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 وصف انبرنامج األكادَمٍ

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

 انؼهًٍ وانجؾش انؼبنٍ انزؼهُى وصاسح انزؼهًُُخ انًؤعغخ .1

 ركشَذ انجُطشٌ/عبيؼخ انطت كهُخ انًشكض / انؼهًٍ انمغى .1
 األكبدًٍَ انجشَبيظ اعى .1

 انجُطشٌ انطت كهُخ انًهٍُ او

 ثُطشَخ وعشاؽخ ؽت ثكبنىسَىط انُهبئُخ انشهبدح اعى .1
 : انذساعٍ انُظبو .1

 يمشساد. / عُىٌ عُىٌ/يمشساد/اخشي

 وانؼًهُخ انُظشَخ انذساعخ  انًؼزًذ االػزًبد ثشَبيظ .1
 انخبسعُخ انًؤصشاد .1

 األخشي
 وانًغزشفً وانًغضسح واالَزشَُذ وانًكزجخ انؾُىاٍَ وانؾمم انًخزجشاد

 انجُطشَخ وانًشبسَغ انجُطشٌ

 52/1/5114 انىطف إػذاد ربسَخ .1

 األكبدًٍَ: انجشَبيظ أهذاف .1

قميمية ودوليةمعرفة وفهم  -1  الطب البيطري وما يتعمق به من معايير محمية وا 

 مهارات عممية تمكن من تشخيص األمراض البيطرية والتعامل مع مختمف الحاالت المرضية في الحيوانات وعالجها -2

والعموم األساسية  مهارات تفكير وتحميل تمكن من حل المشكالت المستجدة في مجال الثروة الحيوانية واألمراض المشتركة -3
 وطبقًا لممعايير المحمية واإلقميمية والدولية

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

 وانزمُُى وانزؼهى انزؼهُى وؽشائك انًطهىثخ انجشَبيظ يخشعبد  .1
   انًؼشفُخ االهذاف-أ     
   تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمالطار الفكري والمهاري لعموم الطب البيطري   -1أ/    

 تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم الخالقيات مهنة الطب البيطري  -2أ/    

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

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

 : تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمتوليد والخصوبة البيطري  5أ/

 : تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمعموم االساسية البيطرية 6أ/

 حصول عمى المعرفة والفهم لمطب الباطني: تمكين الطمبة من ال 7أ/



 

 

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

 ثبنجشَبيظ انخبطخ انًهبسارُخ االهذاف– ة
 : تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة بالطب الباطني والوقائي البيطري  1ب/-

 المرتبطة بالجراحة والتوليد البيطري : تمكين الطمبة من حل المشاكل  2ب/-

 : تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة بقوانين الصحة العامة 3ب/-

 : تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة بالتشريح واالنسجة واالجنة 4ب/-

 : تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة بالفسمجة 5ب/-

 مرتبطة بالطفيميات: تمكين الطمبة من حل المشاكل ال 6ب/-

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

 واالعًبن انذواعٍ وايشاع : تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة باالمراض 8ب/-
      

 وانزؼهى انزؼهُى ؽشائك     
 التعميم السابقة لممهارات , لحل المشاكل العمميةتزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعمقة بمخرجات -

 تطبيق المواضيع المدروسة نظريًا عمى المستوى العممي في مختمف فروع الطب البيطري  -

 الطمب من الطمبة خالل الدروس السريرية باجراء بعض العمميات الجراحية وباشراف أساتذتهم . -

 األكاديمي .زيارة المختبرات العممية من قبل الكادر  -

 انزمُُى ؽشائك     
 امتحانات يومية وشهرية.-

 امتحانات فصمية ونهائية.-

 درجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسية .-

 درجات لمواجبات البيتية .-

 وانمًُُخ انىعذاَُخ االهذاف-ط

 انسرَرَة .من خالل ربط انتغُرات عهً مستىي انخهُة بانعالمات  -1ط         

 تمكن انطانب من انتىصم انً انعالقات بُن انمسببات انمرضُة. -2ج

مهارات عمهُة تمكن انطانب من انتىصم نهعالج من خالل ما رسم فٍ رهنه من انُة حذوث  -3ج

 انمرض.

