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...... 2022- 2021 الدراسي.... العام والدوية الحياتية الكيمياء و الفسلجة البرنامج... يتبعه الذي القسـم
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أساسية: معلومات أ-
المقرر: الكودي:اسم المستوي:الرمز الفرقة/

: الدراسية الساعات الوحدات/ تمارين1نظري4عدد أو / و الجمالي5عملي

متخصصة: معلومات ب-
Aims المقرر المختلفة-1أهداف الجسم لجهزة الطبيعية الوظائف على التعرف

المقرر-2 تدريس من المستهدفة التعلمية :المخرجات
Intended Learning Outcomes

الفهم و المعرفة أ-
Knowledge and Understanding

المختلفة. الجسم لجهزة البنائية الوحدات على أ.1.التعرف
والو التركيبية الوحدات لهذه الدقيقة المكونات على أ.2.التعرف

ظيفية
اكسا مع المختلفة الدم لمكونات الطبيعية القيم على أ.3.التعرف

العملية. الدروس في المختبرية المهارات الطالب ب
الذهنية القدرات ب-
Intellectual skills

الذهني. العصف ب.1.بواسطة
الدراسية. للمواد الفصلية التقارير ب.2.بواسطة

المهنية المهارات جـ-
Professional Skills

المختبرية الجهزة استعمال في المهارة الطالب يكتسب ج.1.ان
المختبرية الفحوصات اجراء على قدرة للطالب يكون ج.2.ان
المختب الحيوانات مع التعامل على القدرة للطالب يكون ج.3.ان

رية
العامة المهارات د-

General Skills
ومؤه المختبرية الجهزة استخدام في ملم الطالب يكون د.1.ان

المختبرات في للعمل ل

Syllabus المقرر -3محتوي
الساعاتالموضوع عدد
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والتعلم التدريس -4أساليب

Teaching and learning methods
ال بواسطة والعملية النظرية للمواد بوينت البور .4أ.محاضرات

شو. داتا
الدراسي بالمقرر العلقة ذات التقارير .4ب.اعداد

المباشر بالسئلة المناقشة او بالستجواب مصحوبة .4ج.اللقاء
ة

ذوي للالب والتعلم التدريس -5أساليب
المحدودة القدرات

Teaching and Learning methods for
disables

اضافية .5أ.ساعات
تشريحية) (مجسمات ورسومات ايضاح .5ب.وسائل

القصيرة الفلم .5ج.عرض

المتميزين للالب والتعلم التدريس والقاءها-6أساليب المقرر ضمن من محاضرة .6أ.تحضير
الع الدراسات الى لعداده للطالب والمعنوي النفسي .6ب.الدعم

ليا

:Students assessmentالالب -7تقييم

Toolsالمستخدمة الساليب الأ- للمحاضرات متابعته لقياسمدى وتحريرية شفوية اختبارات
يومية

بال التزامه لقياسمدى بها المكلف والواجبات النشطة .اداء
حضور

للمادة الستيعاب لقياسمدى العلمية التقارير .كتابة
Time scheduleالتوقيت الثالثب- السبوع..

السادس. السبوع.
التاسع. السبوع

عشر. الثاني السبوع
الدرجات توزيع عمليج- 12 نظري 48 % 60 الدراسي الفصل نهاية

الدراسي%40 الفصل منتصف
% 32 النظري المتحان

%8 العملي المتحان
% فصلية أعمال

Grading systemالتقديرات تحديد نظام – ضعيفد

مقبول
متوسط
جيد

جدا جيد
امتياز

List of references:والمراجع الدراسية الكتب -8قائمة

Course notes مذكرات القتصاديأ- الجانب تخدم التي البيطرية الساسية للمواد التطرق
الهضمي الجهاز مثل

ملزمة كتب ب-
Required books (Text books)

Guyton,Ganong, Vander and Breazile



مقترحة كتب ج-
Recommended books

ال البيطري الطب كليات من الصادرة البيطري الطبية المجلت
عراقية

والعالمية العربية والبيطرية الطبية المجلت
...الخ نشرات أو علمية دوريات د-

Periodicals, web sites.. etc.
http://www.iasj.net العراقية الكاديمية العلمية المجلت

التعلم و للتدريس المالوبة مختبرية-9المكانيات حيوانات
نت والنتر المعلومات تكنلوجيا من الستفادة

اسماعيل محمد المادة):أ.م.د.منى المقرر(أستاذ منسق
جاسم نصيف احسان القسم:أ.م.د. رئيس

/ التاريخ/


