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 ٚفف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان 

 

  وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ  انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 انًؼهذ انزمٍُ / شطزح  / انًزكش  نؼهًٍانمظى ا .2

أو  اطى انجزَبيظ األكبدًٍَ .3

  انًهٍُ
 نحُىاٍَلظى رمُُبد االَزبط ا

 انذثهىو انزمٍُ اطى انشهبدح انُهبئُخ  .4

 انُظبو انفصهٍ انُظبو انذراطٍ   .5

 انذراطخ انُظزَخ وانؼًهُخ  انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

 انًؤصزاد انخبرعُخ األخزي  .7
د وانحمم انًُذاٍَ وانًكزجخ واالَززَُذ وانًؤطظبد انشراػُخ انًخزجزا

 وانصُبػُخ وانًشبرَغ انشراػُخ 

 2021 ربرَخ إػذاد انىصف  .8

: يُح انطبنت درعخ انذثهىو فٍ انغبَت انُظزٌ وانؼًهٍ ثًب َخذو اػذاد خزَظ  أهذاف انجزَبيظ األكبدًٍَ .9

 ثًظزىي يزيىق وسعه انً انظبحخ انؼًهُخ 

 ممارسة االنشطة الخاصة بالفحص النوعي والكمي للمواد العلفية ومطابقتها مع المواصفات المطلوبة -1

 بين االنتاج الحيواني واالمن الغذائي للبلد الربط -2

 الحقول الحيوانية والمجازر والمستوصفات البيطرية بإدارةممارسة االنشطة المتعلقة  -3

 خزن المواد العلفية باستخدام تقنيات التخزين المختلفة وتوفير الظروف المالئمة لها -4
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 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى انجزَبيظيخزعبد   .10

  األهذاف انًؼزفُخ  -أ

 . االسماك ( –الدواجن  –االغنام  –حيوان )االبقار تربية وتحسين الالطريقة العممية ل-1أ
 .التمقيح االصطناعي وادارة العيادات البيطرية دراسة   -2أ
 .تشغيل وادارة معامل العمف والمجازر والمفاقس   -3أ
 ..الطريقة العممية في مجال البدائل العمفية   -4أ        

  جزَبيظانخبصخ ثبناألهذاف انًهبرارُخ  –ة 

 . الحيوانالطريقة الفنية  في مجاالت تربية وتحسين  -1ب        
 .التمقيح االصطناعي كيفية   -2ب
 .تشغيل وادارة معامل العمف والمجازر والمفاقس كيفية   -3ب
 .تشغيل وادامة مكائن ومعدات حقول اإلنتاج الحيواني كيفية  -4ب        

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

وانًىاضُغ االضبفُخ انًزؼهمخ ثًخزعبد انزؼهُى انظبثمخ نهًهبراد , نحم  ثبألطبطُبدرشوَذ انطهجخ  -

 انًشبكم انؼًهُخ .

 انؼًهٍ .رطجُك انًىاضُغ انًذروطخ َظزَبً ػهً انًظزىي  -

 ثؼض االثحبس انزطجُمُخ وثأشزاف اطبرذرهى. ثأعزاءانطهت يٍ انطهجخ خالل انذروص انؼًهُخ  -

 سَبرح انًخزجزاد انؼًهُخ يٍ لجم انكبدر االكبدًٍَ. -

 طزائك انزمُُى      

 ايزحبَبد َىيُخ وشهزَخ  -

 ايزحبَبد فصهُخ وَهبئُخ  -

 درعبد يشبركخ ألطئهخ انًُبفظخ نهًىاضُغ انذراطُخ  -

 درعبد نهىاعجبد انجُزُخ وكزبثخ انزمبرَز -

 األهذاف انىعذاَُخ و انمًُُخ -ط

 . رطجُك انًؼزفخ فٍ ػهىو االَزبط انحُىاٍَ يٍ اعم يؼبنغخ انًشبكم انًزؼهمخ ثه -1ط         

 , وكذنك رحهُم ورفظُز انجُبَبد. ورُفُذ انزغبرة انؼهًُخ  رصًُى -2ط

 تحديد مفردات متاحة لمطالب تساعده في اكتساب الميارة والقدرة عمى اختيار ما يحقق لو الغرض. -3ط

 يبدي الطالب رغبتو في االطالع عالقة عمم الحيوان بالعموم االخرى. - -4ط   
 ًبرطبد انزمُُخ انشراػُخ .اطزخذاو انزمُُبد وانًهبراد واالدواد انحذَضخ انالسيخ نهً – 5ط

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى
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 .  Data Show  باستخدامالمحاضرة مصحوبة بالعرض   -1ج
 المناقشة . -2ج
 العصف الذىني. -3ج
 . أخذ الطالب الى الحقول -4ج

 

 طزائك انزمُُى    

 االخزجبراد -1

 انًالحظخ -2

 االطزجُبٌ -3

 كزبثخ انزمزَز -4

 

 .انشخصٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 االبقار وتسمين العجول . العمل في مجال  -1د
 .الغنام والماعز العمل في مجال تربية ا - 2د
 .تربية الدواجن العمل في مجال   - 3د
 .  تربية االسماكالعمل في مجال  - 4د
 العمل في تشغيل وادارة معامل العمف والمجازر والمفاقس . – 5د

 العمل في مركز التمقيح االصطناعي والعيادات البيطرية . – 6د

 وانزؼهى  انزؼهُىطزائك          

 

 . والحقولمحاضرات عممي بحضور الطالب الى المختبرات  -
 التدريب الصيفي. -

 كتابة مشروع بحث.

 

 طزائك انزمُُى          

 

 . االشراف المباشر عميو في الحقل من قبل استاذ العممي والعاممين بالحقول -
 االشراف المباشر عميو أثناء التدريب من قبل مشرف عممي من القسم. -
عطاءمناقشة البحوث  -  درجة عمييا. وا 

 

انشهبداد وانظبػبد  .12 ثُُخ انجزَبيظ  .11

 انًؼزًذح
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 اٌغبػبد اٌّؼزّذح اٌّمشس أٚ اٌّغبقاعُ  سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّغزٜٛ / اٌغٕخ

 انًزحهخ االونً

 انفصم انخزَفٍ

   4 انتاج ماشية حميب 1

  ذثهىو انزمٍُدرعخ ان

 رزطهت )ص( طبػخ يؼزًذح 
 5 اساسيات طب بيطري 2

  4 انتاج اغنام وماعز 3

 4 غذاء وتغذية 4 110

 4 انتاج دواجن 5

 3 ساحبات واالت زراعية 6

  3 (1الحاسبات ) 7

  2 حقوق االنسان وديمقراطية 8

  29  انًغًىع 

/ االولىالــمــرحــمــة 
 ربيعيـالــفــصــل ال

 

 

  4 انتاج ماشية لحم 1

  5 صحة حيوان 2

  4 انتاج اسماك 3

  4 تغذية دواجن 4

  4 كيمياء عامة 5

  3 مكننة انتاج حيواني 6

  2 لغة انكميزية 7

  26  انًغًىع 

 انًزحهخ انضبَُخ

 انفصم انخزَفٍ

  5 حيوان فسمجو 1

  4 امراض حيوان 2

  4 تربية وتحسين حيوان 3

  3 محاصيل عمف ومراعي 4

  4 تغذية حيوان 5

  4 حفظ وتصنيع لحوم 6

  3 (2اساسيات الحاسبة ) 7

  2 لغة انكميزية 8

  29  انًغًىع 

 انًزحهخ انضبَُخ

 انفصم انزثُؼٍ

  5 تناسل وتمقيح فسمجو 1

  5 امراض دواجن 2

  4 تربية اسماك 3

  4 تصنيع البان 4

  4 تقنيات مفاقس 5

  2 اقتصاديات انتاج    حيواني 5

  2 المشروع 7

  26  انًغًىع 
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 انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ .13

 . تحسين مهاراتهم النقاشية.1د
 البحثية ونقل الطالب من مرحلة التعليم الى مرحلة التعلم.. رفع مدركاتهم 2د
 . استخدام الطالب المصادر الحديثة والمعاصرة.3د
 .االستفادة من مواقع االنترنيت التي تحتوي على معلومات حديثة تتعلق  باإلنتاج الحيواني .4د
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .14

 . اعتماد شروط القبول المركزي.1
 . معدل القبول في السادس العلمي والمهني / زراعي.2
 للتخصص . طبيا. ان يكون الئق 3
 . الطاقة االستيعابية للقسم.4

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظ .15

 .المكتبة المركزية في العهد1
 .شبكة المعلومات االنترنيت2
 والعالمية.تجارب الجامعات العربية 3
  .المناهج الدراسية الحالية4
 . احتياجات السوق.4
 . التوجيهات المحلية.6
 . الدراسات واالستبيانات.7
 . الندوات وورش العمل التخصصية مع الجهات المستفيدة.8
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 ِخطو ِٙبساد إٌّٙظ

 فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌخبمؼخ ٌٍزم٠ُ١١شعٝ ٚمغ اؽبسح 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

اٌغٕخ / 

 اٌّغزٜٛ
 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس

 أعبعٟ

 أَ اخز١بسٞ

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
اٌّٙبساد اٌخبفخ 

 ثبٌّٛمٛع
 ِٙبساد اٌزفى١ش

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ

اٌّٙبساد األخشٜ ) أٚ( 

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

اٌّشؽٍخ 

االٌٚٝ اٌفقً 

 اٌخش٠فٟ

   √    √   √    √   رخقق١خ انتاج ماشية حميب 1

   √    √   √   √    رخقق١خ اساسيات طب بيطري 2

   √    √   √    √   رخقق١خ انتاج اغنام وماعز 3

  √     √   √    √   رخقق١خ غذاء وتغذية 4

  √    √     √   √   رخقق١خ انتاج دواجن 5

  √    √     √  √    ِغبػذح ساحبات واالت زراعية 6

   √    √     √  √   ِغبػذح (1الحاسبات ) 7

   √    √     √   √  ػبِخ حقوق االنسان وديمقراطية 8

 ِخطو ِٙبساد إٌّٙظ
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 ِخطو ِٙبساد إٌّٙظ

 اٌجشٔبِظ اٌخبمؼخ ٌٍزم٠ُ١١شعٝ ٚمغ اؽبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

اٌغٕخ / 

 اٌّغزٜٛ
 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس

 أعبعٟ

 أَ اخز١بسٞ

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
اٌّٙبساد اٌخبفخ 

 ثبٌّٛمٛع
 ِٙبساد اٌزفى١ش

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ

) أٚ( اٌّٙبساد األخشٜ 

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 اٌؾخقٟٚاٌزطٛس 

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

اٌّشؽٍخ 

االٌٚٝ اٌفقً 

 اٌشث١ؼٟ

   √    √   √    √   رخقق١خ انتاج ماشية لحم 1

   √    √   √   √    رخقق١خ صحة حيوان 2

   √    √   √    √   رخقق١خ انتاج اسماك 3

  √     √   √    √   رخقق١خ تغذية دواجن 4

  √    √     √   √   رخقق١خ كيمياء عامة 5

  √    √     √  √    ِغبػذح حيوانيمكننة انتاج  6

   √    √     √  √   ػبِخ لغة انكميزية 7
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 ِخطو ِٙبساد إٌّٙظ

 ٠شعٝ ٚمغ اؽبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌخبمؼخ ٌٍزم١١ُ

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

اٌغٕخ / 

 اٌّغزٜٛ
 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس

 أعبعٟ

 أَ اخز١بسٞ

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
اٌّٙبساد اٌخبفخ 

 ثبٌّٛمٛع
 ِٙبساد اٌزفى١ش

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ

) أٚ( اٌّٙبساد األخشٜ 

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

اٌّشؽٍخ 

ضب١ٔخ اٌفقً اٌ

 اٌؾش٠فٟ

   √    √   √    √   رخقق١خ فسمجة حيوان 1

   √    √   √   √    رخقق١خ امراض حيوان 2

   √    √   √    √   رخقق١خ تربية وتحسين حيوان 3

  √     √   √    √   رخقق١خ محاصيل عمف ومراعي 4

  √    √     √   √   رخقق١خ تغذية حيوان 5

  √    √     √  √    ِغبػذح وتصنيع لحومحفظ  6

   √    √     √  √   ِغبػذح (2اساسيات الحاسبة ) 7

   √    √     √  √   ػبِخ لغة انكميزية 8 
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 ِخطو ِٙبساد إٌّٙظ

 ٠شعٝ ٚمغ اؽبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌخبمؼخ ٌٍزم١١ُ

 اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِظِخشعبد  

اٌغٕخ / 

 اٌّغزٜٛ
 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس

 أعبعٟ

 أَ اخز١بسٞ

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
اٌّٙبساد اٌخبفخ 

 ثبٌّٛمٛع
 ِٙبساد اٌزفى١ش

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ

) أٚ( اٌّٙبساد األخشٜ 

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

اٌّشؽٍخ 

اٌضب١ٔخ اٌفقً 

 اٌشث١ؼٟ

   √    √   √    √   رخقق١خ فسمجة تناسل وتمقيح 1

   √    √   √   √    رخقق١خ امراض دواجن 2

   √    √   √    √   رخقق١خ تربية اسماك 3

  √     √   √    √   رخقق١خ تصنيع البان 4

  √    √     √   √   رخقق١خ تقنيات مفاقس 5

  √    √     √  √    ِغبػذح اقتصاديات انتاج    حيواني 5

   √    √     √  √   رخقق١خ المشروع 7
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 ّٛرط ٚفف اٌّمشسٔ

 ٚفف اٌّمشس

 

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ؾ١ٛأٟلغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

 sheep and goat production/  أزبط اغٕبَ ِٚبػض اعُ / سِض اٌّمشس .3
 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .4

 اٌفقً اٌخش٠فٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ .5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 60 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  .7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ اٌٝ : أ٘ذاف اٌّمشس .8

 اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  .9
  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ

 -اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ا١ّ٘خ أزبط االغٕبَ ٚاٌّبػض  -أ1

 -اْ ٠غشف اٌطبٌت رق١ٕف االغٕبَ ٚاٌّبػض ػشث١ب ٚػب١ٌّب -أ  2

 -اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أٛاع االغٕبَ ٚاٌّبػض ِؾ١ٍب ٚػشث١ب ٚػب١ٌّب  -أ 3

 ٚاٌّبػض  ٌألغٕبَاْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ إٌّزغبد االعبع١خ  -أ 4
  اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظاأل٘ذاف   -ة 

 – ٌإلٔغبْاالغٕبَ ٚاٌّبػض ثبٌٕغجخ  ثأ١ّ٘خرؼش٠ف اٌطبٌت  - ة1

 –لذسح اٌطبٌت ػٍٝ ِؼشفخ االٔٛاع ٚاالفٕبف اٌغ١ذح راد اٌقفبد اٌّشغٛثخ  -ة 2

 االغٕبَ ٚاٌّبػض إلٔزبطرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ اٌّغزخذِخ  -ة  3
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌؾ١ٛا١ٔخ

 اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍؾمٛي اٌؾ١ٛا١ٔخ فٟ اٌؼشاق 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ. -ط
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ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ ِزٝ ِٚبرا  - 1ط 

 ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .ٚو١ف ٠غت اْ 

 -اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 -اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  - 3ط 

 -االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ   -4ط 

  اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  - 5ط 
 اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

    --2د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 االؼنام لتصنٌؾ العلمٌة األسس
 االؼنام سالالت ، الحقل فً الموجودة االؼنام سالالت
 العراقٌة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 والصوؾ الحلٌب ، اللحم اؼنام سالالت
 قطع ، الخصً ، الترقٌم / لألؼنام الحقلٌة العملٌات

 القرون ازالة ، ٌلالذ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 التناسلٌة األجهزة ، االؼنام فً واالخصاب التناسل
 الصوؾ جز ، التؽطٌس / الموسمٌة الحقلٌة العملٌات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 السٌطرة طرق ، التناسل موسم ، الجنسً البلوغ
 الشٌاع توقٌت على

 ، والماء العلؾ تقدٌم / لٌومٌةا الحقلٌة العملٌات
 الحٌوانات وتداول مسك ، التنظٌؾ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الوالدة وعند قبل النعاج رعاٌة ، والوالدة الحمل فترة
 ، القطٌع حجم ، الساللة اختبار ، القطٌع تأسٌس
 االؼنام شراء موعد

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبدط

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ
 االؼنام فً رالنمو والتطو

 الحظائر أنواع ، ومستلزماتها االؼنام حظائر

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 إنتاج على المؤثرة والعوامل االؼنام فً الحلٌب إنتاج
 الحلٌب

 ئةٌهت ، الموالٌد وزن ، الموالٌد ورعاٌة الرضاعة
 والمشارب المعالؾ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ؽبٌخ دساع١خ  

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ
 الموروفولوجً التشرٌح ، الصوؾ وممٌزات خواص

 كهالال اسباب ، الحمالن كهال

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ
 الصوؾ تدرج ، الصوؾ لٌفة نمو مرحل
 االسنان انواع ، االؼنام فً العمر تقدٌر

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 المملكة فً الموقع ، تصنٌؾ و الماعز منشأ

 الحٌوانٌة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ
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 ػٍّٟ السجالت انواع ، الحقل سجالت

 اٌؾبدٞ ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 العالم فً الماعز سالالت
 المٌكانٌكً ، الٌدوي ، الحلب انواع ، لبالح عملٌة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 الجنسً النضج ، الجنسً البلوغ ، الماعز تناسل

 الماعز لسالالت المظهرٌة الصفات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 الماعز فً والجلود والشعر الحلٌب إنتاج

 الماعز فً الشعر انواع على التعرؾ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ 

اٌشاثغ ػؾش  

 ٚاٌخبِظ ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 والماعز االؼنام فً الوراثً التحسٌن
 المكثؾ واإلنتاج االؼنام صناعة مستقبل

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .11
 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ .رٛف١ش رم١ٕخ  -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس ؽغت اٌؾبعخ  -

 اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

  . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1
 وتربٌتهااساسٌات انتاج االؼنام والماعز 

  زهٌر فخري الجلٌلً  د. د. جالل اٌلٌا القس 
 اسحق عزٌز د. دائب

 . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

 انتاج االؼنام والماعز -1
 د. جالل اٌلٌا القس   د. زهٌر فخري الجلٌلً. 

 انتاج االؼنام والصوؾ  2
 د. مظفر نافع الصائػ        د. نجٌب توفٌق ؼزال

اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ, أ. اٌىزت ٚ 

  (1111اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌاٌمغُ .2

 poultry production/ دواجن إنتاج اعُ / سِض اٌّمشس.3
 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ.4

 اٌفقً اٌخش٠فٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ.5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 61  )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .6

  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف .7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ اٌٝ : أ٘ذاف اٌّمشس.8

 اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 ِخشعبد اٌّمشس ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -9

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 . والمحلٌة العالمٌة الدواجن سالالت أهم تصنٌؾ  -1أ
 رؼش٠ف اٌطٍجخ و١ف١خ اداسح ؽمٛي اٌذٚاعٓ -2أ
 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ   -ة 

 اوغبة اٌطبٌت ِٙبساد رطج١ك اٌطشق اٌؼ١ٍّخ ف١ّب ٠خـ اداسح ؽمٛي اٌذٚاعٓ . – 1ة

 ٔٛػ١خ اٌذٚاعٓ اٌّؾ١ٍخ  .رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ ص٠بدح أزبط ٚرؾغ١ٓ  – 2ة

 اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌالصِخ ألعشاء اٌفؾٛفبد اٌّخزجش٠خ راد اٌؼاللخ ثبٌذٚاعٓ ٚرشث١زٙب . – 3ة
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اػطبء اٌّؾبمشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ ِٓ خالي ؽبؽبد اٌؼشك ٚاٌجبٚسث٠ٕٛذ  ٚص٠بسح ؽمٛي رشث١خ اٌذٚاعٓ .                
 هشائك اٌزم١١ُ      

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 

 اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ.األ٘ذاف  -ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد إٌظش٠خ ثقٛسح ػ١ٍّخ . -1ط

 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌٛه١ٕخ ٌذٜ اٌطبٌت ٌض٠بدح االٔزبط وّب ٚٔٛػبً . -2ط

 غشط ِفَٙٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚاٌطش٠مخ اٌّضٍٝ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؾشائؼ اٌجغ١طخ فٟ اٌّغزّغ اٌّشث١ٓ  ٚاٌّضاسػ١ٓ . -3ط

 خالل١بد ِٕٙخ َ. إٌّٙذط اٌضساػٟ ٌذٜ اٌطٍجخ ٚرٌه ثبرجبع اٌغٍٛن إٌّٟٙ اٌقؾ١ؼ . ر١ّٕخ ا -4ط

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ اٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 -1د

 -2د
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 ثُُخ انًمزر.01
 األطجىع

 

 
 انظبػبد

يخزعبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 انىحذح / انًظبق أو انًىضىعاطى 

طزَمخ 

 انزؼهُى
 طزَمخ انزمُُى

 

 االول

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

صناعة الدواجن فً العراق ، الشركات  همٌةأ
  .البٌض المنتجة لسالالت دجاج اللحم ودجاج العالمٌة

 ،الحٌوي التصنٌؾالدجاج )  تصنٌؾاصل الدجاج، 
 االقتصادي، الجؽرافً (

 انًحبضزح

ودرص 

 ػًهٍ

اطئهخ واعىثخ 

درص ػًهٍ 

 يصغز

 انضبٍَ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 البٌض وتكوٌنوظائؾ التكاثر فً الدواجن 
الهجٌنة  السالالت هما ، الدجاج المحلً العراقً

 المستعملة فً الوقت الحاضر

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 أنمبء االطئهخ 

 انضبنش

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

رمونات هاز التناسلً الذكري واألنثوي والهالج
 .البٌضة نٌعلى تكو وسٌطرتها

 األجهزة لمشاهدةالدواجن  تشرٌحدواجن/  فسلجه
 .المختلفة الداخلٌة

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

االطزًبع وأنمبء 

 االطئهخ 

 انزاثغ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 .ضمًهاز الهفً الج الفسٌولوجٌةاألعمال 
 واألجهزة ومستلزماتهاحقول الدواجن  صٌانة

 ،ها المستخدمة ب

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انخبيض

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

واالصطناعً فً الدجاج المقومات  الطبٌعً التفقٌس
 .للتفقٌس األساسٌة

 وأدامتها، وتشؽٌلها نصبها هل،المنا انواع المعالؾ و
 التدفئة هزةاج ،والتبرٌد التهوٌة اجهزة

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبدص

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

 اختبار فً توفرهامساكن الدواجن ، العناصر الواجب 
 التهوٌة احتٌاج ،حسابات وتصمٌمهاموقع الحقل 

 .واإلضاءة والتبرٌد
متطلبات  ،لٌومٌةا العملٌاتم هطرق الحضانة، وا
 ومشاكل الحضانة

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

درص يصغز 

يُبلشخ رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبثغ

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

معدات الدواجن المختلفة المستعملة فً مساكن 
 .الدواجن

مواصفات  ،تشؽٌلهاانواع المفقسات، اعداد المفقسة، 
 المفقس النموذجً

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

حبنخ دراطُخ  

رًزٍَ ػًهٍ 

 ويغبيُغ ػًم

 انضبيٍ

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

، العوامل  البٌاضالدجاج  تربٌة، نظم  البٌضإنتاج 
فً  المتبعة ، الطرق البٌضالمؤثرة على إنتاج 

 .البٌضحساب إنتاج 
 واألجهزة ومستلزماتهاحقول الدواجن  صٌانة

 بإنتاج التدفئة زةهاج ،والتبرٌد ا،هب المستخدمة
 .لٌومٌة ا الحقلٌة العملٌات ،البٌض

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

اطزًبع وانمبء 

اطئهخ  رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انزبطغ

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

المبرمج المنتج  البٌضأو  البٌولوجً البٌضإنتاج 
 هامٌتهأ و الدجاج الرومً ، البٌاضمن الدجاج 

 . واالقتصادٌة الصحٌة
 طرق ، أنواعها، الدجاج الرومً والبط والوز تربٌة
 فحص الخارجً المظهر ،البٌضفحص  تهاتربٌ

 البٌض تدرٌجالفحص الضوئً ،  ،الداخلٌة المحتوات

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ  

واطزًبع رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم
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 انؼبشز

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

، القواعد  االقتصادٌة مٌةهاألالسمان،  بٌضإنتاج 
 .البٌضالعامة المتبعة فً إنتاج 

ذه هوالصعوبات التً تحول دون تطور  اللحمانتاج 
 ، فرز دجاج انتاج اللحم ةالصناع

 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ 

 يغبيُغ ػًم

 انحبدٌ ػشز

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

فروج اللحم ، العوامل  تربٌةإنتاج اللحم ، نظم 
  .المؤثرة على إنتاج اللحم

الفروج قبل  تحضٌرمجازر الدواجن،  وصٌانة تشؽٌل
 الذبح وبعده

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

يغبيُغ ػًم 

 درص يصغز 

 انضبٍَ ػشز 

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 ٌزهتجإدارة مجازر الدواجن والطرق المتبعة فً 
 فروج اللحم وتسوٌق
، طرق أنواعهاالدجاج الرومً والبط والوز  تربٌة
 هاتربٌت

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

 ويغبيُغ ػًم

 انضبنش ػشز 

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

الوراثً للدواجن، مبادئ عامة فً علم  التحسٌن
، طرق  النوعٌة والصفاتٌة الوراثة ، الصفات الكم

 .  االنتخاب
 التخلص واالستفادة من مخلفات الدواجن

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 إنمبء اطئهخ 

 انزاثغ ػشز 
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 التربٌةوطرق  هالدجاج الرومً أنواع
الدواجن، حسابات  لمشارٌع االقتصادٌةالحسابات 

 الكلفة واالرباح لوجبة فروج اللحم

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 انخبيض ػشز
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 تربٌتهاوطرق  هاالبط ، والوز أنواع تربٌة
 للدواجن النموذجٌةالى احد الحقول  زٌاره

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 انجُُخ انزحزُخ  -0 0
   . انكزت انًمزر انًطهىثخ0

  . انًزاعغ انزئُظُخ ) انًصبدر(2

أ. انكزت و انًزاعغ انزٍ َىصً ثهب ) 

  (1111انًغالد انؼهًُخ, انزمبرَز,
اطاريح االساتذة  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 بذات التخصص 

 ة. انًزاعغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

 .خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع12ٟ

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس ؽغت اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ  -

 . اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ

http://www.google.com/
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ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ.2

 ؼذاء وتؽذٌة  اعُ / سِض اٌّمشس.3

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ.4

 اٌفقً اٌخش٠فٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ.5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 61  )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف .7

ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ اٌٝ : أ٘ذاف اٌّمشس.8

 اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد .9

  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ
 اٌؼٍف١خاٌّٛاد  رشو١تٚئػطبء فىشح ٌٍطبٌت ػٓ  ٚاٌزغز٠خاٌغزاء  رؼش٠ف -1أ

 .ٌزؼش٠ف ثأ١ّ٘خ اٌزغز٠خ ٌٍؾ١ٛاْ ٚث١بْ رشو١ت اٌّٛاد اٌؼٍف١خ ٚاٌّطٍٛثبد اٌّؾذدح ٌىً ؽ١ٛاْ 2أ

 . ص اٌٙنّٟرٛم١ؼ أٔٛاع اٌٙنُ ٚرشو١ت اٌغٙب  -3أ

 ٔمقٗ ٚ اػشاك اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼٕبفش اٌغزائ١خ اٌذاخٍخ فٟ اٌغزاء ٚ أ١ّ٘زٙب ٚٚظ١فخ وً ػٕقش -4أ

 رق١ٕغ االػالف ٚرى٠ٛٓ ػالئك ِزٛاصٔخ ٚالزقبد٠خ. ٚو١ف١خ  ؽغبة االؽز١بعبد اٌغزائ١خ ٌٍؾ١ٛاْ رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف ٠زُ   -5أ

  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ  -ة 

اوغبة اٌطبٌت ِٙبساد رطج١ك اٌطشق اٌؼ١ٍّخ ف١ّب ٠خـ اٌغزاء ٚرغز٠خ اٌؾ١ٛاْ  ثؾ١ش ٠قجؼ لبدساً ػٍٝ رم١ًٍ  – 1ة

 رىٍفخ اٌزغز٠خ ٌىً ؽ١ٛاْ ٚرٌه ثبخز١بس اٌؼالئك إٌّبعجخ .

