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 وصف المقرر

 

 

  الطب البیطري \جامعة  القادسیة المؤسسة التعلیمیة .۱

 االمراض وامراض الدواجن واالسماك  / المركز علمي القسم ال .۲
  

   الطب العدلي والتشریح المرضي / السنة الدراسیة الخامسة  اسم / رمز المقرر .۳

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

 من السنة الدراسیة  الثاني الفصل/فصلي  - الفصل / السنة .٥

 ساعة عملي ۳۰ساعة نظري و  15 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲۰۱٦\٥\۱۸ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
 تخریج طلبة قادرین على : -۱

 الطب العدلي والتشریح المرضي.العمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة حول  - 
 
 .تشریح الجثث وكتابة التقاریروالتعرف على تزوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة -

 
 
 
 
 

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 . الطب العدلي في الطب البیطريتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۱أ

في مجال الطب البیطري على المستوى  الطب العدليتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۲أ
 الدولي .

مع االفات العیانیة وتشریح تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للوسائل المتبعة في التعامل   -۳أ
و طرق التشخیص المختبري في  عیة المضادة لمسببات ھذه االمراضودراسة االلیات المناالجثث النافقة 
 الواقع المحلي.

في مجال  تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  للوسائل المتبعة في  التشخیص المختبري -٤أ

 على المستوى الدولي . الطب العدلي
 .   التشریح المرضي والطب العدلي تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم الساسیات   -٥أ

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

 .تطبیق االختبارات التشخیصیة وطرق الفحص المختبري باختالفھا

 
   

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 النافقة للحیوانات الحقلیة .تمكین الطلبة من تشخیص الحالة  -۱ب

 . المشاركة الفعلیة في االختبارات  الحقلیة والمختبریة تمكین الطلبة من  - ۲ب

 باللغة االنكلیزیة .   اآلفات العیانیةتمكین الطلبة من تطویر معرفة   - ۳ب

الطالب بالعمل المختبري وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المختبري وكیفیة تمكین   -٤ب
 .المختبري باختالفھا وطرق التشریح والفحص تطبیق االختبارات التشخیصیة 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 . والمواضیع المتعلقة بالمعرفة والنظم الموضحة في باألساسیاتتزوید الطلبة  -

 توضیح وشرح المواد الدراسیة من قبل الكادر األكادیمي. -

 تزوید الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البیتیة للمفردات الدراسیة . -

 مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة للحصول على المعرفة اكادیمیة تتعلق بالمفردات الدراسیة. -

 لحصول على معرفة إضافیة للمواد الدراسیة.تحسین مھارات الطلبة من خالل زیارة المواقع االلكترونیة ل -

 

 

 

 

 



 طرائق التقییم      
 متعددة الخیارات للمواد الدراسیة. بأسئلة(یومیة،شھریة، نھائیة)  اختبارات- 

 المنافسة الصعبة للطلبة. ألسئلةدرجات مشاركة - 

 وضع  درجات للواجبات البیتیة المكلفة بھا- 
 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
الطب العدلي والتشریح التحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري لعلم وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

 . المرضي
 التي تطرأ على الجثث بعد الموت.بالحالة تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  -۲ج

 المختلفة . الناتجة عن المسببات  تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة باالمراض -۳ج.

للجثث اجراء االختبارات لكیفیة التعامل المختبري مع العینات وطرق تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج
  النافقة.

 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 

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

 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 درجات محددة للواجبات البیتیة- 

 وضع اختبارات ذات نماذج مختلفة لمجامیع من الطلبة .- 
 
 
 
 



 

 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

1 ۱ 

أن یصبح الطالب على 
 درایة بالمنھجیة العلمیة

علم فیما یخص اساسیات 
الطب العدلي وبدایاتھا 

 الموت

Death, cause of 
 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

2 ۱ 
أن ینمي الطالب مھارات 

في مجال  التفكیر العلمي
 مسببات النفوق

Drowning, sudden 
death, death from 
starvation, death 

from 
cold, death from 

effect of heat, death 
from electric current 

  
 

تمكین الطلبة   -
من تطویر 
  المعرفة 

 باسباب الوفاة

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

على أن یتعرف الطالب  ۱ 3
 الموت بسبب االختناق

suncop, asphyxia   
 

تمكین الطلبة من 
تطویرقابلیة 
التعرف على 

مسببات  الخالیا 
 الموت خنقا

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

4 1 
أن یكون للطالب فھم 

فیما یتعلق  ودرایة
 ودرجاتھا واشكالھا

general death, Burns 
and it’s types   

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

5 1 

أن ینمى الطالب 
مھارات التواصل 

العلمي 
ویتعرف والعرض.