 وانزؼهى انزؼهُى ؽشائك    
 التعميم السابقة لممهارات , لحل المشاكل العممية .تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعمقة بمخرجات   

 تطبيق المواضيع المدروسة نظريًا عمى المستوى العممي في مختمف فروع الطب البيطري   



 

 

 الطمب من الطمبة خالل الدروس السريرية باجراء بعض العمميات الجراحية وباشراف أساتذتهم . 

 كاديمي .زيارة المختبرات العممية من قبل الكادر األ  

 انزمُُى ؽشائك   
 امتحانات يومية بأسئمة متعددة الخيارات التي تتطمب مهارات عممية .-

 امتحانات يومية بأسئمة عممية .-

 درجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسية .-

 وضع درجات لمواجبات البيتية .-

 انشخظٍ(. وانزطىس انزىظُف ثمبثهُخ انًزؼهمخ األخشي )انًهبساد انًُمىنخ وانزبهُهُخ انؼبيخ انًهبساد- د
: تمكين الطمبة من استخدام شرائح زجاجية تتضمن مقاطع نسيجية لمختمف فروع الطب البيطري اضافة الى اشكال  1د/

 وبوسترات تشرح حاالت مرضية معينة .

 : تمكين الطمبة من اجتياز مقابالت العمل . 2د/

 تمكين الطمبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محمية/إقميمية/دولية . : 3د/

 : تمكين الطمبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . 4د/

 وانزؼهى انزؼهُى ؽشائك         
 . وضع مناهج تدريسية بالتنسيق مع لجنة عمداء كميات الطب البيطري في العراق -
 تدريسية من قبل الكمية مشابهة لبيئة العمل .وضع مناهج  -

 . 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 -  

 انزمُُى ؽشائك         

 امتحانات يومية بأسئمة بيتية حمها ذاتيا .-

 درجات مشاركة ألسئمة منافسة تتعمق بالمادة الدراسية .-

 درجات محددة لمواجبات البيتية .-

 انشخظٍ نهزطىس .انزخطُؾ15

 وانًشبسَغ انؾُىاَُخ نهؾمىل انًُذاَُخ انضَبساد خالل يٍ وانزمظٍ انجؾش فٍ انطهجخ نذي انمذساد رًُُخ

 وانًغالد وانكزت انًظبدس ػهً االؽالع اعجىػُب, انًكزجخ صَبسح ػهً انؾش , انجُطشٌ ثبنطت انًزؼهمخ

 نهًؼهىيبد. كًظذس

 انًؼهذ( أو ثبنكهُخ ثبالنزؾبق انًزؼهمخ األَظًخ )وػغ انمجىل .يؼُبس11

 .انؼهًٍ وانجؾش انؼبنٍ انزؼهُى وصاسح يزطهجبد يشكضٌ/ؽغت

 انجشَبيظ ػٍ انًؼهىيبد يظبدس .أهى11



 

 

 . انكهُخ ويكزجخ انغبيؼخ فٍ انًشكضَخ انًكزجخ    -1

 االَزشَُذ. انًؼهىيبد شجكخ    -5

 وانؼبنًُخ. انؼشثُخ انغبيؼبد رغبسة    -1

 انؾبنُخ. انذساعُخ انًُبهظ    -1

 

 

 

 

 نمىرج وصف انمقرر
 وصف انمقرر

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

 البرنامج.