فبد رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ االػالف اٌشد٠ئخ ٚعؼٍٙب ِف١ذح ٚع١ذح ٌٍؾ١ٛاْ ِٓ خالي االمب – 2ة

 ٚاٌّؼبِالد اٌّخزٍفخ ٌٙب  .

 اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌالصِخ ألعشاء اٌفؾٛفبد اٌّخزجش٠خ راد اٌؼاللخ  ثزغز٠خ اٌؾ١ٛاْ     . – 3ة

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
اػطبء اٌّؾبمشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ ِٓ خالي ؽبؽبد اٌؼشك ٚاٌجبٚسث٠ٕٛذ ٚاٌغال٠ذاد ٚاٌّغب٘ش ٚرغبسة فؾـ 

 ػ١ٕبد اٌغزاء  ٚاعزخذاَ االعٙضح ٚاٌّؼذاد اٌّخزجش٠خ اٌّخزٍفخ.

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ. -ط
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 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد إٌظش٠خ ثقٛسح ػ١ٍّخ . -1ط

 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌٛه١ٕخ ٌذٜ اٌطبٌت ٌض٠بدح االٔزبط وّب ٚٔٛػبً . -2ط

 غشط ِفَٙٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚاٌطش٠مخ اٌّضٍٝ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؾشائؼ اٌجغ١طخ فٟ اٌّغزّغ اٌفالؽ١ٓ ٚاٌّضاسػ١ٓ . -3ط

  ٌضساػٟ ٌذٜ اٌطٍجخ ٚرٌه ثبرجبع اٌغٍٛن إٌّٟٙ اٌقؾ١ؼ .ر١ّٕخ اخالل١بد ِٕٙخ َ.إٌّٙذط ا -4ط

  

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

 ث١ٕخ اٌّمشس.11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اٌّٛمٛعاعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

بالنسبة إلى  التؽذٌة مٌةهأ،  التؽذٌة تعرٌؾ
 .الحٌوانات

 العٌنات، طرق اخذ  المختبرةزة هالتعرؾ على األج
 المختلفة العلفٌةمن المواد 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

+  دراتٌالكربوه) الماء ، العلفٌةالمواد  تركٌب
 + األمالح الفٌتامٌنات+  البروتٌنات+ ونهالد

 .(المعدنٌة
 المجترة للحٌواناتضمً هاز الهالج تشرٌح

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
 أٌمبء االعئٍخ

 اٌضبٌش

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 الحٌواناتفً  الؽذائٌةضم واالمتصاص للمركبات هال
 المعدة ووحٌدةالمجترة 
 وحٌدة للحٌواناتضمً هاز الهالج تشرٌح

 المعدة)الدواجن و األرانب (

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ

 اٌشاثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

  العلفٌةوالمواد  ؾٌتصن
المواللً  تركٌز)  المحالٌل تخفٌؾ عملٌاتإجراء 

 والموالري (

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 مواصفات العالؾ المختلفة 
الرطوبة فً األعالؾ المركزة والخشنة )  تقدٌر

 الخضراء (

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبدط

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 المضافة للعالئق. الؽذائٌة رٌوؼ الؽذائٌةالمكمالت 
 البروتٌن رٌتقد

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
ٔظشٞ   1 اٌغبثغ

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
(  والحٌوانٌة النباتٌة)  الزراعٌةاستخدام المخلفات 

 الحٌوان تؽذٌةفً  والصناعٌة
 البروتٌن تقدٌر

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ؽبٌخ دساع١خ  

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ
ٔظشٞ   1 اٌضبِٓ

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 .الحٌوان تؽدٌةفً  الجٌوالس الدرٌساستخدام 

 ونهالد رٌتقد
اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
اٌمبء اعئٍخ  اٌّؾبمشح  العالئق نٌفً تكو األساسٌةالقواعد ِؼشفٟ ٔظشٞ   1 اٌزبعغ
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ٚدسط  الطاقة تقدٌر ِٚٙبسارٟ ػٍّٟ 3

 ػٍّٟ

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
ٔظشٞ   1 اٌؼبؽش

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 العالئق نٌموازنة العالئق وتكو

 األلٌاؾ رٌتقد
اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

ٔظشٞ   1 اٌؾبدٞ ػؾش

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 .التسمم الؽذائً

 األلٌاؾ رٌتقد
اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش

 
ٔظشٞ   1 اٌضبٟٔ ػؾش

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
فً جسم  رهاٌمن الطاقة ومص الحٌوان احتٌاجدراسة 
 .الحٌوان

 ، وطرق ؼش العلؾ العلفٌةفً المواد  السلٌكا رٌتقد

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

لمواد  الؽذائٌة مةٌالق اسٌوطرق ق الؽذائٌة سٌٌالمقا
 العلؾ
 الؽذائٌة الموازٌنعلى  حسابٌةت  تطبٌقا

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ

 اٌشاثغ ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الؽذائٌة الموازٌن
 الؽذائٌة سٌٌعلى المقا حسابٌة تطبٌقات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 اٌخبِظ ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 ٌةوزن زٌادة)  مةهالم ةٌبعض المصطلحات التؽذو
 الؽذائً،  تحوٌل  كفاءة ضمهمعامل ال

 احد معامل األعالؾ ارةٌز

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 .خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع12ٟ
 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 اٌغبِؼٟ .رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ  -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

 الساندة لكل مقررالمصادر  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل واطارٌح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11
 الكتاب المنهجً   اٌّطٍٛثخ. اٌىزت اٌّمشس 1

 المصادر الساندة لكل مقرر . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل واطارٌح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ.2

 Veterinary Principle/ بٌطري طب أساسٌات اعُ / سِض اٌّمشس.3

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ.4

 اٌفقً اٌخش٠فٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ.5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 75   )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .6

  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف .7

ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ اٌٝ : أ٘ذاف اٌّمشس.8

 اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد .9

  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ
 سفذ اٌطٍجخ ثأعبع١بد اٌقؾخ اٌؼبِخ اٌج١طش٠خ . -1أ

 ٌٍؾ١ٛأبد اٌّشم١خٚاٌؾبٌخ  اٌطج١ؼخاٌزؼشف ػٍٝ اٌؾبٌخ  -2أ

 بٙػالع ١ٗف١و ٚ اٌّشم١خ األِشاك ٚ ِؼشفخ اٌؾبٌخ  أعبع١بداٌطبٌت  ثزؼٍُ  -3أ

 ٛالغ لطبع اٌضشٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ ٠ٍُٚ ثأِشاك اٌؾ١ٛاْ اٌّزٛهٕخ ٚاٌٛافذحث رؼش٠ف اٌطبٌت  -4أ        

  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ  -ة 

اٌّغبّ٘خ فٟ خذِخ اٌّغزّغ ِٓ خالي االعزؾبساد  فٟ ع١ّغ عٛأت اإلٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ِٚغبصس اٌؾ١ٛأبد اٌىج١شح  – 1ة

 ٚاٌذٚاعٓ

 .رطشأ ثبٌؾمً اٌزٟئعشاء اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ ٚ ؽً اٌّؾبوً رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ  – 2ة 

 اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌالصِخ ألعشاء اٌفؾٛفبد اٌّخزجش٠خ راد اٌؼاللخ  ثزغز٠خ اٌؾ١ٛاْ     . – 3ة

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ

 اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمًاٌذسٚط 

 اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌّزبثؼخ ِؾبس٠غ أزبط ِبؽ١خ اٌؾ١ٍت

 هش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ. -ط

ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ ِزٝ ِٚبرا  - 1ط 

 ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ٚؽً اٌّؾبوً .

 -اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 -اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش ٚ االلٕبع  - 3ط 

 -االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  - 4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  -5ط 

  
 إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 (اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثٛمٛػ ٚصمخ فٟ اٌىالَ  )اٌزٛافً اٌٍفظٟ  -د1

 ( Team work -غّٛػخ اٌؼًّ ثضمخ مّٓ ِ )اٌؼًّ اٌغّبػٟ  -د 2

 (عّغ اٌّؼٍِٛبد ثؾىً ِٕٙغٟ ػٍّٟ ٌزأع١ظ اٌؾمبئك ٚاٌّجبدئ ؽالً ٌّؾىٍخ ِؼ١ٕخ )رؾ١ًٍ اٌزؾم١ك  -د 3

 (اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ ٔفغه ثٛمٛػ فٟ اٌىزبثخ )االرقبي اٌىزبثٟ  -د 4

 ث١ٕخ اٌّمشس.11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛعاعُ اٌٛؽذح / 

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .اٌذاخ١ٍخضح اٌغغُ ٙأع

 ١ّخ٘ٚأ اٌخبسع١خ اٌؾ١ٛاْاٌزؼشف ػٍٝ أعضاء عغُ 

 ثؼل إٌّبهك

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .اٌذاخ١ٍخضح اٌغغُ ٙأع

 ػالِبد اٌقؾخ ٚاٌّشك, ؽبٌخ اٌغٍذ ٚاٌؾؼش

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 . اٌذاخ١ٍخضح اٌغغُ ٙأع

 اٌق١ذ١ٌخفٟ  خ٠طش١اٌج األد٠ٚخ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .خقبئقٙب أٔٛاػٙب ,اٌجىزش٠ب

 ٚاٌٍمبؽبد خ٠طش١اٌج خ٠هشق ئػطبء األدٚ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 ., أٔٛاع ٚأعجبة فمش اٌذَظبئفٗ  ٚٚٗ اٌذَ, ِىٛٔبر

 اٌذَ ٚاٌجشاص ٚاٌجٛي اٌؼ١ٕبدهشق عّغ  اٌؼ١ٕبدعّغ 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبدط
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .إٌّبػخ ٚاٌّمبِٚخ

 اٌطج١ؼخ اٌزؼم١ُ: هشق  ١شٙٚاٌزط اٌزؼم١ُ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 

 اٌغبثغ
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .بٙهشق أزمبٌ بٙرق١ٕفاإلِشاك 

ؽمً  – ٚاٌخبسع١خ اٌذاخ١ٍخ اٌطف١ٍ١بد رؾخ١ـهشق 

 + ِخزجش

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ؽبٌخ دساع١خ  

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .اإلِشاك رؾخ١ـ

 اٌجىز١شٞاٌفؾـ  ٌغشك اٌؼ١ٕبد,هشق عّغ 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

رّش٠ٓ اعئٍخ  

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
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 اٌزبعغ
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .خ٠طش١اٌج خ٠اٌذٚاء ٚأٔٛاع األدٚ

 ّخ ,ٙاٌّ اٌؾم١ٍخ اٌؼ١ٍّبد

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .اٌّؼذ٠خػٍٝ اإلِشاك  ٚاٌغ١طشح اٌٛلب٠خ

 اٌؼقت اٌمشٟٔ رخذ٠شلـ اٌمشْٚ ثٛاعطخ 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .بة اٌنشعٙاٌز اٌنشع أٔٛاعبة ٙاٌز

 اٌٛالدح األدٚاد اٌّغزؼٍّخ فٟ اٌٛالدح

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
 

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌطف١ٍ١بد

 اٌٛالدح األدٚاد اٌّغزؼٍّخ فٟ اٌٛالدح

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .اٌغشاؽخ, أٔٛاع اٌغشٚػ

 اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّٛا١ٌذثبألَ  خ٠هشق اٌؼٕب

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌشاثغ ػؾش 
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 . اٌغٕغ١خشِٛٔبد ٙشِٛٔبد, أٔٛاع اٌٙاٌ

 اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّٛا١ٌذثبألَ  خ٠هشق اٌؼٕب

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 اٌخبِظ ػؾش
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 اٌٛالدح, ػغش اٌٛالدح

 خ١ٌٛٛع٠االخزجبساد اٌغش

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 .خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع11ٟ
 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس اعزنبفخ  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .12

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

 المصادر الساندة لكل مقرر . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد أ. 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل واطارٌح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
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 وصف المقرر

 

 

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 ؾ١ٛأٟلغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌ اٌمغُ.2

     انتاج ماشٌة حلٌب Dairy cattle Production    اعُ / سِض اٌّمشس.3

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ.4

 اٌفقً اٌخش٠فٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ.5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 61   )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .6

  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف .7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ اٌٝ : أ٘ذاف اٌّمشس.8

 اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد .9
  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ
 -٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ أزبط ِبؽ١خ اٌؾ١ٍت  -أ 1

 ٓ االٔزبط ٠ِزؼٍُ رقٕف االثمبس ػٍٝ اعبط اٌغالٌخ ٚاٌغشك  -أ 2

 اْ ٠ٛاوت اٌطبٌت ئداسح اثمبس اٌؾ١ٍت فٟ اٌؼقش اٌؾذ٠ش ٚاٌفشق فٟ ثشاِظ االداسح ث١ٓ اٌّبمٟ ٚاٌؾبمش -أ 3

 -اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِغزٍضِبد أزبط ِبؽ١خ اٌؾ١ٍت  -أ 4

 اٌغغشاف١خ اٌّالئّخ ٌٍزشث١خ ِٓ ؽشاسح  إٌّطمخؽغت  ٌألثمبساْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ أؾبء ؽظبئش  -أ 5

 ٚسهٛثخ ٚامبءح ٚر٠ٛٙخ 
  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ  -ة 

 –رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ أزبط ِبؽ١خ اٌؾ١ٍت  -ة 1

 رذس٠ظ اٌطٍجخ ٚرذس٠جُٙ ػٍٝ األعٍٛة اٌؼٍّٟ إلداسح أثمبس اٌؾ١ٍت  -ة  2
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

اػطبء اٌّؾبمشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ ِٓ خالي ؽبؽبد اٌؼشك ٚاٌجبٚسث٠ٕٛذ ٚاٌغال٠ذاد ٚاٌّغب٘ش ٚرغبسة فؾـ ػ١ٕبد 

 خؾج١خ .إٌجبد ٚاعزخذاَ االعٙضح ٚاٌّؼذاد اٌّخزجش٠خ اٌّخزٍفخ ٚاٌظٍخ اٌ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ. -ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد إٌظش٠خ ثقٛسح ػ١ٍّخ . -1ط

 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌٛه١ٕخ ٌذٜ اٌطبٌت ٌض٠بدح االٔزبط وّب ٚٔٛػبً . -2ط

 غشط ِفَٙٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚاٌطش٠مخ اٌّضٍٝ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؾشائؼ اٌجغ١طخ فٟ اٌّغزّغ اٌفالؽ١ٓ ٚاٌّضاسػ١ٓ . -3ط

  ر١ّٕخ اخالل١بد ِٕٙخ َ .إٌّٙذط اٌضساػٟ ٌذٜ اٌطٍجخ ٚرٌه ثبرجبع اٌغٍٛن إٌّٟٙ اٌقؾ١ؼ . -4ط

 ث١ٕخ اٌّمشس.11

 

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

وانخفاض مستوى  زٌادةالعوامل المؤثرة على 
 الحلٌب

 التعرؾ على مكونات حقل األبقار

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ٚاعٛثخ اعئٍخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الحلٌب ماشٌةسالالت 
 المنتجةأجزاء جسم البقرة / والتعرؾ على السالالت 

 للحلٌب

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الحلٌبمن  وإنتاجها ٌة العراقٌةالماش
 .) جداول ( الحٌوانات تحكٌم  

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الحلٌب ماشٌة وتؽذٌة رعاٌة
، مخازن  الوالدة، ؼرؾ العزل ،  ٌةمساكن الماش

 األعالؾ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 أنواع الجاموس العالمً والعراقً
 اإلنتاجٌة الحقلٌةالسجالت 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبدط

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 .فً الجاموس  الحلٌبإنتاج 
،  التؽذٌة،  التنظٌؾ/  الٌومٌة الحقلٌة العملٌات
 االنتاج

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 . الحلٌباإلبل وإنتاج 
 حٌوانات تجفٌؾ،  الترقٌم/  الموسمٌة العملٌات
 الحلٌب

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ؽبٌخ دساع١خ  

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 الضرع فسلجه و تركٌب
 البدوي/ الحلب  الحلبانواع 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 . الحلٌبفً افراز  وأثرها الهرمونات
 المٌكانٌكًانواع الحلب / الحلب 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 التركٌب ناحٌةمن  الحلٌبالعوامل المؤثرة على إنتاج 
 . الكٌمٌاوي
 وأنواعهاالرضاعة 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 . الحلٌب ماشٌةالوراثً لقطعان  التحسٌن
 السرسوبهمٌة وأ الحلٌببدائل 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 
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 ػٍّٟ

 اٌضبٟٔ ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الحلٌب لماشٌةطرق االنتخاب 
الحلب ) شبكة  وعملٌاتالتطور الحاصل بالسالالت 

 المعلومات (

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 
  ٔظشٞ 1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الحلٌب ماشٌةإنشاء مزارع 
 الحلٌب إلنتاجعلى محطة  االطالع

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌشاثغ ػؾش 
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .صحً  حلٌبخزن وإنتاج 
 الحلٌبألحدى محطات جمع  علمٌه زٌارة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 اٌخبِظ ػؾش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .من التلوث  الحلٌب حماٌة 
 مناقشة حول الدرس العملً

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 .خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع11ٟ
 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ .رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ  -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .12

  . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1
 .الزراعة كلٌة،  الحٌوانٌة الثروةإنتاج ماشٌة الحلٌب . قسم 

 الدكتور األستاذ تألٌؾصافحة .  340.  بؽدادجامعة 
 ناطق حمٌد القدسً و جٌأل فكتور إٌلٌا

 المصادر الساندة لكل مقرر . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

ثٙب ) اٌّغالد أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل واطارٌح االساتذة بذات 

 التخصص 

 .www.google.com     Dairy Sci. Jموقع  ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ

http://www.google.com/
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 اٌّمشس ٚفف

 

 المعيد التقني / شطرة  .المؤسسة التعميمية1
  قسم تقنيات االنتاج الحيواني  .القسم العممي / المركز2
 Agriculture Machines & Equipmentsساحبات واالت زراعية  /  .اسم / رمز المقرر3
 تعميم مدمج / حضوري والكتروني .أشكال الحضور المتاحة4
 الفصل الخريفي / المرحمة االولى  .الفصل / السنة5
 ساعة في الفصل نظري وعممي 45   )الكمي( .عدد الساعات الدراسية6
  .تاريخ إعداد ىذا الوصف 7
منح الطالب درجة الدبموم في الجانب النظري والعممي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجو الى .أىداف المقرر: 8

 الساحة العممية .

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد .9

  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ
 رؼ١ٍُ اٌطالة ػٍٝ فُٙ اٌغبؽجخ اٌضساػ١خ ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ اعزخذاِٙب فٟ اٌؾمً . -1أ

 رؼش٠ف اٌطٍجخ اعضاء اٌغبؽجخ اٌشئ١غ١خ ٚا١ّ٘زٙب ٚو١ف١خ ػًّ وً عضء. -2أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاد ٚاالعٙضح فٟ اٌغبؽجخ . -3أ

  اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظاأل٘ذاف   -ة 

 اوغبة اٌطبٌت ِٙبساد ف١بٔخ اٌغبؽجخ . – 1ة

 .االٔزبع١خ اٌؼب١ٌخ رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ فُٙ ػًّ ِٕظِٛبد اٌغبؽجخ ٚرؾذ٠ذ االػطبي ٌٍٛفٛي اٌٝ – 2ة

اػطبء االؽىبَ اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌالصِخ إلعشاء اٌفؾٛفبد اٌؼبِخ راد اٌؼاللخ ثبٌغبؽجخ ٚاٌزشثخ ٚو١ف١خ  – 3ة

 اٌؼ١ٍّخ إٌّبعجخ .

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

اػطبء اٌّؾبمشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ ِٓ خالي ؽبؽبد اٌؼشك ٚاٌجبٚسث٠ٕٛذ ٚاٌغال٠ذاد ٚاٌّغب٘ش ٚرغبسة فؾـ 

 ػ١ٕبد إٌجبد ٚاعزخذاَ االعٙضح ٚاٌّؼذاد اٌّخزجش٠خ اٌّخزٍفخ ٚاٌظٍخ اٌخؾج١خ .

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 
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 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ. -ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد إٌظش٠خ ثقٛسح ػ١ٍّخ . -1ط

 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌٛه١ٕخ ٌذٜ اٌطبٌت ٌض٠بدح االٔزبط وّب ٚٔٛػبً . -2ط

 غشط ِفَٙٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚاٌطش٠مخ اٌّضٍٝ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؾشائؼ اٌجغ١طخ فٟ اٌّغزّغ اٌفالؽ١ٓ ٚاٌّضاسػ١ٓ . -3ط

  ر١ّٕخ اخالل١بد ِٕٙخ َ.إٌّٙذط اٌضساػٟ ٌذٜ اٌطٍجخ ٚرٌه ثبرجبع اٌغٍٛن إٌّٟٙ اٌقؾ١ؼ . -4ط

  

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ - د

 -1د

 -2د

 -3د

 ث١ٕخ اٌّمشس.11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
 ِؼشفٟ

 ِٚٙبسارٟ

 –انةواع السةاحبات  –معرفة اهمٌة المكننة الزراعٌةة 
 السالمة العامة

 أجزائهاأنواع الساحبات والتعرؾ على  مشاهدة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 –دراسة االجزاء الرئٌسٌة للساحبة ووظٌفة كل جزء 
 الحركة اجزاءها ووظٌفتهااجهزة نقل 

 وانواع المنظومات الرئٌسٌةاجزاء المحرك 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 –دراسةةةة منظومةةةات السةةةاحبات ) منظومةةةة الوقةةةود 
االجةةةةزاء االهمٌةةةةة  –منظومةةةةة التبرٌةةةةد (   االنةةةةواع 

 .االعطال والصٌانة  –والفوائد 
 واءهومنظومة ال التبرٌداجزاء منظومة 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 –منظومة تنقٌة الهواء  –دراسة منظومة التزٌت 
اجزاءها ووظٌفتها  –منظومة العادم وكاتم الصوت 

 .اعطالها
 تٌٌاجزاء منظومة التز

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

فائدة كل  –االجزاء  –دراسة المنظومة الكهربائٌة 
 .جزء ووظٌفته وصٌانته

 الساحبة وقٌادةحركة الساحبة  جهاز
 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبدط

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

معرفة اجهزة ووسائل استؽالل القدرة فً الساحبة 
عمود االدارة  –عمود الجر  -الجهاز الهٌدرولٌكً

 ـ بكرة االدارة P.T.Oالخلفً 
 ألجزاء الساحبة الكهربائٌةالمنظومة 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

منظومة  –االجزاء والفوائد  –هٌكل الساحبة دراسة 
 جهاز المسٌر فً الساحبة –الموقفات  –التوجٌه 

 السرع تبدٌل وجهازالفاصل واجزاءه 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ؽبٌخ دساع١خ  

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 –اهمٌة عملٌة الحراثة  –معرفة انواع المحارٌث 
 .صفات الحراثة الجٌدة

 الساحبة ٌادة على ق عملٌة  تدرٌبات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

المحارٌث  –دراسة المحارٌث المطرحٌة القالبة 
صٌانتها   –اجزاءها  –استعمالها  –القرصٌة القالبة 

 .بها الحراثةوطرق 
 ربط األدوات على الساحبة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 –المحارٌث الدورانٌة  –دراسة المحارٌث الحفارة 
 .اجزاءها –استعمالها  –محراث تحت التربة 
 اإلدامةالتعرؾ على أجزاء 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

اجزاءها  –استخدامها  –معرفة معدات تنعٌم التربة 
اهمٌتها  –آالت التسوٌة والتخطٌط وشق القنوات  –
 .استخدامها –

 والتعرؾ على المعدات المستخدمة المحارٌثانواع 
 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 –آلة نثر السماد والبذور  –دراسة الزراعة اآللٌة 
 .تعٌٌرها –انواعها  –اجزاءها 

 الوقاٌةانواع معدات 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 –اجزاءها  –دراسة الباذرة المسمدة فً سطور 
 .التعٌٌر المعملً ) المختبري (  –تعٌٌرها الحقلً 
 فً الحقول التنظٌؾانواع معدات 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌشاثغ ػؾش 

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 –زراعة البطاطا  –دراسة آالت الزراعة فً خطوط 
 .التعٌٌر –االنواع 
استخدام الساحبات فً الحقول )شبكة  مشاهدة

 المعلومات (

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 اٌخبِظ ػؾش

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

اجزاءها الحاصدة  –انواعها  –آالت قطع االعالؾ 
 .المجامٌع الرئٌسٌة للحاصدة –عملها  –المركبة 

واالستفادة فً مجال مناقشة الدرس العملً 
 االختصاص

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 .خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع11ٟ
 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ .رٛف١ش رم١ٕخ  -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .12

 الزراعٌةللساحبات واالت الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

 المصادر الساندة لكل مقرر . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل واطارٌح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
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 ٚفف اٌّمشس

 

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لغُ رم١ٕبد االٔزبط إٌجبرٟ   / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ.2

 Computer Applicationاٌؾبعجخ   /  اعُ / سِض اٌّمشس.3

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ.4

 اٌفقً اٌخش٠فٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ.5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 45   )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .6

  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف .7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ اٌٝ : أ٘ذاف اٌّمشس.8

 اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد .9

  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ
( ٚاٚاِشٖ اٌخبفخ ثبداسح اٌٍّفبد  WINDWS7 رؼ١ٍُ اٌطالة ػٍٝ فُٙ اعضاء اٌؾبعجخ ٚٔظُ اٌزؾغ١ً ) -1أ

 ٚاٌزطج١مبد اٌّخزٍفخ اٌّزٛفشح .