على الجروح 
 وتصنیفھا

 

Wounds and it’s 
types   

 

الطلب من 

الطلبة 

 مجموعةمن

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات 

مثل ( ماذا، 

وكیف، ومتى، 

ولماذا ) 

لمواضیع 

 محددة.

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة



 

6 ۱ 

أن ینمي الطالب 
مھارات التعلم 

الذاتي، والتعرف 
على طرق التعلم 
 المفتوحة المتاحة.
عن اشكال التسمم 

 وانواع السموم

 

Toxin and it’s types   
 

تزوید الطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بموضوع 

 التحمل المناعي

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

 3 ۹و۸و 7

أن ینمي الطالب 
المھارات التقنیة 
المطلوبة لعرض 

على  مشروعاتھم.
تشریح االبقار النافقة 

وعوامل الموت 
 بالتفصیل

 

 

Bovine diseases: 
Tuberculosis, 
Leptospirosis, 

Contagious bovine 
pleuro 

pneumonia, 
Colibacillosis, 

Shipping fever, Cattle 
plague, Bovine 

malignant catarrhal, 
Foot and mouth 

disease, Bovine viral 
diarrhea, 

Actinobacillosis, 
Actinomycosis, 

Theileriosis, 
Anaplasmosis, 

Babesiosis, Lumpy 
skin disease 

  
 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات 

التفكیر 

 والتحلیل.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

 ۲ ۱۱و ۱۰

یتعرف الطالب على  أن
المتعددة  مجاالت العلوم

  فیما یتعلق بالمناعة الذاتیة
ویتعرف على اسباب نوق 

 االغنام وافاتھا

Ovine disease: 
contagious ecthyma, 
Sheep pox, Foot root, 

Black leg, Lamb 
dysentery, Anthrax, 

Listeriosis, 
Enterotoxaemia, 

Black disease 
  

تكوین  -

مجموعة نقاشیة 

من خالل 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 

والتحلیل 

 واالستنتاج.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

 ۱۳و ۱۲
 ۳ ۱٤و

أن ینمي  الطالب 
 مھارات التعلم الذاتي
ویتعلم على تشریح 

Equine disease: 
Strangles, Glanders, 
Shigellosis, Epizooyic 

اشراك الطلبة 
بالمواضیع 
النقاشیة 

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.



    مختبر االمراض ومحة ابقار الكلیة التعلیمیة والمستشفى البیطري التعلیمي \"البنیة التحتیة  .۱۲

 علم املناعة البيطرية  ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 -  Veterinary forensic (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲

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

General pathology  
 

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 الدراسیةالمناھج بعض 
 واالنواع المكتشفة حدیثا من البكتریا والمسببات االخرىواالقلیمي

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

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

 تطورات إسالب التدریس والتقتنات الحدیثة
 
 
 

 

وافاتھا جثث الخیول 
 بالتفصیل

lymphangitis, 
Ulcerative 

lymphangitis, Equine 
infectious anemia, 

Equine 
influenza 

  
 

واالستنتاجیة 
فیما یتعلق 
 بالموضوع

۱٥ ۱ 

أن یفھم الطالب مفاھیم 
 ببالكالخاصة تتعلق 

واالفات التي تتركھا 
 االمراض بعد النفوق

Canine and Feline 
disease: 

Rabies, Canine 
distemper, Canine 

viral hepatitis, Feline 
parvo 

virus, Panleukopenia 
  
 

مساھمة الطلبة 
باالشتراك 
الفعلي في 
االختبارات 

 العملیة

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

      



 


