
  

  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.

  

  

  انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ      \\ الطب البیطري كربالء /جامعة  

  انقغى انؼهًٙ  / انًشكض  التشرٌح واالنسجة 

  اعى / سيض انًقشس      االٔنٗانتششٚخ /انًشدهخ 

)يذبضشح َظشٚخ ٔيذبضشح  ٌةسبوعاال الحصص

  ػًهٛخ( 

  أشكبل انذضٕس انًتبدخ

  انفصم / انغُخ  فصهٙ /)فصالٌ فٙ انغُخ(

 

 أھداف المقرر 

 -: قبدسٍٚ ػهٗ تششٚخ جغى انذٕٛاٌكٕادس تخشٚج  -

جغى ٔاخز انؼُٛبد انتششٚذّٛ  يٍ  تطجٛقٛخ فًٛب ٚخص تششٚخ انُظشٚخ ٔانًؼشفخ ن تضٔٚذ انطهجّ ثب-

 انذٕٛاٌ.  

 .ًٓبساد تفكٛش ٔتذهٛم نًبدح انتششٚخ نتكٌٕ ْزِ انًبدح االعبط نهؼهٕو االخشٖتؼهٛى انطالة ان-

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

  .المحلً او دولً 

خ  ختجشاد انؼهًٛخ ٔانجذثٛخ انًختهفانً انتششٚذّٛ نهؼًم ًٓبساد هثٔتضٔٚذْى  انطهجخ  اػذاد-

 .ٔيقذستٓى نهتقذٚى نهذساعبد انؼهٛب

 

 



   -والمهارتیه الخاصه بالمقرر: األھداف المعرفیة    

 تمكٌن الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بالتشرٌح فً مجال الطب البٌطري.-  

   العتفبدح يٍ دساعتٓى.تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم - 

المستوى استفادة الطلبه من المواد الدراسٌه فً فھم اساسٌات التشرٌح والتقنٌات التشرٌحٌه على -

 . المحلً

تزوٌد الطلبه  بالمعرفه للطرق والتقانات  العلمٌه التشرٌحٌه باستخدام الوسائل المختلفه فً - 

 .المستوى الدولً

 تمكٌن الطلبة من التفكٌر والتحلٌل للمواضٌع المتعلقةبالصفات الشكلٌة المختلفة المسببة لالمراض-

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

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

 

 بنٌه المقرر

 يخشجبد  اعى انٕدذح /  طشٚقخ انتقٛٛى 

  انتؼهى انًطهٕثخ

 األعجٕع

 ساعة/

دسجبد يشبسكخ العئهخ 

يُبفغخ  َٔقبشٛخ تتؼهق 

 ثبنًبدح انذساعٛخ 

Introduction to  the 

anatomy 
تؼشٚف انطهجخ ثبعبعٛبد 

 ػهى  انتششٚخ 

5/ 1 

أيتذبَبد ٕٚيٛخ ثبعئهخ 

يتؼذدح انخٛبساد انتٙ 

 تتطهت يٓبساد ػهًٛخ 

Osteology and  

comparative 
تؼشٚف انطهجخ ثبنجٓبص 

انؼظًٙ ثكم اجضائٓ 

ٔاجشاء يقبسَٓ يغ 

 انذٕٛاَبد انًختهفخ 

5/ 3 

دسجبد يشبسكخ العئهخ 

يُبفغخ  َٔقبشٛخ تتؼهق 

 ثبنًبدح انذساعٛخ 

 Myology  تؼشٚف انطهجخ ثبنجٓبص

 انؼضهٙ نهذٕٛاَبد 

  

5 /3 

أيتذبَبد ٕٚيٛخ ثبعئهخ 

يتؼذدح انخٛبساد انتٙ 

 ػهًٛختتطهت يٓبساد 

General 

Syndesmology 

(Arthrology) 

تؼشٚف انطهجّ ػهٗ إَاع 

 انًفبصم َٕٔع انذشكّ

           5/3 

ايتذبَبد ٕٚيٛخ ثبعئهخ 

 دهٓب راتٛب

Endocrine glands  تؼشٚف انطهجّ ػهٗ َٕاع

 انغذدَٕٔع االفشاص

           5 /2 

دسجبد يشبسكخ العئهخ 

يُبفغخ  َٔقبشٛخ تتؼهق 

 انذساعٛخثبنًبدح 

Sense organs  تؼشٚف انطهجخ ػهٗ اػضبء

 انذظ

          5 /3 



أيتذبَبد ٕٚيٛخ ثبعئهخ 

يتؼذدح انخٛبساد انتٙ 

 تتطهت يٓبساد ػهًٛخ

Common integument   ٗتؼشٚف انطهجخ ػه

 انتشاكٛت انًهذقخ ثبنجهذ 

         5 /3 

دسجبد يشبسكخ العئهخ 

يُبفغخ  َٔقبشٛخ تتؼهق 

 ثبنًبدح انذساعٛخ 

Female genital system 

and  comparative 
تؼشٚف انطهجخ  ثبنجٓبص 

 ااالَثٕ٘ ٔاجشاء انًقبسَخ 

5 /4 

ايتذبَبد ٕٚيٛخ ثبعئهخ 

 دهٓب راتٛب 

Male genital 

system and  

important 

تؼشٚف انطهجخ ثبنجٓبص 

 انزكش٘ ٔاًْٛتٓ انكجٛشح 

5/ 4 

ايتذبَبد ٕٚيٛخ ثبعئهخ 

 دهٓب راتٛب 

 Urinary system  تؼشٚف انطهجخ ثبنجٓبص

 انجٓبص  انجٕنٙ 

 5/3 

دسجبد يشبسكخ العئهخ 

يُبفغخ  َٔقبشٛخ تتؼهق 

 ثبنًبدح انذساعٛخ

Mammary glands     ػهٗ  تؼشٚف انطهجخ

انغذدانهجُّٛ ٔشكهٓب 

 انخبسجٙ 

   5 /2 

 

 

 

 طرائق التقییم 
 

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

 .والتحلٌل للمواضٌع المرتبطة باإلطار الفكري فٌما ٌتعلق بالتشرٌح
 

 ٔانتذهٛم نكٛفٛخ انتؼبيم انًختجش٘ يغ انؼُٛبدتًكٍٛ انطهجخ يٍ انتفكٛش طشح اطءنّ ػهًٛخ  -

 

 .وضع درجات للواجبات البٌتٌةوكذلك   إمتحانات ٌومٌة باسئلة علمٌة -

 

 

Getty, Sisson the anatomy of domestic animals 

 انًشاجغ انشئٛغٛخ )انًصبدس(    

 

  خطة تطىیر المقرر الدراسي 

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

 . المستوى المحلً واالقلٌمً

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

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

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

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 

  والتقنٌات الحدٌثة



 