 انجُطشٌ انطت كهُخ / ركشَذ عبيؼخ انزؼهًُُخ انًؤعغخ .1

 واالعًبن انذواعٍ وايشاع االيشاع فشع انًشكض / انؼهًٍ انمغى .1

 انًمشس سيض / اعى .1

 PAT132 انؼبو االيشاع ػهى

  ,PAT231 انخبص االيشاع ,ػهى

 .MAF258 انؼذنٍ وانطت انًشػٍ انزششَؼ

 POD145 انذواعٍ ايشاع

 POD245 5ف دواعٍ ايشاع
 FID157 االعًبن ايشاع

 ػًهٍ , َظشٌ انًزبؽخ انؾؼىس أشكبل .1

 فظهٍ انغُخ / انفظم .1

 .12 ,12 , ,31,31 , ,01 ,01 )انكهٍ( انذساعُخ انغبػبد ػذد .1

 12/11/5113 انىطف هزا إػذاد ربسَخ .1

 انًمشس أهذاف .1
 .واالعًبن انذواعٍ وايشاع االيشاع ػهى ؽىل وانُظشَخ انؼًهُخ ثبنًؼهىيبد انطبنت رضوَذ   -1
 .وانُظشٌ انؼًهٍ انغبَت فٍ االيشاع يغبل فٍ انمذساد صَبدح   -2
 .نهب انُبعؾخ انؼالعبد اهى ػهً وانزؼشف واالعًبن انذواعٍ رظُت انزٍ االيشاع اهى رىػُؼ   -3



 

 

 نهُفىق. انًغججخ انؼىايم ويؼشفخ انًىد ثؼذ انؾُىاٌ ػهً رؾظم انزٍ انزغُشاد اهى رىػُؼ -4

 

 

 

 وانزمُُى وانزؼهى انزؼهُى وؽشائك انًمشس .يخشعبد11

 انًؼشفُخ االهذاف -أ

 االيشاع ػهى يفهىو ػهً انزؼشف -1أ

 انًشع ػاليبد ظهىس ثؼذ انؾُىاٌ ؽبنخ -5أ

 انًشع وعُش انًشع رطىساد -1أ

 انًشع ظهىس ثؼذ انؾُىاٌ ػهً رطشأ انزٍ انزغُشاد -1أ

 نهؾبنخ انؼبيخ انزغُُشاد يغ وسثطهب انغشَشَخ وانؼاليبد انُغُغُخ االؽذاس يؼشفخ انً انطهجخ رىطم -2أ

 انًشػُخ.

 انًىد. ثؼذ َؾذس ويب واالعًبن وانذواعٍ انؾُىاَبد رظُت انزٍ االيشاع اهى ػهً انزؼشف -3أ

 ثبنًمشس انخبطخ انًهبسارُخ االهذاف  - ة

 انًشَغ وانُغُظ انغهُى انُغُظ ثٍُ انزفشَك – 1ة

 ثبنًشع االطبثخ ثؼذ انُغُغُخ نهزغُشاد انطهجخ ادسان صَبدح – 5ة

 َغُغُب   االػؼبء ػهً انزؼشف ػهً انمبثهُخ صَبدح - 1ة

  انًشع رشخُض نغشع واالعًبن وانذواعٍ انؾُىاٌ رششَؼ ثطشق انطبنت يؼشفخ صَبدح -1ة

 وانزؼهى انزؼهُى ؽشائك     
 انذواعٍ ايشاع واعبعُبد وانخبص انؼبو االيشاع ػهى اعبعُبد انطبنت َزؼهى انُظشٌ: انغبَت     -1

 االخشي ثبنؼهىو وسثطهب واالعًبن
 وانذواعٍ. واالعًبن انؾُىاٌ رششَؼ وؽشق انُغُغُخ انغالَذاد لشاءح انًخزجش فٍ انطبنت َزؼهى    -2

 انزمُُى ؽشائك     
 عُىٌ( شهشٌ, , )َىيٍ انُظشَخ االيزؾبَبد    -1
 عُىٌ( شهشٌ, , )َىيٍ انؼًهُخ االيزؾبَبد    -2
 وانمًُُخ انىعذاَُخ االهذاف -ط

