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وصف انثرنايح األكادًٍَ
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً
عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج
انًؤسسح انرؼهًُُح

وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

انمسى انؼهًٍ  /انًزكش

كهُح انطة انثُطزٌ/خايؼح ذكزَد

اسى انثزنايح األكادًٍَ او انًهنٍ

كهُح انطة انثُطزٌ

.1
.1
.1

 .1اسى انشهادج اننهائُح
 .1اننظاو انذراسٍ :
سنىٌ/يمزراخ/اخزي
تزنايح االػرًاد انًؼرًذ

.1
.1

انًؤثزاخ انخارخُح األخزي
.1

تكانىرَىص غة وخزاحح تُطزَح
سنىٌ  /فصهٍ.
انذراسح اننظزَح وانؼًهُح
انًخرثزاخ وانحمم انحُىانٍ وانًكرثح واالنرزنُد وانًدشرج وانًسرشفً
انثُطزٌ وانًشارَغ انثُطزَح

ذارَخ إػذاد انىصف
.1

1105 / 01 / 7
أهذاف انثزنايح األكادًٍَ:

 -1معرفة وفهم الطب البيطري وما يتعمق به من معايير محمية واقميمية ودولية
 -1مهارات عممية تمكن من تشخيص األمراض البيطرية والتعامل مع مختمف الحاالت المرضية في الحيوانات وعالجها
 -2مهارات تفكير وتحميل تمكن من حل المشكالت المستجدة في مجال الثروة الحيوانية واألمراض المشتركة والعموم األساسية
وطبقاً لممعايير المحمية واإلقميمية والدولية

-4مهارات االستخدام والتطوير الذاتي تمكن من المنافسة مع اآلخرين في سوق العمل
.1

يخزخاخ انثزنايح انًطهىتح وغزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى
أ-االهذاف انًؼزفُح

أ -1/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمالطار الفكري والمهاري لعموم الطب البيطري
أ -2/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم الخالقيات مهنة الطب البيطري

أ -3/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمتشريح واالنسجة واالجنة البيطرية

أ : 4/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لالمراض المشتركة بين االنسان والحيوان

أ : 5/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمتوليد والخصوبة البيطري
أ : 6/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمعموم االساسية البيطرية
أ : 7/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمطب الباطني

أ : 8/تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لالحياء المجهرية

ب –االهذاف انًهاراذُح انخاصح تانثزنايح

ب : 1/تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة بالطب الباطني والوقائي البيطريب : 2/تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة بالجراحة والتوليد البيطري-ب : 3/تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة بقوانين الصحة العامة

ب : 4/تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة بالتشريح واال نسجة واالجنة-ب : 5/تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة بالفسمجة

-ب : 6/تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة بالطفيميات

-ب : 7/تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة باالحياء المجهرية

ب : 8/تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة باالمراض وايزاض انذواخن واالسًانغزائك انرؼهُى وانرؼهى
تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعمقة بمخرجات التعميم السابقة لممهارات  ,لحل المشاكل العممية -تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً عمى المستوى العممي في مختمف فروع الطب البيطري

 الطمب من الطمبة خالل الدروس السريرية باجراء بعض العمميات الجراحية وباشراف أساتذتهم . -زيارة المختبرات العممية من قبل الكادر األكاديمي .

غزائك انرمُُى
-امتحانات يومية وشهرية.

امتحانات فصمية ونهائية.درجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسية .-درجات لمواجبات البيتية .

ج-االهذاف انىخذانُح وانمًُُح
ج -0ين خالل رتط انتغُراخ عهً يستىي انخهُح تانعالياخ انسرَرَح .
ج -2تًكن انطانة ين انتىصم انً انعالقاخ تُن انًسثثاخ انًرضُح.
ج -3يهاراخ عًهُح تًكن انطانة ين انتىصم نهعالج ين خالل يا رسى فٍ رهنه ين انُح حذوث
انًرض.
غزائك انرؼهُى وانرؼهى
تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعمقة بمخرجات التعميم السابقة لممهارات  ,لحل المشاكل العممية .
تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً عمى المستوى العممي في مختمف فروع الطب البيطري

الطمب من الطمبة خالل الدروس السريرية باجراء بعض العمميات الجراحية وباشراف أساتذتهم .
زيارة المختبرات العممية من قبل الكادر األكاديمي .

غزائك انرمُُى
امتحانات يومية بأسئمة متعددة الخيارات التي تتطمب مهارات عممية .-امتحانات يومية بأسئمة عممية .

درجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسية .-وضع درجات لمواجبات البيتية .

د -انًهاراخ انؼايح وانراهُهُح انًنمىنح (انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ).

د : 1/تمكين الطمبة من استخدام شرائح زجاجية تتضمن مقاطع نسيجية لمختمف فروع الطب البيطري اضافة الى اشكال
وبوسترات تشرح حاالت مرضية معينة .

د : 2/تمكين الطمبة من اجتياز مقابالت العمل .

د : 3/تمكين الطمبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محمية/إقميمية/دولية .
د : 4/تمكين الطمبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج .

غزائك انرؼهُى وانرؼهى
وضع مناهج تدريسية بالتنسيق مع لجنة عمداء كميات الطب البيطري في العراق . -وضع مناهج تدريسية من قبل الكمية مشابهة لبيئة العمل .

 إرسال الطمبة لمتدريب في مؤسسات ومستشفيات ومستوصفات بيطرية ومزارع االسماك وحقول االبقار واالغنام . -تدريب الطمبة بخبرات تحاكي الواقع .

 -دعوة بعض الجهات المهنية وتنظيم لقاءات مع الطمبة

غزائك انرمُُى
-امتحانات يومية بأسئمة بيتية حمها ذاتيا .

درجات مشاركة ألسئمة منافسة تتعمق بالمادة الدراسية .-درجات محددة لمواجبات البيتية .

.01انرخطُػ نهرطىر انشخصٍ
ذنًُح انمذراخ نذي انطهثح فٍ انثحث وانرمصٍ ين خالل انشَاراخ انًُذانُح نهحمىل انحُىانُح وانًشارَغ
انًرؼهمح تانطة انثُطزٌ  ,انحث ػهً سَارج انًكرثح اسثىػُا ,االغالع ػهً انًصادر وانكرة وانًدالخ
كًصذر نهًؼهىياخ.

.02يؼُار انمثىل (وظغ األنظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو انًؼهذ)
يزكشٌ/حسة يرطهثاخ وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ.
.03أهى يصادر انًؼهىياخ ػن انثزنايح
 -0انًكرثح انًزكشَح فٍ اندايؼح ويكرثح انكهُح .
 -1شثكح انًؼهىياخ االنرزنُد.
 -2ذدارب اندايؼاخ انؼزتُح وانؼانًُح.
 -3انًناهح انذراسُح انحانُح.

نًىرج وصف انًقرر
وصف انًقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.
انًؤسسح انرؼهًُُح

خايؼح ذكزَد  /كهُح انطة انثُطزٌ

انمسى انؼهًٍ  /انًزكش

فزع انفسهدح واالدوَح انكًُُاء انحُاذُح

اسى  /ريش انًمزر

انكًُُاء انعايح ,انفسهدح ,انكًُُاء انحُاتُح ,االدوَح  ,سًىو

أشكال انحعىر انًراحح

نظزٌ  ,ػًهٍ

انفصم  /انسنح

فصهٍ

.1
.1
.1
.1

.1

.1

ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)

74 ,21 ,74 ,01 ,74

ذارَخ إػذاد هذا انىصف

1105/4/01

.1

 .1أهذاف انًمزر
.01يخزخاخ انًمزر وغزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى
أ -االهذاف انًؼزفثح
أ -0ذًكُن انطانة ين يؼزفح وفهى ػهى وظائف اندسى انثُطزٌ
أ -1ذًكُن انطانة ين يؼزفح وفهى ػهى انكًُُاء وانكًُُاء انحُاذُح
أ -2ذًكُن انطانة ين يؼزفح وفهى ػهًٍ االدوَح وانسًىو انثُطزَح
ب  -االهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًمزر
ب-0اكساب انطانة يهاراخ فٍ كُفُح ووظُفح انخهُح واخهشج اندسى
ب - 1اكساب انطانة يهاراخ فٍ كُفُح ػًم واَط انخهُح وانؼًهُاخ انًطهىتح فٍ اكساب انطالح
نهدسى
ب - 2اكساب انطانة انًهارج فٍ اسرخذاو ووصف االدوَح انثُطزَح
غزائك انرؼهُى وانرؼهى
اسرخذاو انىسائم االنكرزونُح انحذَثح اظافح انً انًصادر وانًزاخغ انخاصح تؼهىو انفسهدح وانكًُُاء
وانكًُُاء انحُاذُح واالدوَح وانسًىو انثُطزَح اظافح انً انًماغغ انفُذَىَح وانردارب انؼًهُح نرحمُك انفهى
انكايم نهًفزداخ
غزائك انرمُُى
االيرحاناخ اننظزَح وانؼًهُح (انُىيُح وانشهزَح وانفصهُح)

