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 واصنافها عضوالتي تكون كل  التشريحيةالتراكيب التعرف على  -2
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 طرائق التعليم والتعلم      
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 االسئلة السريعة عن طريق المنصات االلكترونية -4



 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
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 للحيوانات لتشريحيةاملم بالتراكيب الطبيعية طبيب بيطري قابلية ان يكون المتخرج  -1د

 للحيوانات عمل النماذج التشريحيةفي  المختبرية والحقلية ملم في استخدام االجهزهان يكون  -2د

 مهيئ للعمل في المراكز التخصصية البيطرية ان يكون  -3د
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 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 Introduction   1-2-3-4 1-2-3 ا + ب +ج  1 1
 Anatomical ا + ب +ج 3 2

terms,anatomical 

planrs,descriptive terms. 

  

1-2-3 = 

 Bones of the ا + ب +ج 3 3

forelimb,scapula 

1-2-3-4 = 

 Bones of the ا + ب +ج 3 4

forelimb:humerus 

1-2-3 = 

 = Radius and ulna 1-2-3 ا + ب +ج 3 5

 = carpal bone  1-2-3-4 ا + ب +ج 3 6
 = Phalanges of the forelimb 1-2-4 ا + ب +ج+ د 3 7

 = Joints of the forelimb 1-2-4 ا + ب +ج+ د 3 8

 Bones of the ا + ب +ج+ د 3 0

hindlimb:oscoxa 

1-2-3 = 

 = Femur bone,patella 1-2-3 ا + ب +ج+ د 3 19

 = Ptibia and fibula 1-2-3-4 + دا + ب +ج 3 11
 Tarsal bones(tallus and ا + ب +ج+ د 3 12

calacaneus 

1-2-3 = 

13   Lmetatarsal bones 1-2-3  

 = Digit of the hondlimb  1-2-3 ا + ب +ج+ د 3 14
 = Joints of the hindlimb 1-2-3-4 ا + ب +ج+ د 3 15
 = reviw 1-2-3 ا + ب +ج+ د 3 16
 = Exam 1-2-4 ا + ب +ج+ د 3 
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 .Bragulla, H., H. E. König and H.-G. Liebich (2007)   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Veterinary Anatomy of Domestic Mammals 
Textbook of veterinary anatomy  

 The anatomy of the domestic animal ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
  المجالت الطبية البيطرية الصادرة من الكليات البيطرية العراقية  -

 المجالت الطبية العربية والعالمية  -
 المجالت العلمية االكاديمية العراقية         http://www.iasj.net ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
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 بنية المقرر .19

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 Introduction   1-2-3-4 1-2-3 ا + ب +ج  1 1
 = Muscles of the forelimb 1-2-3 ا + ب +ج 3 2

 = Muscles of the hind limb 1-2-3-4 ا + ب +ج 3 3

 = Blood supply of the forelimb 1-2-3-4 ا + ب +ج 3 4

 = L 1-2-3 ا + ب +ج 3 5
 = Tblood supply of the  hindlimb  1-2-3 ا + ب +ج 3 6

 Nnervous supply of the ا + ب +ج+ د 3 7

forelimb 

1-2-3-4 = 

 Nervous supply of the ا + ب +ج+ د 3 8

hindlimb 

1-2-4 = 

 = Exam 1-2-3-4 ا + ب +ج 3 16

http://www.iasj.net/
http://www.iasj.net/

