
  وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر ھذا إٌجازاً مقتضٌاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

الطالب تحقٌقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد 

 من الربط بٌنھا وبٌن وصف البرنامج.

  

  

  انًؤسسخ انتؼهًٛٛخ      \\ الطب البیطري كربالء /جامعة  

  انقسى انؼهًٙ  / انًشكض  التشرٌح واالنسجة 

  اسى / سيض انًقشس  /انًشحهخ انثبَٛخ    االَسجخ

)يحبضشح َظشٚخ ٔيحبضشح  ٌةسبوعاال الحصص

  ػًهٛخ( 

  أشكبل انحضٕس انًتبحخ

  انفصم / انسُخ  فصهٙ /)فصالٌ فٙ انسُخ(

 

 أھداف المقرر 

 -: جسى انحٕٛاٌاخز انؼُٛبد انُسجٛخ  يٍ  قبدسٍٚ ػهٗكٕادس تخشٚج  -

جسى يٍ   انُسجّٛٔانؼُٛبد  االَسجّتطجٛقٛخ فًٛب ٚخص انُظشٚخ ٔانًؼشفخ ن تضٔٚذ انطهجّ ثب-

 انحٕٛاٌ.  

 .نتكٌٕ ْزِ انًبدح االسبط نهؼهٕو االخشٖ االَسجًّٓبساد تفكٛش ٔتحهٛم نًبدح تؼهٛى انطالة ان-

تھٌئة الطالب على االشتراك والمساھمه فً االختبارات ضمن ھذا االختصاص على المستوى -

 المحلً او دولً  

خ  ختجشاد انؼهًٛخ ٔانجحثٛخ انًختهفانً فٙنهؼًم  انتقبَبد انُسجٛخًٓبساد هثٔتضٔٚذْى  انطهجخ  اػذاد

 .ٔيقذستٓى نهتقذٚى نهذساسبد انؼهٛب

   -والمهارتیه الخاصه بالمقرر: األھداف المعرفیت       

 فً مجال الطب البٌطري. باالنسجه حل المشاكل  تمكٌن الطلبة من-  

   الستفبدح يٍ دساستٓى.تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم - 



على المستوى  النسجٌهوالتقنٌات االنسجه استفادة الطلبه من المواد الدراسٌه فً فھم اساسٌات -

 . المحلً

باستخدام الوسائل المختلفه فً المستوى النسجٌه تزوٌد الطلبه  بالمعرفه للطرق والتقانات  العلمٌه - 

 .الدولً

 المختلفة المسببة لالمراض النسجٌهبالصفات  تمكٌن الطلبة من التفكٌر والتحلٌل للمواضٌع المتعلقة-

 يغ انؼُٛبد . تًكٍٛ انطهجخ يٍ انتفكٛش ٔانتحهٛم نكٛفٛخ انتؼبيم انًختجش٘  -

 العملً مماٌؤدي الى تطوٌرقدراته مساعدة الطلبه على نقل الجزء النظري من دراستھم الى واقعھم -  

تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمواضٌع اإلضافٌة المتعلقة بمخرجات التعلٌم السابقة للمھارات، لحل   -   

 المشاكل العلمٌة . 

 البنیة الخاصة بالمقرر

 

 مخرجاث  اسم الىحدة  طریقت التقییم 

  التعلم المطلىبت

  ساعه/األسبىع

دسجبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتؼهق 

 ثبنًبدح انذساسٛخ 

Cytology   تؼشٚف انطهجخ

ثبسبسٛبد ػهى 

  انخهٛخ ٔيكَٕبتّ 

 5/2 

إيتحبَبد ٕٚيٛخ 

 ثبسئهخ ػهًٛخ. 

Blood and Myeloid  

tissue   
تًكٍٛ انطهجخ يُب 

نتؼشف ػهٗ 

انذو اسبسٛبد 

   ٔانُحبع انؼظًٙ

5/ 2 

ايتحبَبد ٕٚيٛخ ثبسئهخ 

 حهٓب راتٛب
Cartilage and 

Bone   

تمكٌن الطلبة 

للتعرف على 

تراكٌب النسجٌه 

 للغضارٌف والعظم 

5/ 2 

دسجبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  َٔقبشٛخ 

 تتؼهق ثبنًبدح انذساسٛخ

Cardiovascular 

system 

تمكٌن الطلبة 

للتعرف على 

تراكٌب النسجٌه 

للجھاز القلبً 

 الوعائً 

5/ 2 

ايتحبَبد ٕٚيٛخ 

 ثبسئهخ حهٓب راتٛب 

Nervous system  

and important 
تؼشٚف انطهجخ 

ثبنجٓبص انؼصجٙ 

 ٔانذيبؽ ٔاغشٛتٓ 

10/ 2 

دسجبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتؼهق 

 ثبنًبدح انذساسٛخ 

Lymphatic  system   تؼشٚف انطهجخ 

 ثبنجٓبص انهًفبٔ٘ 

  