ج -االهذاف انىخذانُح وانمًُُح
ج -0ذًكُن انطانة ين انماتهُح ػهً اسركشاف ػًم اندسى غثُؼُا
ج -1خؼم انطانة لادرا ػهً رسى صىرج كايهح النُح ػًم اندسى
ج -2ذًكُن انطانة ين االخرُار انصحُح نالدوَحانثُطزَح فٍ ػالج االيزاض انثُطزَح
ج -3ذًكُن انطانة ين رسى انصىرج انكايهح نهؼًهُاخ انكًُىحُىَح
غزائك انرؼهُى وانرؼهى
رتػ انًؼهىياخ اننظزَح انًرسهسهح وانًرزاتطح يغ االخرثاراخ انًخرثزَح وتؼط االشكال وانصىر
وانًماغغ انفُذَىَح انرٍ ذدؼم انًمزر سهسهح تسُطح انفهى نذي انطانة
غزائك انرمُُى
االيرحاناخ اننظزَح وانؼًهُح (انُىيُح وانشهزَح وانفصهُح)
د  -انًهاراخ انؼايح وانراهُهُح انًنمىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ).
د -0انًهارج فٍ فهى وظُفح انخهُح وين ثى وظائف كم خهاس ين اخهشج اندسى
د -1انًهارج فٍ فهى انؼًهُاخ انكًُُائُح انكًُىحُىَح انًخرهفح
د -2انًهارج فٍ انرؼزف ودراسح االدوَح انثُطزَح انًخرهفح
د -3انًهارج فٍ يؼزفح انسًىو وانُح ػًهها وكُفُح انرؼايم يؼها
 .00تنُح انًمزر
يخزخاخ
اسى انىحذج  /أو
انرؼهى
غزَمح انرمُُى
غزَمح انرؼهُى
انًىظىع
انًطهىتح
انساػاخ
األسثىع
ايرحاناخ
اسثىػُا
نظرٌ+عًهٍ
انكًُُاء انعايح
 3نظرٌ2+عًهٍ
ايرحاناخ
اسثىػُا
نظرٌ+عًهٍ
انفسهدح
 4نظرٌ2+عًهٍ
ايرحاناخ
اسثىػُا
نظرٌ+عًهٍ
انكًُُاء انحُاتُح
 3نظرٌ2+عًهٍ

اسثىػُا
اسثىػُا

االدوَح

 3نظرٌ2+عًهٍ
 2نظرٌ

سًىو
.1

 -4انكرة انًمزرج انًطهىتح
 -5انًزاخغ انزئُسُح (انًصادر)
أ-انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصٍ تها
(انًدالخ انؼهًُح ,انرمارَز)....,
ب-انًزاخغ االنكرزونُح ,يىالغ االنرزنُد.

ايرحاناخ
ايرحاناخ

نظرٌ+عًهٍ
نظرٌ

انثنُح انرحرُح
انكرة انًنهدُح انًمزرج
انًصادر انسانذج نكم يمزر
انًدالخ انؼهًُح فٍ االخرصاصاخ االساسُح وانثُطزَح
يىلغ انرؼهُى االنكرزونٍ ندايؼح ذكزَد

خطح ذطىَز انًمزر انذراسٍ
اظافح يفزداخ نهًناهح ذرعًن انرطىر انحاصم فٍ كم يمزر وتنسثح ال ذرداوس %01

يخطط يهاراخ انًنهح
َرخً وضع اشارج فٍ انًرتعاخ انًقاتهح نًخرخاخ انتعهى انفردَح ين انثرنايح انخاضعح نهتقُُى
يخرخاخ انتعهى انًطهىتح ين انثرنايح

انسنح /
انًستىي

ريز انًقرر

اسى
انًقرر

أساسٍ
أو
اختُارٌ

االونً\

CHM112

انكًُُاء
انعايح

اساسٍ

BCH121

انكًُُاء
انحُاتُح

اساسٍ

VPH122

انفسهدح

اساسٍ

االهذاف انًهاراتُح
انخاصح تانثرنايح

االهذاف انًعرفُح

أ 1أ 2أ 3أ 4ب1
(انفصم
االول)
انثانُح\
(انفصم
االول )
انثانُح\
(انفصم
االول )
انثانثح\
(انفصم
االول )
انثانثح\
(انفصم
االول )

PHA132
TOX137

√

√

√

√
√

√

اساسٍ

√
انسًىو

ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

√

√
االدوَح

ب2

ب3

االهذاف انىخذانُح
وانقًُُح

انًهاراخ انعايح وانتاهُهُح
وانًنقىنح( انًهاراخ
األخري انًتعهقح تقاتهُح
انتىظُف وانتطىر
انشخصٍ)
د4
د3
د2
د1

√

اساسٍ

√

√

√

√

يخطط
يهاراخ
انًنهح

َرخً وضع اشارج فٍ انًرتعاخ انًقاتهح نًخرخاخ انتعهى انفردَح ين انثرنايح انخاضعح نهتقُُى
يخرخاخ انتعهى انًطهىتح ين انثرنايح
انسنح  /انًستىي

ريز انًقرر

اسى انًقرر

االونً\

CHM212

انكًُُاء انعايح

االهذاف انًعرفُح

أساسٍ

االهذاف انًهاراتُح انخاصح
تانثرنايح

أو اختُارٌ

أ1
اساسٍ

أ2
√

أ3

أ4

ب1

ب2

ب3

ب4

االهذاف انىخذانُح وانقًُُح

ج1

ج2

ج3

ج4

انًهاراخ انعايح وانتاهُهُح
وانًنقىنح( انًهاراخ األخري
انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف
وانتطىر انشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

(انفصم انثانٍ)
انثانُح\
(انفصم انثانٍ )

BCH221

انثانُح\

VPH222

(انفصم انثانٍ )
انثانثح\

PHA232

(انفصم انثانٍ )

انكًُُاء

اساسٍ

√

انحُاتُح
انفسهدح
االدوَح

اساسٍ
اساسٍ

√
√

√
√

√

√
√
√

√
√

