
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

  الطب البیطري\\جامعة  القادسیة المؤسسة التعلیمیة .۱

 الصحة العامة  / المركز علمي القسم ال .۲
  

   السلوك المھني / السنة الدراسیة الخامسة  اسم / رمز المقرر .۳

 دوام فصلي ( الفصل الثاني محاضرة نظریة) أشكال الحضور المتاحة .٤

 فصلي\۲۰۱٦-۲۰۱٥ الفصل / السنة .٥

 ساعة  ۱٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲۰۱٦\٥\۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر 
 تخریج طلبة قادرین على : 

سلوكیات واخالقیات مھنة الطب العمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة حول  -
  البیطري.

 
 الحصول على المھارات المطلوبة لخطة ما بعد التخرج ( الدراسات العلیا) .

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

طبقا للمعاییر المحلیة التعامل السلیم مع المربي والحیوان  مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى - 
 واالقلیمیة والدولیة

االخالقیات والقوانین التي تحدد  العلمیة والبحثیة ودراسة اھمیة كافة مجاالت زوید الطلبة بمھارات العمل في ت- 

 . العالقة مع سوق العمل

 

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

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
بقوانین مھنة الطب البیطري واحترام الزمالء ودعم اقتصاد  تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  .- ۱ب

 البلد.

 معرفة القوانین المرتبطة بنقابة االطباء البیطریین العراقیة.تمكین الطلبة -۲ب

مھاراتھم وخبرتھم بالتعامل الصحیح في میدان العمل مما یمكنھم من المنافسة تمكین الطلبة من تطویر   - ۳ب

 .  في المحافل العالمیة
طرق التعامل مع انتشار االمراض والتبلیغ وعدم الغش والتدلیس بما یضمن عدم انتشار  تمكین من   -٤ب

 وبالصحة العامة  االمراض 
 طرائق التعلیم والتعلم      

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

 .العلمیة 

 الخبرة المیدانیة كیفیة التعامل مع المشاكل. الطلب من الطلبة خالل -

 .من قبل الكادر االكادیمي تشخیص مجموعة من اھم المشاكل التي تواجھ مھن الطبیب البیطري میدانیا- 

 . وضع حلول للمشاكلمساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في - 

 
 طرائق التقییم      

 متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات علمیة. سریعة ومفاجئة واسئلة  بأسئلةیومیة  امتحانات- 

 علمیة. بأسئلةیومیة  امتحانات- 

 المنافسة للمواضیع الدراسیة. ألسئلةدرجات مشاركة - 

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- 

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
المرتبطة باإلطار الفكري لسلوكیات وفلسفة اخالقیات یع التحلیل للمواضوتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

 .المھنة
 المتعلقة بمشاكل الواقع البیطري. تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع  -۲ج

 وكیفیة التعامل مع الوبائیة منھاالناتجة  باألمراضتمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  -۳ج
. 

 وكیفیة التعامل مع المنتوجات البیطریة واالدویة التي تستعمل في الحقل تمكین الطلبة من التفكیر   -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 

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

 لمواضیع محددة.

 .مختلفة علمیة  إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-

 طرق التفكیر والتحلیل.تدریس الطلبة كیفیة بناء  -

 
 طرائق التقییم    
 حلھا ذاتیا. بأسئلةامتحانات یومیة  -

 تتعلق بالمادة الدراسیة .ونقاشیة  منافسة  ألسئلةدرجات مشاركة  -

 . واالمتحانات السریعة والمفاجئة درجات محددة للواجبات البیتیة -

 
 األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات التأھیلیة المھارات العامة و -د 
 .تخص المقرر  امثلة واقعیة نقاشیة 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



 بنیة المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

1 ١ 
تمكین الطلبة من التفكیر 

بمھنة  والتحلیل للمواضیع 
 . الطبیب البیطري وواجباتھ

Veterinarians 
Medical Doctor 

Duties 1 
 

 

