي-٢ج
  المؤتمرات واقامة الدورات التدريبيةتشجيع البحوث العلمية وحضور -٣ج
 الجراحة تطوير واستحداث مختبرات تخصصية ووحدات علمية في التخصصات الدقيقة في مجال-٤ج

 التوليد البيطري
 طرائق التعليم والتعلم     

 ت -١

 طرائق التقييم    

 -  

  

  



 	
	 ٣الصفحة 

		

  

 
  

  
  .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة- د 

  تقديم االستشارات العلمية المرتبطة او ذات العالقة بتخصصات الفرع لمؤسسات الولة المختلفة:  ١د/

  تقديم خدمات من خالل عالج واجراء العمليات القيصرية في مختلف الحيوانات-٢د/

الجراحة والخصوبة والتناسل االصطناعي  البيطريين في تنظيم دورات تدريبية تخصصية لالطباء-٣د/
  والجراحة المنظارية 

االخرى من خالل البحوث المشتركة التعاون مع الفروع االخرى في الكلية ومؤسسات الدولة(الكليات و -٤د/
 لتدريسي الفروع ومشاريع طلبة الدراسات العليا  

 طرائق التعليم والتعلم          

 و- 

 
 طرائق التقييم          

 

 بنية البرنامج  .١١

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

  عملي      نظري      

   ٢جراحة  عامة  ٢جعالمرحلة الرابعة

     

     

     

     

     
  

 التخطيط للتطور الشخصي .١٢
وتطبيق بعض العمليات  لطلبة المرحلة الرابعة  بكل تفاصيله للحيوانات  علم الجراحة مباديءايضاح 



 	
	 ٤الصفحة 

		

  
 

  

 الجراحية

 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  (وضعمعيار القبول  .١٣

 

  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٤

١-      
  



 	
	 ٥الصفحة 

		

  

  

  مخطط مهارات المنهج

	يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج	

  أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
	أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف 	ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
	والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
	)والتطور الشخصي

	٤د	٣د	٢د	١د٤ج٣ج٢ج١ج٤ب٣ب٢ب١ب	٤أ	٣أ	٢أ	١أ

				٣د			١ج			٢ب				٢أ	اساسي	١جراحة عامة	١ج ع	٢٠١٨

																			
				٣د			١ج			٢ب				٢أ	اساسي٢جراحة عامة 	٢ج ع	٢٠١٨

																			

																				

																			

																				
																			



 	
	 ٦الصفحة 

		

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 كلية الطب البيطري المؤسسة التعليمية .١

   فرع اجلراحة والتوليد  / المركز علمي القسم ال .٢

  جراحة بيطريةسريريات   اسم / رمز المقرر .٣

 عملي نظري أشكال الحضور المتاحة .٤

 فصلي  الفصل / السنة .٥

 ١٨٠+١٨٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

 ٢٣/٩/٢٠١٨ تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 أهداف المقرر .٨

ملعلومات العملية والنظرية على كيفية-١ رعاية احليوان واتباع الطرائق احلديثة الدارة العمليات التعامل و  تزويد الطالب 
 احلقلية كافة 

على ادارة حقول وقاعات الدواجن ومعامل تصنيع االعالف واجملازر تزويد الطالب مبعلومات عملية ونظرية  -٢
 وحمطات تربية احليوان.

ت االليفة والربية وطرق السيطرة عليها  تزويد الطالب مبعلومات عملية ونظرية على -٣  خمتلف احليوا
 

 
 
  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.



 	
	 ٧الصفحة 

		

  

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .١٠

   هداف المعرفية األ  - أ

  جهم بالمادة العلميةادراك الطلبة واندمازيادة  - ١أ

  رفع جودة التعليم من خالل تطوير طاقات الهيئة التدريسية - ٢أ

  حث الطلبة على التعلم باالضافة للتعليم - ٣أ

    
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ١ب

  تطوير المستوى العلمي للطلبة  – ٢ ب

   تكثيف الجانب التطبيقي لزيادة حث الطلبة للعلوم التطبيقية – ٣ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طرائق التقييم      

 

  األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مد جسور الثقة وتقويتها بين الهيئة التدريسية والطلبة - ١ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).التأهيلية العامة و المهارات -د 
الجسور العلمية  اقامة الدورات التدريبية لالطباء البيطريين العاملين في مؤسسات الدولة الدامة -١د

  بينهم وبين الكلية االم وتطوير االداء المهني وتعزيز القاعدة العلمية
دعم اواصر التعاون بين الكلية ومؤسسات الدولة المختلفة والكليات الخرى من خالل اجراء  -٢د

  البحوث المشتركة التي تعالج المشاكل التي تواجه الثرة الحيوانية
 



 	
	 ٨الصفحة 

		

 البنية التحتية  .١٢

 الجراحة البيطرية للمرحلة الرابعة     المطلوبة   الكتب المقررة     -

 General surgery المراجع الرئيسية (المصادر)    -٢

  الكتب والمراجع التي يوصي بها-أ

 (المجالت العلمية, التقارير,....) 
Fosum, (2010). General surgery. Mospy.