 رؼش٠ف اٌطٍجخ ثجشاِظ اٌؾبعجخ اٌّّٙخ ٚاٌزٟ رغبػذ فٟ سفغ ِغزٜٛ االٔزبط  . -2أ

  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ االعٙضح فٟ ِخزجش اٌؾبعجبد ٚاٌطبثؼبد ٚاٌؾبؽبد ٚغ١ش٘ب. -3أ

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

اػطبء اٌّؾبمشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ ِٓ خالي ؽبؽبد اٌؼشك ٚاٌجبٚسث٠ٕٛذ ٚاٌغال٠ذاد ٚاٌّغب٘ش ٚرغبسة فؾـ 

 ٚاٌّؼذاد اٌّخزجش٠خ اٌّخزٍفخ ٚاٌظٍخ اٌخؾج١خ .ػ١ٕبد إٌجبد ٚاعزخذاَ االعٙضح 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ. -ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد إٌظش٠خ ثقٛسح ػ١ٍّخ . -1ط

 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌٛه١ٕخ ٌذٜ اٌطبٌت ٌض٠بدح االٔزبط وّب ٚٔٛػبً . -2ط

 غشط ِفَٙٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚاٌطش٠مخ اٌّضٍٝ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؾشائؼ اٌجغ١طخ فٟ اٌّغزّغ اٌفالؽ١ٓ ٚاٌّضاسػ١ٓ . -3ط

  ٌضساػٟ ٌذٜ اٌطٍجخ ٚرٌه ثبرجبع اٌغٍٛن إٌّٟٙ اٌقؾ١ؼ .ر١ّٕخ اخالل١بد ِٕٙخ َ.إٌّٙذط ا -4ط
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس.11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 أٚ اٌّٛمٛعاعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 اٌغبدط-االٚي

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ

تعرٌؾ الحاسبة وفوائدها ، أجٌالها ، ربط أجزاء 
الحاسبة ، مكونات الحاسبة المادٌة و وسائل اإلدخال 
واإلخراج فٌها ، البرمجٌات ، وحدة قٌاس الذاكرة ، 

 تعرٌؾ الملفات والمجلدات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌؼبؽش-اٌغبثغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

مزاٌا النظام ، المتطلبات األساسٌة للتشؽٌل ، مكونات 
WINDWS7  األٌقونةنظام التشؽٌل ، مفهوم  ،

الشاشة الرئٌسٌة  DESKTOPأسلوب التعامل مع 
، االستفادة من   STARTلسطح المكتب ، زر

TASKBAR فعالٌات الماوس ، أهمٌة ومكونات ،
شرٌط المهام للدخول إلى البرامج والخروج من 

 النظام وإطفاء الحاسبة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 أٌمبء االعئٍخ 

-اٌؾبدٞ ػؾش

 اٌشاثغ ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

، مفهوم النافذة       MY COMPUTERاٌقونة 
،التعامل مع  ةالرئٌسٌوالتعرؾ على مكوناتها 

االٌقونات ، نسخ الملفات والمجلدات والقص 
 RECYCLE BIN  ،MYواللصق، التعرؾ على 

DOCUMENTS  

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

-اٌخبِظ ػؾش

 اٌضبِٓ ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

خصائص الملفات والمجلدات واألقراص ، تؽٌٌر 
 DESKTOPخلفٌة سطح المكتب 

BACKGROUNDتؽٌٌر ألوان النوافذ ، 
COLOR  حافظ الشاشة ،SCREEN 
SAVER 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

-اٌزبعغ ػؾش

اٌضبٟٔ 

 ٚاٌؼؾشْٚ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

خصائص الماوس ، التعرؾ على لوحة التحكم 
CONTROL PANAL  كٌفٌة حذؾ البرامج،
 PROGRAM ANDالتً تم تنصٌبها من خالل 

FEATURES  التعرؾ على بعض ملحقات ،
ACCESSORIES     ،

 , CALCULATOR ، WORDPADمثل
 PLAYER ٌةوٌدٌالفتشؽٌل الملفات 

WINDOSWS MEDIA 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
ػٍّٟ رّش٠ٓ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

اٌضبٌش 

-ٚاٌؼؾشْٚ

اٌشاثغ 

 ٚاٌؼؾشْٚ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

مفهوم فاٌروس الحاسبة ، دوافع انتشار الفاٌروسات 
، كٌفٌة اإلصابة بالفاٌروس ، أنواع الفاٌروسات 
حسب طبٌعة اإلصابة والضرر ، عالمات إصابة 

اتخاذها الفاٌروس للحاسبة ، االحتٌاطات الواجب 
لتجنب دخول الفاٌروسات للحاسبة ، التعامل مع احد 

 البرامج المضادة للفاٌروسات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 

 

 
ؽبٌخ دساع١خ  اٌّؾبمشح الشبكات وأنواعها ، إشكال الشبكات ،برتوكوالت ِؼشفٟ ٔظشٞ   1اٌخبِظ 
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 سّٔٛرط ٚفف اٌّمش

 

ٚدسط  الشبكات ِٚٙبسارٟ ػٍّٟ 2 ٚاٌؼؾشْٚ

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

اٌغبدط 

 ٚاٌؼؾشْٚ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ
، جدران  واألنترنٌت، االنترنٌت  وتطورهاالنترنٌت 

 النار ، بعض مفاهٌم االنترنٌت االساسٌة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

اٌغبثغ 

 ٚاٌؼؾشْٚ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ

، فتح متصفح االنترنٌت ،  باألنترنٌتاالتصال 
مكونات نافذة متصفح االنترنٌت ، اشرطة االدوات ، 

 اٌقونات المتصفح

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

اٌضبِٓ 

 ٚاٌؼؾشْٚ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 HOMEالوب ، تؽٌٌر صفحة البداٌة  عناوٌن
PAGE  ، اؼالق المتصفح وفصل االنترنٌت ،

 تخزٌن الصفحات المفضلة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

اٌزبعغ 

 ٚاٌؼؾشْٚ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ

محركات البحث ، كٌفٌة البحث عن المعلومات فً 
الشبكة ، نسخ النصوص والصور من المواقع الي 
تطبٌق ، تحمٌل الملفات من االنترنٌت ، التحضٌر 

 للطباعة ، الطباعة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضالصْٛ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

ومزاٌاها ،  E-MAIL ًاإللكترونتعرٌؾ البرٌد 
من محرك البحث  GMAILأنشاء برٌد الكترونً 

، كتابة رساله جدٌدة ، أرفاق  GOOGLEكوكل 
، قراءة  ATTACHMENTالملفات مع الرسائل 
،الرد على الرسائل  INBOXصندوق الرسائل 

REPLAY  الؽٌر  ىالواردة إل الرسائل،تمرٌر
FORWARD  حذؾ الرسائل ، الخروج من ،

  ًإللكتروناالبرٌد 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 .خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع11ٟ
 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 اٌؾشَ اٌغبِؼٟ .رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ  -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .12
 اساسٌات الحاسوب الجزء االول والثانً الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

 المصادر الساندة لكل مقرر اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(. 2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل واطارٌح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
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 ٚفف اٌّمشس

 

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ.2

 ؽمٛق االٔغبْ ٚد٠ّمشاه١خ اعُ / سِض اٌّمشس.3

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ.4

 اٌفقً اٌخش٠فٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ.5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ  31   )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف .7

ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ اٌٝ : أ٘ذاف اٌّمشس.8

 اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد .9
  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ

 رؼ١ٍُ اٌطالة ػٍٝ اُ٘ ؽمٛق اٌّٛاهٓ فٟ اٌّبمٟ ٚاٌؾبمش ٚاٌّغزمجً ٚاُ٘ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رؾىُ رٌه. -1أ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثأُ٘ اٌّٛاص١ك االل١ّ١ٍخ ٚاٌذعبر١ش ٚمّبٔبد اؽزشاَ ٚؽّب٠خ ؽمٛق االٔغبْ ٚاٌمٛاػذ اٌؾشػ١خ ٌٍمبْٔٛ  -2أ

. 
  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ  -ة 

 بة اٌطبٌت ِٙبساد ؽمٛق االٔغبْ ٚو١ف١خ اعشاؤ٘ب  .اوغ – 1ة

 رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبساد اٌزؼبًِ ثّجذأ د٠ّمشاهٟ ٚمّبْ ٚؽمٛق االٔغبْ . – 2ة

 اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌؾمٛق االٔغبْ ٚو١ف١خ اػطبء االؽىبَ اٌؼ١ٍّخ إٌّبعجخ ث١ٓ اٌّزٕبصػ١ٓ. – 3ة
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اػطبء اٌّؾبمشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ ِٓ خالي ؽبؽبد اٌؼشك ٚاٌجبٚسث٠ٕٛذ ٚاٌغال٠ذاد.

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ. -ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد إٌظش٠خ ثقٛسح ػ١ٍّخ . -1ط

 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌٛه١ٕخ ٌذٜ اٌطبٌت ٌض٠بدح االٔزبط وّب ٚٔٛػبً . -2ط

 غشط ِفَٙٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚاٌطش٠مخ اٌّضٍٝ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؾشائؼ اٌجغ١طخ فٟ اٌّغزّغ اٌفالؽ١ٓ ٚاٌّضاسػ١ٓ . -3ط

  ْ ٌذٜ اٌطٍجخ ٚرٌه ثبرجبع اٌغٍٛن إٌّٟٙ اٌقؾ١ؼ .ر١ّٕخ اخالل١بد ِٕٙخ ؽمٛق االٔغب -4ط
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

  -2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس.11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي
 ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

جذور حقوق  –اهدافها  –تعرٌفها  –حقوق االنسان 
حقوق  –االنسان وتطورها فً التارٌخ البشري 
 االنسان فً العصور القدٌمة والمتوسطة 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

 دسط 

 اٌضبٟٔ
 ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

حقوق  –االنسان فً حضارة وادي الرافدٌن حقوق 
دراسة خاصة  –االنسان فً الشرائع السماوٌة 

 لحقوق االنسان فً االسالم

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش

 ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

الحقوق فً  –حقوق االنسان فً العصور الوسطى 
واعالناتها المذاهب والمدارس والنظرٌات والشركات 

حقوق االنسان فً التارٌخ المعاصر  –والدساتٌر 
االعتراؾ الدولً بحقوق االنسان فً  –والحدٌث 

 عصبة االمم المتحدة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ

 ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

االتفاقٌة  –االعتراؾ االقلٌمً بحقوق االنسان 
االتفاقٌة  – 1550االنسان عام االوربٌة لحقوق 

المنظمات ؼٌر الحكومٌة وحقوق  -1565االمرٌكٌة 
 االنسان

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ
 ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

حقوق االنسان  –المنظمات الوطنٌة لحقوق االنسان 
 فً الدساتٌر العراقٌة بٌن النظرٌة والواقع

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبدط
 ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

العالقة بٌن حقوق االنسان والحرٌات العامة فً 
االعالن العالمً لحقوق االنسان والمواثٌق االقلٌمٌة 

 والدساتٌر الوطنٌة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ
 ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 -حقوق االنسان الضرورٌة وحقوق االنسان الجماعٌة
حقوق االنسان االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

 وحقوق االنسان المدنٌة والسٌاسٌة 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ؽبٌخ دساع١خ  

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ

 ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 –الحقائق فً التنمٌة  –حقوق االنسان الحدٌثة 
الحق  –الحق فً التضامن  –البٌئة النظٌفة الحق فً 
ضمانات احترام وحماٌة حقوق االنسان -فً الدٌن

الضمانات فً الدستور  –على الصعٌد الوطنً 
 الضمانات فً مبدأ سٌادة القانون –والقوانٌن 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ

 ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

فً حرٌة  –الضمانات فً الرقابة الدستورٌة 
 ضمانات احترام حقوق –الصحافة والراي العم 

دور االمم المتحدة فً  –االنسان على الصعٌد الدولً 
 توفٌر الضمانات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌؼبؽش

 ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

واالتحاد االوربً واالتحاد دور الجامعة العربٌة 
االفرٌقً ومنظمة اسٌان فً احترام وحماٌة حقوق 

اصل الحقوق  –النظرٌة العامة للحرٌات -االنسان
 والحرٌات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش

 ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 –الطبٌعة الوظٌفٌة لمفهوم الحرٌات العامة 
االعتبارات  –االعتبارات الفلسفٌة للحق الوظٌفً 

 البنٌوٌة واالقتصادٌة 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 

 
اعزّبع دسط اٌّؾبمشح تنظٌم الحرٌات  –القاعدة الشرعٌة لدولة القانون ِؼشفٟ  ٔظشٞ   2 اٌضبٟٔ ػؾش 
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ٚدسط  العامة من قبل السلطات العامة  ِٚٙبسارٟ

 ػٍّٟ

 ِقغش

 اٌضبٌش ػؾش 

 ٔظشٞ   2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

الطعن القضائً  –التقاضً او التظلم ؼٌر القضائً 
 تحدٌد مسؤولٌة الدولة عن اعمالها الشرعٌة –

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌشاثغ ػؾش 

 ٔظشٞ   2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 –اثر ازدواجٌة القضاء على الحرٌات العامة 
 –المساواة  –الحرٌات العامة فً الفقه االداري 

 تطورها التارٌخً

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌخبِظ ػؾش

 ٔظشٞ   2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

المساواة بٌن  –التطور الحدٌث لفكرة المساواة 
حسب معتقداتهم المساواة بٌن االفراد  –الجنسٌن 
 وعنصرهم

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ 

 .خطخ رطىَز انًمزر انذراط00ٍ
 رمذَى ايكبَُخ انذػى االكبدًٍَ فٍ رُظُى انشَبراد انًُذاَُخ . -

 رىفُز انجُئخ انصفُخ انًالئًخ وانزٍ رًكٍ انزذرَظٍ يٍ رُىَغ اطززارُغُبد انزؼهُى . -

 انحزو انغبيؼٍ .رىفُز رمُُخ انًؼهىيبد فٍ يكزجخ  -

اطزضبفخ خجزاء يٍ خبرط انًؼهذ , او يٍ ثُئخ انؼًم انزٍ َؼذوٌ يٍ اعههب نالطزفبدح يٍ خجزارهى فٍ  -

 رطىَز انًمزر حظت انحبعخ انفؼهُخ نظىق انؼًم .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .12
 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

 المصادر الساندة لكل مقرر . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل واطارٌح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
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 ٚفف اٌّمشس

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 Production  Meat Cattle  أزبط ِبؽ١خ ٌؾُ

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

 اٌفقً / اٌغٕخ -5
 اٌفقً اٌشث١ؼٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ 

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6

  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9
  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ

 ٚاإلٔزبع١خ اٌّظٙش٠خ ٚففبرٙبُ اٌغالالد إٌّزغخ ٌٍؾُ ٘اٌزؼشف ػٍٝ ا  -أ1

 -اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِقبدس أزبط اٌٍؾَٛ اٌؾّشاء.  -أ  2 

 -اٌٍؾَٛ اٌؾّشاء.  إلٔزبطاْ ٠ىْٛ لبدس ػٍٝ فُٙ اال١ّ٘خ االلزقبد٠خ ٚاٌزغز٠ٚخ  -أ  3

 -اْ ٠زّىٓ ِٓ ِؼشفخ و١ف١خ اعزضّبس اٌىفبءح االٔزبع١خ ٌؾ١ٛاْ اٌٍؾُ.  -أ3

 -اْ ٠زؼشف ػٍٝ ٔغجخ اٌزقبفٟ ٠ٚزؼشف ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػ١ٍٙب.  -أ 4

 اْ ٠ىْٛ ٍِّب ثبٌطشق اٌّزجؼخ ٌٕمً ٚرغ٠ٛك اٌؾ١ٛأبد ٚاٌزثبئؼ . -أ 5
  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ  -ة 

 –اٌطبٌت ثّقبدس أزبط اٌٍؾَٛ اٌؾّشاء. رؼش٠ف  1ة 

 –لذسح اٌطبٌت ٌفُٙ و١ف١خ اٌٛفٛي اٌٝ افنً اعزضّبس ٌٍىفبءح االٔزبع١خ ٌؾ١ٛاْ اٌٍؾُ.  2ة 

 اْ ٠زؼشف اٌطالة اٌٝ افنً هش٠مخ ٌٕمً ٚرغ٠ٛك اٌؾ١ٛأبد ٚاٌزثبئؼ فٟ اٌظشٚف اٌّخزٍفخ.  3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 ش٠مخ اٌّؾبمشحه

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌؾ١ٛا١ٔخ

 اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍؾمٛي اٌؾ١ٛا١ٔخ فٟ اٌؼشاق 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
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 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ. -ط

 

ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ ِزٝ  - 1ط 

 ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .

 -اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 -اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  - 3ط 

 -االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ   -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ   - 5ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 واقع أنتاج اللحوم فً الوطن العربً والعالم
على األجزاء المنتجة للحم فً جسم  حقلٌاالتعرؾ 
 الحٌوان

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ٚاعٛثخ اعئٍخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

االنتاج ،  ٌادةإنتاج اللحوم فً العراق ، وسائل ز
 مشاكل أنتاج اللحوم

اللحم  حٌواناتفً حقول  الحقلٌةالمستلزمات 
 الموازٌنوالمساكن ، االدوات ، 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 –المنتجة للحوم األبقار  المزرعة  حٌوانات تصنٌؾ
 الجمال –الجاموس 
 : ترقٌم اللحم  حٌواناتفً حقول  الحقلٌة العملٌات
،  الذكور خصب عملٌةالقرون ،  أزاله،  الحٌوانات

، وزن طهٌرالت عملٌةالرش ،  عملٌةاالظافر ،  تقلٌم
 الحٌوانات وترقٌد مسك عملٌة،  الحٌوانات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

االعزّبع ٚأٌمبء  ػٍّٟ

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

، الصفات  المظهرٌةسالالت ابقار اللحم ، الصفات 
 اإلنتاجٌة
 وشراءهااللحم  حٌوانات اختٌار

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 انتاج اللحم من الجاموس ، الجاموس فً العراق

 التسمٌنم طرق هأ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبدط

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ
 انتاج اللحم من الجمال ) االبل (

 القطٌع تأسسمراحل 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ِٚغب١ِغ ػٍّٟ 

 ػًّ

 اٌغبثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 –النمو  نظرٌة –اللحم  حٌواناتالنمو والتطور فً 
 منحنى النمو

 اللحم حٌواناتفً  االقتصادٌةالصفات 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ؽبٌخ دساع١خ  

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ
اعزّبع ٚاٌمبء اٌّؾبمشح  اللحم حٌواناتالتناسل والخصب فً ِؼشفٟ ٔظشٞ   1 اٌضبِٓ



  
 36اٌقفؾخ 

 
  

 

 

 الحٌوانات/ طرق ذبح  الحٌواناتذبح  ِٚٙبسارٟ ػٍّٟ 3
 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 لحٌوانات الؽذائٌة االحتٌاجاتاللحم ،  حٌوانات تؽذٌة
 اإلنتاجٌة االحتٌاجاتاللحم ، العلؾ المركز االخضر ،

 التسمٌن، أنواع العالئق وطرق 
 ، نسب التشافً التصاقًحسابات الذبائح / نسب 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 اللحم لحٌوانات واإلنتاجٌة االقتصادٌةدراسة الصفات 

 أنواعهااللحم /  لحٌوانات الحقلٌةالسجالت 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

ببعض  ومقارنتهاللحوم الحمراء  الؽذائٌة مةٌالق
 األخرى البشرٌة األؼدٌة
 الذبائح تقطٌع عملٌةفً  العلمٌةاالسس 

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 وانٌجسم الح تركٌب

 اً ٌاللحوم حقل إلنتاج االقتصادٌةالحسابات 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 علمٌةبسفرة  امٌالق

 فحص الذبائح عملٌة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌشاثغ ػؾش  

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

فحص اللحوم فً المجزرة  لعملٌة العملٌةاألسس 
 لكهوالمختبر وعند المست

 التً تجري على اللحوم المختبرٌةالفحوصات 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 اٌخبِظ ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 العراق مستقبل انتاج اللحوم فً
 علمٌة ارةٌز
 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 خطخ رطىَز انًمزر انذراطٍ -00
 رمذَى ايكبَُخ انذػى االكبدًٍَ فٍ رُظُى انشَبراد انًُذاَُخ . -

 رىفُز انجُئخ انصفُخ انًالئًخ وانزٍ رًكٍ انزذرَظٍ يٍ رُىَغ اطززارُغُبد انزؼهُى . -

 يكزجخ انحزو انغبيؼٍ .رىفُز رمُُخ انًؼهىيبد فٍ  -

اطزضبفخ خجزاء يٍ خبرط انًؼهذ , او يٍ ثُئخ انؼًم انزٍ َؼذوٌ يٍ اعههب نالطزفبدح يٍ خجزارهى فٍ  -

 رطىَز انًمزر حظت انحبعخ انفؼهُخ نظىق انؼًم .

 انجُُخ انزحزُخ  -02

   . انكزت انًمزر انًطهىثخ0

 لكل مقررالمصادر الساندة  1 . انًزاعغ انزئُظُخ ) انًصبدر(2

أ. انكزت و انًزاعغ انزٍ َىصً ثهب ) 

  (1111انًغالد انؼهًُخ, انزمبرَز,
اطاريح االساتذة  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 بذات التخصص 

 ة. انًزاعغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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 ٚفف اٌّمشس

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 Animal Healthاٌؾ١ٛاْ/ فؾخ 

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

 اٌفقً اٌشث١ؼٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 75 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ
 اٌؾ١ٛأبدفٟ ؽظبئش  اٌج١ئ١خاٌظشٚف اْ ٠زؼشف  -أ1

 اٌٍّٛصبد  ٌٍٙٛاء اٚ ا١ٌّبٖ  اْ ٠غشف اٌطبٌت -أ  2

 ِٚغججبرٙب ػٓ هش٠ك اٌّبء اٌّزٕبٚي  و١ف١خ أزمبي االِشاك اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  -أ 3

 

  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ  -ة 

 ٚ أْ ٠زؼٍُ أعٍٛة اٌزغش٠ت ٚ اٌشغجخ ثأداء اٌزغبسة  رؾغ١ٓ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌّالؽظخ- - ة1

 اٌؾ١ٛأبد  ػذادأض٠بدح ٌ أزؾبس االِشاك ِزّبعه ٚ رغٕت فؾٟ رؼٍُ و١ف١خ أؾبء ٔظبَ  -ة 2

 ٌزؾغ١ٓ فؾخ ٚث١ئخ اٌؾ١ٛاْرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ اٌّغزخذِخ  -ة  3

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚاٌزٛم١ؼاٌؾشػ 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌؾ١ٛا١ٔخ
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 اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍؾمٛي اٌؾ١ٛا١ٔخ فٟ اٌؼشاق 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ. -ط

 

ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ ِزٝ  - 1ط 

 ثؾىً ِؼمٛي . ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش

 -اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 -اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  - 3ط 

 -االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ   -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ   - 5ط 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي

ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

واء ، ملوثات هلمكونات ال الصحٌة األهمٌةواء ،هال
 .وأهمٌتها الصحٌة الحٌوانٌةواء داخل المساكن هال

التلوث  قٌاسفً الحظائر ، طرق  2coؼاز  تقدٌر
 اإلطباق المفتوحة طرٌقةواء : هفً ال المكروبً

 الفوارة الكرٌات طرٌقة ،

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ

ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الرذاذ عدوى ، اإلمراض مسببات نقل فً واءهدور ال
 لسرعة الصحٌة ٌةمهواأل الؽبار عدوى ،
 .والشمس والضوء واءهال

 –الرطوبة المطلقة ب  -الرطوبة : أ تقدٌرطرق 
 النسبٌةالرطوبة 

 والجاؾ الرطب المستودع ذو هجرومترماسون -١
 دلٌل -٤مخطط الرطوبة  -٣ئر الدا هجرومترال -٢

 اإلزاحة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش

ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 التهوٌةواء ، طرق هواء وحجم اله، تبادل ال التهوٌة
 .الحٌوانٌةفً المساكن 

الطرق  -ب محركات -واء أهسرعة ال قٌاسطرق 
 فً هواء المبنى CO2 مباشرة بواسطة الؽٌر

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ
ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 المٌاهاالمطار ، مٌاه  :  المٌاهالماء ، مصادر 
 . الجوفٌة والمٌاه، البحار  السطحٌة

 الصناعٌة ةٌطرق التهو

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
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 اٌخبِظ

ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

الشرب ،  اهٌفً م توفرهاالواجب  الصحٌةالشروط 
 .الحٌواناتسقً 
 المحلً الفحص:  نقاوتهاللحكم على  المٌاهفحص 
ومن  الحنفٌةمن  العٌناتاخذ  ةٌفٌ، ك المٌاه لمصدر
 السطحٌة المٌاه ومن اآلبار

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبدط

ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 المكروباتدور الماء فً نقل مسببات اإلمراض ، 
 ، السموم الحٌوانٌة الطفٌلٌات،  المرضٌة

 . ةٌاوٌمٌالك
، المواد  نًٌدروجٌ: األس الهالكٌماويالفحص 
 داتٌ، النترات ، الكلور األمونٌا،  العضوٌة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ

ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 الطبٌعٌة ٌةالتنق ، اهالشرب ، الؽرض من اهٌم تنقٌة
 والمسحوق ، إضافة الكلور للمٌاه واالصطناعٌة

 .البوتاسٌوم وبرمنؽناتالقاصر 
 الشرب اهٌلم والبكترٌولوجً ًالمكر سكوبالفحص 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ؽبٌخ دساع١خ  

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ

ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

، موقع المبنى ، اإلنشاءات ،  الحٌواناتحظائر 
 .السقؾ ، العزل الحراري

فً  الرئٌسٌة، المواد  الحٌوانٌةإنشاءات المبانً 
 والسقؾ ، العزل الحراري واألرضٌةالجدران 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

الفضالت والسوائل من الحظائر ، مستودع  تصرٌؾ
 .والمصائد التصرٌؾ أنابٌبالروث السائل ، 

 والطٌور بالحٌواناتالخاصة  البٌطرٌةالشروط 
 ومنتجاتهاالمستوردة 

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 

 اٌؼبؽش

ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 .للتخلص من الفضالت فً الحظائر الصحٌةالطرق 

 المستخدمة فً الحقل ةٌاوٌمٌالك المطهرات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش

ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

، المواصفات العامة ،  الحلٌب لماشٌةنظم الحظائر 
 اإلضاءة ، لهالسقؾ والجدران ، المعا لؾ والمنا

 . ، مخازن العل ةٌوهوالت
 الحٌواناتحظائر  رٌأسلوب تطه

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 

ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

: المحلب المتنقل ، المحلب  أنواعهاالمحالب ، 
 .الثابت

،  الحٌوان صحة فً واستخداماتها الحشرٌة المبٌدات
 اختٌار عند مراعاتهاالمواصفات العامة الواجب 

 الحشري دٌالمب

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 

ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

،  ةٌالمواصفات العامة للمحالب : الضوء ، التهو
 .السقؾ ، المدخل ، فتحات األبواب

 التؽطٌس،  الحشرٌة المبٌداتطرق استخدام 
 التؽطٌسوالمؽاطس ،مخاطر 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌشاثغ ػؾش  

ٔظشٞ   2

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 األرضٌاتفً المسارح ،  الحٌواناتالمسارح ، صحة 
 .المضلعة

مقاومة القراد ، طرق مقاومة القراد فً المراعً 
 الحٌوانٌةوفً المساكن  الحٌوانوعلى 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 ػٍّٟرّش٠ٓ 

 ؾشػاٌخبِظ 

ٔظشٞ   2

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

، نظم حظائر العجول ، حظائر  البٌئةحظائر العجول ، 
 .وحظائر األؼنام التسمٌن ماشٌةالطالئق ، حظائر 

وفً الحظائر ، التسمم  الحٌوانمقاومة الجرب على 
 ، المذٌبات،  النفطٌة الزٌوت،  الحشرٌة بالمبٌدات
 الزرنٌخٌة،المركبات  ريٌالج والكبرٌت الكبرٌت

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -11

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ .رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد  -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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 وصف المقرر

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 أزبط اعّبن 

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

 اٌفقً اٌشث١ؼٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 60 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9
 -أ األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 -اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ ِجبدئ األعّبن ٠زؼشف  1أ 
 -٠زؼٍُ رق١ٕف األعّبن  2أ 
 -٠زؼشف ػٍٝ األعضاء اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٌألعّبن  3أ 
 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼٍَٛ اٌّزخققخ ثذساعخ األعّبن 4أ 

 -ة األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس. 

 -رؼشف اٌطبٌت ثّفَٙٛ ِجبدٞ األعّبن  -1ة 

 -ػٍٝ ر١ّض األعّبن ٚأِبوٓ رٛاعذ٘ب فٟ اٌج١ئبد اٌّبئ١خ لذسح اٌطبٌت  - 2ة 

 -اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ دساعخ غزاء األعّبن ٚرمذ٠ش ػّش٘ب ٚرؾذ٠ذ فزشح رىبصش٘ب  -3ة 

 لذسح اٌطبٌت ػٍٝ ر١١ّض ثؼل األعّبن اٌؼشال١خ -4ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌؾ١ٛا١ٔخ

 اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍؾمٛي اٌؾ١ٛا١ٔخ فٟ اٌؼشاق 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 



  
 42اٌقفؾخ 

 
  

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 -األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط 

 -ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  -1ط 

 ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .

 -اٌّالؽظخ ٚاالدسان  -2ط 

 -اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  -3ط 

 -االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ 5 -ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

 االٚي
 ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

همٌة أ–علم دراسة األسماك  -مقدمة عن إنتاج األسماك
 .  األسماك ممٌزات –األسماك 
 أجزاء الجسم –الخارجً للسمكة  المظهردراسة 

اٌّؾبمشح 

 ػٍّٟٚدسط 

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ

   ٔظشٞ 1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 الفتحات الجسم شكل لألسماك الخارجً المظهر
 .،الزعانؾ ،الحراشؾ الجسمٌة

الخط  –الخط الجانبً -الحراشؾ–دراسة الزعانؾ 
 أنواع الزعانؾ القٌاسًالطول  –الطولً 

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ
 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش

   ٔظشٞ 1

ِؼشفٟ  ػ3ٍّٟ

 ِٚٙبسارٟ

 ، ضمًالهلألسماك ، التنفسً ،  الداخلٌة التراكٌب
 .البولً ازوالجه الحس أعضاء الدوران، ، التناسلً
از هالج الهضمًاز هاألسماك ،التعرؾ على الج تشرٌح

 از تناسلًهالتنفسً الج

اٌّؾبمشح 

االعزّبع ٚأٌمبء  ٚدسط ػٍّٟ

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ
   ٔظشٞ 1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 . العصبً الجهاز ، لألسماك االزموزي والتنظٌم اإلفراز
 جهاز) هاعمل وطرٌقة المختبرٌة هزةالتعرؾ على األج

 ( وؼٌرها CO2 قٌاساز هج،  pH  قٌاس

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ

   ٔظشٞ 1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

الوزن ،  قٌاساتالطول ، قٌاساتاألسماك ) تصنٌؾ
 . األسماكتصنٌؾ الوسائل المستخدمة فً 

 وقٌاسار والجداول هاألن اهٌممن  عٌناتجمع 
،  الشفافٌة  الملوحة pH  الذائب و األوكسجٌن)

 ودرجة الملوحة (

اٌّؾبمشح 

رّش٠ٓ ػٍّٟ  ٚدسط ػٍّٟ

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبدط

   ٔظشٞ 1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

مة هالم العراقٌةلبعض األسماك  التصنٌفٌةالصفات 
 . والشائعة

 

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ

 

   ٔظشٞ 1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

الطول  ببنالعمر فً األسماك ، العالقة  تقدٌرطرق 
 . والوزن فً األسماك

النباتٌة والحٌوانٌة فحص نماذج جمع وفحص الهائمات 
 من الهائمات من بٌئات مائٌة  مختلفة

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ
 ؽبٌخ دساع١خ 

رّش٠ٓ ػٍّٟ  

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ

  ٔظشٞ  1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

العوامل المؤثرة على  –التكاثر  تاستراتٌجٌا –التكاثر 
 التماٌز التكاثر (أنظمة وخارجٌة داخلٌةالتكاثر )

 .الجنسٌةالجنسً واالختالفات 

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 
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 ػًّ أعشاش التكثٌر ،أنواعها واستخدامها

 

 اٌزبعغ

   ٔظشٞ 1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

التً تؤثر على  ةٌائٌمٌوكٌزٌ، العوامل الفٌةالمائ البٌئة
 .األسماك  حٌاهنمو و

الخصوبة ) المطلقة ، النسبٌة ( دالة  فحص وقٌاس
 التناسل

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ
 
 

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش

   ٔظشٞ 1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

جرة ه، التؽذٌةجرة هجرة التكاثر ،هجرة األسماك )ه
 .( التشتٌة

 أفالم علمٌة عن البٌئة المائٌة

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ
اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

اٌؾبدٞ 

 ػؾش

  ٔظشٞ  1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 مرحلة) الؽذائً رمه،ال والحٌوانٌة ٌةالنبات ائماتهال
،مرحلة  الموت مرحلة الكهاالست مرحلة اإلنتاج

 .االستعادة(
التعرؾ على األسماك العراقٌة وتطبٌق بعض الوسائل 

 المستخدمة فً تصنٌؾ األسماك

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ
ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 
 3ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 . ( دالة التناسلالنسبٌةالخصوبة )المطلقة، 

 عمل خرائط للمسطحات المائٌة فً العراق
اٌّؾبمشح 

 ػٍّٟ ٚدسط 

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 

 3ٔظشٞ   1
 ػٍّٟ

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 ٌة.المائ األحٌاءعلى  تأثٌرهومصادره  هالتلوث أنواع
التعرؾ على أنواع وسائل الصً ) الشباك ، الفخاخ ، 

 (٠٠٠٠القصبة 

اٌّؾبمشح 

 ئٌمبء اعئٍخ  ٚدسط ػٍّٟ

 اٌشاثغ ػؾش  

 3ٔظشٞ   1
ِؼشفٟ  ػٍّٟ

 ِٚٙبسارٟ

،  البحٌراتار ، هفً العراق ، األن ٌةالموارد المائ
 .وار البحارهاال

واالطالع على  السمكٌةإلى احد المزارع  زٌارة 
 مكوناتها

اٌّؾبمشح 

ئٌمبء اعئٍخ  ٚدسط ػٍّٟ

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

اٌخبِظ 

 ؾشػ

 3ٔظشٞ   1
 ػٍّٟ

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الداخلٌة . المٌاه إنتاجٌة ٌنطرق تحس
 تحسنهاودراسة طرق المائٌة ألحد المسطحات  رةٌاز

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -11
 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 
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 وصف المقرر

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
  رغز٠خ دٚاعٓ 

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

 اٌفقً اٌشث١ؼٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 60 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -أ األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 -اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ رغز٠خ اٌط١ٛس اٌذاعٕخ  - 1أ 

 -اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت ِىٛٔبد ػالئك اٌذٚاعٓ .  - 2أ 

 -اعزخذاَ اٌجشاِظ اٌؾذ٠ضخ فٟ رى٠ٛٓ اٌؼالئك .  - 3أ 

 االص١ٕٓ . اٌزغز٠خ ث١ٓ  ِغزٍضِبداٌذعبط اٌج١بك ٚفشٚط اٌٍؾُ ٚاٌفشق فٟ  اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اداسح رغز٠خ - 4أ 

 اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ أؾبء ِؼبًِ اٌؼٍف . - 5أ 
 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس.   -ة

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ رغز٠خ اٌذٚاعٓ  - 1ة 

 لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ثشاِظ اٌزغز٠خ .  - 2ة 

 رؼش٠ف اٌطٍجخ ػًّ ِؼبًِ اٌؼٍف . - 3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ

 اٌذٚاعٓاٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ ؽمٛي 

 فٟ اٌؼشاق  اٌذٚاعٌٓؾمٛي اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ
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 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 -األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط 

 -ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  -1ط 

 ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .

 -اٌّالؽظخ ٚاالدسان  -2ط 

 -اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  -3ط 

 -االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ 5 -ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اٌّٛمٛع اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

التً  األساسٌة  الؽذائٌة، العناصر تؽذٌةوم الهمف
 .. ووظائفها الطٌور تحتاجها
الدواجن  تؽذٌةالمستخدمة فً  العلفٌةالمواد  طبٌعة

 استخدامها، محددات  مواصفاتها
 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ٚاعٛثخ اعئٍخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

ضم ه،  ةللطاق الرئٌسٌةوم الطاقة ، المصادر همف
 .. والكربوهٌدراتون هوامتصاص الد

 العلفٌة المواد تصنٌؾ
 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

الطاقة وكثافة العلؾ ، العوامل المؤثرة  بٌنالعالقة 
 ٌادة وز الطاقة ، اعراض نقص احتٌاجاتعلى 

 .. الطاقة فً عالئق الدواجن
للطاقة ) الفروج اللحم  الؽذائٌة االحتٌاجاتحساب 

 ( البٌاضوالدجاج 
 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

االعزّبع ٚأٌمبء  ػٍّٟ

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

من الطاقة  البراضفروج اللحم والدجاج  احتٌاجات
 .. العمر المختلفة مراحل خالل

حساب االحتٌاجات الؽذائٌة للطاقة ) الفروج اللحم 
 والدجاج البٌاض (

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

مٌنٌة واألحماض اال البروتٌنالدواجن من  احتٌاجات
عالئق  فً البروتٌن ادةٌإعراض نقص وز األساسٌة
 .. الدواجن

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
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الدواجن من الطاقة وحساب  احتٌاجات تطبٌقٌةأمثلة 
 األساس الصافٌةالطاقة 

 

 اٌغبدط

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 البروتٌنالدواجن من  احتٌاجاتالعوامل المؤثرة على 
.. 

لفروج اللحم  البروتٌنمن  الؽذائٌة االحتٌاجات حساب
 لحساب تطبٌقٌة،أمثلة  البٌاضوالدجاج 
 البروتٌنمن  لٌومٌة الدجاج ا احتٌاجات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 .. البروتٌنالى  الطاقةنسبة 
بٌنهما ، والعالقة  للبروتٌن الهضمٌةحسابات النسبة 

المتبقً  البروتٌن، للبروتٌن الهضمٌةالنسبة  بٌن و
 لقٌمة ، ا للبروتٌن البٌولوجٌة القٌمة فً الجسم ، 

النسبة  نٌوب همانٌب والعالقة للبروتٌن الصافٌة
 ةهضمٌال

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ؽبٌخ دساع١خ 

رّش٠ٓ ػٍّٟ  

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 

 

 اٌضبِٓ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

والعناصر  الفٌتامٌناتمن  الؽذائٌة االحتٌاجات
 .. هاٌوالعوامل المؤثرة عل ةٌالالعضو

ونسبة  للطٌورالؽذائً  التحوٌلحساب كفاءة 
 التصافً

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

فً عالئق  الؽذائٌة وؼبر الؽذائٌةاإلضافات 
 ..الدواجن

 
 –للدجاج الرمً  والبروتٌنالطاقة  احتٌاجاتحساب 
 تطبٌقٌةامثلة 

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

القشرة ،  نوعٌة،  البٌضة بنوعٌة التؽذٌةعالقة 
،  للبٌض الؽذائٌة القٌمة ،  البٌضة بٌاض نوعٌة
وحجم وانتاج  ٌةالتؽذ ، هالصفار ولون نوعٌة
 ..البٌض

لفٌة المواد الع اختٌار –وخلط عالئق الدواجن كوٌن ت
 العلٌقةفً  الؽذائٌة مستوى العناصر تحدٌد،  األولٌة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

اٌمبء اعئٍخ  ػٍّٟ

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

الؽذائً للدواجن ، الطرق المستخدمة فً  التقنٌن
 ..العلؾ . أشكال العلؾ المقدم للدواجن تقنٌن

سرعة النمو ، الطرق  لقٌاس تطبٌقٌةحسابات 
 سرعة النمو للدجاج قٌاسالمستعملة فً 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الؽذائٌة االحتٌاجات –وعالئق الدجاج الرومً  تؽذٌة
 .. التربٌةخالل فترة 

 الدواجن من العلؾ احتٌاجاتحساب 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

    ، المستخدمة فً عالئق الدواجن التقلٌدٌةاالعالؾ 
 .. (العلفٌة) البدائل 

 ٌفٌة وك للطٌورالتعرؾ على أعراض النقص الؽذائً 
 جودة العلؾ وخلوه منتقٌٌم  ، معالجتها
 هووسائل خزن والفطرٌات السموم

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ئٌمبء اعئٍخ  ػٍّٟ

 اٌشاثغ ػؾش  

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

االعالؾ التقلٌدٌة ، المستخدمة فً عالئق الدواجن    
 ..) البدائل العلفٌة(

 للطٌورلحساب كلؾ العلؾ  تطبٌقٌةامثلة 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 ؾشػاٌخبِظ 

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

الناتجة عن النقص  السٌئةاالمراض والعادات 
 ..الؽذائً

عند  معاملتها ٌفٌة وك العلفٌةبعض المواد من البدائل 
 فً العالئق إدخالها

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -11
 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ .رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ  -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 الكتاب المنهجً   اٌّطٍٛثخ. اٌىزت اٌّمشس 1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 
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 وصف المقرر

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 Chemistry  و١ّ١بء ػبِخ  

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

 اٌفقً اٌشث١ؼٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 60 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف المتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -أ األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبدئ اٌؼبِخ ٌؼٍُ اٌى١ّ١بء. -1أ

 أْ ٠ىزغت اٌطبٌت ِٙبساد فىش٠خ رزؼٍك ثبألعب١ٌت ٚاالرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ. -2أ

 أْ ٠ىزغت اٌطبٌت ِٙبساد ٠ذ٠ٚخ رإً٘ أْ رىْٛ ؽق١ٍخ اٌؼًّ اٌّخجشٞ. -3أ

 ثش سٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطالة ِٓ خالي اٌؼًّ اٌّخجشٞ. -4أ

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ خقبئـ اٌؼٍُ اٌزغش٠جٟ ٚ٘ٛ اٌؼٍُ اٌزٞ ٠مَٛ ػ١ٍٗ ػٍُ اٌى١ّ١بء -5أ
 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس.   -ة

 اٌى١ّ١بئ١١ٓٚاٌفُٙ ٌٍّؼب١٠ش  اٌّؼشفخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ   -1ة

 ثبٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّزؼٍمخٚاٌفُٙ اٌمٛا١ٔٓ  اٌّؼشفخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ    -2ة

 اٌذ١ٌٚخٚاٌفُٙ ٌّؼب١٠ش اٌزذل١ك  اٌّؼشفخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ     -3ة

 ٚاٌفُٙ ٌٍمبْٔٛ اٌى١ّ١بئٟ اٌّؼشفخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ    -4ة

 ٌٕظُ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء ٚاٌفُٙ اٌّؼشفخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ  -5ة
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ
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 ِخزجش اٌى١ّ١بء اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 -األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط 

 -ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  -1ط 

 اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي . ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ

 -اٌّالؽظخ ٚاالدسان  -2ط 

 -اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  -3ط 

 -االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ 5 -ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

 االٚي

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 اوأنواعه الطبٌعةفً  اٌتهموأه الكٌمٌاء  تارٌخ
 
 
 

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ
اعئٍخ ٚاعٛثخ دسط 

 ػٍّٟ ِقغش

 اٌضبٟٔ
  ٔظشٞ 1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 المحالٌل أنواعها وكٌفٌة  تحضٌرها

 

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ
 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 ةٌالتركٌب الكٌمٌاوي للمركبات الالعضو

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 الكٌمٌاوي للمركبات العضوٌة التركٌب

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ ٚاٌمبء 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌخبِظ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 المشبعة  ؼٌرالمشبعة و دروكاربوناتٌاله

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ ٚاٌمبء 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌغبدط
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 المشبعة وؼٌر المشبعة الهٌدروكاربونات

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

دسط ِقغش ِٕبلؾخ 

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌغبثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 والكحوالت األمٌنات

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

 ؽبٌخ دساع١خ 

رّش٠ٓ ػٍّٟ  

 ِٚغب١ِغ ػًّ
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 اٌضبِٓ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 والكحوالت األمٌنات

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء اعئٍخ  

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
  الكاربوكسٌلٌة الحوامض

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  ٚاعزّبع 

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌؼبؽش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 الكاربوكسٌلٌة الحوامض

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ ِغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 فً المعادن أهم عن الكشؾ /المعدنٌة األمالح
 الطبٌعة

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ دسط 

 ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 فً المعادن أهم عن الكشؾ /المعدنٌة األمالح
 الطبٌعة

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 فً المعادن أهم عن الكشؾ /المعدنٌة األمالح
 الطبٌعة

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ
 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌشاثغ ػؾش  
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
المنظفات والمعقمات المستخدمة فً حقول 

 الحٌوانًاإلنتاج 
اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ رّش٠ٓ 

 ػٍّٟ

 ؾشػاٌخبِظ 
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 حقول فً المستخدمة والمعقمات المنظفات
 الحٌوانً اإلنتاج

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ رّش٠ٓ 

 ػٍّٟ

 اٌذساعٟخطخ رط٠ٛش اٌّمشس  -11

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  وكذلك بحوث ورسائل والمجالت العلمٌة 

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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 وصف المقرر

 
 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 ِىٕٕخ أزبط ؽ١ٛأٟ 

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

 اٌفقً اٌشث١ؼٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 45 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7

ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -أ اال٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ ِىٕٕخ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ  -1أ 

 اْ ٠قٕف اٌطبٌت ِقبدس ا١ٌّبٖ اٌالصِخ ٌٍؾمً  -2أ 

 اْ ٠فقً اٌطبٌت ث١ٓ اٌؼًّ ا١ٌذٚٞ ٚا١ٌّىب١ٔىٟ  -3أ 

  ا٢الداْ ٠مَٛ ثؼذد ِٓ اٌؾغبثبد إٌظش٠خ العزؼّبي  -4أ 

 ا٢الداْ ٠م١ُ اٌطبٌت اٌفٛائذ اٌّزشرجخ ػٍٝ اعزؼّبي - 5أ 
 –ة األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ 

 –رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ ِىٕٕخ االٔزبط اٌؾٛأٟ  1ة 

 –اٌضساػ١خ ثّٙبسح  ا٢الدلذسح اٌطبٌت ػٍٝ اعزؼّبي  2ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اخز١بس االٌخ إٌّبعجخ فٟ اٌّغبي إٌّبعت 3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح
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 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌضساػ١خ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 -األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ .  -ط

 -ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط  -1ط 

 ٚفُٙ ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .       

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان - 2ط 

 -غ١ش اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف - 3ط 

 -االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  - 4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ -5ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛعاعُ اٌٛؽذح / 

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ

وحقول الدواجن شٌة عن مكننة حقول الماة فكرة عام
 ومعداتها..

ا هوملحقات الماشٌةالى حقول الدواجن وحقول  زٌارة 
 دهفً المع

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 ..استخدام ورش الحدادة واللحام الؽازي
 واللحام الؽازي الحدادةعلى ورش  التدرٌب

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 .. الكهربائًاستخدام لحام القوس 

 على اللحام الكهربائً التدرٌب

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 أحادي الكهرباء الحٌوانً اإلنتاج حقول فً الكهرباء
 الكهربائٌة الدورة الطور والثالثً الطور

 .. الكهربائٌةوالرموز  المصطلحات
عمل  الكهربائٌة التأسٌساتوالتعرؾ على  التدرٌب
 كهربائٌةدورة 

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 تقوٌموسائل  الكهربائًالمحرك  تركٌبالمحركات . 

 .. والتصلٌح الصٌانة المحرك 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 
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المحرك  وتركٌب تفكٌك الكهربائٌة المحركات  تشؽٌل
 التعرؾ على االجزاء الكهربائً

 

 ػًّ ػٍّٟ

 

 

 اٌغبدط

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

زة حفظ هانواع المحالب أج األوتوماتٌكًالمحلب 
 .. الحلٌب وتبرٌد
 األوتوماتٌكًالمحلب  وصٌانة تشؽٌل

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

األعالؾ الخضراء حاصدات العلؾ  تجهٌزمعدات 
 معدات جمع األعالؾ الجافة آلة كبس التبن األجزاء

 الصٌانة .. العمل
 وتشؽٌلحاصدات العلؾ األخضر  وصٌانة تشؽٌل
 آلة كبس التبن وصٌانة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ؽبٌخ دساع١خ 

رّش٠ٓ ػٍّٟ  

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 

 

 اٌضبِٓ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ

االعالؾ المركزة أنواع معامل العلؾ  تجهٌزمكننة 
 .. أجزاء معمل العلؾ المجارش الخالطات

 معمل العلؾ والخالطات وصٌانة تشؽٌل

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 والتؽطٌسالرش  أجهزةمكننة حقول االؼنام االدوات 
 .. آالت جز الصوؾ

آالت جز  صٌانةجز الصوؾ  عملٌةعلى  التدرٌب
 األؼنام وتؽطٌسالصوؾ وآالت رش 

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ

 أجهزةمكننة مفاقس الدواجن أنواع المفقسات . 
 .. البٌضفحص  أجهزة البٌض تدرٌج
زة جمع هعلى اج التدرٌبالمفقسات  وصٌانة تشؽٌل
 البٌض وتدرٌج

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ

 تصنٌعطرق الذبح  الماشٌةمجازر الدواجن مجازر 
 .. من مخلفات المجازر البروتٌن
إلى احد مجازر الدواجن ومجازر  علمٌةسفرة 
 الماشٌة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 نظم االضاءة فً حقول الدجاج والتبرٌد التهوٌةنظم 
.. 

 واإلضاءة والتبرٌد التهوٌةزة هأج وصٌانة تشؽٌل

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الصٌانةاألجزاء  األوتوماتٌكٌةل هالمعالؾ والمنا
 .. والتصلٌح
 لهوالمنا األوتوماتٌكٌةالمعالؾ  وصٌانة تشؽٌل

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌشاثغ ػؾش  

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 والتصلٌح .. الصٌانة التشؽٌل أنواعها المٌاهمضخات 
 للعطالت والتصلٌحالمضخات  وصٌانة تشؽٌل

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 ؾشػاٌخبِظ 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

أساس عمل المولد األجزاء  الكهربائٌةالمولدات 
حساب حاجة المشروع من  الصٌانةإرشادات 
 .. المولدات
 للمولدات الصٌانةواجراء  الكهربائٌةالمولدات  تشؽٌل

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -11

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ .رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ  -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 الكتاب المنهجً   اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ. 1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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 وصف المقرر

 

 

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 ٌغخ أى١ٍض٠خ  

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

 اٌفقً اٌشث١ؼٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 30 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .
 

 

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -أ اال٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  - 1أ 

 اْ ٠قف اٌطبٌت أٛاع اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  - 2أ 

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت هشق اٌزؼج١ش ػٓ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  -3أ 

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت لٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  - 4

 اْ ٠ؼشف هش٠مخ رق١ٕف لٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  -5أ 

 اْ ٠ؼشف هش٠مخ اعزخذاَ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ - 6أ 

 ة األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ 

 اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اْ ١ّ٠ض ث١ٓ لٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚ اٌٍغخ اٌؼبِخ  -1ة 

 اْ ٠ؼشف اعظ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  - 2ة 

 اْ ٠ؼشف ِذٜ ا١ّ٘خ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ -3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ -1

 هش٠مخ اٌّؾبمشح   -2

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ   -3

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ -4

 هشائك اٌزم١١ُ      
 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
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 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت  -1ط 

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  - 3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ -4ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌؼبِخ ٚ  اٌّٙبساد -د 

 -1د

 -2د

  

 ثُُخ انًمزر -01

 انظبػبد األطجىع
يخزعبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 اطى انىحذح / انًظبق أو انًىضىع

طزَمخ 

 انزؼهُى
 طزَمخ انزمُُى

 االول
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

اطئهخ واعىثخ 

درص ػًهٍ 

 يصغز

 انضبٍَ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 أنمبء االطئهخ 

 انضبنش
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

االطزًبع وأنمبء 

 االطئهخ 

 انزاثغ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انخبيض
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبدص

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

درص يصغز 

يُبلشخ رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبثغ

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 حبنخ دراطُخ 

رًزٍَ ػًهٍ  

 ويغبيُغ ػًم

يؼزفٍ َظزٌ   0 انضبيٍ
 
 

اطزًبع وانمبء انًحبضزح 
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ودرص  ويهبرارٍ ػًهٍ 2

 ػًهٍ

اطئهخ  رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انزبطغ

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ
 
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ  

واطزًبع رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انؼبشز

َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ 

 يغبيُغ ػًم

 انحبدٌ ػشز
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

يغبيُغ ػًم 

 درص يصغز 

 انضبٍَ ػشز 
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

 ويغبيُغ ػًم

 انضبنش ػشز 
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 إنمبء اطئهخ 

 انزاثغ ػشز  
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 شزػانخبيض 

َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 ػًهٍرًزٍَ 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -11

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذة. اٌّشاعغ 
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -12

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

http://www.google.com/
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 وصف المقرر

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 اٌؾ١ٛأٟلغُ رم١ٕبد االٔزبط  

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 فغٍغٗ ؽ١ٛاْ 

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

  اٌضب١ٔخ / اٌخش٠فٟ اٌفقً  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 75 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ  ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ: أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .
 

هم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً أل

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -أ األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 اٌؾ١ٛاْ  فغٍغٗاْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ  - 1أ 

 اٌؾبفً ٌٙب ػٍٝ اعبعب اٌّؼٍِٛبد إٌظش٠خ اٌمذ٠ّخ ِٚمبسٔخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ  ٗاْ ٠قٕف اٌطبٌت ػٍُ اٌفغٍغ -2أ 

 ؽذاصخ  اْ ٠فقً اٌطبٌت ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌفغٍغ١خ فٟ اٌؼقش اٌؾذ٠ش ٚث١ٓ اٌّفب١ُ٘ لذ٠ّب ٚاٌفشق فٟ - 3أ 

 اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّبمٟ ٚاٌؾبمش       

 ِٚبٟ٘ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػ١ٍٙب اٌفغ١ٌٛٛع١باْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ػًّ االػنبء اٌغغُ  -4أ 

 اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اعشاء اٌفؾٛفبد اٌفغٍغ١خ ػٓ اعٙضح اٌغغُ ِٚبٟ٘ اٌّغزٍضِبد  - 5أ 

 اٌنشٚس٠خ ٌزٌه       

 ة األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس. 

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ اٌفغٍغخ اٌؾ١ٛاْ   -1ة 

 اعٙضح اٌغغُ اٌّخزٍفخ ثطش٠مخ ػ١ٍّخ  دساعخلذسح اٌطبٌت ػٍٝ  - 2ة 

 رؼش٠ف اٌطٍجخ ثى١ف١خ اعزخذاَ االعٙضح اٌّخزجش٠خ العشاء اٌفؾٛفبد اٌذ٠ِٛخ  -3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ -5

 هش٠مخ اٌّؾبمشح   -6

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ   -7

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ -8

 هشائك اٌزم١١ُ      
 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 
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 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 -ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  - 1ط 

 ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .         

