
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 الطب البیطري \جامعة  القادسیة المؤسسة التعلیمیة .۱

 / المركز علمي القسم ال .۲
 االمراض وامراض الدواجن واالسماك

 

 امراض الدواجن اسم / رمز المقرر .۳

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

 فصلي /فصالن في السنة الدراسیة الفصل / السنة .٥

 ساعة عملي ٦۰ساعة نظري و ٦۰  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲۰۱٦\٤\۲۸ تاریخ إعداد ھذا الوصف .۷

 أھداف المقرر .۸
 تخریج طلبة قادرین على : -۱

 .فیما یتعلق بأمراض الدواجنالعمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة  -
 
 الحصول على المھارات المطلوبة لخطة ما بعد التخرج ( الدراسات العلیا) . -

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

 وا الطفیلیة  لألمراضمھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة -
 التي تصیب الدواجن. عالجھا طبقا للمعاییر المحلیة واالقلیمیة والدولیة

 الطفیلیات زوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة ودراسة اھمیة االنواع المختلفة من ت- 

 مباشرة او من اللحوم المستھلكة. واحتمالیة انتقالھا الى االنسان واھمیتھا وخطورتھا الدواجن  لتي تصیبا

ودراسة اھمیة االنواع المختلفة من تزوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة  -

 واھمیتھا وخطورتھا. الدواجنالطفیلیات التي تصیب 

  

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 . الدواجن وامراضھا من الحصول على المعرفة والفھم لثروةتمكین الطلبة  -۱أ

 في مجال الطب البیطري على المستوى الدولي . لثروة الدواجن تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة  -۲أ
تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للوسائل المتبعة في التعامل مع  المسببات المرضیة   -۳أ

التشخیص المختبري في الواقع و طرق  ودورات حیاتھا  بمختلف اصنافھا وانواعھاللدواجن  المجھریة 
 المحلي.

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

 الدولي .
 .   الدواجن ألمراض ألساسیاتعلى المعرفة والفھم تمكین الطلبة من الحصول   -٥أ

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

 .تطبیق االختبارات التشخیصیة وطرق الفحص المختبري باختالفھا

 
   

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
في مجال الطب البیطري  التي تصیب الدواجن باألمراضتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  .- ۱ب

 .وطرق تشخیصھا مختبریا
 . االمراض الحقلیة التي تصیب الدواجنتمكین الطلبة من فحص وتشخیص انواع   - ۲ب

 باللغة االنكلیزیة .  واسمائھا امراض الدواجنتمكین الطلبة من تطویر معرفة اسماء المسببات   - ۳ب

 .تصیب الدواجنالتي  لألمراضتمكین من التشخیص المختبري   -٤ب
عالجھا الدواجن ومھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة  -٥ب 

 طبقا للمعاییر المحلیة واالقلیمیة والدولیة .

مھارات االستخدام والتطویر الذاتي تمكن من المنافسة مع االخرین في سوق العمل والتقدیم للدراسات -٦ب 
 .وخوض اختبارات تقوم بھا جھات محلیة ودولیة وإقلیمیةالعلیا 

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

 .العلمیة 

امراض المسببات بعض  شخیصت فحص و الطلب من الطلبة خالل المختبرات العملیة بالتوصل الى-- 

 . الدواجن

 .من قبل الكادر االكادیمي  للدواجن المسببات المرضیةتشخیص مجموعة من - 

 .مساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االختبارات- 
 



 
 
 
 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
التي تھدد ثروة  لألمراضیع المرتبطة باإلطار الفكري التحلیل للمواضوتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

 .الدواجن
بعالمات االمراض ووبائیتھا وخطورتھا على  تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة -۲ج

 الدواجن.
 التي تصیب الدواجن والوقایة منھا. باألمراضتمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  -۳ج
المرضیة وتشریحھا من الدواجن لكیفیة التعامل المختبري مع العینات تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج

 المصابة.
ألمراض االسماك تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للتوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة -٥ج 

 وعالجھا طبقا للمعاییر المحلیة واالقلیمیة والدولیة .
  

 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 

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

 لمواضیع محددة.