 رفظُهُخ ثظىسح االيشاع ػهً انزؼشف -1ط

 نهًشع انذلُك انزشخُض انً نهىطىل واالعزفهبو نهزكهٍ انؼاليبد و االػشاع اهى يؼشفخ -5ط

 انذلُك انزشخُض انً نهىطىل االؽذاس ثشثؾ انطبنت يمذسح صَبدح -1ط

 واالعًبن انذواعٍ وايشاع  وانخبص انؼبو االيشاع ػهى يغبل فٍ انطبنت رهٍ رىعُغ -1ط

 انًىد ثؼذ انًشػٍ وانزششَؼ

 وانزؼهى انزؼهُى ؽشائك    
 عذَذح رىػُؾُخ وثطشق انؼهًُخ انًؾبػشاد ؽشَك ػٍ َظشٌ/    -1
 االػؼبء وطىس انًشػُخ انغالَذاد رىػُؼ وفٍ انًخزجش فٍ انؼًهٍ يؾبػشاد ؽشَك ػٍ ػًهٍ/    -2



 

 

 انًشػُخ. انؾبالد ورششَؼ

 انزمُُى ؽشائك   

 عُىٌ( شهشٌ, , )َىيٍ انُظشَخ االيزؾبَبد-1

 عُىٌ( شهشٌ, , )َىيٍ انؼًهُخ االيزؾبَبد-5

 انشخظٍ(. وانزطىس انزىظُف ثمبثهُخ انًزؼهمخ األخشي انًهبساد ) انًُمىنخ وانزأهُهُخ انؼبيخ انًهبساد - د

 انًشع عُش وؽشق انًشػُخ انؾبنخ رشخُض كُفُخ يٍ انطبنت رًكٍُ -1د

 االخشي االيشاع يغ ويمبسَزه نهًشع انزفشَمٍ انزشخُض ػهً انزؼشف كُفُخ يٍ انطبنت رًكٍُ -5د

 االَغبٌ يغ انًشزشكخ وخبطخ االيشاع سثؾ يٍ انطهجخ رًكٍُ -1د

 االلزظبدَخ انُبؽُخ وػهً انؼبيخ انظؾخ ػهً رأصُشهب ويذي االيشاع يؼشفخ يٍ انطهجخ رًكٍُ -1د

 
 

 انًطهىثخ  انًمشسح انكزت    -3
 انًمشسح انًُهغُخ انكزت   

 يمشس نكم انغبَذح انًظبدس )انًظبدس( انشئُغُخ انًشاعغ    -4

 ثهب َىطٍ انزٍ وانًشاعغ انكزت-أ
 وانجُطشَخ االعبعُخ االخزظبطبد فٍ انؼهًُخ انًغالد انزمبسَش,....( انؼهًُخ, )انًغالد 

 االَزشَُذ. يىالغ االنكزشوَُخ, انًشاعغ-ة 
 ركشَذ نغبيؼخ االنكزشوٍَ انزؼهُى يىلغ .....

 انذساعٍ انًمشس رطىَش خطخ  .1

 واالههُخ انؾكىيُخ انًشبسَغ انً وانًُذاَُخ انؾمهُخ انضَبساد صَبدح -1

 انغبيؼخ فٍ انًشكضَخ وانًكزجخ انكهُخ يكزجخ صَبسح ػهً انؾش -5

 انزؼهًٍُ وانًغزشفً انجُطشَخ انًشاكض فٍ انظُفٍ انزذسَت يٍ االعزفبدح ػهً انطهجخ ؽش -1

 انزخشط. ويشبسَغ انجؾضُخ ثبنًشبسَغ االسرمبء -1
  



 

 

 

     ثُُخ انًمشس .11

 يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ انغبػبد األعجىع
اعى انىؽذح / انًغبق أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