  .Surgery comWWW.general . االنترنيت.المراجع االلكترونية, مواقع - ب 

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

مواكبة التطور والتقدم الحاصل في مجال الجراحة والتوليد عن طريق تحديث مناهج الدراسات االولية  - ١
 والعليا

تقديم الخدمات للمجتمع من خالل عالج الحاالت المرضية التي تخص حقلي الجراحة والتوليد وتقديم  - ٢
 الحيوانات وحقول تربية الحيوانات االنتاجية  ألصحاباالستشارات العلمية 

الجسور العلمية بينهم  إلدامةالبيطريين العاملين في مؤسسات الدولة  لألطباءاقامة الدورات التدريبية  - ٣
 ين الكلية االم وتطوير االداء المهني وتعزيز القاعدة العلميةوب

دعم اواصر التعاون بين الكلية ومؤسسات الدولة المختلفة والكليات الخرى من خالل اجراء البحوث  - ٤
 ثروة الحيوانيةالمشتركة التي تعالج المشاكل التي تواجهها ال

.  
 

  

 بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

   نبذة تاريخية  ٢ ١

   تعريف الجراحة  ٢ ٢
   تصنيف الجراحة  ٢ ٣

   اهداف الجراحة  ٢ ٤

   مواصفات الجراحة  ٢ ٥
   الجراح  ٢ ٦



ي  م ـ العل عل العالي وال  وزارة ال
ي   قـــ العلــ اف وال   جـــــهاز اإلشـــــ

ي اد األكاد دة واالع ان ال ة ض    دائ

     
  

  
  
  
  
  
  

  جامعة القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
   كلية الطب البطري: املعهد/ ةالكلي   
  ليدو فرع اجلراحة الت:    القسم العلمي    
   ٢٣/٩/٢٠١٨ريخ ملء امللف :    

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

هي : رئيس القسم سما                         : املعاون العلمي سما                               حني هادي 
                                                         :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

    
  

                                                                             
     

  دقـق امللف من قبل     
  ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                    التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

  



 	
	 ١الصفحة 

		

       
  وصف البرنامج األكاديمي        

  
مج وخمرجات التعلم  مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الرب املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الرب

مج  مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .١

 فرع الجراحة والتوليد - كلية الطب البيطري / المركز  علميالقسم ال .٢

او اسم البرنامج األكاديمي  .٣
 المهني 

 برنامج الوصف االكاديمي للكليات والمعاهد

 بكالوريوس طب وجراحة بيطرية اسم الشهادة النهائية  .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورس

   المعتمد   برنامج االعتماد .٦
  المؤثرات الخارجية األخرى  .٧

  ٢٣/٩/٢٠١٨ تاريخ إعداد الوصف  .٨

 أهداف البرنامج األكاديمي .٩

 تحسين المخرجات من خريجون في الكليات والمعاهد -١أ

 رفع المستوى العام للتدريس في الكليات والمعاهد-٢أ

 زيادة التعاون بين االستاذ والطلبة في تحسين المفردات وفهمها- ٣

  معرفة نقاط الضعف والقوة في التدريس - ٤

  تقويم العملية التدريسية وتقويمها- ٥

  التعليم بالجامعات والمعاهدرفع جودة  - ٦

  جعل التدريس اكثر تاثيرا في الطلبة - ٧
  العلمي والتطبيقي للطلبة وىرفع المستى- ٨

  
  
  
 



 	
	 ٢الصفحة 

		

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .١٠

  االهداف المعرفية   - أ
  زيادة ادراك الطلبة واندماجهم بالمادة العلمية -١أ - ١
 خالل تطوير طاقات الهيئة التدريسيةرفع جودة التعليم من  - ٢

 للتعلم باإلضافة التعلمحث الطلبة على -٣     

  برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
  تطوير المستوى العلمي للطلبة - ١
  تكثيف الجانب التطبيقي لزيادة حث الطلبة للعلوم التطبيقية - ٣
  رفع مهارات الهيئة التدريسية والطلبة بنفس الوقت - ٤

 
 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  تطوير المستوى العلمي للطلبة: ١ب/ .
  تكثيف الجانب التطبيقي لزيادة حث الطلبة للعلوم التطبيقية-٢ب/
  رفع مهارات الهيئة التدريسية والطلبة بنفس الوقت-٣ب/

  
 
 

 طرائق التقييم      

 ا

  الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج ١ج
  اعداد وتاهيل خريجين متميزين في حقل الطب البيطري ١ج
  تطوير الكادر التدريسي وتنمية روح البحث العلمي-٢ج
  تشجيع البحوث العلمية وحضور المؤتمرات واقامة الدورات التدريبية-٣ج
مجال التوليد تطوير واستحداث مختبرات تخصصية ووحدات علمية في التخصصات الدقيقة في -٤ج

