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 الممدمة 

رٙزُ ع١ّغ كٚي اٌؼبٌُ ثّٛاهك٘ب اٌيهاػ١خ ٚ ر١ّٕزٙب ّٙٓ ٍؼ١ٙب اٌٝ رب١ِٓ االِٓ اٌغنائٟ    

إٌٟٛٛ ٚ اٌَّبّ٘خ فٟ رب١ِٓ االِٓ اٌغنائٟ اٌؼبٌّٟ ٚ رقف١ف ِؼبٔبح اٌجْو٠خ ِٓ اٌفمو ٚ اٌغٛع 

فٟ االٔزبط اٌيهاػٟ ٚ اٌّوٗ، ٚ ثبٌٕظو ٌٍزملَ اٌىج١و فٟ اٌزم١ٕبد ٚ االٍب١ٌت اٌيهاػ١خ اٌّزجؼخ 

ٚ اٌؾ١ٛأٟ ٠زطٍت ر١ٙئخ ٚ رله٠ت ِزق١ٖٖٓ لبكه٠ٓ ػٍٝ االٍزضّبه االِضً ٌٍّٛاهك اٌيهاػ١خ 

اٌّؾلٚكح ٚ اٌزٟ ر١ْو ِؼظُ اٌّٖبكه اٌٝ رؼوٙٙب اٌٝ اٌزل٘ٛه اٌَّزّو ثبٌوغُ ِٓ اٌي٠بكح 

اٌّزيا٠ل ػٍٝ اٌغناء اٌَىب١ٔخ اٌَّزّوح ِّب ٠زطٍت ى٠بكح وفبءح االٔزبط اٌيهاػٟ ٌّٛاوجخ اٌطٍت 

 .ٌزب١ِٓ اٌؾبعخ اٌجْو٠خ

رمَٛ و١ٍبد اٌيهاػخ فٟ ِقزٍف ثٍلاْ اٌؼبٌُ ٚ ثّٕٚٙب اٌؼواق ثّّٙخ اػلاك ٚ رله٠ت اٌطٍجخ ٚ   

رأ١ٍُ٘ٙ إلْٔبء ٚ اكاهح اٌّْبه٠غ اٌيهاػ١خ ٚفك االٌٍ اٌؼ١ٍّخ ، ٚرٍمٝ ػٍٝ ػبرك اٌقو٠غ١ٓ 

ٌغنائٟ اٌنٞ ٠إصو ػٍٝ ع١ّغ ّوائؼ اٌّغزّغ ثال ِّٙخ ١ٕٛٚخ ٚأَب١ٔخ وج١وح ٌزٛف١و االِٓ ا

اٍزضٕبء فٚال ػٓ رٛف١و ِٛهك ُِٙ ٌٍلفً اٌمِٟٛ، اْ ٘نٖ اٌّّٙخ االفالل١خ ٚ االلزٖبك٠خ اٌىج١وح 

ٌالفزٖبٓ اٌيهاػٟ ٠ٛهس اٌؼب١ٍِٓ فٟ االفزٖبٓ اٌيهاػٟ اٌفقو ٚ االػزياى ثبٌلٚه 

 .االَٔبٟٔ ٚ االلزٖبكٞ

بافتتاح لسم الثروة الحٌوانٌة الذي تطور  0222 معة دٌالى عامجا –كلٌة الزراعة  تأسست  

الحما الى لسم االنتاج الحٌوانً ولسم االنتاج النباتً الذي تخصص فٌما بعد الى لسم البستنة 

تم افتتاح لسمٌن علمٌٌن هما لسم التربة والموارد المائٌة  0220وهندسة الحدائك ، وفً عام 

سهم الكلٌة من خالل نشاطها االكادٌمً فً تحمٌك رسالة وزارة ولسم المحاصٌل الزراعٌة، لت

التعلٌم العالً والبحث العلمً للنهوض بالوالع الزراعً وتطوٌره، وتعتمد فلسفة كلٌة الزراعة 

على ثالثة روافد اساسٌة تصب فً مجرى نشاطها وهً التعلٌم والتدرٌب المتخصص، والبحث 

، وتسعى الكلٌة من خالل فعالٌاتها جتمع المحلً واالنسانًالعلمً التطبٌمً ، والتفاعل مع الم

التأكٌد على جودة المخرجات فً ضوء التطور العلمً المتسارع فً العالم لضمان التواصل مع 

 المجتمع االنسانً.

بالمراجعة الدورٌة ألدائها لغرض وضع خطط تحسٌن االداء لضمان تهتم الجامعات الرصٌنة   

ر للمؤسسة االكادٌمٌة، وتشمل المراجعة المستدامة اجراء التموٌم الذاتً دٌمومة النمو والتطو

لبرامجها االكادٌمٌة للولوف على جودة االداء للعاملٌن فً البرنامج وجودة المخرجات، اعتمادا 

ٌجري التموٌم  على رؤٌة ورسالة واهداف البرنامج االكادٌمً ونسبة المتحمك من هذه االهداف.

