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 األكاديمي البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي( مج )مراجعة البرناالعالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف البرنامج االكاديمي هذا ايجازاً مقتضباً الهم خصائص البرنامج ومخرجات العلم المتوقعة من   

الطالب تحقيقها مبرهناً عما اذا كان قد حقق  االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .ويصاحبه وصف لكل  

 مقرر ضمن البرنامج

 جامعة تكريت / كلية الطب البيطري  التعليمية المؤسسة  .1

 حياء المجهرية  فرع اال القسم الجامعي / المركز  .2

 بكالوريوس  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 بكالوريوس طب وجراحة بيطرية   اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي  النظام الدراسي   .5

 لمؤسسات التعليم العالي في العراق  معايير االعتماد المؤسسي الوطنية المعتمد    برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
  والمستشفى والمجزرة واالنترنيت والمكتبة الحيواني  والحقل المختبرات

 , المجالت و البحوث البيطرية والمشاريع البيطري

           2020  /    11   /   16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

  باالحياء المجهرية اعداده اعدادًا علميًا  كي يكون ملمًا الطب البيطري و  لدى الطالب في مجال فهمالمعرفة و زيادة ال -1

   المختلفة  البكتيرية التجارب تطبيق طرق يخص ما في الطالب لدى  لمعرفيا االدراك زيادة  -2 
 

ختلفة تكون مواكبة للتطورات العلمية والعملية في  العمل على تلبية حاجة المجتمع في هذا المجال من خالل وضع خطط م -3
 مجال الطب البيطري 

 االستخدام والتطوير الذاتي تمكن من المنافسة مع اآلخرين في سوق العملالطالب في مجال مهارات زيادة  -4
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم   المعرفة-أ

   الفكري والمهاري لعلوم الطب البيطري  في الجانبالطلبة على المعرفة والفهم  حصول  -1أ

 مهنة الطب البيطري  بأخالقياتالطلبة  المام -2أ/  

 االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ/ 

 والحيوان  المشتركة بين االنسان  األمراض في ما يخص  المعرفة والفهم حصول على: 4أ/

 توليد والخصوبة البيطري االمور االساسية في مجال ال معرفة وفهم  من الطلبة   تمكين:  5أ/

 لعلوم االساسية البيطريةا: تمكين الطلبة من معرفة وفهم  6أ/

 لطب الباطني ا في مجالالطلبة  نمية القدرات العلمية لدى: ت 7أ/

 المجهرية  الحياءا معرفة االمور االساسية التي تخص:  8أ/

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 مهارات تخطيطية    – 1ب 

 مهارات تنفيذية    – 2ب 

 مهارات تقويمية   – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات النظرية  -1

  المحاضرات العلمية -2

   العمل في المختبرات -3

 

 طرائق التقييم      

 هائية الفصلية والنالتحريرية االمتحانات النظرية  -1

 الفصلية والنهائية التحريرية   االمتحانات العملية -2

 التحريرية والشفوية االمتحانات اليومية  -3

 

 التفكير  مهارات-ج

 

 معرفة عيانية لالطباق البكتيرية    -1ج

  واالختبارات الكيموحيوية  معرفة تشخيصية  -2ج

 معرفة تركيب البكتيريا ومعرفة االجسام المناعية    -3ج

 يدان الطفيلية واالمراض التي تسببها للحيوان وطرق عالجها  معرفة الد  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات -1

   المناقشة  -2

 عقد الحلقات والندوات النقاشية في الكلية   -3

 عقد الدورات التدريبية في مجال التخصص البيطري -4
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 بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

مز المقرر أو ر

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات  

 المعتمدة

 االولى
ANT113 

ANT213 
Biology  

نظري +   2

 عملي 3
 60)المرحلة االولى  بايولوجي ال

   عملي(,  90نظري + 

 ANT123 الثالثة 

ANT223 

Immunology  2   + نظري

 عملي 3

 HIS124 لثة الثا

HIS224 

Paracytology  2   + نظري

 عملي 3
  15عملي( , ا )  90نظري +  60)

