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   االولى/المرحلة  التشریح اسم / رمز المقرر .۳

 ) ومحاضرة عملیة (محاضرة نظریة اسبوعي دوام أشكال الحضور المتاحة .٤

 (فصالن في السنة)/فصلي  الفصل / السنة .٥

 ساعة للفصلین ٦۰ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲۰۱٦\٥\٤ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
 تخریج طلبة قادرین على : -۱

  .تشریح جسم الحیوانفیما یخص العمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة  - 
 .لمادة التشریح لتكون ھذه المادة االساس للعلوم االخرى مھارات تفكیر وتحلیل -
 
 على المھارات المطلوبة لخطة ما بعد التخرج ( الدراسات العلیا) . الحصول -

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

 
 المختلفة.زوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة ت- 

  

 

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.



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۱۰

 -: ھداف المعرفیة األ -أ
 على المستوى المحلي .  بعلم التشریحفیما یتعلق تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۱أ

 الستفادة من دراستھم.تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم -۲
تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  للوسائل المتبعة في  التشخیص المختبري على المستوى  -۳.

 الدولي .
 .   التشریحعلوم تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم الساسیات   -٤

 
   

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 .في مجال الطب البیطريبالتشریح تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  .- ۱

 . انفسھم من خالل التعرف العملي للمادةتمكین الطلبة من تطویر   - ۲

. 
 طرائق التعلیم والتعلم      

المشاكل   تزوید الطلبة باالساسیات والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات، لحل - 

 .العلمیة 

المحاضرة الى ربط المعلومات السابقة التي سبق وان تلقاھا في مرحلة سابقة الطلب من الطلبة خالل -- 

 بالمعلومات الحدیثة. 

الیومیة والشھریة واقامة الحلقات الدراسیة عن مواضیع  مساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االختبارات- 

 .المقرر یحددھا الكادر التدریسي باالشتراك مع الطلبة  معینة من نفس مواضیع
 
 
 
 
 طرائق التقییم      

 أمتحانات یومیة باسئلة متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات علمیة.- 

 إمتحانات یومیة باسئلة علمیة.- 

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضیع الدراسیة.- 

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- 

 
 
 
 



 

 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 . بالتشریحفیما یتعلق التحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

 تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع. -۲ج

 .لكیفیة التعامل المختبري مع العینات تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم     

 الساسیات والمواضیع المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل.اتزوید الطلبة ب-

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

 لمواضیع محددة.

 .مختلفة علمیة  إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-

توزیع بعض الموضوعات على الطلبة الختیارھا لتكون حلقات دراسیة یقوم الطلبة بالقاؤھا اثناء  -

 المحاضرة.

 
 

 طرائق التقییم    
 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا.- 

 تتعلق بالمادة الدراسیة .ونقاشیة  درجات مشاركة السئلة منافسة - 

 .والحلقات الدراسیة  واالمتحانات السریعة والمفاجئة درجات محددة للواجبات البیتیة- 

 
 
 
 

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

 . فیما یتعلق باالختصاص تمكین الطلبة من إجتیاز مقابالت العمل -۲د

 تمكین الطلبة من إجتیاز أختبارات مھنیة تنظم من قبل جھات محلیة/إقلیمیة/ دولیة . -۳د

 تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج.  -٤د



 بنیة المقرر .۱۱

مخرجات  الساعات األسبوع
 التعلم المطلوبة

الوحدة / أو اسم 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 بةتعریف الطل 5 2
باساسیات علم  

 التشریح

Introduction to 
the anatomy 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 

والمواضیع المتعلقة 
علم   بمخرجات

  التشریح

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

 االطلبة منتمكین  5 2
لتعرف على 

علم  اساسیات
  التشریح

Principles of 
anatomy  

تجھیز  من خالل
 المختبرات

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

تعریف الطلبة  5 2
باجھزة الجسم 

 المختلفة

Principles of 
body organs 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة لمناقشة 

الموضوع المطروح 
والذي یتطلب التفكیر 
 والتحلیل واالستنتاج.

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

 للمواضیع الدراسیة

تعریف الطلبة  6 2
 العظميبالجھاز 

بكل اجزائھ 
واجراء مقارنھ 
مع الحیوانات 

 المختلفة

Osteology and 
comparative 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع المتعلقة 

بمخرجات التفكیر 

 والتحلیل.

 

أمتحانات یومیة 
باسئلة متعددة 
الخیارات التي 

تتطلب مھارات 
 علمیة

ة تعریف الطلب 6 2
بالجھاز العضلي 

 للحیوانات
 

Myology  تشخیص مجموعة
الدراسات حول من 

 الموضوع

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة
 تعریف الطلبة  8 2

 االنثويبالجھاز ا
 واجراء المقارنة

Female genital 
system and 
comparative 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

اإلضافیة المتعلقة 
بمخرجات التعلیم 
السابقة للمھارات، 

لحل   المشاكل 
 العلمیة .

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

تعریف الطلبة  ٨ 2
 الذكريبالجھاز 

 واھمیتھ الكبیرة

Male genital 
system and 
important 

تمكین الطلبة من 
الحصول على 
 المعرفة والفھم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا



 التشریح  مختبر   ----االنسجةمختبر     \" البنیة التحتیة .۱۲

 االوىلالتشريح البيطري للمرحلة علم  ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 Getty, Sisson the anatomy of domestic animals (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲

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

Essentials of anatomy- 
 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 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 
 .واالقلیمي

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

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

 تطورات إسالب التدریس والتقتنات الحدیثة
 
 
 

 

 

تعریف الطلبة  ١٠ ۲
بالجھاز الوعائي 

 والقلب

Cardiovascular 
system     

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

 اإلضافیة المتعلقة
بمخرجات التعلیم 
السابقة للمھارات، 

 لحل   المشاكل

أمتحانات یومیة 
باسئلة متعددة 
الخیارات التي 

تتطلب مھارات 
 علمیة

تشخیص مجموعة  Urinary system الجھاز  البولي ٦ ۲
من الدراسات حول 

 الموضوع

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

      