االكادٌمً وفك اسس ومعاٌٌر االعتماد االكادٌمً التً تحددها الجهة التً تموم  الذاتً للبرنامج

بالفحص والتدلٌك معتمدة على التوثٌك وتوفر االدلة التً تدعم معاٌٌر االعتماد والتً ترفك مع 

 تمرٌر التموٌم الذاتً.

متطلبات  جامعة دٌالى الى توفٌر –ٌخطط لسم االنتاج الحٌوانً ضمن سعً كلٌة الزراعة   

االعتماد االكادٌمً من خالل كتابة تمرٌر التموٌم الذاتً للمسم العلمً وتنفٌذ خطة تحسٌن االداء 

 لتحمٌك هدف الحصول على االعتمادٌة.
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 المحور االول : رؤٌة ورسالة واهداف لسم االنتاج الحٌوانً 

لمٌة فً مجال ٌلتزم لسم االنتاج الحٌوانً رؤٌة تواكب التطورات االللٌمٌة والعا   

االختصاصات العلمٌة للثروة الحٌوانٌة ، وٌجري مراجعة وتحدٌث رؤٌة واهداف المسم فً 

ضوء المتغٌرات العلمٌة والمستجدات فً حاجة المجتمع والجهات المستفٌدة، وٌعلن لسم االنتاج 

والعاملٌن الحٌوانً رؤٌة ورسالة المسم واهدافه فً المسم العلمً على مستوى االساتذة والطلبة 

وجرت المصادلة على رؤٌة ورسالة  فً المسم لضمان مشاركة وتعاون الجمٌع فً تحمٌمها .

 – 0202العلمٌة الثانً للعام واهداف المسم فً اللجنة العلمٌة بموجب محضر اجتماع اللجنة 

 والذي جرى اعتماده من مجلس المسم وعمادة الكلٌة. ، 0202

 اٌطؤ٠خ 

 

اٌؾ١ٛأٟ اٌٝ ر١ّٕخ اإلِىب١ٔبد اٌّبك٠خ ٚرطج١ك اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ  ٠َؼٟ لَُ االٔزبط    

ثؼل اٌزٟ رَُٙ فٟ فلِخ  اٌّغزّغ اٌؼوالٟ ٚ اإلَٔاب١ٔخ، ٚاكاء كٚهٖ فاٟ اٌجٕابء اٌؼٍّاٟ اٌوٕا١ٓ ٚ 

١ٕبغخ اٌزمب١ٌل اٌغبِؼ١خ اٌَب١ِخ فٟ اٌى١ٍخ ٚاٌزٟ رإول هلٟ اٌٍٛاٜ اٌغابِؼٟ وٛٔاٗ ٠ّضاً إٌّابه ٚ 

ي هف١اغ اٌَّازٜٛ ملٚح ٌٍّغزّغ ، ٚاْ ٠ىْٛ اٌمَُ اٌ ٠ؼايى  ،ِآ فاالي و١ٍاخ اٌيهاػاخ ِوواياي ػ١ٍّاب

 ،َِااا١وح اٌزمااالَ اٌؼٍّاااٟ ٚاٌزمٕاااٟ ٠ٚمااالَ االٍزْااابهاد اٌؼ١ٍّاااخ ٚاٌؼ١ٍّاااخ ٌٍّْااابه٠غ االٍااازضّبه٠خ

َٛ ٚفك ِفٙ ٚاٌَّبّ٘خ فٟ اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ ِٓ فالي ر١ّٕخ ٚرط٠ٛو اٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ فٟ اٌؼواق

فاٟ ػٍاَٛ اٌضاوٚح اٌؾ١ٛا١ٔاخ فاٟ  اٌوائالح اٌؼ١ٍّاخ األلَابَرؾم١ك ِىبٔخ ثبهىح ث١ٓ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، 

 ِغبي اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ.

ئْ ىهاػخ ثنٚه اٌطّٛػ ٚ اٌّضبثوح ٚ اإلثلاع فٟ ٔفًٛ اٌقو٠غ١ٓ ٚ رأ١ٍُ٘ٙ العز١بى إٌّبفَاخ     

ط ػٍااٝ ؽاال ٍااٛاء ، ٠زطٍاات ئْ ٠ىااْٛ ٍٛاات اٌؼٍااُ ٚ ٚ اٌزؾاال٠بد فااٟ ١ِاابك٠ٓ اٌؼٍااُ ٚ ١ِاابك٠ٓ اإلٔزااب

 اٌزؾل٠ش ِٕٙغب فٟ اٌؾ١بح .

