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علم الفسلجة هو دراسة كيفية عمل اجهزة الجسم المختلفة. صمم هذا الكورس بحيث يكتسب طلبة الصف 

كامل عن فسلجة الحيوان من خال ل دراسة مختلف المواضيع سواء في الجزء النظري او  الثاني  فهم

الجزء العملي . يكسب الجزء العملي مهارات مختبرية في جمع وتحليل البيانات ذات العالقة بوظائف 

 الجسم تجريبيا 
 

 

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.
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 طرائق التعليم والتعلم      

المتعلم في عملية التعليم والتفكير.  ةشارككون المادة عملية داخل المختبر فيتم اعتماد طريقة المشاهدة وم

أو شحذ الذهن لتحريض المتعلم على التفكير  brain stormingطريقة عصف الدماغ  واستخدام

 .والمشاركة في إبداع الحلول في التعليم
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 البكالوريوسشهادة  30 

 في التقانات االحيائية
المحاضرة  الفسلجة العملي 

والمناقشة 

 واالستجواب

التقارير 

 األسبوعية 

االختبارات و

التحصيلية 

الفصلية 

 والنهائية
 Blood Physiology = 2 االول

(part 1) 
= = 

 White blood cells = 2 الثاني
count  Total 

= = 

 Specialized = 2 الثالث
Connective tissue 

= = 

 Complete blood = 2 الرابع
count (CBC) 

= = 

 .Red Blood Cells ( R = 2 الخامس
B. Cs.) 

= = 

 physiology of = 2 السادس
digestive System in 
animals 

= = 

 physiology of = 2 السابع
digestive System in 
human 

= = 

  physiology of The = 2 الثامن
Nervous  System 

= = 

 physiology of = 2 التاسع
muscle 

= = 

 & Acetylcholine = 2 العاشر
Epinephrine & 
Serotonin 

= = 

 physiology of = 2 الحادي عشر
Respiration System 

= = 

 physiology of = 2 الثاني عشر
urinary  System 

= = 

 The Endocrine = 2 الثالث عشر
System (part 1) 

= = 

 The Endocrine = 2 الرابع عشر
System (part 2) 

= = 

  = 2 الخامس عشر

 االمتحان الفصلي
 

 

= = 



 الفسلجة الطبية     -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

الفسلجة البيطرية    -2  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1- Anatomy & Physiology of Animals, 2013 
2- Principles of Anatomy and Physiology 
(Tortora, Principles of Anatomy and 
Physiology), 2008 
3- Animal physiology, 2016 

المراجع االلكترونية, مواقع ب ـ 

 االنترنيت ....
1- PDFDRIVE  
https://www.pdfdrive.com/animal-physiology-books.html 

2- study.com  
https://study.com/directory/category/Biological_and_Biomedical_S

ciences/Zoology/Animal_Physiology.html 
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