 .مختلفة علمیة  إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-

 تدریس الطلبة كیفیة بناء طرق التفكیر والتحلیل. -
 
 
 
 
 

 طرائق التقییم    



 

 حلھا ذاتیا. بأسئلةامتحانات یومیة - 

 بالمادة الدراسیة .تتعلق ونقاشیة  منافسة  ألسئلةدرجات مشاركة - 

 . واالمتحانات السریعة والمفاجئة درجات محددة للواجبات البیتیة- 

 
 
 
 

 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



 بنیة المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

الوحدة / أو اسم 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

 4 ۲و 1

تعریف الطلبة بمقدمة عن 
بالدواجن واھمیتھا 

االقتصادیة والمصطلحات 
 المتعلقة باالمراض واالدارة

Introduction about 
diseases and poultry 

industry 
 

 

تزوید الطلبة 
 باألساسیات
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

درجات مشاركة 
منافسة   ألسئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

 8 ٦و ٥و ٤و ۳
باالمراض  تعریف الطلبة 

الناتجة عن نقص التغذیة 
 بالتفصیل

Malnutrition diseases   
 

تمكین الطلبة   -
من تطویر معرفة 

التغذیة  تأثیرات
ونقصھا على 

 الدواجن

امتحانات یومیة 
 حلھا ذاتیا بأسئلة

 ۹وو۸و ۷
 ۱۱و ۱۰و

١٠ 
باالمراض تعريف الطالب 

الناتجة عن البكتریا 
 بالتفصیل

Bacterial diseases 
 

تمكین الطلبة من 
تطویر معرفة 

الطرق المختلفة 
االمراض النتشار 

 البكتیریة 

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

 ۱۳و ۱۲
 ۱٤و

٦ 

تعریف الطلبة باالمراض 
التي تصیب الدواجن 

والطیور بسبب 
 المایكوبالزما والكالمیدیا

Mycoplasma and 
Chlamydia diseases 

 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
حول  واالستنتاج

الكالمیدیاوالمایكو
 بالزما

درجات مشاركة 
المنافسة  ألسئلة

للمواضیع 
 .الدراسیة

و۱۷و۱٦و۱٥
 ۱۹و۱۸

١٠ 

تعریف الطلبة باالمراض 
التي تصیب الدواجن بسبب 

 الفیروسات بالتفصیل
 

Viral diseases 
 

الطلب من الطلبة 

من  مجموعة

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات مثل 

( ماذا، وكیف، 

ومتى، ولماذا ) 

لطرق انتشار 

االمراض 

 .الفیروسیة 

 

درجات مشاركة 
منافسة   السئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

20,21,22 ٦ 

تعریف الطلبة باالمراض 

الفطریة التي تصیب 

 الدواجن بالتفصیل

 

Mycotic diseases 

تشخیص 

مجموعة من 

الفطریة المسببات 

التي تصیب 

أمتحانات یومیة 

متعددة  باسئلة

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 



من قبل   الدواجن

 الكادر االكادیمي

 علمیة

23,24,25,
26 

٨ 

تعریف الطلبة باالمراض 

الطفیلیة التي تصیب 

 الدواجن بالتفصیل

 

Parasitic diseases 
 

الطلبة  تزوید

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات التفكیر 

لالمرا.والتحلیل

ض التي 

تسببھا 

الطفیلیات 

 بالدواجن

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

27,28 4 

التعرف على اھم االمراض 

المشتركة التي تنقلھا الطیور 

 المنزلیة

 

Diseases of Pet birds 
and zonosis 

 

تكوین مجموعة  -

نقاشیة من خالل 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 

والتحلیل 

لالمراواالستنتاج.

ض المشتركة بین 

 االنسان والطیور

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

29,30 4 

تعریف الطلبة علة اھم 

امراض الرومي والحمام 

 بالتفصیلوالسمان

 

Diseases of Turkey, 
Pigeon, Quails 

 

تشخیص 
مجموعة من 
المسببات 

المرضیة الطفیلیة  
من قبل الكادر 

 االكادیمي
المراض الرومي 
 والحمام والسمان

إمتحانات یومیة 
 .باسئلة علمیة

     

 
 
 
 
 



 قاعة دراسیةو مختبر االمراض والمستشفى البیطري التعلیمي \"البنیة التحتیة  .۱۲

 البيطريةالطفيليات علم  ـ الكتب المقررة المطلوبة۱

  Poultry diseases (المصادر)ـ المراجع الرئیسیة ۲
 

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

 Poultry management and poultry diseases - 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

يف علم  مواقع جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص
 امراض الدواجن وتربية الدواجن

 
 
 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۳
   

التغییرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي  تحتاج الى بعض المناھج الدراسیةبعض 
 ببات االخرىطفیلیات والمسواالنواع المكتشفة حدیثا من الواالقلیمي

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
 
 
 

 

 


