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 االمراض وامراض الدواجن واالسماك   / المركز علمي القسم ال .۲

  
  السنة الدراسیة الثالثة  / االمراض العام  اسم / رمز المقرر .۳

 محاضرة عملیة) \(محاضرة نظریة اسبوعيدوام  أشكال الحضور المتاحة .٤

 دراسیةفصلین لكل سنة /فصلي  الفصل / السنة .٥

 ساعة عملي  ۹۰ساعة نظري و ۹۰ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲۰۱٦\٥\۱۸ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
 تخریج طلبة قادرین على : -۱

  .االمراض العامالعمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة حول  - 
 
 بعد التخرج ( الدراسات العلیا) .الحصول على المھارات المطلوبة لخطة ما  -

 التقدیم الختبارات خارجیة من قبل ھیئات محلیة/إقلیمیة /دولیة. -

طبقا للمعاییر المحلیة  معرفة سیر المرض وصورتھ المجھریة مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى -
 واالقلیمیة والدولیة

 الشرائح الخاصة بكل جھاز.یة والبحثیة ودراسة زوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمت- 

الى تحقیقھا مستقبال ھو انشاء وحدة  فرع االمراض وامراض الدواجن واالسماك من اھم االھداف التي یتطلع  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



بحثیة تابعة للفرع تكون مصدرا علمیا وبحثیا  للفروع االخرى والعمل على رفد طلبة الدراسات العلیا 

   .العلمیة بما یضمن رفع المستوى العلميبالمعلومات والوسائل 

 
 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۱۰

 -: ھداف المعرفیة األ -أ
في مجال الطب البیطري على  لعلم االمراض العامتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۱أ

 المستوى المحلي .
في مجال الطب البیطري  البیطریة   لعلم االمراض العامتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۲أ

 على المستوى الدولي .
 في علم االمراض بالتشخیص والتحلیلتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للوسائل المتبعة   -۳أ

 في الواقع المحلي.
على المعرفة والفھم  للوسائل المتبعة في  التشخیص المختبري على المستوى تمكین الطلبة من الحصول  -٤أ

 الدولي .
 .ألساسیات علم االمراض العامتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم   -٥أ

تعریف الطالب بالعمل المختبري وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المختبري وكیفیة  -٦أ

 .االختبارات التشخیصیة وطرق الفحص المختبري باختالفھاتطبیق 

 
   

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
في مجال بعلم االمراض العام الناتجة عن المسببات المختلفة تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  .- ۱ب

 الطب البیطري وطرق تشخیصھا مختبریا
 تحت المجھر .  الشرائح المرضیةالطلبة من فحص وتشخیص  تمكین  - ۲ب

 باللغة االنكلیزیة .   االشكال المختلفة لآلفات المرضیةتمكین الطلبة من تطویر معرفة   - ۳ب

 المرتبطة بالثروة الحیوانیة لالمراضتمكین من التشخیص المختبري   -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

المشاكل   والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات، لحل  باألساسیاتتزوید الطلبة  

 .العلمیة 

الشرائح المجھریة لكافة بعض  شخیصت فحص و الطلب من الطلبة خالل المختبرات العملیة بالتوصل الى-- 

 اجھزة الجسم.

 .االكادیميمن قبل الكادر  الشرائح المرضیةتشخیص مجموعة من - 



 .مساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االختبارات- 

 .Team Projectورش العمل والمجامیع الطالبیة - 

 .التعلم االلكتروني- 

 
 
 
 
 طرائق التقییم      

 متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات علمیة. بأسئلةیومیة  امتحانات- 

 علمیة. بأسئلةیومیة  امتحانات- 

 المنافسة للمواضیع الدراسیة. ألسئلةدرجات مشاركة - 

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 .االمراض العامالتحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري لعلم وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

لآلفات المرضیة وتحت   العیانیة الشكلیةبالصفات  تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة -۲ج

 المجھر.
 بعلم االمراض.تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  -۳ج
 الشرائح المرضیة.لكیفیة التعامل المختبري مع تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 والمواضیع المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل. ألساسیاتابتزوید الطلبة -

تطلب ضوع المطروح والذي یمواللمناقشة النظریة والعملیة  خالل المحاضرات من تكوین مجموعة نقاشیة -

 .واالستنتاجالتفكیر والتحلیل 

اذا ) الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ( ماذا، وكیف، ومتى، ولم -

 لمواضیع محددة.