 نظري( 

 HIS125 الثالثة 

HIS225 

Virology  
 

  15عملي( , ا )  90نظري +  60)

 نظري( 

 HIS126 الثالثة 

HIS226 

Microbiology  
 

  15عملي( , ا )  90نظري +  60)

 نظري( 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

   العلمي  املنهج صادارة الوقت وحتديد االولوايت يف ما خي -أ

   على روح التعاون اجلماعي والتأكيدانب العلمي اجلعلى  املثابر -ب

    تشجيع الطالب ودعمه يف جمال زايدة االدراك املعريف يف اجملالني العلمي االكادميي والتطبيقي  -ت

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 اللكرتونية اليت اعدت هلذا الغرض   القبول املركزي وحسب االستمارة ا

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 الكتب املنهجية املقررة  
 الكتب املصدرية اخلارجية 

 املواقع العلمية االلكرتونية ذات العالقة 
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 مخطط مهارات المنهج

 ة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضع

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري 

 المعرفة والفهم 
المهارات الخاصة  

 بالموضوع 
 مهارات التفكير 

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى المتعلقة 

بقابلية التوظيف والتطور  

 الشخصي

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

    √   √     √   √  اساسي ANT113 ANATOMY االولى

ANT213 ANATOMY اساسي  √   √     √   √    
    √   √     √   √  اساسي ANT123 ANATOMY لثة  الثا

ANT223 ANATOMY اساسي  √   √     √   √    

    √   √     √   √  ساسيا HIS124 HISTOLOGY لثة الثا

HIS224 HISTOLOGY اساسي  √   √     √   √    

    √   √     √   √  اساسي EMB227 EMBRYOLOGY لثة  الثا
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   وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية الطب البيطري  المؤسسة التعليمية  .1

   فرع االحياء المجهرية  القسم الجامعي / المركز  .2

 اسم / رمز المقرر  .3

 ANT113               رحلة االولى الم علم االحياء  -
ANT213   

   ANT223أالحياء المجهرية                         -
 ANT123  الطفيليات                            علم  -

              

                                              HIS124    مناعة علم ال-
-  HIS 224 

                                                                   EMB 227 علم الفايروسات  -

    
                                           EMB228 علم الفطريات 

 المقررات الدراسية النظري والعملي  البرامج التي يدخل فيها  .4

 نظري , عملي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي   الفصل / السنة .6

 )الكلي(اعات الدراسية عدد الس .7
نظري +   60الطفيليات ) عملي(, 90نظري +   60)  البايولوجي

 نظري(  15)  عملي( , االحياء المجهرية  90

           2020  /    11   /   16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر  .9

 . والفايروسات والطفيليات البكتيريا انواع  معرفة على الطالب تعليم -1
 االخرى  بالعلوم  المجهرية الحياءا علم ربط -2
 ومقارنتها  ودراستها البكتيريا زرع كيفية الطالب تعليم -3
   االستجابة وطرق المناعية االجسام بين ما االختالفات على الطالب تعريف -4
5-  

ً ر وصف المقرر هذا إيجازاً  يوف ان متوقع  تي من الألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال  تاما

  وألجلالمتاحة.  التعلم  االستفادة القصوى من فرص  من    هحققيقد    من خالل ما  الطالب  يحققها

 البد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. ذلك كان 

االكاديمي الخاص بفرع االحياء   وصف المقرر

 المجهرية  
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
 

 

 
 المعرفة والفهم   -أ

   
 ة ي المعرف االهداف -أ  

 للطلبة وتدريسها  الحيوانات حقن وطرق  والفايروسات والمناعة علم معرفة من بةالطل كينتم -1

 االخرى بالعلوم  المجهرية حياءاال علم وعالقة

 والبيوض الديدان بيوض عن كشفال تحضير وطرق  طفيلياتال علم وفهم معرفة  من الطلبة كينتم -2