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش   -3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ   -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  -5ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 ثُُخ انًمزر -01

 انظبػبد األطجىع
يخزعبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 اطى انىحذح / انًظبق أو انًىضىع

طزَمخ 

 انزؼهُى
 انزمُُىطزَمخ 

 االول
َظزٌ   3

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 ِذخً ٌٍفغٍغخ , رؼش٠ف فغٍغٗ اٌؾ١ٛاْ

اٌزؼشف ػٍٝ اعضاء عغُ االثمبس ٚاالغٕبَ ٚاٌّبػض 

 ٚٚظ١فخ وً عضء ِٕٙب

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

اطئهخ واعىثخ 

درص ػًهٍ 

 يصغز

 انضبٍَ

َظزٌ   3

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

اٌؾ١ٛاْ ٚاٌذٚاعٓ ٚأ١ّ٘خ األعضاء اٌخبسع١خ ٌغغُ 

 ثؼل االعضاء

وً عضء ِٓ  ٚٚظ١فخ اٌط١ٛساٌزؼشف ػٍٝ اعضاء عغُ 

 اعضاء اٌغغُ

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 أنمبء االطئهخ 

 انضبنش
َظزٌ   3

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

ٚاٌذٚساْ ٌٍّغزشاد اٌٙنّٟبص ٙاٌغ رؾش٠ؼ  

 رؾش٠ؼ اٌغٙبص اٌٙنّٟ ٚاٌذٚساْ ٌٍّغزشاد
انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

االطزًبع وأنمبء 

 االطئهخ 

 انزاثغ
َظزٌ   3

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

بص اٌزٕفغٟ ٚاٌجٌٟٛ فٟ اٌّغزشادٙاٌغ رؾش٠ؼ  

 رؾش٠ؼ اٌغٙبص اٌزٕفغٟ ٚاٌجٌٟٛ فٟ اٌّغزشاد
انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انخبيض

َظزٌ   3

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ

بص اٌؼقجٟ ٌٍّغزشادٙاٌؼظبَ ٚاٌؼنالد ٚاٌغ رؾش٠ؼ  

 رؾش٠ؼ اٌؼظبَ ٚاٌؼنالد ٚاٌغٙبص اٌؼقجٟ ٌٍّغزشاد
انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 

 انظبدص

َظزٌ   3

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ

ٚاٌذٚساْ ٌٍذٚاعٓ اٌٙنّٟبص ٙاٌغ رؾش٠ؼ  

 رؾش٠ؼ اٌغٙبص اٌٙنّٟ ٚاٌذٚساْ ٌٍذٚاعٓ
انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

درص يصغز 

يُبلشخ رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبثغ
َظزٌ   3

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

بص اٌزٕفغٟ ٚاٌجٌٟٛ فٟ اٌذٚاعٓٙاٌغ رؾش٠ؼ  

 رؾش٠ؼ اٌغٙبص اٌزٕفغٟ ٚاٌجٌٟٛ فٟ اٌذٚاعٓ
انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 حبنخ دراطُخ 

رًزٍَ ػًهٍ  

 ويغبيُغ ػًم
بص اٌؼقجٟ ٌٍذٚاعٓٙاٌؼظبَ ٚاٌؼنالد ٚاٌغ رؾش٠ؼيؼزفٍ َظزٌ   2 انضبيٍ اطزًبع وانمبء انًحبضزح  
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ودرص  رؾش٠ؼ اٌؼظبَ ٚاٌؼنالد ٚاٌغٙبص اٌؼقجٟ ٌٍذٚاعٓ ويهبرارٍ ػًهٍ 3

 ػًهٍ

اطئهخ  رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انزبطغ

َظزٌ   2

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

, االٔغغخ  اٌؼن١ٍخ: االٔغغخ  اٌؾ١ٛاْعغُ  رشو١ت

, اٌؼظبَ ١ٕخ٘اٌذاٌشاثطخ , االٔغغخ   

 ١ٕخ٘ٚاٌذٚاٌشاثطخ  اٌؼن١ٍخاٌزؼشف ػٍٝ االٔغغخ 

اٌؾ١ٛاْٚاٌؼظبَ فٟ عغُ   

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ  

واطزًبع رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انؼبشز

َظزٌ   2

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

فٟ اٌّغزشاد ٚأٔٛاػٙباٌغذد اٌقّبء   

ػٍٝ أٛاع ِٚٛالغ اٌغذد اٌقّبء فٟ اٌزؼشف 

 اٌّغزشاد

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ 

 يغبيُغ ػًم

 انحبدٌ ػشز

َظزٌ   2

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 
 افرازات الؽدد الصماء ووظائؾ الؽدد الصماء

والطٌور الحٌوانالدم من جسم  عٌناتطرق اخذ   
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

يغبيُغ ػًم 

 درص يصغز 

 انضبٍَ ػشز 

َظزٌ   2

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

جسم  فعالٌاتعلى  رمونٌةهوال العصبٌة السٌطرة
المختلفة الحٌوان  
، اجراء  الحٌوانالدم المسحوبة من  عٌناتحفظ 
فصل البالزما عملٌة  

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

 ويغبيُغ ػًم

 انضبنش ػشز 

َظزٌ   2

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

 والمعامالت اهاخذ نماذج من الدم وطرق حفظ كٌفٌة 
،  المختبرٌة الفحوصات قبل أجراء علٌها تجرى التً

 اهكل نوع من ووظٌفةالدم  كرباتأنواع 
الدم  عٌناتعلى  المختبرٌةاجراء الفحوصات 

 والبٌضاءالدم الحمراء  كرٌات  ومشاهدة

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ
 إنمبء اطئهخ 

 انزاثغ ػشز  

َظزٌ   2

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

الدم )  اترٌك، حساب عدد  للحٌوانصنؾ الدم  تحدٌد
(والبٌضاءالحمراء   
 اتٌصنؾ الدم ، حساب عدد كر تحدٌد عملٌةاجراء 

  الدم المختلفة

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 

 شزػانخبيض 

َظزٌ   2

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

االمراض من خالل فحوصات الدم ومعرفة  تشخٌص
 تلوث الدم
 القرٌبة البٌطريالطب  اتٌالى احدى كلزٌارة 

 الحٌوانلالطالع على مكونات جسم 
الدم المختلفة وفحوصات  

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ
إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -11

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(. اٌّشاعغ 2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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 وصف المقرر

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 اِشاك ؽ١ٛاْ  

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

  اٌضب١ٔخ / اٌخش٠فٟ اٌفقً  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6

  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -12

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس اعزنبفخ  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -أ األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اِشاك اٌؾ١ٛاْ   -1أ

 اْ ٠قٕف اٌطبٌت االِشاك ػٍٝ اعبعب ٔٛع اٌّغجت ٚٔٛع اٌؾ١ٛاْ اٌّقبة   -2أ

 اْ ٠فقً اٌطبٌت ث١ٓ االِشاك اٌٛثبئ١خ ٚاالِشاك غ١ش اٌٛثبئ١خ ٚاٌفشق فٟ ثشاِظ االداسح اٌزؼبًِ ث١ٕٙب  -3أ

 اٌؼالع١خ ث١ٕٙب  ِغزٍضِبدؾبئؼخ ٚاٌفشق فٟ اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ِؼبٌغخ االِشاك اٌ -4أ
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 اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ أؾبء ثشاِظ فؾ١خ ِزىبٍِخ فٟ اٌؾمٛي اٌؾ١ٛا١ٔخ ٌّٕغ ؽذٚس االِشاك . - 5أ

 ة األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس. 

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ اِشاك اٌؾ١ٛاْ  - 1ة 

 لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ اٌجشاِظ اٌقؾ١خ ِٚمبسٔزٙب ثبٌجشاِظ اٌمذ٠ّخ ِٓ ؽ١ش اٌىفبء اٌؼالع١خ  - 2ة 

 ٚاٌّغزٍضِبد اٌنشٚس٠خ         

 رؼش٠ف اٌطٍجخ ثى١ف١خ ػالط ِخزٍف االِشاك ٚربص١ش اٌظشٚف اٌؾم١خ ػ١ٍٙب ِٓ االمبءح   -3ة 

 ٚاٌز٠ٛٙخ .         
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ -9

 هش٠مخ اٌّؾبمشح   -11

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ   -11

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ -12

 هشائك اٌزم١١ُ      
 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 -ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  - 1ط 

 ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .         

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش   -3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ   -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  -5ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

  -1د

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

 اٌغبػبد األعجٛع
 ِخشعبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 ِذخً ٌٍفغٍغخ , رؼش٠ف فغٍغٗ اٌؾ١ٛاْ

اٌزؼشف ػٍٝ اعضاء عغُ االثمبس ٚاالغٕبَ ٚاٌّبػض 

 ٚٚظ١فخ وً عضء ِٕٙب

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

األعضاء اٌخبسع١خ ٌغغُ اٌؾ١ٛاْ ٚاٌذٚاعٓ ٚأ١ّ٘خ 

 ثؼل االعضاء

وً عضء ِٓ  ٚٚظ١فخ اٌط١ٛساٌزؼشف ػٍٝ اعضاء عغُ 

 اعضاء اٌغغُ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

ٚاٌذٚساْ ٌٍّغزشاد اٌٙنّٟبص ٙاٌغ رؾش٠ؼ  

 رؾش٠ؼ اٌغٙبص اٌٙنّٟ ٚاٌذٚساْ ٌٍّغزشاد

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

بص اٌزٕفغٟ ٚاٌجٌٟٛ فٟ اٌّغزشادٙاٌغ رؾش٠ؼِؼشفٟ ٔظشٞ   1 اٌشاثغ رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌّؾبمشح  
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ٚدسط  رؾش٠ؼ اٌغٙبص اٌزٕفغٟ ٚاٌجٌٟٛ فٟ اٌّغزشاد ِٚٙبسارٟ ػٍّٟ 3

 ػٍّٟ

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

بص اٌؼقجٟ ٌٍّغزشادٙاٌؼظبَ ٚاٌؼنالد ٚاٌغ رؾش٠ؼ  

 رؾش٠ؼ اٌؼظبَ ٚاٌؼنالد ٚاٌغٙبص اٌؼقجٟ ٌٍّغزشاد

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 

 اٌغبدط

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

ٚاٌذٚساْ ٌٍذٚاعٓ اٌٙنّٟبص ٙاٌغ رؾش٠ؼ  

 رؾش٠ؼ اٌغٙبص اٌٙنّٟ ٚاٌذٚساْ ٌٍذٚاعٓ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

بص اٌزٕفغٟ ٚاٌجٌٟٛ فٟ اٌذٚاعٓٙاٌغ رؾش٠ؼ  

 رؾش٠ؼ اٌغٙبص اٌزٕفغٟ ٚاٌجٌٟٛ فٟ اٌذٚاعٓ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ؽبٌخ دساع١خ 

رّش٠ٓ ػٍّٟ  

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

بص اٌؼقجٟ ٌٍذٚاعٓٙاٌؼظبَ ٚاٌؼنالد ٚاٌغ رؾش٠ؼ  

 رؾش٠ؼ اٌؼظبَ ٚاٌؼنالد ٚاٌغٙبص اٌؼقجٟ ٌٍذٚاعٓ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
 ِؼشفٟ

 ِٚٙبسارٟ

, االٔغغخ  اٌؼن١ٍخ: االٔغغخ  اٌؾ١ٛاْعغُ  رشو١ت

, اٌؼظبَ اٌذ١ٕ٘خاٌشاثطخ , االٔغغخ   

 ٚاٌذ١ٕ٘خٚاٌشاثطخ  اٌؼن١ٍخاٌزؼشف ػٍٝ االٔغغخ 

اٌؾ١ٛاْٚاٌؼظبَ فٟ عغُ   

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

فٟ اٌّغزشاد ٚأٔٛاػٙباٌغذد اٌقّبء   

اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع ِٚٛالغ اٌغذد اٌقّبء فٟ 

 اٌّغزشاد

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 
 افرازات الؽدد الصماء ووظائؾ الؽدد الصماء

والطٌور الحٌوانالدم من جسم  عٌناتطرق اخذ   
 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

جسم  فعالٌاتعلى  والهرمونٌة العصبٌة السٌطرة
المختلفة الحٌوان  
، اجراء  الحٌوانالدم المسحوبة من  عٌناتحفظ 
فصل البالزما عملٌة  

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 والمعامالت اهاخذ نماذج من الدم وطرق حفظ كٌفٌة 
،  المختبرٌة الفحوصات قبل أجراء علٌها تجرى التً

 اهكل نوع من ووظٌفةالدم  كرباتأنواع 
الدم  عٌناتعلى  المختبرٌةاجراء الفحوصات 

 والبٌضاءالدم الحمراء  كرٌات  ومشاهدة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ئٌمبء اعئٍخ  ػٍّٟ

 اٌشاثغ ػؾش  

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

الدم )  كرٌات، حساب عدد  للحٌوانصنؾ الدم  تحدٌد
والبٌضاء(الحمراء   
 اتٌصنؾ الدم ، حساب عدد كر تحدٌد عملٌةاجراء 

  الدم المختلفة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 

 ؾشػاٌخبِظ 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

االمراض من خالل فحوصات الدم ومعرفة  تشخٌص
 تلوث الدم
 القرٌبة البٌطريالطب  اتٌالى احدى كلزٌارة 

 الحٌوانلالطالع على مكونات جسم 
الدم المختلفة وفحوصات  

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -11

 اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ .رمذ٠ُ  -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

دح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفب -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  ورسائل والمجالت العلمٌة وكذلك بحوث 

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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 وصف المقرر

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
   رشث١خ ٚرؾغ١ٓ ؽ١ٛاْ 

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

  اٌضب١ٔخ / اٌخش٠فٟ اٌفقً  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -أ األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 رشث١خ ٚرؾغ١ٓ ؽ١ٛاْ    اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ   -1أ

 ٚرطج١مٙب  اعزؼّبي األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ ٌؼٍَٛ اٌٛساصخ ٚاإلؽقبء ٚاٌزشث١خ رؼهُى انطبنت  -2أ

 ٠خزٍف وً ع١ً ػٓ االخش فٟ أزبع١زٗ ٚألزقبد٠زٗ ِٕٙب ٚئٔزبط أع١بي ِززب١ٌخ  ػٍٝ اٌؾ١ٛأبد ثغشك االعزفبدح

   -3أ

 4أ
 

 ة األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس. 

  رشث١خ ٚرؾغ١ٓ اٌؾ١ٛاْ رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ  - 1ة 

 لذسح اٌطبٌت ػٍٝ ِؼشفخ اٌؾ١ٛأبد راد اٌقفبد اٌٛساص١خ اٌغ١ذح  – 2ة 

 اخز١بس لط١غ اٌزشث١خ ع١ذ إٌٛػ١خ رؼش٠ف اٌطٍجخ ثى١ف١خ   -3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح  
 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ  

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
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 -األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ ط 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  - 1ط 

 ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .         

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش   -3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ   -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  -5ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛعاعُ 

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

اٌضساػ١خ اٌؾ١ٛأبدػبِخ فٟ دساعخ  اؤعظ  

فٟ اٌٛساصخ ٚرطج١مبداِضٍخ   

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

اٌزؾزذ  ِمب١٠ظػبِخ ػٓ االؽقبء )  أعبع١بد

ض ٚاٌزّشو  

ٚاٌزجب٠ٓ فٟ اٌزّشوض ٚاٌزؾزذ  ػ١ٍّخ رطج١مبد  

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

ا١ٌّّزخ ٗٚؽج ا١ٌّّزخ اٌغ١ٕبد  

فٟ  خ١اٌّّ ٗٚؽج خ١ُ اٌقفبد اٌّّ٘ا اٌزؼشف ػٍٝ

  اٌضساػ١خ اٌؾ١ٛأبد

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

ٚهشلٙب اٌضساػ١خ اٌؾ١ٛأبد رشث١خ  

١ٓػٍٝ ػٛاًِ رىشاس اٌغ رطج١مبد  

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

(االلبسة رشث١خ)  اٌذاخ١ٍخ اٌزشث١خ  

اٌضساػ١خ ٌٍؾ١ٛأبددسعخ اٌمشاثخ  غبد٠فٟ ا رطج١مبد   

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 

 اٌغبدط

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

( االثبػذ رشث١خ)  اٌخبسع١خ اٌزشث١خ  

اٌٛساصٟ ٌٍقفبد اٌّخزٍفخ اٌّىبفئ غبد٠ا  

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

رّش٠ٓ ِٕبلؾخ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

ٚإٌٛػ١خ خ١ٚاٌقفبد اٌىّ اٌؾ١ٛأبدأزخبة   

اٌٛساصٟ ٌٍقفبد اٌّخزٍفخ اٌّىبفئ غبد٠ا  

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ؽبٌخ دساع١خ 

رّش٠ٓ ػٍّٟ  

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

اٌؾ١ٛأبدأٛاع االٔزخبة فٟ   

اٌٙغ١ٓلٛح  غبد٠فٟ ا ػ١ٍّخ رطج١مبد  

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 

 

 

,  اٌؾ١ٍتٌغشك أزبط  اٌؾ١ٛأبد رؾغ١ٓذاف ٘ا

 ِمبِٚخ االِشاك

١ٓؽغبة رىشاس اٌغٕ  

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 اٌمبء اعئٍخ 

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
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 اٌؼبؽش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

, ؽغُ اٌغغُ فٟ  اٌؾ١ٍت, ِىٛٔبد  اٌزٕبع١ٍخاٌىفبءح 

 اٌؾ١ٛاْ

 ؽغبة ِؼبًِ اٌمشاثخ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 
 البٌئةاللحم ، عالقة  إلنتاج الحٌوانات نٌتحس

التربٌةقطعان  نٌباالنتماء ، تحس  
على  وتطبٌقاتفً وراثة العشائر  عملٌة تطبٌقات

Hardy and Weinberg قانون 
 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

ِغب١ِغ ػًّ  ػٍّٟ

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 الماشٌةاللحم ،  لحٌوانات جدٌدةاستنباط سالالت 
الؽرض ثنائٌة  

على  وتطبٌقاتفً وراثة العشائر  عملٌة تطبٌقات

Hardy and Weinbergقانون 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

االؼنام ، انواع واشكال االؼنام ، القطعان  نٌتحس
 لألؼنام، السالالت المختلفة  التجارٌة

للسالالت األؼنام  المظهرٌةالتعرؾ على الصفات 
 المختلفة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌشاثغ ػؾش  

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

،  نٌفً تكرار الج التؽٌراتوراثة العشائر وتشمل ، 
الوراثً التباٌن  

للسالالت المختلفة  المظهرٌةالتعرؾ على الصفات 
، اللحم الحلٌب الماشٌة     

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 

 ؾشػاٌخبِظ 

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

نٌتحس ، اللحم إلنتاج الدواجن وتحسٌن تربٌة  
 البٌض إلنتاج الدواجن 
للسالالت المختلفة  المظهرٌةالتعرؾ على الصفات 

، اللحم البٌضللدواجن ،   

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ئٌمبء 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -11

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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 وصف المقرر

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 ِؾبف١ً ػٍف    

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

  اٌضب١ٔخ / اٌخش٠فٟ اٌفقً  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 45 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -أ األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 ٚاٌّشاػٟ اٌّخزٍفخ.اٌز١١ّض ث١ٓ ِؾبف١ً اٌؼٍف   - 1أ 

 ِؼشفخ اٌظشٚف إٌّبخ١خ إٌّبعجخ إلٔزبط أٞ ِؾقٛي ِٓ ِؾبف١ً اٌؼٍف ٚاٌّشاػٟ اٌّخزٍفخ -2أ  

    ِؼشفخ ظشٚف اٌزشثخ إٌّبعجخ )ٔٛع اٌزشثخ , ؽّٛمخ اٌزشثخ , ٍِٛؽخ اٌزشثخ( ِٚذٜ رأص١ش٘ب ػٍٝ ئٔزبط أٞ ِؾقٛي  -3أ 

 ِٓ ِؾبف١ً اٌؼٍف ٚاٌّشاػٟ اٌّخزٍفخ.

 ِؼشفخ أٔغت اٌؼ١ٍّبد اٌالصِخ ٌزغ١ٙض األسك ٌٍضساػخ ٚو١ف١خ ِٚٛاػ١ذ ئعشائٙب.  -4أ 

 اإلٔزبع١خ ِٓ وً ِؾقٛي.  ِؼشفخ أُ٘ األفٕبف اٌؾذ٠ضخ ػب١ٌخ  -5أ 

 ة األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس. 

 ١خ اٌّخزٍفخ. رؾذ٠ذ ِؾبف١ً اٌؼٍف ٚاٌّشاػٟ اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٠ّىٓ صساػزٙب رؾذ اٌظشٚف اٌج١ئ  -1أ 

  رطج١ك ع١ّغ اٌّؼبِالد اٌضساػ١خ ثبٌطش٠مخ اٌّضٍٝ ٚفٝ اٌّٛاػ١ذ إٌّبعجخ )رغ١ٙض األسك ٌٍضساػخ , ػ١ٍّبد اٌضساػخ   -2أ

 , ػ١ٍّبد خذِخ ٚسػب٠خ اٌّؾقٛي ثؼذ اٌضساػخ , ػ١ٍّبد اٌؾقبد ٚرغ١ٙض اٌّؾقٛي ثؼذ اٌؾقبد(

 ١ك ع١ّغ اٌّؼبِالد اٌضساػ١خ ٌىً ِؾقٛي.رفغ١ش إٌزبئظ اٌزٟ رُ اٌزٛفً ئ١ٌٙب ِٓ رطج -3أ

ئػطبء رٛف١بد ف١ٕخ ثبٌّؼبِالد اٌضساػ١خ إٌّبعجخ ٌىً ِؾقٛي ٚاٌزٟ رؼظُ اإلٔزبع١خ. ِغب٠شح اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ   -4أ

اٌؾذ٠ش فٟ ػ١ٍّبد ئٔزبط ٘زٖ اٌّؾبف١ً وبٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ ا٢الد اٌؾذ٠ضخ فٟ ع١ّغ اٌّؼبِالد اٌضساػ١خ ِٓ 

 ٚؽزٝ اٌؾقبد.اٌضساػخ 

 ِغب٠شح اؽز١بعبد اٌغٛق اٌخبسعٟ اٌّزطٛسح ِٓ خالي اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ. -5أ

ِغبي ئٔزبط ِؾبف١ً اٌؼٍف ٚاٌّشاػٟ ِضً: ػًّ ِىزت اعزؾبسٞ ٌّزبثؼخ  ر١ّٕخ ِٙبسرٗ فٟ رٕف١ز ثؼل اٌّؾبس٠غ فٝ  -6أ

 ػ١ٍّخ اإلٔزبط ثذا٠خ ِٓ رغ١ٙض األسك ٌٍضساػخ ٚؽزٝ اٌؾقبد ٚاٌزغ٠ٛك ٚؽً ع١ّغ اٌّؾبوً اٌزٟ رٛاعٗ إٌّزظ
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ
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 هش٠مخ اٌّؾبمشح  
 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ  

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 -ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  - 1ط 

 ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .         

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش   -3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ   -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  -5ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 ثُُخ انًمزر -01

 انظبػبد األطجىع
يخزعبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 اطى انىحذح / انًظبق أو انًىضىع

طزَمخ 

 انزؼهُى
 انزمُُىطزَمخ 

 االول

َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 بإنتاجا هوعالقت الحٌوانٌةالثروة  تنمٌة مٌةهأ
 االعالؾ
النباتٌةفً مواد العلؾ  الؽذائٌةالعناصر   

 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

اطئهخ واعىثخ 

درص ػًهٍ 

 يصغز

 انضبٍَ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

االلزقبد٠خ ١ّخ٘األؽغت  اٌؾم١ٍخ اٌّؾبف١ً رمغ١ُ  

  اٌغزائ١خاٌؼٍف  ِؾبف١ًخٛاؿ 
انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 أنمبء االطئهخ 

 انضبنش
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

اٌؼٍف ِؾبف١ًهشق صساػخ   

ٚاٌجشع١ُاٌٛفف إٌجبرٟ ٌٍغذ   
انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

االطزًبع وأنمبء 

 االطئهخ 

 انزاثغ

َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

وّؾقٛي  ٙبِؾقٛي اٌزسح اٌقفشاء ٚاعزغالٌأزبط 

 ػٍفٟ

,  اٌجشع١ُ,  اٌؾؼ١شاٌؼٍف ) اٌغذ ,  ِؾبف١ًصساػخ 

(ب٠فٛي اٌقٛ   

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انخبيض

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ

ب٠صساػخ ٚأزبط ِؾقٛي فٛي اٌقٛ  

ٙبرق١ٕؼِٚشاؽً  ٍظ٠اٌغب   
انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 

 انظبدص
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

ظ٠أزبط اٌذس  

ٚاٌجم١ٌٛخ خ١ٍ١اٌؼبئٍخ إٌغ ١ٓثُ اٌفشٚلبد ٘أ  
انًحبضزح 

ودرص 
درص يصغز 

يُبلشخ رًزٍَ 
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ػًهٍ ويغبيُغ  ػًهٍ

 ػًم

 انظبثغ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 ِٛاد اٌؼٍف اٌّشوضح ٚاٌؾجٛة ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح 

ب١ٙػٍ  

 اٌٛفف إٌجبرٟ ٌٍزسح اٌقفشاء ِٚزبثؼخ اٌؾمً

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 حبنخ دراطُخ 

رًزٍَ ػًهٍ  

 ويغبيُغ ػًم

 انضبيٍ

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ

 صساػخ ِؾقٛي اٌغذ

ب٠اٌٛفف إٌجبرٟ ٌفٛي اٌقٛ  
انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

وانمبء اطزًبع 

اطئهخ  رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انزبطغ

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ

وؼٍف اخنش ٗٚاعزغالٌ اٌجشع١ُصساػخ ِؾقٛي   

 

ّٔبرط االػالف ٚرغف١فعّغ   

 

 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ  

واطزًبع رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انؼبشز
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

وؼٍف اخنش  ٗٚاعزغالٌ اٌؾؼ١شصساػخ ِؾقٛي 

 ٚػٍف ِشوض

ٗرق١ٕؼٚهشق  ٗؽشٚه ظ٠اٌذس رق١ٕغ  

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ 

 يغبيُغ ػًم

 انحبدٌ ػشز
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 
لجٌانتاج السا  
خدمة المحصول عملٌات  

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

يغبيُغ ػًم 

 درص يصغز 

 انضبٍَ ػشز 

َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

قالمراعً فً العرا  
الظاهريالشكل  مٌةهأالبذور ودراسة  تشخٌص  

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

 ويغبيُغ ػًم

 انضبنش ػشز 
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 الؽذائٌة مةٌ، الق الطبٌعًالنبات 
 للطلبة ةالدراسٌمناقشة الحلقات 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 إنمبء اطئهخ 

 انزاثغ ػشز  

َظزٌ   1

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ

() شبكة المعلومات الطبٌعةحول المراعً  مشاهدات  
المحاصٌلحول مزارع  ةحدٌث ةعلمٌأفالم  مشاهدة     

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 

 شزػانخبيض 
َظزٌ   1

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

المرعى حٌوانات رعاٌة،  ةٌالموارد المائ  
األعالؾ ) شبكة  تصنٌعحول ة علمٌأفالم  مشاهدة

(المعلومات   

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -11

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ .رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ  -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .
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 وصف المقرر

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
     رغز٠خ ؽ١ٛاْ 

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

  اٌضب١ٔخ / اٌخش٠فٟ اٌفقً  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج. المتاحة. والبدالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -أ األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 -اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ رغز٠خ اٌّغزشاد  -1أ 

 -اْ ٠قٕف اٌطبٌت اٌّغزشاد ػٍٝ اعبعب االٔزبط ٚاٌؼّش ٚاٌظشٚف اٌّالئّخ ٌٍزشث١خ  - 2أ 

 -٠ّب ٚاٌفشق فٟ ثشاِظ اْ ٠فقً اٌطبٌت ث١ٓ رغز٠خ اٌّغزشاد فٟ اٌؼقش اٌؾذ٠ش ٚث١ٓ اداسرٙب لذ - 3أ 

 اٌزغز٠خ ث١ٓ اٌّبمٟ ٚاٌؾبمش        

 - ِغزٍضِبداْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رغز٠خ االثمبس ٚاالغٕبَ عٛأ ؽ١ٛأبد اٌؾ١ٍت اٚ اٌٍؾُ ٚاٌفشق فٟ  - 4أ 

 اٌزشث١خ ث١ٓ االص١ٕٓ        

 -اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ أؾبء لبػبد ٌزشث١خ اٌذٚاعٓ ٚاٌزغ١ٙضاد اٌّالئّخ ٌٍزشث١خ ِٓ ؽشاسح  -5أ 

 ٚسهٛثخ ٚامبءح ٚر٠ٛٙخ        

http://www.google.com/
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 -ة األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس. 