 .مختلفة علمیة  إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-

 تدریس الطلبة كیفیة بناء طرق التفكیر والتحلیل. -

 
 
 
 
 



 

 طرائق التقییم    
 حلھا ذاتیا. بأسئلةامتحانات یومیة - 

 تتعلق بالمادة الدراسیة .ونقاشیة  منافسة  ألسئلةدرجات مشاركة - 

 . واالمتحانات السریعة والمفاجئة محددة للواجبات البیتیةدرجات - 
 
 
 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة المھارات العامة و -د 
 .وعینات تخص المقرر  نماذج واشكال استخدامتمكین الطلبة من  -۱د

 . فیما یتعلق باالختصاص مقابالت العمل اجتیازتمكین الطلبة من  -۲د

 مھنیة تنظم من قبل جھات محلیة/إقلیمیة/ دولیة . اختبارات اجتیازتمكین الطلبة من  -۳د

 تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج.  -٤د
 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطویر -٥د
 . التقنیة الحدیثة وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمیة -٦د



 بنیة المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

۱ ١ 

أن یصبح الطالب على 
 درایة بالمنھجیة العلمیة
فیما یخص تاریخ علم 

 االمراض العام

Introduction 
 
 

تزوید الطلبة 
 باالساسیات
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

2 ,3 8 

أن ینمي الطالب مھارات 
فیما یتعلق  التفكیر العلمي

بعلم الخلیة واالحداث 
المرضیة التي تجري 

 بداخلھا

Degenerative 
changes and Necrosis 

/ Acute Cellular 
Degeneration/ Gout 
Degeneration and 

Gangrenous necrosis 
(Gangrene types). 

 

تمكین الطلبة   -
من تطویر 

تركیب معرفة 
الخلیة البكتریا 

 ووظائفھا

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

4 3 
 أن یتعرف الطالب على 
التغیرات الشكلیة لالفة 

 المرضیة ومسبباتھا

Disturbance of 
Pigmentation ( 

Jaundice/ Types and 
causes and 

formation of 
hemosidren, 
melanin, and 

calcification/ types 
and 

causes) 
 
 

تمكین الطلبة من 
تطویر معرفة 

الطرق المختلفة 
للتفكیر وربط 
اسباب ظھور 
 االفة المرضیة

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

5 ٣ 

أن یكون للطالب فھم 
باالفة فیما یتعلق  ودرایة

المرضیة على مستوى 
 النسیج الحي

Disturbance of 
growth ( atrophy, 

hyperatrophy, 
hyperplasia, 

hyoplasia, metaplsia, 
aplasia, congential 

anomlies) 
 

 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

6 ,7 ٦ 

ب أن ینمى الطال
مھارات التواصل 
 العلمي والعرض
واالمراض التي 

تصیب الجھاز القلبي 
 الوعائي

 

Disturbance of 
Circulation 

(Congestion and 
hemorrhage/ types 

and causes, 
thrombus and 

emboli: types and 
causes, infarction, 

embolism, edema / 
types and causes) 

 

الطلب من 

الطلبة 

مجموعةمن 

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات 

مثل ( ماذا، 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة



وكیف، ومتى،  

ولماذا ) 

لمواضیع 

 محددة.

 

8 ,9 ,10 8 

أن ینمي الطالب 
مھارات التعلم 

الذاتي، والتعرف 
على التعلم المفتوحة 

ویتعرف  المتاحة.
على سیر عملیة 
 االلتھاب بالتفصیل

 

Inflammation 
(definition, causes, 

types of 
inflammatory cells, 

types of 
inflammation) 

 
 

تزوید الطلبة 

 باالساسیات

والمواضیع 

اإلضافیة 

المتعلقة 

بمخرجات 

التعلیم السابقة 

للمھارات، لحل   

المشاكل العلمیة 

. 

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

۱۱ 2 

أن ینمي الطالب 
المھارات التقنیة 
المطلوبة لعرض 

 مشروعاتھم.
ویتعرف على افات 

 الدماغ

 

 

Healing and repair 
 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات 

التفكیر 

 والتحلیل.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

 ٦ ۱۳و ۱۲ 

أن یتعرف الطالب على 
المتعددة  مجاالت العلوم

 بإمراضیھفیما یتعلق 
 البكتریا

Inmmunopathology 
 

تكوین  -

مجموعة نقاشیة 

خالل من 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 

والتحلیل 

 واالستنتاج.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة



 ۱٥و ۱٤
 ۱٦و

٨ 

أن ینمي  الطالب 
 مھارات التعلم الذاتي

ویتعرف على 
السرطان ونشاتھ 

 بالتفصیل

Tumors (definition/ 
theories of origin, 

classification/ 
differentiation 

between benign and 
malignant tumors/ 

histological 
characters of 

tumors/ method of 
transmission) 

 
 

تشخیص 
مجموعة من 

المسببات 
 المرضیة 

من  البكتیریة 
قبل الكادر 
 االكادیمي

إمتحانات یومیة 
 علمیة. بأسئلة

 ٦ ١٨و ١٧
أن یفھم الطالب مفاھیم 

بامراض خاصة تتعلق 
 الجھاز التنفسي وتغیراتھ

Diseases of 
respiratory system/ 
Upper respiratory 

tract/ Lung/ 
Pleura 

 
 

اقامة ورشة 
 عمل

درجات مشاركة 
المنافسة  ألسئلة

للمواضیع 
 الدراسیة

19 ,20 5 

أن یحلل الطالب 
ومات الخاصة بطرق المعل

االفات التي الكشف و
تصیب الجھاز القلبي 

 الوعائي بالتفصیل

Diseases of 
Cardiovascular 

system (Epicardium, 
Myocardium, 
Pericardium, 

Diseases of blood 
and lymph vessels) 