1 
 يمذيخ ػٍ االيشاع عبػبد َؼشٌ 3

Introduction to 

Pathology 
 dataانًؾبػشح + 

show 
 quizzesايزؾبَبد + 

 quizzesايزؾبَبد +  انًؾبػشح + عالَذاد  تحضير الشرائح النسيجية ػًهٍ 3 

وانُخش  يؼشفخ ايشاع انخهُخ ٌعبػبد َؼش 3 2

 واَىاػه

Cell Pathology necrosis 

and its type 
 dataانًؾبػشح + 

show 
 quizzesايزؾبَبد + 

داخل  لتغيرات التنكسية ا  
 الخليةوخارج 

 
 انًؾبػشح + عالَذاد

 quizzesايزؾبَبد + 

 ٌعبػبد َؼش 3 3
 يؼشفخ انزُكظ واَىاػه

Degeneration  + انًؾبػشحdata 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

  
 اَىاع انزُكظ

 
 انًؾبػشح + عالَذاد

 quizzesايزؾبَبد + 

 ٌعبػبد َؼش 3 4
 يؼشفخ اػطشاثبد انًُى

Growth and cell 

Disturbance 
 dataانًؾبػشح + 

show 
 quizzesايزؾبَبد + 

  
 اػطشاثبد انًُى

 
 انًؾبػشح + عالَذاد

 quizzesايزؾبَبد + 

 ٌعبػبد َؼش 3 5
 انظجغبد وانزكهظ

Pigmentation and 

Calcification 
 dataانًؾبػشح + 

show 
 quizzesايزؾبَبد + 

  
 انظجغبد وانزكهظ

Pigmentation and 

Calcification انًؾبػشح + عالَذاد 
 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد َظشٌ 6 6-7
يؼشفخ انطبنت الػطشاثبد 

 انذوسح انذوسح انذيىَخ

Disturbance in 

circulation  + انًؾبػشحdata 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

الػطشاثبد انذوسح انذوسح  عبػبد ػًه6ٍ 

 انذيىَخ

Pigmentation and 

Calcification  + عالَذادانًؾبػشح 
 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد َؼشٌ 8 8-10
 االنزهبة 

Inflammation  + انًؾبػشحdata 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد ػًهٍ 8 
 االنزهبة

Inflammation 
 انًؾبػشح + عالَذاد

 quizzesايزؾبَبد + 

واالػزالل  االنزئبو واالطالػ عبػبد َؼشٌ 8 11-12

 انًُبػٍ

Healing, repair and 

immunopathology 
 dataانًؾبػشح + 

show 
 quizzesايزؾبَبد + 

االنزئبو واالطالػ واالػزالل  عبػبد ػًهٍ 8 

 انًُبػٍ

Healing, repair and 

immunopathology 
 انًؾبػشح + عالَذاد

 quizzesايزؾبَبد + 

 ٌعبػبد َؼش 8 13-15
 واَىاػه انىسويؼشفخ 

Tumor  + انًؾبػشحdata 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد ػًهٍ 8 
 انىسو واَىاػه

Tumor 
 انًؾبػشح + عالَذاد

 quizzesايزؾبَبد + 



 

 

  

 يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ انغبػبد األعجىع
اعى انىؽذح / انًغبق أو 

 انًىػىع
 ؽشَمخ انزمُُى ؽشَمخ انزؼهُى

1-2 
 ٌعبػبد َؼش 6

يؼشفخ ايشاع انغهبص 

 زُفغٍان

Respiratory system  + انًؾبػشحdata 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

