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 Biological Sciences   األحياء التخصص  2021/2022 رقم الخطة الدراسية  

 حيوانات مخبرية اسم المادة الدراسية  302214 الدراسية  رقم المادة
Laboratory Animals 

 الساعات المعتمدة عدد 
3 

 للمادة  المتطلب السابق
 (302104البيولوجيا العامة العملية )

Practical General Biology (2) 

 نوع المادة الدراسية 
   متطلب

 جامعة اجباري 
   متطلب

 جامعة اختياري 
   متطلب 
  كلية اجباري 

   متطلب عائلة
 علوم انسانية 

متطلب  
تخصص  

 اجباري 

متطلب تخصص  ✓
 اختياري 

 تعلم وجاهي ✓ تعلم مدمج  تعلم الكتروني كامل   نمط تدريس المادة 
 وجاهي  ✓ غير متزامن( 1وجاهي:  1)  غير متزامن( 1متزامن:  2)      يالتدريسالنموذج 

 https://julms.com/lms رابط منصة االختبارات  https://julms.com/lms2 رابط المساق على المنصة 

 )تعبأ في كل فصل دراسي من قبل مدرس المادة( والشعب الدراسية معلومات عضو هيئة التدريس
 البريد االلكتروني  رقم الهاتف  رقم المكتب  األكاديمية الرتبة  االسم 

 bashirjarrar@yahoo.com 0786467951 412الخوارزمي  أستاذ بشير محمود جرارد. أ. 

     الساعات المكتبية )اليوم/الساعة( 
 النموذج المعتمد  نمط تدريسها  عدد الطلبة  مكانها  وقتها  رقم الشعبة

 بالكامل وجاهي  وجاهي     01
      

 الدراسية لمادةالمختصر لوصف ال
والعناية  التعامل  وطرق  الحيوان  لبيت  الضرورية  بالمتطلبات  الخاصة  بالمعرفة  الطلبة  بتزويد  المقرر  هذا  يقوم 
بالحيوانات المخبرية. كما يعمل هذا المقرر على تعريف الطلبة باشهر حيوانات المخابر وطرق تكاثرها. وكما يقدم  
هذا المقرر التقنيات واألساليب الحديثة في أخذ عينات الدم من هذه الحيوانات وطرق الحقن المختلفة وكيفية حساب 

 الجرعات المختلفة لألنواع والسالالت المختلفة من الحيوانات المخبلرية.
    This course is designed to provide the students with the requirements of an animal 
house, how to manage and care for the laboratory animals. In addition, this course 
introduces the common laboratory animals and their breeding. Moreover, it equips the 
students by modern techniques of blood sampling and routes of administration together 
with dose drug calculation according to the route of administration and animals trains. 
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             Course Content                                                                  محتوى المقرر  
Week Topics 

1 Introduction to Laboratory Animals 

2 Handling and restrains of Laboratory Animals 

3 Animal house management 

4 Administration of drugs 

5 Laboratory Animals characteristics 

6 Blood sampling 

7 Laboratory Animals breeding 

8 Species and strains of Laboratory Animals 

9 Reproduction of rodents 

10 Rodents dissection 

11 Laws regulating care and use of Laboratory Animals 

 
 

 مصادر التعلم 
 الكتاب المقررمعلومات 

)العنوان، المؤلف، تاريخ  
 اإلصدار، دار النشر(

Title: Handbook of Laboratory Animal Management and 

Welfare  
Authors: Sarah Wolfensohn, Maggie Lloyd 
Eddition: 5th Edition 
Publisher: Wiley-Blackwell 
Year: 2019 

 

 
 

 Website of Prof. Bashir Jarrar -1 مصادر التعلم المساندة 

https://www.wiley.com/en-ie/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ASarah+Wolfensohn
https://www.wiley.com/en-ie/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AMaggie+Lloyd
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)كتب، قواعد بيانات، دوريات،  
 (، أخرى برمجيات، تطبيقات 

3- The course lectures 
4- Online Laboratory Animals textbooks 
5- Library books on Laboratory Animals 
6- Laboratory Animals journals 
7- The Internet 

  المواقع االلكترونية الداعمة 
 أخرى   منصة تعليمية افتراضية  ✓ مشغل /مختبر  قاعة دراسية  ✓ البيئة المادية للتدريس 

 
   ,S= Skills,  C= Competences)         (K= Knowledge الدراسية مخرجات تعلم المادة

 مخرجات تعلم المادة  الرقم
مخرج تعلم   رمز

 رتبط الم لبرنامجا
 المعرفة 

  
 :، سيكون الطالب قادرين على rvvعند االنتهاء من هذه ال

 فهم الحد األدنى من متطلبات بيت الحيوان -  
 بريةحيوانات المخالإدارة ورعاية  -  

 بريةحيوانات المخال التعرف على احتياجات -
 بريةحيوانات المخالالخاصة   التعرف على أنواع األقفاص -  
 برية حيوانات المخالوتحديد  التعرف -  

 
Upon completion of this lecture, students will be able to:  
 - Comprehend the minimum requirements of an animal house. 
 - Manage and care for the laboratory animals. 
- Recognise the needs of a laboratory animal. 
 - Recognize the types of cages. 
 - Label and identify laboratory animals.  
 

 

MK xx 

 المهارات 
S1   
S2   
S3   
S4   

 الكفايات 
C1   
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C2   
C3   
C4   

  
 لنتاجات التعلم  المباشر آليات التقييم

 التعلم الوجاهي التعلم المدمج التعلم االلكتروني  نوع التقييم/ نمط التعلم 
 %20 0 0 امتحان أول

 %20 %20 %30 منتصف الفصلامتحان ثاني/ 
 %10 %10 %0 المشاركة 

 0 %30 %30 ة متزامن اللقاءات التفاعلية غير ال
 %50 %40 %40 االمتحان النهائي

 
 ..الخ .اللقاءات التفاعلية غير التزامنية هي األنشطة والمهام والمشاريع والواجبات واألبحاث والعمل ضمن مجموعات طالبية  •

 
  الوجاهية وموضوعاتها  / تزامنةماللقاءات الجدول 

 ** المرجع  *أسلوب التعلم الموضوع األسبوع
1      
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
   االمتحان النهائي  16

 
 تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي ... الخ. اساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، *

 صفحات في كتاب، قاعدة بيانات، محاضرة مسجلة، محتوى على منصة التعلم االلكتروني، فيديو، موقع...الخ** المرجع: 
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 )في حال التعلم االلكتروني والتعلم المدمج( تزامنةمال التفاعلية غير  جدول اللقاءات

 طريقة التسليم    المراجع المهمة  األسبوع
1      
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 