  البيطري
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 ت -١

 طرائق التقييم    



 	
	 ٣الصفحة 

		

 -  

  

  

  

 
  

  
  .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة- د 

  تقديم االستشارات العلمية المرتبطة او ذات العالقة بتخصصات الفرع لمؤسسات الولة المختلفة:  ١د/:  ١د/

  تقديم خدمات من خالل عالج واجراء العمليات القيصرية في مختلف الحيوانات-٢د/

  البيطريين في الوالدة والخصوبة والتناسل الصناعي لألطباءتنظيم دورات تدريبية تخصصية -٣د/

التعاون مع الفروع االخرى في الكلية ومؤسسات الدولة(الكليات واالخرى من خالل البحوث المشتركة  -٤د/
 لتدريسي الفروع ومشاريع طلبة الدراسات العليا  

 طرائق التعليم والتعلم          

 و- 

 
 طرائق التقييم          

 

 بنية البرنامج  .١١

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  المساقرمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

  عملي      نظري      

الخامسة/ 
 الفصل االول

   ١الوالدة ١و

     

الخامسة 
 /الفصل الثاني

   ٢الوالدة  ٢و

     



 	
	 ٤الصفحة 

		

     

     
  

  
 

  

 التخطيط للتطور الشخصي .١٢

 لطلبة المرحلة الرابعة علم الخصوبة واالنثوية واالمراض الزهرية بكل تفاصيله مبادئايضاح 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  (وضعمعيار القبول  .١٣

 

  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٤

١-      
  



 	
	 ٥الصفحة 

		

  

  

  مخطط مهارات المنهج

	يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج	

  أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
	أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف 	ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
	والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
	)والتطور الشخصي

	٤د	٣د	٢د	١د٤ج٣ج٢ج١ج٤ب٣ب٢ب١ب	٤أ	٣أ	٢أ	١أ

																	اساسي	١الوالدة 	١و	٢٠١٨

				٣د			١ج			٢ب				٢أ			
				٣د			١ج			٢ب				٢أ	اساسي	٢الوالدة	٢و	٢٠١٨

																			

																				

																			

																				
																			



 	
	 ٦الصفحة 

		

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 كلية الطب البيطري المؤسسة التعليمية .١

   اجلراحة والتوليدفرع   / المركز علمي القسم ال .٢

 ادارة حيوان  اسم / رمز المقرر .٣

 عملي نظري أشكال الحضور المتاحة .٤

 فصلي  الفصل / السنة .٥

 ١٢٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .٧

 أهداف المقرر .٨

ملعلومات العملية والنظرية على كيفية-١  رعاية احليوان واتباع الطرائق احلديثة الدارة العمليات احلقلية كافة التعامل و  تزويد الطالب 

 تصنيع االعالف واجملازر وحمطات تربية احليوان. تزويد الطالب مبعلومات عملية ونظرية على ادارة حقول وقاعات الدواجن ومعامل -٢

ت االليفة والربية وطرق السيطرة عليها  تزويد الطالب مبعلومات عملية ونظرية على -٣  خمتلف احليوا

 
 
 
  
  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .١٠



 	
	 ٧الصفحة 

		

  

   هداف المعرفية األ  - أ

   - ١أ

    

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 

     -  ١ ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طرائق التقييم      

 

  األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

   - ١ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

  والتطور الشخصي ).المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية العامة و المهارات -د 
   -١د

 



 	
	 ٨الصفحة 

		

 البنية التحتية  .١٢

              animal management الكتب املنهجية املقررة     المطلوبة   الكتب المقررة     -

    المراجع الرئيسية (المصادر)    -٢

  الكتب والمراجع التي يوصي بها-أ

 (المجالت العلمية, التقارير,....) 
 

  المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت.- ب 

  
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .١٣

  طريق حتديث مناهج الدراسات االولية والعليا .موكبة التطور والتقدم يف جمال اجلراحة والتوليد عن١
.تقدمي اخلدمات للمجتمع من خالل عالج احلاالت املرضية اليت ختص حقلي اجلراحة والتوليد وتقدمي االستشارات العلمية ألصحاب ٢

ت االنتاجية ت وحقول تربية احليوا   احليوا
مؤسسات الدولة الدامة اجلسور العلمية بينهم وبني الكلية االم وتطوير االداء  .اقامة الدورات التدريبية لالطباء البيطرين العاملني يف٣

  املهين وتعزيز القاعدة العلمية 
.دعم اواصر التعاون بني الكلية ومؤسسات الدولة املختلفة والكليات االخرى من خالل اجراء البحوث املشرتكة اليت تعاجل املشاكل ٤

  اليت تواجهها الثروة احليوانية
 
.  

 
  

 بنية المقرر .١١

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم
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