 . رىاالخ بالعلوم  طفيلياتال علم وعالقة  واليرقات

  االخرى بالعلوم وعالقته  المجهرية حياءاال علم معرفة من الطلبة تمكين  -3

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 العينات وحفظ  الزرع طرق على والتعرف كيفية في مهارات الطالب اكساب– 1

  والطفيليات  البكتيريا تشخيص طرق في مهارات الطالب اكساب -2

 

 والتعلم  طرائق التعليم      

 المحاضرات النظرية  -1
 المحاضرات العملية في المختبر  -2

 طرائق التقييم      

    االمتحانات النظرية والعملية )اليومية والشهرية والسنوية(

 مهارات التفكير  -ج

  

من معرفة   ه تمكن  ي والتيتحليلال  الخاصة بالجانب مهاراتمن اجراء ال الطالب تمكين -1ج      

 ومقارنتها باألنواع االخرى الكيميائية الفحوصات 

  لبكتيريا والطفيليات التمييز بين ااجل   الطالب من  لدىبداعية اال مهارات تنمية ال -2ج     

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظرية بشكل عملي بالمختبرات  -3ج     

 البيطري في مجال التخصصمهارات التخطيط والبحث تعلم  -4ج     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طرائق التقييم     

 االمتحانات اليومية والشهرية والنهائية والفصلية  -1
 االختبارات العلمية  -2
 التقارير العلمية  -3
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 البنية التحتية   .11

الكتب المقررة المطلوبة   -

 النظري   

Anatomy  of  domestic   animal  koring  - dyce   2009  

Anatomy of   domestic   animal by R-Getty  

الكتب  (المراجع الرئيسية -

المعتمدة واالطالس  

العلمية الخاصة 

 بالمقررات الدراسية (

- 

- Veterinary  Histology, 2006 

- Atlas  of  Histology 

-Text book of veterinary histology by Don A-Samuelson , 2010 

- Text book of veterinary histology by Delimann and Brown ,2007 

  

كترونية , المراجع االل -

 مواقع االنترنت 

مواقع علمية متخصصة بالتشريح واالنسجة واالجنة وكذلك مواقع المحاضرات االلكترونية 

   PDFبصيغة 

 المجالت االلكترونية -

-Journal  of   Anatomy   

- Anatomical  Record  

-Amer. J. of  Anatomy 

خطة تطوير المقرر  

 الدراسي

 % من املقرر10ح االمساك بنسبة استحداث مقررات ختص تشري -

 % من تشريح الدواجن 30تشريح طيور الزينة وبنسبة  -

 % من املقرر الدراسي 10التحنيط وكيفية حفظ اجلثث وبطرق اقل اذى للطالب وبنسبة   -

 
 

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

ة اىل البحوث املأخوذة  ابإلضاف احملاضرات , الكتب العلمية املعتمدة
 من مواقع علمية رصينة على شبكة االنرتنت

 متطلبات خاصة 

 توفري اجهزة وامكانيات مادية لتسهيل وصول الطالب اىل املعرفة املطلوبة  -
 توفري الكتب العلمية املعتمدة احلديثة -
 توفري مكتبة علمية فيها كل االمكانيات املعرفية يف جمال التخصص  -

 االجتماعية  الخدمات

توفري كافترياي للطلبة , حديقة واسعة , ملعب ترفيهي , سيارات نقل مجاعي لسكن -
 الطلبة  

 رفع معدالت القبول املركزي -
 زايدة اعداد مراكز العالج البيطرية  -

 

 القبول   .1

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

م االحياء المجهرية والطفيليات والفايروسات  وعللالعلمية  همية االمعرفة  تمكين الطالب من -2د            

 والمناعة  .
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 طالب  40 المتطلبات السابقة 

 طالب   30 أقل عدد من الطلبة 

 طالب   60 أكبر عدد من الطلبة  

  

  

 

 

  رئيس فرع االحياء اجملهرية 
 بشار  صادق نومي م.د.ا.

2/    01    /  2202     


