
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة الطب البیطري –جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة.١

الطب الباطني والوقائي البیطريفرع القسم العلمي  / المركز.٢

الثالثة/ المرحلة التطبیق البیطرياسم / رمز المقرر.٣

فحص الحیوان ومعرفة مكان واسباب المرضمعلومات في إضافةالبرامج التي یدخل فیھا .٤

الزامي اسبوعيأشكال الحضور المتاحة.٥

الفصل الثانيكورسيالفصل / .٦

)٢ف(عملي٣٠عدد الساعات الدراسیة (الكلي).٧

١٦/٨/٢٠٢٢تاریخ إعداد ھذا الوصف .٨

أھداف المقرر.٩
االمراض الباطنیة للحیوانات الحقلیةالتعرف على -١

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف 

؛البرنامج.

مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم و التقییم.١٠



األھداف المعرفیة  -أ
المختلفةالعوامل المسببة لالمراضالتعرف على ١
امراضیة المرض وسلوكھ داخل الجسمالتعرف على -٢
العالمات السریریة لالمراض الباطنیةالتعرف على -٣
كیفیة تشخیص المسببات المرضیةباكساب الطالب المعر فة -٤
التعرف على العالجات المختلفة لكافة االمراض الباطنیة-٥

األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر. -ب 
.الحیوانات المختلفةعلى التعرف على االمراض فيالقدرةان یكتسب الطالب –١ب
تشخیص االمراض الباطنیةفيان تكون للطالب مقدرة –٢ب
المختبریة الحدیثةاالجھزه التعرف علىمھارة الطالب في –٣ب
الطالب في استقبال الحاالت المرضیة وعالجھا مھارة - ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 
طریقة االلقاء مصحوبة باالستجواب بتوجیھ االسئلة المباشرة للطلبة واشراكھم في المحاضرة.-١
تكلیف الطالب بكتابة تقاریر ذات العالقة بموضوعات المقرر الدراسي.-٢
من خالل جھاز الداتا شو الباطنیةباإلمراضعرض الصور واالفالم الخاصة -٣

طرائق التقییم 

اجراء اختبارات شفویة وتحریریة.-١
مشاركة الطالب وتفاعلھ في قاعة الدرس.-٢
اداء االنشطة والواجبات المكلف بھا.-٣

األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
االمراض الباطنیةامام جمھور من الناس والمناقشة في القدرة على التحدث-١ج
تعلم العمل الجماعي والتعاون في انجاز المھام.-٢ج
الباطنیةلقدرة على ابداء اآلراء في تشخیص وعالج االمراض ا-٣ج
انجاز المھام واالعمال المكلف بھا بشكل مستقل .-٤ج

طرائق التعلیم والتعلم 

االسئلة المباشرة للطلبة واشراكھم في المحاضرة.طریقة االلقاء مصحوبة باالستجواب بتوجیھ -١
تكلیف الطالب بكتابة تقاریر ذات العالقة بموضوعات المقرر الدراسي.-٢
.عرض الصور واالفالم الخاصة بالعملیات الجراحیة من خالل جھاز الداتا شو -٣

طرائق التقییم 
اجراء اختبارات شفویة وتحریریة.-١
الطالب وتفاعلھ في قاعة الدرس.مشاركة -٢



الدكتوراالستاذ المساعد 
طارق رفعت منت 

رئیس فرع الطب الباطني والوقائي 

اداء االنشطة والواجبات المكلف بھا.-٣

المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
بالطب الباطنيطبیب بیطري متخصص قابلیة ان یكون المتخرج -١د
في عالج االمراضالمختبریة والحقلیةملم في استخدام االجھزهان یكون -٢د
مھیئ للعمل في المراكز التخصصیة البیطریة ان یكون -٣د
. اً في االمراض والعالجات الحدیثةقابلیة ان یكون باحث-٤د



بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
الموضوع

طریقة التقییمالتعلیمطریقة 

& Introductionا + ب +ج ١٢
History taken

٣- ٢-٤١-٣- ٢-١

Clinical examinationا + ب +ج٢٢
& diagnosis (
Inspection& physical
examination

٣- ٢-١=

=٤-٣- ٢-Temperature١ا + ب +ج٣٢
Examination ofا + ب +ج٤٢

cardiovascular
system

٣- ٢-١=

Examination ofا + ب +ج٥٢
cardiovascular
system

٣- ٢-١=

Examination ofا + ب +ج٦٢
respiratory system

٤-٣- ٢-١=

Examination of+ دا + ب +ج٧٢
respiratory system

٤- ٢-١=

Examination ofا + ب +ج+ د٨٢
digestive system

٤- ٢-١=

Examination ofدا + ب +ج+٩٢
digestive system

٣- ٢-١=

Examination of lymphا + ب +ج+ د١٠٢
nodes

Examination of udder
and milk

٣- ٢-١=

Examination ofا + ب +ج+ د١١٢
urinary system

٤-٣- ٢-١=

=٣- ٢-Examination of skin١ا + ب +ج+ د١٢٢
Routsا + ب +ج+ د١٣٢ and

administration of
drugs

٤-٣- ٢-١=

=٣- ٢-Allergic tests١ا + ب +ج+ د١٤٢
=٣- ٢-١.Revision and Examا + ب +ج+ د١٥٢



البنیة التحتیة.١٢

Veterinary Medicineـ الكتب المقررة المطلوبة ١

-ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  ٢ Large animal internal medicine
- Disease of dairy cattle
- Bovine medicine
- Disease of small Ruminants

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
التقاریر ،....  )( المجالت العلمیة ، 

المجالت الطبیة البیطریة الصادرة من الكلیات الطبیة -
.البیطریة العراقیة 

المجالت الطبیة العربیة والعالمیة -

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
....

http://www.iasj.net المجالت العلمیة االكادیمیة
العراقیة 

خطة تطویر المقرر الدراسي .١٣
الطب الباطنيلمواكبة الطرق واالسالیب الحدیثة بعلم تحدیث مستوى المقرر بشكل دوري -١
االستفادة من تكنلوجیا  المعلومات واالنترنت .-٢
.واالستفادة من النتائج واالستنتاجات اعطاء النشاط البحثي اھمیة اكثر-٣
. لربط المبادئ النظریة بالجانب العملي اكثرتخصیص ساعات عملیة-٤