5/ 2 



دسجبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتؼهق 

 ثبنًبدح انذساسٛخ 

Respiratory system 

and  comparative 
تؼشٚف انطهجخ  

ثبنجٓبص انتُفسٙ 

 ٔاجشاء انًقبسَخ 

5/ 2 

ايتحبَبد ٕٚيٛخ 

 ثبسئهخ حهٓب راتٛب
Skin   تعرٌف الطلبة على

 مكونات النسجٌه للجلد 

5/ 1 

أيتحبَبد ٕٚيٛخ 

ثبسئهخ يتؼذدح 

انخٛبساد انتٙ 

تتطهت يٓبساد 

 ػهًٛخ 

Digestive system 

and  comparative 
تؼشٚف انطهجخ 

ثبنجٓبص انٓضًٙ ثكم 

اجضائٓ ٔاجشاء 

يقبسَٓ يغ انحٕٛاَبد 

 انًختهفخ 

5 /3 

دسجبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتؼهق 

 ثبنًبدح انذساسٛخ

Urinary system   تؼشٚف انطهجخ

ثكم  انجٕنٙثبنجٓبص 

ٔاجشاء يقبسَٓ خاجضائ

يغ انحٕٛاَبد 

 انًختهفخ

5 /3 

أيتحبَبد ٕٚيٛخ 

ثبسئهخ يتؼذدح 

انخٛبساد انتٙ 

تتطهت يٓبساد 

 ػهًٛخ

Endocrine System    تؼشٚف انطهجخ

  انغذد انصًبء ثبنجٓبص

5 /2 

دسجبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتؼهق 

ايتحبَبد ثبنًبدح 

ٕٚيٛخ ثبسئهخ حهٓب 

 انذساسٛخراتٛب 

Male Reproductive 

System   

تؼشٚف انطهجخ 

 انتُبسهٙ ثبنجٓبص

 خثكم اجضائ انزكش٘ 

ٔاجشاء يقبسَٓ يغ 

 انحٕٛاَبد انًختهفخ

5 /3 

 Female 

Reproductive 

System   

تؼشٚف انطهجخ 

انتُبسهٙ ثبنجٓبص 

 خثكم اجضائ االَثٕ٘ 

ٔاجشاء يقبسَٓ يغ 

 انحٕٛاَبد انًختهفخ

5 /3 

دسجبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتؼهق 

 ثبنًبدح انذساسٛخ

Sensory Organs   تعرٌف الطلبة على

مكونات النسجٌه 

 العضاء الحس

5 /2 

 
    

 طرائق التقییم 
 

تمكٌن الطلبة من التفكٌر  باسئلة متعددة الخٌارات التً تتطلب مھارات علمٌةأمتحانات ٌومٌة -

 .والتحلٌل للمواضٌع المرتبطة باإلطار الفكري فٌما ٌتعلق بالتشرٌح
 

 تًكٍٛ انطهجخ يٍ انتفكٛش ٔانتحهٛم نكٛفٛخ انتؼبيم انًختجش٘ يغ انؼُٛبدطشح اطءنّ ػهًٛخ  -

 

 .وضع درجات للواجبات البٌتٌةوكذلك   إمتحانات ٌومٌة باسئلة علمٌة -



 

Histology of domestic animal 

Dellmann textbook of veterinary histology six edition  

  Michael H. Ross and Woiciech Pawlina ….Histology text and atlas 
 

 انًشاجغ انشئٛسٛخ )انًصبدس(   

 

  خطت تطىیر المقرر الدراسي 

الدراسٌة تحتاج الى بعض التغٌٌرات التً تتناسب و التطورات الحاصلة على بعض المناھج 

 . المستوى المحلً واالقلٌمً

تؤمن الكلٌة  بان نجاح البرنامج ) الفرع(وبالتالً المقرر  ٌعتمد بشكل اساس على الموارد 

جستٌر البشرٌة بالفرع والذي ٌتم تطوٌره من خالل فسح المجال للمعٌدٌن الكمال دراسة الما

لرفد الفرع بالتخصصات الغٌر موجودة كذلك حث التدرٌسٌٌن من حملة شھادة الماجستٌر على 

إكمال دراسة الدكتوراه فً نفس التخصص ضمن حاجة الفرع ومن المفٌد اٌضا ً إٌفاد 

التدرٌسٌٌن الى الجامعات العالمٌة واالقلٌمٌة لالطالع على اھم تطورات إسالب التدرٌس 

  دٌثةوالتقنٌات الح

 