 –رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ رغز٠خ اٌّغزشاد   -1ة 

 –لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ِؾبس٠غ اٌّغزشاد اٌؾذ٠ضخ ِٚمبسٔزٙب ثبِؾبس٠غ اٌمذ٠ّخ ِٓ ؽ١ش االٔزبط  - 2ة 

 ٚاٌّغزٍضِبد         

 -رؼش٠ف اٌطٍجخ ثى١ف١خ أؾبء أظّخ االمبءح ٚاٌز٠ٛٙخ ٚو١ف١خ ؽغبة اٌّغبؽخ اٌّخققخ ٌٍزشث١خ   -3ة 

 ٌىً ِٓ االثمبس اٌؾ١ٍت ٚاٌٍؾُ ٚاالغٕبَ         
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح  
 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ  

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 

 
 -ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  - 1ط 

 اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي . ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ         

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش   -3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ   -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  -5ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 اٌّمشس ث١ٕخ -11

ِخشعبد  اٌغبػبد األعجٛع

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

ٔظشٞ   1 االٚي

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
األعضاء , اٌٛظبئف, اٌزطٛس نّٟ ٌٍّغزشاد )ٙبص اٌٙاٌغ

صبٌٍٙغ  

( أثمبس, اٌضساػ١خ ٌٍؾ١ٛأبد اٌٙن١ّخضح ٙاألع رؾش٠ؼ

, دٚاعٓ, أسأت ٚاعّبنأغٕبَ   

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ
اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

ٔظشٞ   1 اٌضبٟٔ

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
ٚٚظبئفٙببص ٙاٌغذد اٌٍّؾمخ ثبٌغ  

( أثمبس, اٌضساػ١خ ٌٍؾ١ٛأبد اٌٙن١ّخضح ٙاألع رؾش٠ؼ

 أغٕبَ , دٚاعٓ, أسأت ٚاعّبن

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

 أٌمبء االعئٍخ

ٔظشٞ   1 اٌضبٌش

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 اٌؼٍف١خٌٍّبدح  اٌغزائ١خنُ ٚاِزقبؿ اٌّشوجبد ٘

ٚاٌّؼمذح اٌجغ١طخ اٌىشث١٘ٛذساد  

نُ ٚفزؾخ اٌىشػ ٚاالصٕٟ ػؾشٞ٘ئعشاء رغشثخ   

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ

ٔظشٞ   1 اٌشاثغ

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 خ١ن٠اال اٌؼ١ٍّبدٚاٌّٛاد إٌبرغخ ِٓ  ذاد١ٕبد,اٌٍج١اٌجشٚر

 اٌّخزٍفخ

 نُ ٚفزؾخ اٌىشػ ٚاالصٕٟ ػؾشٞ٘ئعشاء رغشثخ 

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
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ٔظشٞ   1 اٌخبِظ

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
نّٟ ٌٍّغزشاد ٙبص اٌٙفٟ اٌغ ش٠خٙاٌّغ اإلؽ١بء

 أٛاػٙب,ٚظبئفٙب

نّٟ, اٌىشػ ٚاالصٕٟ ٙاٌبص ٙفؾـ اٌّٛاد داخً اٌغ

 ػؾشٞ

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 
ٔظشٞ   1 اٌغبدط

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 رغز٠خفٟ  خ١ٕ١االثشٚر خ١ٕ١اعزخذاَ اٌّٛاد إٌزشٚع

اٌزغُّ ,اٌزغز٠خ, هشق أٔٛاػٙباٌّغزشح ) اٌؾ١ٛأبد  

 رغز٠خفٟ  خ١ٕ١ٚ ٚاٌالثشٚر خ١ٕ١اعزخذاَ اٌّٛاد إٌزشٚع

 اٌّغزشاد

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
ٔظشٞ   1 اٌغبثغ

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
اٌّغزشح  اٌؾ١ٛأبد رغز٠خفٟ  ب١ّٙز٘ٚأ اٌّؼذ١ٔخاالِالػ 

ب,ِقبدس٘بٙ,ٚظبئف أٔٛاػٙب  

ٌٍؾ١ٛأبد ب١ّٙز٘ٚأب ٙٚأٔٛاػ اٌّؼذ١ٔخاألِالػ  رؾذ٠ذ  

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

 ؽبٌخ دساع١خ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ
ٔظشٞ   1 اٌضبِٓ

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 الحلٌب ألبقار الؽذائٌة االحتٌاجات) الحلٌب ابقار تؽدٌة

 تؽذٌة االناث، مراحل التؽذٌة، أنظمة المختلفة، لألؼراض
 الذكور حساب تؽذٌة مراحل الموالٌد، تؽذٌة مراحل

 وتكوٌن والموالٌد الحلٌب ألبقار الؽذائٌة االحتٌاجات
 مكوناتها( وحساب العالئق

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

ٔظشٞ   1 اٌزبعغ

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 اثمبس اٌؾ١ٍت رغز٠خاٌّغزخذِخ فٟ  اٌؼٍف١خاٌّٛاد 

 اٌغزائ١خ االؽز١بعبدؽغبة  )بِٙؾبوٍ ب,٘فٛائذ ب,ٙأٔٛاػ)

 بٙاٌؼالئك ٚؽغبة ِىٛٔبر ٠ٓٚرىٛ ذ١ٚاٌّٛاٌ اٌؾ١ٍتألثمبس 

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

 ػٍّٟ ِٚغب١ِغ
ٔظشٞ   1 اٌؼبؽش

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 خ١اٌغزائ بعبد١أثمبس اٌٍؾُ ٚاٌغبِٛط )االؽز خ٠رغز

خ٠ِشاؽً اٌزغز خ,٠اٌّخزٍفخ, أظّخ اٌزغز ٌألغشاك  

بٙاٌؼالئك ٌ ٠ٓأثمبس اٌٍؾُ ٚاٌغبِٛط ٚرىٛ رغز٠خ  

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ

 ػؾش

 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
 

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 

 لألؼراض ةٌالؽذائ اجاتٌاالؼنام والماعز )االحت تؽذٌة
 الموالٌد تؽذٌةاإلناث، مراحل  تؽذٌةالمختلفة، مراحل 

(الذكور تؽذٌة  
لألؼنام لمختلؾ المراحل  ةٌالؽذائ اجاتٌحساب االحت

العالئق نٌوتكو  

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش

 

اٌضبٟٔ 

 ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
النمو )النمو،  ألؼراض للحٌوانات ةٌالؽذائ اجاتٌاالحت

ةٌالتؽذو ةٌالتطور( العوامل المؤثرة على النمو من الناح  
لألؼنام لمختلؾ المراحل  ةٌالؽذائ اجاتٌحساب االحت

العالئق نٌوتكو  

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

اٌضبٌش 

 ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 اجاتٌاالحت تأثٌرالتكاثر،  واناتٌلح ةٌالؽذائ اجاتٌاالحت
 الحٌواناتعلى التكاثر واإلخصاب فً  ةٌالؽذائ

 ٌةالمعدن االمالح ون،هالد ن،ٌالبروت)الطاقة،
 (والفٌتامٌنات

 واناتٌلعالئق ح ةٌالؽذائ اجاتٌوحساب االحت نٌتكو
 التكاثر

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ

اٌشاثغ 

 ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
 ن،ٌ)أنواع التسم نٌالتسم واناتٌلح ةٌالؽذائ اجاتٌاالحت
(العلؾ مٌطرق تقد ة،ٌ، مراحل التؽذهاطرق  
العلؾ مٌوطرق تقد نٌالتسم واناتٌالعالئق لح نٌتكو  

 

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 

اٌخبِظ 

 ؾشػ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 الحٌوانات بٌالتً تص ةٌوالتؽذو ةٌضٌبعض اإلمراض اال
 نقصتسمم الحمل، ب،ٌالمجترة )نفاخ، تخمة، حمى حل

 (ناتٌتامٌنقص الف ة،ٌاألمالح المعدن
المجترة  واناتٌللح ةٌالتؽذو ة،ٌضٌاإلمراض اال صٌتشخ

نقص األمالح  الؽذائً التسمم ب،ٌ)تخمة، حمى الحل
 (والفٌتامٌنات

اٌّؾبمشح 

 ٚدسط ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ-11

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . رٛف١ش -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 . ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12
 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذة. اٌّشاعغ 
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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 وصف المقرر

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 ؽفع ٚرق١ٕغ ٌؾَٛ      

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

  اٌضب١ٔخ / اٌخش٠فٟ اٌفقً  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 - -أ األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 ٚهشق ؽفظٙباْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِقبدس أزبط اٌٍؾَٛ  - 1أ 

 اٌٍؾَٛ  إلٔزبطاْ ٠ىْٛ لبدس ػٍٝ فُٙ اال١ّ٘خ االلزقبد٠خ ٚاٌزغز٠ٚخ  -2أ 

 رق١ٕغ ِٕزغبد اٌٍؾَٛاْ ٠زّىٓ ِٓ ِؼشفخ و١ف١خ  - 3أ 

 اٌطشق اٌؾذ٠ضخ ٌؾفع ٚرؼ١ٍت اٌٍؾَٛاْ ٠زؼشف ػٍٝ  - 4أ 

 ٌٍىؾف ػٓ فغبد ٚرٍٛس اٌٍؾَٛ ِٕٚزغبرٙب اْ ٠ىْٛ ٍِّب ثبٌطشق اٌّزجؼخ  - 5أ 

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس  -ة 

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثّقبدس أزبط اٌٍؾَٛ   -1ة 

 لذسح اٌطبٌت ٌفُٙ و١ف١خ اٌٛفٛي اٌٝ افنً اعزضّبس ٌٍىفبءح االٔزبع١خ ٌؾ١ٛاْ اٌٍؾُ  -2ة 

 ٌزق١ٕغ ٚؽفع ِٕزغبد اٌٍؾَٛ اْ ٠زؼشف اٌطالة اٌٝ افنً هش٠مخ  - 3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح  
 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ  

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ
 -ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  - 1ط 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ          
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 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش   -3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ   -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  -5ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 ثُُخ انًمزر -01

 انظبػبد األطجىع
يخزعبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى اطى انىحذح / انًظبق أو انًىضىع

 االول
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

االلزقبد٠خ زٙب١اٌٍؾَٛ ٚأّ٘  

اٌزشو١ض ٚل١بط ١ًاٌّؾبٌ انًحبضزح  

 ودرص ػًهٍ

اطئهخ واعىثخ 

درص ػًهٍ 

 يصغز

 انضبٍَ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

ٌٍؾُ خ٠ب١ّ١ٚاٌى ٚاٌزشاو١ت ٛا١ْأعضاء عغُ اٌؾ  

ٌٍؾَٛ خ١غ١اٌّىٛٔبد اٌشئ ١ًرؾٍ  
انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ
 أنمبء االطئهخ 

 انضبنش
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

هشق اٌزثؼ اٌّخزٍفخ زٙب١ّ٘فجً اٌزثؼ ٚأ ١ئخٙاٌز  

اٌّخزٍفخ ػٍٝ ٌْٛ اٌٍؾَٛ خ٠ب١ّ١ٚاٌّٛاد اٌى رأصش  
انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ

االطزًبع وأنمبء 

 االطئهخ 

 انزاثغ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 ػٛاًِ اعزغبغخ اٌٍؾَٛ ٔغجخ اٌزقبفٟ فٟ اٌٍؾَٛ

ٚاالدٚاد  ١ًاٌّؾبٌ رؾن١ش ,ثبٌز١ٍّؼؽفع اٌٍؾَٛ 

 اٌؾفع ٌٍؾُ ػ١ٍّخٚاعشاء 

انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

ويغبيُغ  وانمبء

 ػًم

 انخبيض

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

 هشق ؽفع اٌٍؾَٛ

ٌّٕٛرط ٌؾُ رذخ١ٓ ػ١ٍّخ: اعشاء ثبٌزذخ١ٓاٌؾفع   
انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 

 انظبدص

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

اٌٍؾَٛ .اٌٍؾُ اٌّضشَٚ  غ١رمط ) فٕبػخ اٌقٛفظ  

(ٚاٌّٙجشوش  

. ّٔبرط اٌٍؾُ اٌقبٌؾخ ت١اٌٍؾُ ثٛاعطخ اٌزؼٍ ؽفع

ت١ٌٍزؼٍ  

انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ

درص يصغز 

يُبلشخ رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبثغ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 ػ١ٍّخ ١ّخ٘أٟ اٌٍؾَٛ ) اٌغبفخ ,اٌشهجخ ( ٙهشق ه

ٟ اٌٍؾَٛٙه  

اٌزغف١فؽفع اٌٍؾُ ثٛاعطخ   

انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ

 حبنخ دراطُخ 

رًزٍَ ػًهٍ  

 ويغبيُغ ػًم

 انضبيٍ

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

 رٍف ٚفغبد اٌٍؾَٛ

ٚاٌزغ١ّذ اٌزجش٠ذؽفع اٌٍؾُ ثٛاعطخ   
انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ

اطزًبع وانمبء 

اطئهخ  رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم
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 انزبطغ

 

 

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
 
 

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 

 

 

بٙرق١ّّ:  ب١ّٙز٘أاٌّغبصس :   

ٌٍؾٍَٛ اٌّىشٚثٟ اٌفؾـ  

 

انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ
 

انمبء اطئهخ  

واطزًبع رًزٍَ 

 ػًهٍ ويغبيُغ 

 

 انؼبشز
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

ٌٍؾَٛ ٚهشق االعزفبدح ِٕٙب اٌضب٠ٛٔخإٌّزغبد  رق١ٕغ  

ٌؾًّ اٌّبء  اٌفؼ١ٍخ خ١ػٍٝ اٌمبثٍ ١ٟٕذسٚع١االط اٌٙ رأصش

 فٟ اٌٍؾَٛ

انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ

انمبء اطئهخ 

 يغبيُغ ػًم

 انحبدٌ 

 ػشز

 

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
 

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 

لألسماك ،طرق حفظ  ةٌالؽذائ مةٌاألسماك ، الق مٌتق
 األسماك

 صناعة الصوصج والهمبركر

انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ

يغبيُغ ػًم 

 درص يصغز 

 

انضبٍَ 

 ػشز 

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

، التحلل  الطازجة لألسماك ، فحص الكٌمٌاوي التركٌب
 اهأنواع بحسب األسماك هاٌوالتزرنخ ، نسب ما تحو

 الماء ن،ه،الد البروتٌن من
 طرق طبخ اللحوم

انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ
رًزٍَ ػًهٍ 

 ويغبيُغ ػًم

انضبنش 

 ػشز 

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

للدجاج اللحم ، الرومً  الكٌمٌاوي التركٌبدراسة 
 (البٌض، البٌض،السمان ، دجاج 

 صناعة مسحوق السمك

انًحبضزح 

 إنمبء اطئهخ  ودرص ػًهٍ

انزاثغ 

 ػشز  

َظزٌ   1

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

 تحضٌرلمجازر الدواجن  والجدٌدة الحدٌثة التكنولوجٌة
 اهتسوٌق ةٌفٌوك اللحم الرومً ،والسمان ،ودجاج كٌالد

 جودة اللحوم زٌلتعز ةٌاوٌمٌوالك ةٌالحس االختبارات

انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ
إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 

انخبيض 

 شزػ

َظزٌ   1

 ػًهٍ 3

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 اهٌعل السٌطرة ةٌفٌتلؾ وفساد اللحوم األسماك وك
 لمجزرة اللحوم علمٌة ارةٌز

انًحبضزح 

 ودرص ػًهٍ
إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 اٌّمشس اٌذساعٟخطخ رط٠ٛش  -11

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل والمجالت 
 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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 ٚفف اٌّمشس

 

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لغُ رم١ٕبد االٔزبط إٌجبرٟ   / اٌّشوض ؼٍّٟاٌاٌمغُ .2

 Computer Applicationاٌؾبعجخ   /  اعُ / سِض اٌّمشس.3

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ.4

 اٌفقً اٌخش٠فٟ / اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  اٌفقً / اٌغٕخ.5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 45   )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .6

  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف .7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ اٌٝ : أ٘ذاف اٌّمشس.8

 اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد .9

 -أ األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ رطج١مبد اٌؾبعٛة  - 1أ 

 اْ ٠قٕف اٌطبٌت أٛاع اٌجشاِظ  - 2أ 

 اْ ٠فقً اٌطبٌت ث١ٓ أٛاع اٌجشاِظ  - 3أ 

 اْ ٠ؾًٍ اٌطبٌت ث١بٔبد ثؾٛصٗ ثذساعخ اؽذٜ اٌجشاِظ االؽقبئ١خ  - 4أ 

 اْ ٠م١ُ اٌطبٌت ِؼشفزٗ ثبٌزطج١مبد ِٓ خالي االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ - 5أ 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح -

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّخزجش -

 هش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -

 هشائك اٌزم١١ُ      

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 -ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط  -1ط 

 ٚفُٙ ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .      

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  -2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  - 3ط 
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 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  - 4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ - 5ط 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس.11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 -االٚي
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

وانواعها ، مفهوم  Networksمفهوم الشبكات 
 ، وتشؽٌله Internetاالنترنت 

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
وصؾ الشاشة الرئٌسٌة ومكوناتها وكٌفٌة االتصال 

 (Webمع الشبكة العالمٌة )

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ

 االستفادة من محركات البحث المشهورة مثل
Google , Yahoo، 

التعرؾ على طرق البحث عن المعلومات والوصول 
 الٌها

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ 
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
التعرؾ على مفهوم البرنامج  Excelبرنامج 

 وطرق تشؽٌله. اته مٌزموبفوائده ، مواصفاته 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
التعرؾ على الشاشة الرئٌسٌة ومكوناتها واحتوائها 

 على مختلؾ القوائم واألدوات الفعالة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبدط

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ
مفهوم الخلٌة ،انواع الباتات األساسٌة وكٌفٌة 

 ادخالها

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

رّش٠ٓ ِٕبلؾخ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ 

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ

 Workو  Works licetكٌفٌة حفظ صفحة 
book  اؼالق البرنامج واؼالق الملؾ فتح الملؾ

المحفوظ وإدخال البٌانات واجراء العملٌات الحسابٌة 
 البسٌطة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ؽبٌخ دساع١خ  

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ
التعرؾ على كٌفٌة ضبط او تنسٌق البٌانات وهٌكلتها 

 ضمن الخلٌة الواحدة أو مجموع الخالٌا

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ
مجموعة الخالٌا التعرؾ على طرق جمع البٌانات أو 

 بصورة مختلفة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
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 اٌؼبؽش

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 2

 ِٚٙبسارٟ

استخدام بعض الدوال التً  و كٌفٌة فرز البٌانات
 Count SQRT ,Aveٌوفرها البرنامج مثل 

,Sumi ,Min,Max  وؼٌرها من الدوال االحصائٌة
 المفٌدة ذات العالقة

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ
التً ٌوفرها  Editinلتعرؾ على عملٌة التلقٌح 

 البرنامج ، كٌفٌة نسخ البٌانات أو نقل البٌانات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

والتعرؾ على مفهوم نسخ العملٌات الحسابٌة وكذلك 
( | والخالٌا Relativeمفهوم الخالٌا النسبٌة ) 

( التحكم فً عملٌة الخلٌة Absoluteالمطلقة )
بتؽٌٌر نمطها ونسقها من خالل استخدام أدوات 

 التنسٌق

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 
وكٌفٌة تحوٌل  Chartالتعامل مع المخططات 

الباٌات الرقمٌة والنصٌة لً مخططات بمختلؾ 
 Chartانواعها من خالل ساهر المخططات )

Wizardوالتعرؾ على كٌفٌة اجراء التعدٌالت ) 
 والتنقٌحات التً ٌوفرها البرنامج

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌشاثغ ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

التعرؾ على كٌفٌة اضافة او حذؾ الصفوؾ او 
 االعمدة فً صفحة العمل

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌخبِظ ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 طباعة البٌانات 
 الرقمٌة او المخططات

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 .خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع11ٟ
 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 اٌغبِؼٟ .رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ  -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .12

 اساسٌات الحاسوب الجزء االول والثانً الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

 المصادر الساندة لكل مقرر اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(. 2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل واطارٌح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
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 المقرروصف 

 

 

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 ٌغخ أى١ٍض٠خ  

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

  ٌضب١ٔخ/ اٌّشؽٍخ ا ٌخش٠فٟاٌفقً ا اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 30 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .
 

 

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -أ اال٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  - 1أ 

 اْ ٠قف اٌطبٌت أٛاع اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  - 2أ 

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت هشق اٌزؼج١ش ػٓ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  -3أ 

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت لٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  - 4

 اْ ٠ؼشف هش٠مخ رق١ٕف لٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  -5أ 

 خذاَ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خاْ ٠ؼشف هش٠مخ اعز - 6أ 

 ة األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ 

 اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت اْ ١ّ٠ض ث١ٓ لٛاػذ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚ اٌٍغخ اٌؼبِخ  -1ة 

 اْ ٠ؼشف اعظ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  - 2ة 

 اْ ٠ؼشف ِذٜ ا١ّ٘خ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ -3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح  
 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ  

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 
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 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت  -1ط 

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  - 3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ -4ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 ثُُخ انًمزر -01

 انظبػبد األطجىع
يخزعبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 اطى انىحذح / انًظبق أو انًىضىع

طزَمخ 

 انزؼهُى
 طزَمخ انزمُُى

 االول
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

اطئهخ واعىثخ 

درص ػًهٍ 

 يصغز

 انضبٍَ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 أنمبء االطئهخ 

 انضبنش
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

االطزًبع وأنمبء 

 االطئهخ 

 انزاثغ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انخبيض
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبدص

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

درص يصغز 

يُبلشخ رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبثغ

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 حبنخ دراطُخ 

رًزٍَ ػًهٍ  

 ويغبيُغ ػًم

 انضبيٍ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 
 

انًحبضزح 

ودرص 
اطزًبع وانمبء 

اطئهخ  رًزٍَ 
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ػًهٍ ويغبيُغ  ػًهٍ

 ػًم

 انزبطغ

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ
 
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ  

واطزًبع رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انؼبشز
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ 

 يغبيُغ ػًم

 ػشزانحبدٌ 
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

يغبيُغ ػًم 

 درص يصغز 

 انضبٍَ ػشز 
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

 ويغبيُغ ػًم

 انضبنش ػشز 
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 إنمبء اطئهخ 

 انزاثغ ػشز  

َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 شزػانخبيض 
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12
 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -11

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

http://www.google.com/
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 ٚفف اٌّمشس

 

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌاٌمغُ .2

 فسلجة تناسل وتلقٌح اصطناعً  اعُ / سِض اٌّمشس.3

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ.4

  اٌضب١ٔخ / اٌّشؽٍخ  اٌشث١ؼٟاٌفقً  اٌفقً / اٌغٕخ.5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 75   )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف .7

ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ اٌٝ : أ٘ذاف اٌّمشس.8

 اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 
 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد .9

  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ
 اٌزٕبع١ٍخ اٌزوش٠خ ٚاألٔض٠ٛخ االعٙضح ِؼشفخ أػنبء ٚٚظبئف  -1أ

 االفطٕبػٟ ِٚذٜ أزؾبسٖ ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ اٌزٍم١ؼ ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌطٍجخ -2أ

 إٌغً اٌٛساصٟ ٌزؾغ١ٓ      

 خاألٔض٠ٛ ٚاٌج٠ٛنبد اٌزوش٠خ ب١ِٓاٌؾ ٌفؼب١ٌخ اٌّخزجش٠خهشق ؽفع اٌغبئً إٌّٛٞ ٚاٌفؾٛفبد رؼٍُ  -3أ         

  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ  -ة 

 ةاٌّغبّ٘خ فٟ خذِخ اٌّغزّغ ِٓ خالي االعزؾبساد  فٟ ع١ّغ عٛأت اإلٔزبط اٌؾ١ٛأٟ  – 1ة

 .ثبٌؾمًػ١ٍّخ اٌزٍم١ؼ االفطٕبػٟ  ئعشاء رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ  –2

 ٌٍؾ١بِٓ اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌالصِخ ألعشاء اٌفؾٛفبد اٌّخزجش٠خ  – 3ة

 .     رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اعشاء ػ١ٍّخ اٌىؾف ػٓ اٌؾًّ ثطشلخ اٌّخزٍفخ  -4ة

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمً

 اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌّزبثؼخ ِؾبس٠غ أزبط ِبؽ١خ اٌؾ١ٍت

 هش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 
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 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ. -ط

ِزٝ ِٚبرا ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  - 1ط 

 ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ٚؽً اٌّؾبوً .