 
 ايشاع انغهبص انزُفغٍ عبػبد ػًهٍ 3

Respiratory system 
 عالَذادانًؾبػشح +

 quizzesايزؾبَبد + 

ايشاع عهبص انمهجٍ  عبػبد َؼشٌ 5 3-4

 انىػبئٍ
Cardiovascular 

system 
 dataانًؾبػشح + 

show 
 quizzesايزؾبَبد + 

انمهجٍ  ايشاع عهبص ػًهٍعبػبد  3 

 انىػبئٍ
Cardiovascular 

system + عالَذادانًؾبػشح 
 quizzesايزؾبَبد + 

انًكىٌ  ايشاع عهبص ٌعبػبد َؼش 3 

  نهذو
Hempoitic System  + انًؾبػشحdata 

show 
 quizzesايزؾبَبد + 

ايشاع عهبص انًكىٌ  عبػبد ػًهٍ 3 5

 نهذو
Hempoitic System 

 عالَذادانًؾبػشح +
 quizzesايزؾبَبد + 

 ٌعبػبد َؼش 8 6-8
 ايشاع عهبص انهؼًٍ

digestive System  + انًؾبػشحdata 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد ػًهٍ 9 
 ايشاع عهبص انهؼًٍ

digestive System 
 عالَذادانًؾبػشح +

 quizzesايزؾبَبد + 

 ٌعبػبد َؼش 3 9
 ايشاع عهبص انُىنٍ

Urinary System  + انًؾبػشحdata 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد ػًهٍ 3 
 ايشاع عهبص انُىنٍ

 ايشاع عهبص انُىنٍ
 عالَذادانًؾبػشح +

 quizzesايزؾبَبد + 

 ٌعبػبد َؼش 3 10
 ايشاع عهبص انؼظجٍ

Nervous System  + انًؾبػشحdata 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد ػًهٍ 3 
 ايشاع عهبص انؼظجٍ

Nervous System 
 عالَذادانًؾبػشح +

 quizzesايزؾبَبد + 

ايشاع عهبص انزكبصش  ٌعبػبد َؼش 3 11

 انزكشٌ و االَضىٌ

Male and female 
Reproductive 

System 

 dataانًؾبػشح + 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

انزكبصش  ايشاع عهبص عبػبد ػًهٍ 3 

 انزكشٌ و االَضىٌ

Male and female 
Reproductive 

System 
 عالَذادانًؾبػشح +

 quizzesايزؾبَبد + 

 ٌعبػبد َؼش 3 12
 ٍعهبص انؼؼهايشاع 

muscular System  + انًؾبػشحdata 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

 ػًهٍعبػبد  3 
 ٍايشاع عهبص انؼؼه

muscular System  + انًؾبػشح

 عالَذاد
 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد َؼشٌ 3 13
 انغذد انظى ايشاع عهبص

endocrine System  + انًؾبػشحdata 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد ػًهٍ 3 
 انغذد انظى ايشاع عهبص

endocrine System 
 عالَذادانًؾبػشح +

 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد َؼشٌ 3 14
 انغهذ

skin  + انًؾبػشحdata 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد ػًهٍ 3 
 انغهذ

skin 
 عالَذادانًؾبػشح +

 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد َؼشٌ 3 15
 انؼٍُ واالػؼبء انخبطخ

Eye and special 
organs 

 dataانًؾبػشح + 
show 

 quizzesايزؾبَبد + 

 عبػبد ػًهٍ 3 
 انؼٍُ واالػؼبء انخبطخ

Eye and special 
organs 

 عالَذادانًؾبػشح +
 quizzesايزؾبَبد + 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

مراض وامراض رئيس فرع اال                                                                                           
 الدواجن

 
 خورشيدم. حسان هادي                                                                                                     

 

 وضع اشارة فً المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتقٌٌمٌرجى 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسً

 أم اختٌاري

 مهارات التفكٌر المهارات الخاصة بالموضوع المعرفة والفهم

 المهارات العامة والمنقولة
) أو( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة 

 التوظٌف والتطور الشخصً

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً علم االمراض البٌطرٌة العام PAT131 الثالثة

PAT231 اساسً علم االمراض البٌطرٌة الخاص √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً امراض الدواجن POD145 الرابعة

POD245 اساسً امراض الدواجن √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً امراض االسماك FID157 الخامسة

MAF258  التشرٌح المرضً والطب
 العدلً البٌطري

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

                    

                   