 
 

مساھمة الطلبة 
باالشتراك 
الفعلي في 
االختبارات 

 العملیة

درجات مشاركة 
منافسة   السئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

21 ٣ 

 أن ینمى الطالب مھارات
معرفة التوصل الى 

امراض الجھاز اللمفي 
 على المستوى النسیجي

Diseases of 
haemopoetic and 
lymphatic tissues ( 

Lymphatic 
nods, spleen, 

thymus) 
 

 

الطلب من 
الطلبة خالل 
المختبرات 

العملیة بالتوصل 
الى فحص و 

تشخیص 
 الشرائح

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

22 ,23   ٨ 

أن ینمي الطالب مھارات 
أن ینمي   التفكیر العلمي

الطالب مھارات التفكیر 
بطرق الكشف  العلمي

المراض  والتشخیص 
 وافات الجھاز الھضمي

Diseases of digestive 
system (diseases of 

mouth, cum, tongue, 
pharynx and 

esophagus/ diseases 
of Rumen and 

stomach/ 
Diseases of intestine/ 

disease of liver and 
pancreas) 

 
 

لطلب من الطلبة 

 مجموعةمن

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات 

مثل ( ماذا، 

وكیف، ومتى، 

ولماذا ) 

لمواضیع 

 محددة.

 

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة



24 4 

أن ینمي الطالب مھارات 
بطرق  التفكیر العلمي

الكشف والتشخیص 
لالفات التي تصیب 

 الجھاز البولي

Disease of urinary 
system ( Diseases of 

kidney, Urethras, 
Urinary 
bladder) 

 
 

ورش العمل 
والمجامیع 

 الطالبیة

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

25 ٣ 

أن یصبح الطالب على 
 درایة بالمنھجیة العلمیة

باالفات التي  المتعلقة 
تصیب الجھاز التناسلي 
 علة المستوى النسیجي

Disease of Male 
genital system (testis, 
epididmyus, Urethra, 

Penis, Prostate) 
Disease of female 

genital system 
(Ovary, Oviduct, 

Uterus and 
Cervix, Vagina and 

valve) 
 
 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات 

التفكیر 

 والتحلیل.

 

درجات مشاركة 
منافسة   السئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

26 ٤ 

تمكین الطلبة من التفكیر 
والتحلیل للمواضیع 

ي بالنسیج المخاط المتعلق
 وافاتھ

Diseases of Muscol- 
Skeletal system 

 

مساھمة الطلبة 
باالشتراك 
الفعلي في 
االختبارات 

 العملیة

أمتحانات یومیة 

متعددة  باسئلة

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

27 ٣ 
 بطرقتعریف الطالب 
افات  التعرف على 

 الجھاز العصبي

Diseases of Nervous 
system (Manning, 
Brain, Spinal cord) 

مساھمة الطلبة 
باالشتراك 
الفعلي في 
االختبارات 

 العملیة

درجات مشاركة 
منافسة   السئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

28 ٣ 

أن ینمي الطالب مھارات 
بطرق  التفكیر العلمي

الكشف والتشخیص 
المراض الغدد الصماویة 

 على مستوى النسیج

Disease of Endocrine 
 

تشخیص 
مجموعة من 

من قبل  الشرائح
 الكادر االكادیمي

درجات مشاركة 
منافسة   السئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

29 ٣ 
أن یصبح الطالب على 
 درایة بالمنھجیة العلمیة

 بافات الجلد المتعلقة 

Diseases of skin and 
accessory 

 

ادارة نقاشات 
ومناظرات في 
مواضیع ترتبط 
بالمعرفة العلمیة 

 المقدمة

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

30 3 

أن یحلل الطالب 
المعلومات الخاصة بطرق 

الكشف والتشخیص 
لالمراض  واالمراضیة 

التي تتعلق بالعیون 
 ملحقاتھا

Diseases of eye and 
special organ 

 

توجیھ الطالب 
في كل  للتفكیر

معلومة یحصل 
 علیھا

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

      
      



 مراض االمختبر \"البنیة التحتیة  .۱۲

 اجملهرية البيطرية علم االحياء  ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 Veterinary  pathology- (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲
-general pathology- 

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 Advanced pathology 

المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ 
.... 

 مواقع جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۳
   

التغییرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي  تحتاج الى بعض المناھج الدراسیةبعض 
 المكتشفة حدیثا من البكتریا والمسببات االخرى واالنواعواالقلیمي

یعتمد بشكل اساس على الموارد البشریة بالفرع  وبالتالي المقرر بان نجاح البرنامج ( الفرع) الكلیة تؤمن 
دراسة الماجستیر لرفد الفرع بالتخصصات الغیر  والذي یتم تطویره من خالل فسح المجال للمعیدین الكمال

تدریسیین من حملة شھادة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتوراه في نفس التخصص كذلك حث الة موجود
ً  ضمن حاجة الفرع ومن المفید إیفاد التدریسیین الى الجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم  ایضا

 تطورات إسالب التدریس والتقتنات الحدیثة
 
 
 

 

 