 -اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 -اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش ٚ االلٕبع  - 3ط 

 -االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  - 4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  -5ط 
 األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساداٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 (اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثٛمٛػ ٚصمخ فٟ اٌىالَ  )اٌزٛافً اٌٍفظٟ  -د1

 ( Team work -اٌؼًّ ثضمخ مّٓ ِغّٛػخ  )اٌؼًّ اٌغّبػٟ  -د 2

 (ؽالً ٌّؾىٍخ ِؼ١ٕخ عّغ اٌّؼٍِٛبد ثؾىً ِٕٙغٟ ػٍّٟ ٌزأع١ظ اٌؾمبئك ٚاٌّجبدئ )رؾ١ًٍ اٌزؾم١ك  -د 3

 (اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ ٔفغه ثٛمٛػ فٟ اٌىزبثخ )االرقبي اٌىزبثٟ  -د 4

 ث١ٕخ اٌّمشس.11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 ثبٌزؾغ١ٓ ٙباالفطٕبػٟ ٚػاللز اٌزٍم١ؼ خ١اّ٘

بص اٌزٕبعٍٟ اٌزوشٞ , ٙٚفغٍغخ اٌغ رؾش٠ؼ اٌٛساصٟ

 ٌٍخق١خِمطغ ػشمٟ 

 االفطٕبػٟ اٌزٍم١ؼ ١ّخ٘أ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

اٌزٕبعً  ثؼ١ٍّخاٌزؼشف ػٍٝ اٌغذد اٌقّبء اٌخبفخ 

 اٌزٕبعً ػ١ٍّخ ٚرؼش٠ف ب٘رفشص اٌزٟ شِٛٔبدٙٚاٌ

 , اٌغذٖ اٌقّبء شِْٛٙاٌ

,  ز١ٓ١اٌخق ػًّ , اٌزوشٞ اٌزٕبعٍٟ بصٙاٌغ فغٍغٗ

 , اٌمن١ت, ػًّ اٌجشثخ ,  ب١ِٓاٌؾ ٠ٓرىِٛشاؽً 

 اٌقفٓ ظ١و

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
 أٌمبء االعئٍخ 

 اٌضبٌش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

اٌغٕغٟ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح اٌجٍٛؽ اٌغٕغٟ ٚإٌنٛط 

 ( خ١ئ١, ث ٚساص١خ)  ١ٙبػٍ

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

, ػًّ وً  ٗرؾش٠ؾبص اٌزٕبعٍٟ االٔضٛٞ , ٙاٌغ فغٍغٗ

 ػنٛ ِٓ اػنبءٖ

, اٌشؽُ ,  اٌّج١ل , االٔضٛٞ اٌزٕبعٍٟ بصٙاٌغ رؾش٠ؼ

 , ِمطغ ػشمٟ اٌخبسع١خ اٌزٕبع١ٍخ اٌفزؾخ , جًٙاٌّ

 ٌٍّج١ل

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

ب , فزشح اٌؾجك , ِشاؽً دٚسح ٙدٚسح اٌؾجك ِٚشاؽٍ

 ب١ٙاٌؾجك ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػٍ

,  اٌّج١لبص اٌزٕبعٍٟ االٔضٛٞ , ػًّ ٙاٌغ فغٍغٗ

 بص اٌزٕبعٍٟ االٔضٛٞٙ, ػًّ اٌغ نبد٠اٌجٛ ٠ٓرىٛ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبدط
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

,  نبد٠, أزمبي اٌجٛ نبد٠اٌجٛ ٠ٓ, رىٛ ل١ػًّ اٌّج

 ٙب١اٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػٍ

 اٌغبئً عّغ ِٓ ذفٙعّغ اٌغبئً إٌّٛٞ : اٌ هش٠مخ

 اٌغّغ , هشق ػ١ٍّخ اصٕبء اٌضٛس ِؼبٍِخ , إٌّٛٞ

 ٗاٌزٕج١ , االفطٕبػٟ جًٙاٌّخزٍفخ , اٌّ اٌغّغ

 شثبئٟٙاٌى

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

ؽبٌخ دساع١خ  اٌّؾبمشح راد  ل١شِٛٔبد اٌّج٘,  ٌٍّج١لشِٟٛٔ ٙاٌؼًّ اٌِؼشفٟ ٔظشٞ   1 اٌغبثغ
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 اٌى١ّ١بٚٞ اٌزشو١تاٌؼاللخ ثبٌزٕبعً ,  ِٚٙبسارٟ ػٍّٟ 2

,  األ١ٌٚخفؾٛفبد اٌغبئً إٌّٛٞ , اٌفؾٛفبد 

 اٌضب٠ٛٔخاٌفؾٛفبد 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

بص ٙبص اٌزٕبعٍٟ اٌزوشٞ , اعضاء اٌغٙاٌغ فغٍغٗ

 ١ٓز١اٌزٕبعٍٟ اٌزوشٞ , اٌخق

ُ اٌّخففبد , هشق ٘ٚؽفع اٌغبئً إٌّٛٞ, ا رخف١ف

 اٌزؾن١ش

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

اٌزوشٞ  ذ١( , اٌىّ ١ّٓ) اٌؾ اٌزوش٠خ اٌزٕبع١ٍخ خ١اٌخٍ

,  اٌفغ١ٌٛٛع١خ, اٌؾىً اٌخبسعٟ ٌٙ , اٌخقبئـ 

 ٙبٚظ١فز

, دسعخ  اٌزغ١ّذٚاراثخ اٌغبئً إٌّٛٞ , هشق  رغ١ّذ

 , االراثخ ذ١ذاف اٌزغّ٘, ا ذ١ؽشاسح اٌزغّ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 اٌزٕبع١ٍخٌٍزوٛس ٚاالٔبس , اٌىفبءح  اٌزٕبع١ٍخاٌىفبءح 

, هشق فؾـ  ٌٍض١شاْ اٌزٕبع١ٍخ, اٌىفبءح  ٌألثمبس

 اٌزٕبع١ٍخ, اٌؼمُ , االِشاك  اٌخقٛثخاالػنبء ,

, االدٚاد  اٌزٍم١ؼ ػ١ٍّخاالٔبس ,  رٍم١ؼهشق 

 ( اٌؼ١ٛة)  اٌّؾبر٠ش,  اٌزٍم١ؼاٌّغزخذِخ فٟ 

 ٚاٌّؾبعٓ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

اٌمبء اعئٍخ  ػٍّٟ

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 بصٙداخً اٌغ ١ّٓاالخقبة ٚاٌؾًّ , سؽٍخ اٌؾ

 اٌؾًّ , االٔغشاط , االٔضٛٞ اٌزٕبعٍٟ

 االٔضٛٞ اٌزٕبعٍٟ بصٙاٌزٟ رطشأ ػٍٝ اٌغ اٌزغ١شاد ,

 اٌؾًّ فزشح اصٕبء

 ٚاالثمبس شا١ْفٟ اٌض اٌزٕبع١ٍخاٌىفبءح 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
 

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

اٌؾًّ )  رؾخ١ـ( ,  ٚاٌغ١ٕٓشِٛٔبد اٌؾًّ ) االَ ٘

 اٌفىشح ٚاٌفٛائذ (

, اٌّغزٍضِبد ,  اٌّؾبر٠ش, خٚرؼش٠فاٌؾًّ  رؾخ١ـ

 اٌؼ١ٍّخاٌفىشح 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 اٌٛالدح , اٌٛالدح ِشاؽً , اٌٛالدح , ِٚشاؽٍٙباٌٛالداد 

 , أمالة ّخ١, ػغش اٌٛالدح , اؽزجبط اٌّؾ اٌطج١ؼ١خ

 اٌشؽُ

فٟ  ضخ٠اٌزٕبعً , افىبس ؽذ فغٍغٗفٟ  ش٠اٌؾذ ه١اٌزىز

 ذ١ٚفؾـ اٌؾًّ , رٛل اٌّٛا١ٌذػذد  بدح٠ِغبي ص

ػذد  بدح٠, االثبمخ اٌّنبػفخ , هشق ص اٌؾجك

صساػخ  رىز١ه , اٌّغزؼٍّخ شِٛٔبدٙ, اٌ نبد٠اٌجٛ

 اإلخقبة اٌخبسعٟ , ئٔزبط اٌزٛائُ ,االعٕخ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌشاثغ ػؾش 
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 ه٠بص اٌزٕبعٍٟ ٌٍذعبعخ ٚاٌذٙٚفغٍغخ اٌغ ؼ٠رؾش

 ه٠ٌٍذعبعخ ٚاٌذ اٌزٕبع١ٍخضح ٙاٌزؼشف ػٍٝ االع

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 اٌخبِظ ػؾش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 االفطٕبػٟ فٟ اٌذٚاعٓ اٌزٍم١ؼاعزخذاَ 

ٚاٌزؼشف ػٍٝ ففبد  ىخ٠عّغ اٌغبئً إٌّٛٞ ِٓ اٌذ

 ٌٍط١ٛساٌغبئً إٌّٛٞ 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ
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 .خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع11ٟ
 فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ .رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ  -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

ٌّمشس اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش ا -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .12

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

 المصادر الساندة لكل مقرر . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل واطارٌح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
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 ٚفف اٌّمشس

 

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌاٌمغُ .2

 أمراض دواجن   اعُ / سِض اٌّمشس.3

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ.4

  اٌضب١ٔخ / اٌّشؽٍخ  اٌشث١ؼٟاٌفقً  اٌفقً / اٌغٕخ.5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 75   )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف .7

ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ اٌٝ : أ٘ذاف اٌّمشس.8

 اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 
 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد .9

  األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ
 ٚػالط ٚاٌغ١طشح ػٍٝ اِشاك اٌذٚاعٓاوغبة اٌمذساد فٟ رؾخ١ـ   -1أ

    ٚاٌجىز١ش٠خ ٚاٌفطش٠خ  ٚاٌف١شٚع١خاوغبة اٌطٍجخ اٌمذساد اٌّؼشف١خ فٟ ِؼشفخ ا١ّ٘خ االِشاك اٌّؾزشوخ اٌطف١ٍ١خ   -2أ

 اٌّخزٍفخ

 رؾخ١ـ ِخزٍف االِشاك اٌزٟ رق١ت اٌذٚاعٓ ِٓ خالي اٌؼالِبد اٌغش٠ش٠خ ٚاٌزؾش٠ؼ هشق رؼٍُ  -3أ         

  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌجشٔبِظ  -ة 

 اٌذٚاعٓ فٟ اٌؼشاق ت١رقاالِشاك اٌزٟ  ع١ّغفىشح ػبِخ ػٓ   – 1ة

 , أِشاك إٌمـ اٌغزائٟ اٌجىز١ش٠خ, االِشاك  اٌفطش٠خٚاالِشاك  اٌف١شٚع١خاٌزؼشف ػٍٝ االِشاك   –2

 لذسح اٌغ١طشح ػٍٝ أِشاك اٌذٚاعٓ ٚاٌغ١طشح ػ١ٍٙب ٚهشق ػالعٙب اوغبة اٌطبٌت  – 3ة

      . 

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمً

 ؽمٛي اٌذٚاعٓ اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌّزبثؼخ ِؾبس٠غ 

 هش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ اٌم١ّ١خ. -ط

ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ ِزٝ ِٚبرا  - 1ط 

 اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ٚؽً اٌّؾبوً .ٚو١ف ٠غت 

 -اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 -اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش ٚ االلٕبع  - 3ط 

 -االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  - 4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  -5ط 
 بث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثماٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 (اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثٛمٛػ ٚصمخ فٟ اٌىالَ  )اٌزٛافً اٌٍفظٟ  -د1

 ( Team work -اٌؼًّ ثضمخ مّٓ ِغّٛػخ  )اٌؼًّ اٌغّبػٟ  -د 2

 (عّغ اٌّؼٍِٛبد ثؾىً ِٕٙغٟ ػٍّٟ ٌزأع١ظ اٌؾمبئك ٚاٌّجبدئ ؽالً ٌّؾىٍخ ِؼ١ٕخ )رؾ١ًٍ اٌزؾم١ك  -د 3

 (اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ ٔفغه ثٛمٛػ فٟ اٌىزبثخ )االرقبي اٌىزبثٟ  -د 4

 ث١ٕخ اٌّمشس.11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

أِشاك اٌذٚاعٓ ؽغت اٌّغجت اٌّشمٟ  رق١ٕف

 ٚهشق اٌغزائٟ إٌمـ أِشاك ُ٘ٚاٌزطشق ئٌٝ أ

 ٔمـ بٙاإلِشاك اٌزٟ رغجج ٚخبفخ بِٕٙ خاٌٛلب٠

 ٚاألِالػ اٌف١زب١ِٕبد

اٌذٚاعٓ ٚاٌزؼشف ػٍٝ ِخزٍف اعضاء عغُ  ؼ٠رؾش

غٟ اٌزٕف , نّٟاٌٙ) اٌّخزٍفخ ضحٙٚفؾـ االع ش١اٌط

 , اٌزٕبعٍٟ ( اٌجٌٟٛ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

,  ذ١فٛئ١بي , اٌجبسارِٙضً االع اٌجىز١ش٠خاالِشاك 

 ٛس١اٌط و١ٌٛشا

 بٙاٌزٟ رؾذص ٚا٢فبد اٌّشم١خ اٌزغ١شاداٌزؼشف ػٍٝ 

 خ١اٌؾبالد اٌّشم ـ١رؾخ خ١فٚو١ اٌّخزٍفخ االِشاك

 ( ٚاٌى١ٌٛشا اٌغب١ٌّٔٛال)  اٌزؾش٠ؾ١خٌٍقفخ  ٚفمبً 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 أٌمبء االعئٍخ  ػٍّٟ

 اٌضبٌش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

رؾخ١ـ ٚػالط االِشاك اٌزب١ٌخ :صوبَ اٌط١ٛس 

اٌمٌْٛٛ و١ف١خ اٌؾذ  باؽش ٠ؾ١, اٌّؼذٞ, اٌّب٠ىٛ ثالصِب

 ِٕٙب 

اٌزٟ رؾذس فٟ االِشاك  خ١ُ االػشاك اٌّشم٘ا

   , اٌضوبَ اٌّؼذٞ ( ىٛثالصِب٠) اٌّب اٌزب١ٌخ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 بٙاػشام , أزمبٌٙب, هشق  خ١شٚع١االِشاك اٌف

,  ٛوبعًا١ٌٕ) ِضً ب٘, اٌؾذ ِٓ أزؾبس بٙرؾخ١ق

 ( ٛائ١خٙاٌ اٌؾؼت بةٙاٌز

ٚهشق أزمبي اٌّغجت  ٛوبعًا١ٌٕ ِشك ٛسٙظ خ١ف١و

 ؽبالد ـ١رؾخ خ١فٚو١ االػشاك ُ٘اٌّشمٟ ٚا

ػٍٝ اٌٍمبػ  ٚاٌزأو١ذٚاٌؾذ ِٓ أزؾبسٖ  اٌّشك

 اٌّغزخذَ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

رّش٠ٓ ػٍّٟ  ػٍّٟ

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 شن١: اٌىّجٛسٚ, اٌّ اٌزب١ٌخٚػالط االِشاك  ـ١رؾخ

 اٌؾٕغشح ٚاٌمقجبدبة ٙ, اٌز

ٚػالط االِشاك  ـرؾخ١ فٟ اٌّغزخذِخ اٌطشق ُ٘ا

 شنا١ٌّ , اٌغذسٞ , اٌؾٕغشح بةٙ: اٌز اٌزب١ٌخ

 ١ٙبػٍ اٌغ١طشحٚهشق  اٌىّجٛسٚ,

 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
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 اٌغبدط
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 بٙرؾخ١ق خ١ف١, و اٌفطش٠خاٌزؼشف ػٍٝ االِشاك 

,  ٍٛط١ِضً ) االثشع ٙب١ػٍ اٌغ١طشحب ٚهشق ٙٚػالع

 ( ب١ٍ١اٌّٛٔ

 بٙٚرؾخ١قب ٙأزمبٌ خ١ف١ٚو اٌفطش٠خُ االِشاك ٘ا

 بٙٚػالع

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

ِٕبلؾخ رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 اٌطف١ٍ١بد بٙرغجج اٌزٟ االِشاك ُ٘اٌزؼشف ػٍٝ ا

)  ِضً بٙاٌؾذ ِٕ خ١فٚو١ ب٘ٚهشق أزؾبس اٌذاخ١ٍخ

 ( اٌؾش٠ط١خ اٌذ٠ذاْ, ب٠ذاٌىٛوغ١

 ٚاٌؾذ بٙٚػالع بٙرؾخ١ق خ١ف١ٚو خ١ٍ١االِشاك اٌطف

 ب٠ذ١ػٍٝ ِشك اٌىٛوغ ٚاٌزشو١ض ب٘أزؾبس ِٓ

 خ٠االلزقبد ٗز١ّ٘ٚا

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
ؽبٌخ دساع١خ  

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 اٌطف١ٍ١بدب ُٙ اإلِشاك اٌزٟ رغجج٘اٌزؼشف ػٍٝ أ

 ِضً اٌؾٍُ ٚاٌمًّ قٙب١رؾخ خ١ف١ٚو اٌخبسع١خ

ب ٙٚػالع بٙٚرؾخ١ق اٌخبسع١خ خ١ٍ١االِشاك اٌطف

 ب٘ٚاٌؾذ ِٓ أزؾبس

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 ٙبق١رؾخ خ١ف١اٌغزائٟ ٚو اٌزّض١ً ئِشاك ُ٘أ

 أضالق , إٌمشط)  ب٘أزؾبس ِٓ ٚاٌؾذ بٙٚػالع

 ؽًٍ االلفبؿ ( ,اٌىجذ ٓ٘رذ , اٌٛرش

 قٙب١, رؾخ زٙب١ّ٘اِشاك إٌمـ اٌغزائٟ , ا

 بٙٚػالع

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

ب ٚاٌؾذ ٙٚاعجبث خ١االِشاك إٌبرغخ ػٓ اخطبء اٌزشث

 اٌٝ اٌشلبد ( ١ًب ) االفزشاط , اٌِّ٘ٓ أزؾبس

ٚاٌجشٔبِظ اٌضِٕٟ  ٗرطج١م خ١ف١اٌجشٔبِظ اٌٛلبئٟ ٚو

 ٚاٌٍمبؽبد ٌّٕغ ؽذٚس اٌّشك األد٠ٚخ إلػطبء

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ػًِّغب١ِغ 

 اٌؾبدٞ ػؾش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 اٌذٚاعٓ ؽمٛي فٟ اٌّغزخذِخ شادٙٚاٌّط ١شٙاٌزط

 هشق ٚاعزخذاَ إٌّبعت شٙاٌّط اخز١بس خ١فٚو١

 ( ٌٚجشِٕغٕبد ١ٓ) اٌفٛسِبٌ ١شٙاٌزط

 خ١فٚو١ اٌذٚاعٓ فٟ اٌّغزخذِخ شادٙٚاٌّط ١شٙاٌزط

 لجً اٌذٚاعٓ ؽمٛي ٚاػذاد إٌّبعت اٌّطٙش اخز١بس

 ذح٠ٚعجبد عذ اعزمجبي

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
 

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

اٌّغزخذِخ فٟ اٌذٚاعٓ ٌٍؾذ ِٓ  اٌٛلبئ١خاٌجشاِظ 

 اٌّغزخذِخ اعشاء اٌٍمبؽبد خ١ف١أزؾبس االِشاك ٚو

 األد٠ٚخاػطبء  ِٚٛاػ١ذ

 خ١ف١ٚو خ١اخطبء اٌزشث ٔز١غخُ االِشاك اٌؾبئؼخ ٘ا

 قٙب١رؾخ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

ب ٘اٌّغزخذِخ فٟ اٌذٚاعٓ ٚهشق ئػطبء األد٠ٚخُ ٘أ

 بٙئمبفز خ١ف١ٌٍؾذ ِٓ أزؾبس اإلِشاك ٚو

ٌٍؾبالد  ؼ٠اعشاء رؾش خ١ف١ذٚاعٓ ٚواٌ الن٘اعجبة 

 ٟ٘ ً٘ٚ الوبدّاٌِٚؼشفخ االعجبة اٌزٟ ادد اٌٝ 

 خ١ِشم ش١أَ غ خ١ِشم

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ئٌمبء اعئٍخ  ػٍّٟ

 اٌشاثغ ػؾش 
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

:  اٌزب١ٌخِٓ اإلِشاك  خ٠ٚػالط ٚهشق اٌٛلب ـ١رؾخ

 بةٙاٌز , اٌذِبؽ بةٙ, اٌز اٌف١شٚعٟ اٌّفبفً بةٙاٌز

 إٌضفٟ األِؼبء

 اٌؼشاق فٟ اٌذٚاعٓ فٟ اٌّغزخذِخ اٌٍمبؽبد ُ٘ا

 ٌٚمبػ عذسٞ اٌذعبط ٛوبعًا١ٌٕ ِضً ب٘اػطبء خ١فٚو١

 ٌٚمبػ اٌىّجٛسٚ شن١ٚاٌّ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

ئٌمبء اعئٍخ  ػٍّٟ

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 اٌخبِظ ػؾش
ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 2
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 ئٌٝ اؽذ ؽمٛي اٌذٚاعٓ فٟ إٌّطمخ ػ١ٍّخ بسح٠ص

الؽذ ؽمٛي اٌذٚاعٓ فٟ إٌّطمخ ٌٍزؼشف  ػ١ٍّخ بسح٠ص

 ١ٙػٍٝ اُ٘ االِشاك اٌّٛعٛدح ف

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ
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 .خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساع11ٟ
 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ .رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ  -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .12
 الكتاب المنهجً   اٌّطٍٛثخ. اٌىزت اٌّمشس 1

 المصادر الساندة لكل مقرر . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل واطارٌح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
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 وصف المقرر

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 رشث١خ اعّبن    

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

  اٌضب١ٔخ / اٌشث١ؼٟ اٌفقً  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 وصؾ البرنامج. المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌنالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -األ٘ذاف اٌّؼشف١خ أ 

 -اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ رشث١خ االعّبن  -1أ 

 -اْ ٠زؼشك اٌطبٌت ِقبدس ا١ٌّبٖ اٌّالئّخ ٌزشث١خ االعّبن  -2أ 

 -رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ هشق رط٠ٛش رغز٠خ االعّبن  -3أ 

 -رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ االِشاك اٌزٟ رق١ت االعّبن ٚهشق ِؼبٌغزٙب  - 4أ 

 اٌطبٌت وٍفخ ف١بٔخ ِؾبسٞ رشث١خ ٚأزبط االعّبناْ ٠م١ُ  - 5أ 

 -ة األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس. 

 –رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ رشث١خ ٚأزبط االعّبن  1ة 

 –لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ِٕظِٛبد اٌزشث١خ اٌؾذ٠ضخ ِٚمبسٔزٙب َ االٔظّخ اٌزم١ٍذ٠خ  2ة 

  ٌألعّبنرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رؾ١ًٍ وٍف أؾبء اٌّؾبسٞ االٔزبع١خ  3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح  
 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ  

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 -ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  - 1ط 
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 ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .ِزٝ ِٚبرا          

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش   -3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ   -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  -5ط 
 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 ثُُخ انًمزر -01

 انظبػبد األطجىع
يخزعبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 اطى انىحذح / انًظبق أو انًىضىع

طزَمخ 

 انزؼهُى
 طزَمخ انزمُُى

 االول

َظزٌ   1

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 االلزقبد٠خ ب١ّٙز٘ٚأاألعّبن  رشث١خِمذِخ ػٓ 

 ٠غشاٌغ ب٘ٚأعجبة رطٛس

 اٌّخزٍفخ بٙٚأعضائ اٌغّى١خاٌّضاسع 

 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

اطئهخ واعىثخ 

درص ػًهٍ 

 يصغز

 انضبٍَ
َظزٌ   1

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

أٔٛاع  اٌزشث١خ,أٔٛاع  اٌغّى١خأٔٛاع اٌّضاسع 

 األؽٛاك

  ئٔؾبء ؽٛك األعّبن ٚأعضاءٖ اٌّخزٍفخ خ١ف١و

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 أنمبء االطئهخ 

 انضبنش

َظزٌ   1

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 ٙباٌىبسة ٚأٔٛاػ) اٌّشثأحأٔٛاع ِٚٛاففبد األعّبن 

(ب١,اٌزالث  

فٟ اٌؼبٌُ ٚفٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ ٚ فٟ  اٌزشث١خاعّبن 

 اٌؼشاق

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

االطزًبع وأنمبء 

 االطئهخ 

 انزاثغ

َظزٌ   1

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 خ١بئ١ّ١ضٚو٠ض١اٌفب ٙاالعزضساع اٌغّىٟ )ِٛاففبر ب١ِٖ

   ٙبز١,وّ

 االعٙضح اٌّغزخذِخ فٟ اٌّخزجش عٙبص ل١بط  
O2 ، pH الذائب وطرٌقة المكروسكوب ،الشفافٌة          

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انخبيض

َظزٌ   1

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

 ١ئخٙر)ٌٍزشث١خِٓ األعّبن  عذ٠ذحاإلػذاد إلدخبي ٚعجخ 

(اٌّبء بد,ئمبفخ١االفجؼ األؽٛاك ِقبدس  

أعضاء  ف١بٔخ عذ٠ذحئػذاد األؽٛاك العزمجبي ٚعجخ 

 ذ,١ُ,اٌزغ١ّبٔخ,اٌزؼم١اٌق ف,١األؽٛاك,اٌزٕظ

اٌّبء ئمبفخ    

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 

 انظبدص

َظزٌ   1

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

ٚهشق  ب١ٖاٌّئداسح األؽٛاك ِٚزبثؼخ خٛاؿ 

ٕٙب١رؾغ  

االعزضساع ِٚؼبٌغخ اٌّٛاففبد  ب١ِٖ ١ٓهشق رؾغ

ٌٍزشث١خاٌّالئّخ  ش١غ  

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

درص يصغز 

يُبلشخ رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبثغ

َظزٌ   1

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

 ١ِّضارٙباألعّبن األٔظّخ اٌّغٍمخ ٚاأللفبؿ )  رشث١خ

(ذافٙب٘ٚأ   

 غ١أٔٛاع األلفبؿ,األعضاء, رقٕ خ١ألفبؿ اٌزشث

األلفبؿ, اٌّٛاد اٌّغزخذِخ فٟ اٌقٕبػخ,أِبوٓ 

 األلفبؿ ٚمغ

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 حبنخ دراطُخ 

رًزٍَ ػًهٍ  

 ويغبيُغ ػًم

 انضبيٍ
َظزٌ   1

 ػًهٍ 3

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 ش١اٌزىض اٌطج١ؼٟاٌزىبصش فٟ األؽٛاك , اٌزىبصش 

بد١إلٔزبط اٌقجؼ اٌزخط١واالفطٕبػٟ   

اٌطج١ؼٟاٌزىبصش فٟ األؽٛاك , اٌزىبصش   

انًحبضزح 

ودرص 
اطزًبع وانمبء 

اطئهخ  رًزٍَ 
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شِٛٔبد اٌّغزخذِخ, اعزخشاط ٙبد, اٌِٙٛاففبد األِ

شِٛٔبدٙؽمٓ اٌ إٌخب١ِخاٌغذح   
ػًهٍ ويغبيُغ  ػًهٍ

 ػًم

 انزبطغ

َظزٌ   1

 ػًهٍ 3

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 

 

 

بد١إلٔزبط اٌقجؼ اٌزخط١واالفطٕبػٟ  اٌزىبصش  

 ,اٌشئ١غ١خِفبلظ األعّبن, ثٕبء اٌّفبلظ, األعضاء 

 األعضاء اٌّىٍّخ

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ  

واطزًبع رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انؼبشز

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

 ١ذساد٘وشثٛ اٌجشٚر١ِٓٓ  االؽز١بعبداألعّبن ) رغز٠خ

(ٚف١زب١ِٓأِالػ ِٚؼبدْ -ْٛ٘د –  

 رمذ٠ُاألعّبن خضْ اٌؼٍف, ِىبْ ٚصِبْ  ٚرغز٠خغزاء 

 اٌؼٛاًِ ,اٌزغز٠خاٌغزاء, ػذد ِشاد  خ١اٌؼٍف, وّ

اٌغزاء خ١ػٍٝ وّ اٌّإصشح    

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ 

 يغبيُغ ػًم

 انحبدٌ ػشز
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

التؽذٌةمتابعة النمو األسماك وكفاءة   
حساب مكونات الؽذاء  قةٌالعالئق، طر ضٌرحت

 التكمٌلً

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

يغبيُغ ػًم 

 درص يصغز 

 انضبٍَ ػشز 
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

  اهتطوٌراألسماك فً العراق وسبل  تربٌةواقع 
األسماك دٌالوسائل المستخدمة فً ص  

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

 ويغبيُغ ػًم

 انضبنش ػشز 

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 – هاالمرض وعوامل حدوث تعرٌؾأمراض األسماك )
 أنواع اإلمراض( –عالمة المرض فً األحواض 

 ةٌلٌفحص األسماك للتعرؾ على اإلصابات الطف
 رهبواسطة المج والخارجٌة ةٌالداخل

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 إنمبء اطئهخ 

 انزاثغ ػشز  

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

 – الفٌروسٌةاألصناؾ  البكتٌرٌااألصناؾ  الطفٌلٌات
اإلمراض الناشئة عن اإلصابة  – القطرٌةاإلمراض 

 الطفٌلٌات فً
 والفٌروسٌة القطرٌة البكتٌرٌةاإلمراض  تشخٌص

     ا همن والوقاٌةا همعالجت ةٌفٌوك

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 

 شزػانخبيض 

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

والمحافظة نكهتها . حفظ  دٌطرق وسائل الص
ةٌاألسماك الح وتسوٌق  

واالطالع على  السمكٌةإلى احد المزارع  ارةٌز
والوقائٌة اإلدارٌةاإلعمال   

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ-11

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . رٛف١ش رم١ٕخ -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

http://www.google.com/


  
 95اٌقفؾخ 

 
  

 

 

 

 وصف المقرر

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
 رق١ٕغ اٌجبْ    

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

  اٌضب١ٔخ / اٌشث١ؼٟ اٌفقً  اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7

ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 -أ األ٘ذاف اٌّؼشف١خ 

 االٌجبْ رق١ٕغأوغبة اٌطبٌت أِىب١ٔخ اٌزخط١و إلداسح ِؼبًِ   -1أ 

 ٠بدح اٌٛػٟ ٌذٜ اٌطبٌت ثأٔٛاع اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّغزخذِخ  فٟ اٌزق١ٕغص  -2 

 رٛع١غ فُٙ اٌطبٌت ٌطشق اٌزق١ٕغ اٌّزجؼخ فٟ فٕبػخ   -3أ 

 أْ اٌطبٌت ػٍٝ دسا٠خ ثأعظ اٌؼ١ٍّخ ٌزق١ٕغ  4أ 

 اٌخبفخ ثبٌّمشس. األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ  -ة 

 ثقٛسح ػبِخ. وبفخ ِٕزغبد االٌجبْأْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت ِٙبسح رق١ٕغ   – 1ة 

 ػًّ األعٙضح اٌّقٕؼ١خ. ٚئداسحأْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رؾغ١ً   – 2ة 

 فٟ اٌزق١ٕغ ٚاٌزؼم١ُ.      اٌّغزؼٍّخو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ االعٙضح  – 3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚاٌزٛم١ؼاٌؾشػ 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح  
 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ  

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ
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 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 -ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ٚفُٙ  - 1ط 

 ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .         

