
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة الطب البیطري –جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة.١

الطب الباطني والوقائيفرع القسم العلمي  / المركز.٢

لرابعة/ المرحلة االتشخیصات المرضیةاسم / رمز المقرر.٣

محاضرات نظریة وعملیة تتعلق بایجاد عالقة بین الحاالت البرامج التي یدخل فیھا .٤
الدقیق.المرضیة الحقلیة والتشخیص المختبري 

الزامي اسبوعيأشكال الحضور المتاحة.٥

كورساتالفصل / السنة.٦

)٢+ف١(فو عملينظريساعة ٩٠عدد الساعات الدراسیة (الكلي).٧

٢/١٠/٢٠٢٢تاریخ إعداد ھذا الوصف .٨

أھداف المقرر.٩
تعلیم طرق جمع العینات المرضیة من مختلف الحیوانات وكیفیة التعامل معھا و الربط العلمي -١

والتشخیصي مع العالمات السریریة الموجودة في الحقل.  

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

وصف البرنامج.

مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم و التقییم.١٠



األھداف المعرفیة  -أ
.الجسم المختلفةطرق جمع العینات من انحاء التعرف على -١_
طرق التعامل مع العینات المختلفة وحسب الحالة المرضیة.-٢
فحص الدم، الحلیب، البراز، القشطات الجلدیة، االعضاء الداخلیة للحیوانات الھالكة وغیرھا.-٣
اكساب الطالب مھارات اجراء الفحوصات المختبریة  المختلفة  من خالل دروس العملیة-٤

األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر. -ب 
.تحلیل العیناتان یكتسب الطالب مھارة –١ب
في مكونات الدم وتشخیص الحالة المرضیة الوافدة.الربط بین االتغیراتان تكون للطالب مقدرة –٢ب
مختبریة.مھارة الطالب في استخدام االجھزه واالدوات ال–٣ب
جمع العینات المناسبة للمرض المتوقع.الطالب في استقبال الحاالت المرضیة مھارة - ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 
.استعمال الحاسبة وجھاز الداتا شو مع الكثیر من الصور التوضیحیة الملونة والمتعلقة بالموضوع-١
توجیھ االسئلة المباشرة للطلبة واشراكھم في المحاضرة.-٢
بكتابة تقاریر ذات العالقة بموضوعات المقرر الدراسي.تكلیف الطالب -٣
.قدر االمكانالمقررةالحرص على ان یقوم كل طالب باجراء لفحوصات المختبریة-٤

طرائق التقییم 

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

األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
التعامل مع الحیوانات المریضة واصحابھا.القدرة -١ج
تعلم العمل الجماعي والتعاون في انجاز المھام.-٢ج
اجراء فحص عینات مختبریة.لقدرة على ابداء اآلراء في تشخیص االمراض التي تتطلب ا-٣ج
.وبالتعاون مع الزمالء اذا دعت الحاجةمستقلانجاز المھام واالعمال المكلف بھا بشكل -٤ج

طرائق التعلیم والتعلم 

مكررة
.

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



المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات العامة والتأھیلیة - د 
طبیب بیطري متخصص بالجراحة  قابلیة ان یكون المتخرج -١
.االمراضفحص العینات الوافدة لتشخیص في المختبریةاستخدام االجھزهبملم ان یكون -٢
.ة التخصصیة البیطریالمخنبراتمھیئ للعمل في ان یكون -٣
مجال العمل المختبري التشخیصي.اً فيقابلیة ان یكون باحث-٤



بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
الموضوع

طریقة التقییمطریقة التعلیم

Bone marrow andا + ب +ج ١1
Haematopoiesis
Collection of samples

٣- ٢-٤١-٣- ٢-١

-Erythronا + ب +ج٢1 physiology
and morphology of
RBCs. RBC counting

٣- ٢-١=

Diseases of RBCsا + ب +ج٣1
Haemoglobin and
PCV measurement

٤-٣- ٢-١=

Anaemiaا + ب +ج٤1
Erythrocyte indices

٣- ٢-١=

Causes of anaemiaا + ب +ج٥1
Abnormal RBCs

٣- ٢-١=

Kinds of anaemiaا + ب +ج٦1
Blood film
preparation and
differential WBC
count

٤-٣- ٢-١=

Erythrocyte indices+ دا + ب +ج٧1
and anaemia
WBC count

٤- ٢-١=

Polycythemiaا + ب +ج+ د٨1
Abnormal WBCs

٤- ٢-١=

White blood cellsا + ب +ج+ د٩1
ESR

٣- ٢-١=

White blood cellsا + ب +ج+ د١٠٤
Plasma protein and
fibrinogen

٣- ٢-١=

White blood cellsا + ب +ج+ د١١٤
Platelet count

٤-٣- ٢-١=

Plateletsا + ب +ج+ د١٢٤
(Thrombocytes)
Bleeding tests

٣- ٢-١=

Thrombocytosis andا + ب +ج+ د١٣٤
thrombocytopenia
Revision

٤-٣- ٢-١=

Laboratory tests forا + ب +ج+ د١٤٤
platelets.
Examination

٣- ٢-١=

Haemostasisا + ب +ج+ د١٥٤
Fecal examination (1)

٣- ٢-١=

Liver and Liverا + ب +ج+ د١٦٤
function tests (1)
Fecal examination (2)

٤- ٢-١=

Liver and Liverا + ب +ج+ د١٧٤
function tests (2)

٣- ٢-١=



البنیة التحتیة.١٢

Veterinary clinical pathology by Colesـ الكتب المقررة المطلوبة ١

-ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  ٢ Duncan's Clinical pathology.
- Schalm, s Vet. Haematology

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

المجالت الطبیة البیطریة الصادرة من الكلیات الطبیة -
.البیطریة العراقیة 

المجالت الطبیة العربیة والعالمیة -

Skin scrapings (1)

Liver and liverا + ب +ج+ د١٨٤

Skin scrapings(2)

٤-٣- ٢-١=

Kidney and kidneyا + ب +ج+ د١٩٤
function tests (1)
Urine examination (1)

٤- ٢-١=

Kidney and kidneyدا + ب +ج+٢٠٤

Urine ex.(2)

٣- ٢-١=

Kidney and kidneyا + ب +ج+ د٢١٤
function tests (3)
Antibiotic sensitivity
test

٤-٣- ٢-١=

Kidney and kidneyا + ب +ج+ د٢٢٤
function tests (4)
Lymph smear
collection and
examination

٣- ٢-١=

Acid base balance (1)ا + ب +ج+ د٢٣٤
Blood parasite (1)

٤- ٢-١=

Acid base balance (2)ا + ب +ج+ د٢٤٤
Blood parasite (2)

٤-٣- ٢-١=

Electrolytes andا + ب +ج+ د٢٥٤
minerals (1)
Mastitis and milk
examination(1)

٤-٣- ٢-١=

Electrolytes andا + ب +ج+ د٢٦٤
minerals (2)
Mastitis and milk
examination (2)

٤- ٢-١=

Microbiologyا + ب +ج+ د٢٧٤ (1)
Bacterial culture

٣- ٢-١=

Microbiology (2)ا + ب +ج+ د٢٨٤
Bacterial stains

٤-٣- ٢-١=

Clinical parasitologyا + ب +ج+ د٢٩٤
Biochemical tests and
media

٣- ٢-١=

=٤-٣- ٢-Examination١ا + ب +ج+ د٣٠٤



ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
....

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

خطة تطویر المقرر الدراسي .١٣
.لمواكبة الطرق واالسالیب الحدیثة بعلم الجراحةتحدیث 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

االستاذ المساعد  الدكتور
طارق رفعت منت 

رئیس فرع الطب الباطني والوقائي 