تمكین الطلبة من 
الحصول على 
المعرفة والفھم 
للوسائل المتبعة 

 في التعامل 
المربي والحیوان 

 المریض

أمتحانات یومیة 
باسئلة سریعة 

ومفاجئة واسئلة  
متعددة الخیارات 

التي تتطلب 
 مھارات علمیة

2 ١ 

تمكین الطلبة من الحصول 
لمعنى على المعرفة والفھم 

السلوك المھني واالخالق في 
 مھنة الطب البیطري

Ethics of 
Veterinarians 1 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

اإلضافیة المتعلقة 
بمخرجات التعلیم 
السابقة للمھارات، 
لحل   المشاكل 

الخاصة  العلمیة
 .بالطب البیطري

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

3 ١ 

تمكین الطلبة من التفكیر 
التي  والتحلیل للمواضیع 

تتعلق بالصالحیات والحقوق 
والقوانین التي تحكم مھنة 

 الطب البیطري

Veterinary job 
Licenses 1 

 

الطلب من الطلبة 

 مجموعةمن

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات مثل 

( ماذا، وكیف، 

ومتى، ولماذا ) 

 لمواضیع محددة.

 

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة

4 ١ 

تمكین الطلبة من الحصول 
 لكیفیة  على المعرفة والفھم

السلوك المھني واالنساني 
في التعامل مع الحیوان 

 میدانیا

Veterinary Medicine 
clinic 1 

 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

5 ١ 

تمكین الطلبة من الحصول 
 على المعرفة والفھم 

للخدمات التي یقدمھا الطبیب 
 البیطري للمجتمع

Veterinary Medical 
Services 1 

 

مساھمة الطلبة 
باالشتراك الفعلي 
في االختبارات 

 العملیة

أمتحانات یومیة 
باسئلة سریعة 

ومفاجئة واسئلة  
متعددة الخیارات 

التي تتطلب 
 مھارات علمیة

6 ١ 

تمكین الطلبة من الحصول 
 على المعرفة والفھم لكیفیة 

معرفة التدرج النقابي 
واالستشارة البیطریة 

 واالشراف 

Veterinary Medical 
consultant burses 1 

 

تشخیص 
 مجموعة من 

القوانین المتعلقة 
باالشراف 
 البیطري

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

١ ٧ 
ما هي اجلهة اليت متنح 

تراخيص االستشارة واملدة 
Order for giving 

consultant 1 
 

مناقشة بعض  
المشاكل 
المتعلقة 

 



  القاعة الدراسیة والتجارب المیدانیة  \"البنیة التحتیة  .۱۲

 اساسيات علم احلمات \اجملهرية البيطرية علم االحياء  ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 Veterinary ethics (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲
Medical ethics - 

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

قوانین نقابة االطباء البیطرین العراقیة مجلة الوقائع  -
 العراقیة

 
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 
بان نجاح البرنامج (  الكلیةتؤمن  حدیثا من البكتریا والمسببات االخرىواالنواع المكتشفة  واالقلیمي

یعتمد بشكل اساس على الموارد البشریة بالفرع والذي یتم تطویره من خالل فسح  وبالتالي المقرر الفرع)
 كذلك حث التدریسیین منة دراسة الماجستیر لرفد الفرع بالتخصصات الغیر موجود إلكمالالمجال للمعیدین 

ً  حملة شھادة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتوراه في نفس التخصص ضمن حاجة الفرع ومن المفید  ایضا
 .التدریس  الحدیثة بیأسالإیفاد التدریسیین الى الجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم تطورات 

 
 

 

بالمربي  الالزمة للحصول عليها
 والطبیب

١ ٨ 

التدرج املهين والوظيفي 
وفق قوانني نقابة االطباء 

 البيطرين العراقية

Graduating 
consultant of 
veterinaries 1 

 

الحقوق 
واالمتیازات 
التي یمنحھا 
التقادم في 
مھنة الطب 

 البیطري

 

 ١١و ١٠و  ٩
 ١٤و ١٣و ١٢

١٥ 
٧ 

امثلة ميدانية وواقعية 
للمشاكل احمللية اليت 

سوف يواجهها الطالب يف 
سوق العمل وكيف يتعامل 

 معها

Job Ethics 7 

مناقشة مھنة 
الطب 

البیطري في 
كافة المیادین 
 وسوق العمل

 