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش   -3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ   -4ط 

 اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ  -5ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

  

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 االٚي

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 أ١ّ٘خ:  ٙب ٚرؾًّأزبع خ١ّ٘ٚا ت١اٌؾٍ ف٠رؼش

 ٌٍؾ١ٍت اٌغزائ١خ ّخ١, اٌم ٌإلٔغبْوغزاء  ت١اٌؾٍ

فٟ اٌؼشاق ٚاٌّؾبوً اٌزٟ  ت١اٌؾٍ ئٔزبط.  ٙبٚٔٛارغ

 ٙب االٔزبطرٛاع

 إلٔزبطاٌؾٍت  ثؼ١ٍّخ ب١َٚاٌم ت١ٌؾمً اثمبس اٌؾٍ بسح٠ص

ثّؼًّ االٌجبْ  اٌطبٌت ٚرؼش٠فوبًِ اٌّٛاففبد  ؽ١ٍت

 االٌجبْ رق١ٕغٚخطٛاد 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعئٍخ ٚاعٛثخ 

دسط ػٍّٟ 

 ِقغش

 اٌضبٟٔ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

فٟ  اٌذ١ٕ٘خٚرؾًّ : اٌّبء , اٌّٛاد  ت١ِىٛٔبد اٌؾٍ

ت١ٓ اٌؾٌٍ٘ذ اٌغزائ١خ ّخ١, اٌم ت١اٌؾٍ  

, أٛاع  ت١اٌؾٍ ٕخ١اخز ػ خ١ف١ْ و اٌؼ١ٕخ ف٠رؼش

 ٙبف٠: رؼش اٌؾغ١خ. اٌفؾٛفبد  اٌؼ١ٕبد

  ٙبِٚغبالد االعزفبدح ِٕ ٚخقبئقٙب

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 أٌمبء االعئٍخ  ػٍّٟ

 اٌضبٌش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 أٔض٠ّبد,  ت١اٌؾٍ ثشٚر١ٕبدٚرؾًّ :  ت١ِىٛٔبد اٌؾٍ

ت١اٌؾٍ  

ٚهشق اٌفؾـ اٌّخزٍفخ ,  ت١فؾـ سٚاعت اٌؾٍ

ِٓ  إٌّٛرط اخز هش٠مخإٌّٛرط اٌّّضٚط ,  هش٠مخ

 ت١لؼش ؽٛك اٌؾٍ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
االعزّبع ٚأٌمبء 

 االعئٍخ 

 اٌشاثغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

) اٌالوزٛص ( , االِالػ ٚاٌّؼبدْ فٟ  ت١عىش اٌؾٍ

ت١اٌؾٍ ف١زب١ِٕبد,  ت١اٌؾٍ  

ثبٌطشق اٌّخزٍفخ ٚرؾًّ :  ثبٌؾ١ٍت ٓ٘ٔغجخ اٌذ رمذ٠ش

 ش١) ِبعٛٔ خ١ٚصٔ وشثش ٚثبثىٛن , هشق هش٠مخ

  ِجبؽشح ش١غ هش٠مخ( ,  ت١ٚسٚصوٛرٍ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌخبِظ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

ٚاالِشاك اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ اْ رٕزمً ِٓ  ت١رٍٛس اٌؾٍ

, أٛاع  ٌٍؾ١ٍت, ِقبدس اٌزٍٛس  ت١خالي اٌؾٍ

  ت١رٕزمً ِٓ خالي اٌؾٍ اٌزٟ االِشاك

 خ١ف١ٚو ت١, هشق غؼ اٌؾٍ ت١وضبفخ اٌؾٍ ل١بط

 اٌىؾف ػٕٙب

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

ٚاٌمبء ِٚغب١ِغ 

 ػًّ
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 اٌغبدط

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

,  ٙبِٕٚزٛعبر ت١: رغُّ اٌؾٍ ؾ٠ًّٚ ت١فغبد اٌؾٍ

اٌٍْٛ ش١خ , رغٙإٌى ش١رغ  

 ش٠. رمذ اٌّؼب٠شحهشق  ت١اٌؾّٛمخ فٟ اٌؾٍ ش٠رمذ

 هش٠مخ,  اٌفٛسِٛي هش٠مخٚرؾًّ :  ت١ٔغجخ اٌؾٍ

 اٌؾّٛمخ ش٠رمذ هش٠مخاٌقجغبد , 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

دسط ِقغش 

رّش٠ٓ ِٕبلؾخ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌغبثغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

فٟ ِشاوض عّغ  ت١اٌّؼبِالد اٌزٟ رغشٞ ػٍٝ اٌؾٍ

 ٚظبئف إٌظ١ف ت١أزبط اٌؾٍ خ١ف١ٚرؾًّ : و ت١اٌؾٍ

 ِٛلؼٙب,  اٌزغ١ّغ ِشاوض

  ت١ػٍٝ اٌؾٍ االخزضا١ٌخاعشاء اٌفؾٛفبد 

 اٌقٍجخ اٌّبدح ش٠( , رمذ ١ٓ, اصسق اٌّضٍ خ٠ضٚصاس٠اٌش)

 ت١ٚاٌشهٛثخ فٟ اٌؾٍ اٌىٍجخ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ
 ؽبٌخ دساع١خ 

رّش٠ٓ ػٍّٟ  

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبِٓ

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

فٟ اٌّقٕغ  ت١اٌّؼبِالد اٌزٟ رغشٞ ػٍٝ اٌؾٍ

 رؼذ٠ً,  رشؽ١ؾٗ, رقف١زٗ,  ت١ٚرؾًّ : اعزالَ اٌؾٍ

 ت١اٌؾٍ ِىٛٔبد ٔغجخ

 , اٌىؾٛي اٌغ١ٍبْ:  ٌٍزغج١ٓاعشاء االخزجبساد 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اعزّبع ٚاٌمبء 

اعئٍخ  رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌزبعغ

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3

ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 

 

 

,  االلزقبد٠خاٌغجٓ  أ١ّ٘خفٕبػخ االعجبْ ٚرؾًّ : 

ٌٍغجٓ اٌغزائ١خ ّخ١اٌم  

اٌغجٓ اٌطشٞ ,  رق١ٕغ  

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ  

ٚاعزّبع رّش٠ٓ 

ػٍّٟ ِٚغب١ِغ 

 ػًّ

 اٌؼبؽش

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

  اٌطشٞ اٌغجٓ رق١ٕغاٌغجٓ , خطٛاد  رق١ٕف

 رق١ٕغ عجٓ اٌؾٍَٛ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

اٌمبء اعئٍخ 

 ِغب١ِغ ػًّ

 اٌؾبدٞ ػؾش

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

الباونات ، انواع  ؾٌصناعة االلبان المتخمرة : تعر
اللبن ، صناعة اللبن وبٌالتخمرات ، ع  

 تحضٌر) االلبان المتخمرة ( ،  وؼرتٌال عٌتصن
   البادئ

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ِغب١ِغ ػًّ 

 دسط ِقغش 

 اٌضبٟٔ ػؾش 

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

 الؽذائٌة مةٌالق ؾٌ( : تعر الكرٌمةصناعة القشطة ) 
،  تاإلفرازاللقشطة ، طرق الحصول على القشطة ، 

 ، حسابات القشطة القشطة انوع
 والفرازات ( الترقٌداجراء الفرز ، صناعة القشدة ) 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

رّش٠ٓ ػٍّٟ 

 ِٚغب١ِغ ػًّ

 اٌضبٌش ػؾش 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

 تصنٌع طرٌقة،  الزبد مٌةهأ،  ؾٌصناعة الزبد : تعر
 ن الحر (هالزبد ، صناعة السمن ) الد

 ، الخضاض ( ةٌصناعة الزبدة ) المحل

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

 ئٌمبء اعئٍخ 

 اٌشاثغ ػؾش  

ٔظشٞ   1

ِؼشفٟ  ػٍّٟ 3

 ِٚٙبسارٟ

، صناعة  ؾٌ: تعر اللبنٌةصناعة المثلجات   
 مٌكر سٌ، مكونات اال تهاٌمهالمثلجات ، ا

. حسابات  مٌكر سٌواال اللبنٌةالمثلجات  عٌتصن
 الخلٌطمكونات 

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ

 

 ؾشػاٌخبِظ 

ٔظشٞ   1

 ػٍّٟ 3
ِؼشفٟ 

 ِٚٙبسارٟ

واستعماالتها( أنواعها)  والتنظٌؾ الؽسٌلمواد   
 اللبنٌةات جالمثل وبٌع، مٌكر سٌخطوات صناعة اال

اٌّؾبمشح 

ٚدسط 

 ػٍّٟ

ئٌمبء اعئٍخ 

 رّش٠ٓ ػٍّٟ
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ-11

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

ٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ ا -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12
 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌزمبس٠ش,اٌؼ١ٍّخ, 
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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 وصف المقرر

 

 

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -11
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -12
   رم١ٕبد ِفبلظ 

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -13

  ٌضب١ٔخ/ اٌّشؽٍخ ا ٌشث١ؼٟاٌفقً ا اٌفقً / اٌغٕخ -14

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 60 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -15
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -16
     ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -17

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .
 

 

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -18

 -األ٘ذاف اٌّؼشف١خ  -أ

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفم١ظ ٚأٛاػٗ  - 1أ 

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِشاؽً إٌّٛ اٌغ١ٕٕٟ  - 2أ 

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِىبئٓ اٌزفم١ظ  - 3أ 

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِمِٛبد اٌزفم١ظ ٚ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػٍٝ اٌزفم١ظ - 4أ 

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس -ة 

 رؼٍُ اٌطبٌت اٌج١ل اٌقبٌؼ ٌٍزفم١ظ  - 1ة 

 رؼٍُ اٌطبٌت ِزطٍجبد اٌزفم١ظ  - 2ة 

 رؼٍُ اٌطبٌت ر١ٙئخ ِىبئٓ اٌزفم١ظ ٚاداسح اٌّفمظ - 3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح  
 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌّخزجش٠خ  

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . 
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 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت  -1ط 

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  - 3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ -4ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

 ثُُخ انًمزر -01

 انظبػبد األطجىع
يخزعبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 اطى انىحذح / انًظبق أو انًىضىع

طزَمخ 

 انزؼهُى
 طزَمخ انزمُُى

 االول
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 ةوطرق سٌتطور صناعة التفق تارٌخ
ا ها ومواصفاتهوأنواع سٌالتفق ماكٌناتالتعرؾ على 

 المفقس النموذجً

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

اطئهخ واعىثخ 

درص ػًهٍ 

 يصغز

 انضبٍَ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 للتفقٌسالمعد  البٌضا فً هالشروط الواجب توفر
 ات وأثناء النقلهفً حقول األم البٌض،معاملة 

 هعمل ةٌفٌاز الفحص الضوئً وكهالتعرؾ على ج

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 أنمبء االطئهخ 

 انضبنش

َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

ور صناعة هصناعة الدواجن فً العراق/ اسباب تد
 الدواجن

 والتهوٌةالتعرؾ على منظومة الحرارة والرطوبة 
 داخل المفقسات بٌوالتقل

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

االطزًبع وأنمبء 

 االطئهخ 

 انزاثغ
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 سٌالتفق لعملٌة األساسٌةالمقومات 
 للمفقس رٌوالتبخ والتعقٌم التنظٌؾ عملٌةإجراء 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 رًزٍَ ػًهٍ

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انخبيض
َظزٌ   0

 ػًهٍ 3
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 البٌضفً  الجنٌنمراحل تطور 

 للتفقٌسالمعد  البٌضوفحص  التدرٌج عملٌةإجراء 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبدص

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

 ةٌكٌكانٌم ،الجنٌنالك هفترات  ،البٌضفحص 
 للجنٌن الطبٌعٌة رٌالفقس، االوضاع ؼ

ومالحظة التطور  التفقٌسوضع البٌض فً ماكنة 
 للجنٌن مع مالحظة هالكات ومًٌال

 ) ثالث أسابٌع ( التفقٌسخالل مدة  األجنة

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

درص يصغز 

يُبلشخ رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبثغ

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

 اٌهفً الدجاج والعوامل المؤثرة علصفة الخصب 
ومالحظة التطور  سٌوضع البٌض فً ماكنة التفق

 للجنٌن مع مالحظة هالكات ومًٌال
 ) ثالث أسابٌع ( سٌخالل مدة التفق األجنة

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 حبنخ دراطُخ 

رًزٍَ ػًهٍ  

 ويغبيُغ ػًم

 انضبيٍ

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

أسباب انخفاض نسبة الفقس والعوامل المؤثرة على 
 للتفقٌسالمعد  البٌضنسبة اإلخصاب فً 

ومالحظة التطور  سٌفً ماكنة التفق البٌضوضع 
 هالكاتمع مالحظة  للجنٌن ومًٌال

 ( أسابٌع) ثالث  سٌخالل مدة التفق األجنة

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

اطزًبع وانمبء 

اطئهخ  رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم
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 انزبطغ

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 3

 ويهبرارٍ

المبرمج المنتج من  البٌضأو  لوجًٌالباالبٌض إنتاج 
 هًالرومً ،وما  اوالدجاج اضٌالدجاج الب

 العالمٌةفً السوق  واالقتصادٌة الصحٌة هاتهمٌأ
 حسابات نسبة الخصب والفقس

 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ  

واطزًبع رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انؼبشز

َظزٌ   3

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

، االسس  االقتصادٌة األهمٌةالسمان،  ضٌإنتاج ب
 البٌضالمتبعة فً انتاج  العلمٌة

 ات فروج اللحمهاألداء اإلنتاجً ألم رٌٌمعا

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ 

 يغبيُغ ػًم

 انحبدٌ ػشز
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 فً صناعة الدواجن النوعٌة والسٌطرة سٌالتفق
 والتفقٌسصفات الخصوبة  مٌٌتق

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

يغبيُغ ػًم 

 درص يصغز 

 انضبٍَ ػشز 

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ

المعدالت  للبٌضالمنتجة  التجارٌة السالالت همأ
 إنتاج فترة خالل العلؾ هالكوجداول است ةٌاسٌالق

المائدة  ضٌوجداول إنتاج ب إحصائٌاتمع  البٌض
 والتفقٌس

 سٌمناقشة تقارٌر الطلبة حول عملٌة التفق

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

 ويغبيُغ ػًم

 انضبنش ػشز 
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 ضٌعلى ب تأثٌرها الؽذائٌة رٌؼ العلفٌةاإلضافات 
 سٌفً التفق الحدٌثة التقنٌات س،ٌالتفق

 سٌالتفق عملٌةالطلبة حول  تقارٌرمناقشة 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 إنمبء اطئهخ 

 انزاثغ ػشز  
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

االصطناعً للدواجن وخاصة الدجاج  سٌالتفق
 الرومً والبط

 دةهمع المشا سٌالتفق

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 شزػانخبيض 
َظزٌ   0

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 االفراخ تسوٌق، الفاسقةمعاملة االفراخ 

 لبٌض اإلنتاجٌةإلى احد الحقول  ارةٌز

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12
 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

) اٌّغالد أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -11

 اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ .رمذ٠ُ  -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

دح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفب -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

http://www.google.com/
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 وصف المقرر

 

 

 

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ-1

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
   الزقبد٠بد أزبط ؽ١ٛأٟ  

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

  ٌضب١ٔخ/ اٌّشؽٍخ ا ٌشث١ؼٟاٌفقً ا اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
     ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .
 

 

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.المتاحة. والبد من الربط التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ  فٟ اٌضساػخ ثؾىً الزقبدٞ ِٚمبسٔخ ثبٌغبٔت اٌفٕٟ . دالزقبد٠برؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ رطج١مبد    -1أ

ٚخبفخ لطبع االٔزبط  ِؼشفخ اٌطبٌت ثبٌمٛا١ٔٓ االلزقبد٠خ ٚاٌّجبدئ االلزقبد٠خ اٌّغزخذِخ فٟ ِغبي اٌضساػخ -2أ

 . اٌؾ١ٛأٟ

 اٌزٛظ١ف االِضً ٌؼٕبفش االٔزبط اٌضساػٟ .  -3أ

 و١ف١خ رؾم١ك اٌّغز٠ٛبد اٌّضٍٝ ِٓ االٔزبط. -4أ

 اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجؾش٠خ . اعزغاليو١ف١خ  -5أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس.   -ة 

 رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ ػٍُ االلزقبد اٌضساػٟ ثؾىً ػبَ ٚااللزقبد٠بد اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ثؾىً خبؿ  – 1ة 

 لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رؾذ٠ذ ِؼشفخ االٔؾشاف فٟ اعزخذاَ االِضً ٌٍّٛاسد ٚاالٔزبط ػٓ االعزخذاَ اٌفؼٍٟ ٌٙب  –  2ة 

 ٌٍّضسػخ .رؼ١ٍُ اٌطبٌت ثى١ف١خ رؾم١ك اٌىفبءح االلزقبد٠خ   -  3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح  

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت  -1ط 



اٌقفؾخ   

113 
 

  

 

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  - 3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ -4ط 
 اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

 ثُُخ انًمزر -01

 انظبػبد األطجىع
يخزعبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 اطى انىحذح / انًظبق أو انًىضىع

طزَمخ 

 انزؼهُى
 طزَمخ انزمُُى

 االول

َظزٌ   2

 ػًهٍ 1
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

فً االقتصاد الزراعً  الحٌوانٌةالثروة  مٌةهأ
 ،الحٌوانٌة للمنتجات ةٌاالقتصاد مٌةهاأل العراقً،

 ..الحٌوانٌةللمنتجات  الؽذائٌة مٌةهاأل
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

اطئهخ واعىثخ 

درص ػًهٍ 

 يصغز

 انضبٍَ

َظزٌ   2

يؼزفٍ  ػًهٍ 1

 ويهبرارٍ

  الزراعً لالقتصاد العام ومهاالقتصاد الزراعً : المف
االقتصاد  علم عالقة.  الزراعً االقتصاد علم نشوء

 ..االقتصادالزراعً بعلم 
 
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ
 أنمبء االطئهخ 

 انضبنش

َظزٌ   2

يؼزفٍ  ػًهٍ 1

 ويهبرارٍ

، جدول الطلب ،  الحٌوانٌةالطلب على المنتجات 
 العوامل المؤثرة فً الطلب ، مرونة الطلب على

، العوامل المؤثرة فً مرونة  الحٌوانٌة المنتجات
 الطلب

 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

االطزًبع وأنمبء 

 االطئهخ 

 انزاثغ

َظزٌ   2

 ػًهٍ 1
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

، جدول العرض ،  الحٌوانٌةالعرض على المنتجات 
 العوامل المؤثرة فً العرض ، العوامل المؤثرة

 ..مرونة العرض فً
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انخبيض

َظزٌ   2

 ػًهٍ 1
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 عوامل ، الزراعً االنتاج ومهاإلنتاج الزراعً : مف
 الؽلة قانون ، اإلنتاج دوال ، الزراعً اإلنتاج

 ..المتناقصة
 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبدص

َظزٌ   0

يؼزفٍ  ػًهٍ 1

 ويهبرارٍ
 مبدأ أحسن مستوى لإلنتاج

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

درص يصغز 

رًزٍَ يُبلشخ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انظبثغ

َظزٌ   2

يؼزفٍ  ػًهٍ 1

 ويهبرارٍ
 مبدأ اإلحالل او االستبدال

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 حبنخ دراطُخ 

رًزٍَ ػًهٍ  

 ويغبيُغ ػًم

 انضبيٍ
َظزٌ   2

 ػًهٍ 1

يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 ةٌاإلنتاج التكالٌؾ

انًحبضزح 

ودرص 
اطزًبع وانمبء 

اطئهخ  رًزٍَ 
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ويغبيُغ ػًهٍ  ػًهٍ

 ػًم

 انزبطغ

َظزٌ   2

يؼزفٍ  ػًهٍ 1

 ويهبرارٍ
 ةٌوانٌالمنتجات الح تسوٌق

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ  

واطزًبع رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

 انؼبشز
َظزٌ   2

 ػًهٍ 1
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 الحٌوانٌةالثروة  مشارٌعإدارة 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

انمبء اطئهخ 

 يغبيُغ ػًم

 ػشزانحبدٌ 
َظزٌ   2

 ػًهٍ 1
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 الحٌوانًاإلنتاج  لمشارٌع اإلنتاجٌةاألنماط 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

يغبيُغ ػًم 

 درص يصغز 

 انضبٍَ ػشز 
َظزٌ   2

 ػًهٍ 1
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 ةٌالسجالت المزرع

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

 ويغبيُغ ػًم

 انضبنش ػشز 
َظزٌ   2

 ػًهٍ 1
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 الحٌوانًاإلنتاج  مشارٌع تخطٌط

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 إنمبء اطئهخ 

 انزاثغ ػشز  

َظزٌ   2

 ػًهٍ 1
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ
 الحٌوانٌةالثروة  مشارٌع مٌٌتق وأسالٌباسس 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 شزػانخبيض 
َظزٌ   2

 ػًهٍ 1
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 مشارٌع مٌٌلتق ةٌاالقتصاد رٌٌالمؤشرات والمعا
 الحٌوانًاالنتاج 

 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

إنمبء اطئهخ 

 رًزٍَ ػًهٍ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12
 الكتاب المنهجً   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ة. اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ
 www.google.comموقع 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -12

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ .رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ  -

 رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ . -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ . ؽغت

http://www.google.com/
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 وصف المقرر

 

 

 

 اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1
 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ / ؽطشح 

 / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ -2
 لغُ رم١ٕبد االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس -3
   اٌّؾشٚع   

 رؼ١ٍُ ِذِظ / ؽنٛسٞ ٚاٌىزشٟٚٔ أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ -4

  ٌضب١ٔخ/ اٌّشؽٍخ ا ٌشث١ؼٟاٌفقً ا اٌفقً / اٌغٕخ -5

 عبػخ فٟ اٌفقً ٔظشٞ ٚػٍّٟ 31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6
  ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛفف  -7
     ِٕؼ اٌطبٌت دسعخ اٌذثٍَٛ فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ ثّب ٠خذَ اػذاد خش٠ظ ثّغزٜٛ ِشِٛق ٚصعٗ : أ٘ذاف اٌّمشس -8

 اٌٝ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ .
 

 

 

ٌوفر وصؾ المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا 

 المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصؾ البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  -9

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 .1أ

  -2أ

  -3أ

  -4أ

  -5أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس.   -ة 

  – 1ة 

  –  2ة 

   -  3ة 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ

 هش٠مخ اٌّؾبمشح  

 اٌذسٚط ٚاٌض٠بساد اٌؾم١ٍخ
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ 
 اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾٙش٠خ 

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 
 ط األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . 

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت  -1ط 
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 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  - 3ط 

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ -4ط 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ  اٌؼبِخ ٚ  اٌّٙبساد -د 

 -1د

 -2د

 ثُُخ انًمزر -01

 انظبػبد األطجىع
يخزعبد 

انزؼهى 

 انًطهىثخ
 اطى انىحذح / انًظبق أو انًىضىع

طزَمخ 

 انزؼهُى
 طزَمخ انزمُُى

 االول
َظزٌ   1

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

المساحات  وتحدٌد الحٌواناتالحظائر الستقبال  ئةٌهت
 ..اهوالمعالؾ والمشارب المخصصة ل

 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

اطئهخ واعىثخ 

درص ػًهٍ 

 يصغز

 انضبٍَ

َظزٌ   1

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

العالئق  طٌمخال نٌوتكو األولٌة العلفٌةالمواد  تحضٌر
 الحٌوانات مجامٌععلى  اهوتوزٌع للتسمٌنالمناسبة 

تختلؾ عن االخرى لؽرض  قةٌلكل مجموعة عل
 اهنٌالمقارنة ب

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 أنمبء االطئهخ 

 انضبنش
َظزٌ   1

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

 مع الحقل فً اهواستقبال اهونق الحٌواناتشراء 
 حسب مجامٌع ضمن اهووضع اهب ٌةالعنا

 االوزان

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

االطزًبع وأنمبء 

 االطئهخ 

 انزاثغ
َظزٌ   1

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

الخاصة بالمشروع ) وزن ،  ةٌالحقل العملٌاتاجراء 
 ... الخ ( ترقٌمضد االمراض ،  تجرٌع

 

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 نغبَخ انخبيض 

 ػشز انحبدٌ

َظزٌ   1

 ػًهٍ 2
يؼزفٍ 

 ويهبرارٍ

وعمل جداول خاصة  التسمٌن عملٌاتاالستمرار فً 
 ةٌومٌال ةٌالحقل بالعملٌات امٌبالنمو والق وتقارٌر
 للمشروع

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

رًزٍَ ػًهٍ 

وانمبء ويغبيُغ 

 ػًم

 انضبٍَ ػشز 

َظزٌ   1

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ

 الحٌواناتالذبح والبدء بذبح  عملٌةمستلزمات  ٌئةهت
 ما درسوه فً مادة وتطبٌقمن قبل الطلبة 

 التالً ومٌالالذبائح الى  وتبرٌداللحوم  إنتاج

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

درص يصغز 

يُبلشخ رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم

انضبنش ػشز 

 ػشز وانزاثغ

َظزٌ   1

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ

العلمً   التقطٌع نظام وحسب اهالذبائح بعد وزن تقطٌع
 والقطع ولتشافًدراسة نسب التصافً 

 للذبائح والرقبة

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

 حبنخ دراطُخ 

رًزٍَ ػًهٍ  

 ويغبيُغ ػًم

 انخبيض ػشز

َظزٌ   1

يؼزفٍ  ػًهٍ 2

 ويهبرارٍ

 مجامٌع نٌالمشروع  إجراء مقارنة ب تكالٌؾحساب 
 المجموعة قطٌع الختبار الحٌوانات
 المتمٌزة

انًحبضزح 

ودرص 

 ػًهٍ

اطزًبع وانمبء 

اطئهخ  رًزٍَ 

ػًهٍ ويغبيُغ 

 ػًم
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ - -11

   . اٌىزت اٌّمشس اٌّطٍٛثخ1

  . اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ) اٌّقبدس(2

أ. اٌىزت ٚ اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب ) اٌّغالد 

  (1111اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش,
اطارٌح االساتذة بذات  المجالت العلمٌة وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذة. اٌّشاعغ 
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -12

 رمذ٠ُ اِىب١ٔخ اٌذػُ االوبد٠ّٟ فٟ رٕظ١ُ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ . -

 ر٠ٕٛغ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ .رٛف١ش اٌج١ئخ اٌقف١خ اٌّالئّخ ٚاٌزٟ رّىٓ اٌزذس٠غٟ ِٓ  -

 رٛف١ش رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِىزجخ اٌؾشَ اٌغبِؼٟ . -

اعزنبفخ خجشاء ِٓ خبسط اٌّؼٙذ , اٚ ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ اٌزٟ ٠ؼذْٚ ِٓ اعٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّمشس  -

 ؽغت اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ .

http://www.google.com/