 

 اٌطؼبٌخ 

 

رّضً هٍبٌخ اٌمَُ اِزلا ٌوٍبٌخ اٌى١ٍخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ئ١ٌٙب ١ٌىْٛ هافلا ٕبف١ب غي٠و اٌؼطبء ِٓ اٌم١ُ     

ئػالاك ِٕٙلٍا١ٓ ىهاػ١ا١ٓ ِاٛاوج١ٓ األ١ٍٕخ ٚ اٌؼو٠ماخ ٚ ٍاّٛ األ٘الا،  ، ٠ٚؾاوٓ اٌمَاُ ػٍاٝ 

الؽز١بعبد ٍاٛق اٌؼّاً لابكه٠ٓ ػٍاٝ إٌّبفَاخ ٚاإلٍاٙبَ فاٟ اٌزطاٛه ٌّغابالد اإلٔزابط اٌؾ١اٛأٟ 

، ٠ٚٙازُ اٌمَاُ ثزطا٠ٛو وابكهٖ اٌزله٠َاٟ ثّاب ٠زّبّاٝ ِاغ  ٚثارجبع اؽالس اٌإظُ اٌزؼ١ّ١ٍاخ اٌّزملِاخ

الٌىزوٚٔاٟ اٌمفياد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕاخ اٌىج١اوح فاٟ اٌغبِؼابد اإلل١ّ١ٍاخ ٚ اٌؼب١ٌّاخ ٚاٍازقلاَ اٌزؼٍا١ُ ا

ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼل، ٚرؾم١اك االِزالاك اٌؾ١اٛٞ ٚاٌزىبِاً ِاغ ؽبعابد اٌّغزّاغ ١ٌىاْٛ ٌٍؼٍاُ كٚها فاٟ 

 ل١بكح ٚفلِخ اٌّغزّغ .

 

 األ٘ساف 

 

ئػاالاك ٚ رقااو٠ظ ِٕٙلٍاا١ٓ ىهاػ١اا١ٓ فااٟ افزٖاابٓ االٔزاابط اٌؾ١ااٛأٟ ِااإ١ٍ٘ٓ إلكاهح ٚ  -1

ٕب٘ظ كها١ٍخ رٛاوت اٌزطٛه رط٠ٛو ٚ رؾل٠ش ِْبه٠غ اٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ ِٓ فالي اػزّبك ِ

اٌؼٍّٟ ٚ اٌزمٕٟ فٟ اٌغبِؼبد اٌّزملِخ ، ٚروو١ي اٌغٙٛك ٌزٛف١و اٌفوٕاخ ٌٍطٍجاخ ٌٍزاله٠ت 
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ِؼااب١٠و اٌغااٛكح اٌؼب١ٌّااخ فااٟ ٚثّقزٍااف اٌؼٍّااٟ فااٟ رٕف١اان ٚئكاهح اٌؼ١ٍّاابد اٌؾم١ٍااخ ٚفااك 

 اٌّؾبٚه .

ٌزاٟ رٙال، ئٌاٝ ؽاً ئعواء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خ فٟ افزٖبٕابد االٔزابط اٌؾ١اٛأٟ ا -2

 اٌّْبوً اٌزٟ رؼزوٗ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ٚ رط٠ٛو ٍٚبئً اإلٔزبط اٌَّزقلِخ .

هفل اٌّغزّغ ثبٌىٛاكه اٌّزملِخ ِٓ فالي اٌزقط١ٜ ٌفازؼ اٌلهاٍابد اٌؼ١ٍاب فاٟ اٌمَاُ  ٚفاك  -3

 ِٕظٛه ؽبعخ اٌّغزّغ اٌفؼ١ٍخ ٌالفزٖبٓ ٚ ظٙٛه االفزٖبٕبد اٌؼ١ٍّخ اٌغل٠لح .

١ٕبغخ ١ٍبٍخ ِْبه٠غ اٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ فٟ اٌّؾبفظخ ٚ اٌؼواق، رؼزّل ِْبهوخ اٌمَُ فٟ  -4

 ػٍٝ األٍٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ ارقبم اٌمواهاد ٚ اٌزقط١ٜ إلْٔبء ٚرط٠ٛو اٌّْبه٠غ  .

ئرجبع ١ٍبٍخ اٌزط٠ٛو اٌَّازّو ٌٍىابكه اٌزله٠َاٟ ِآ فاالي اّازواوٗ ثبٌالٚهاد اٌزله٠ج١اخ  -5

الٍازفبكح ِاآ إٌّٖابد االٌىزو١ٔٚاخ فااٟ ٚإٌالٚاد ٚاٌّاإرّواد كافاً ٚفاابهط اٌؼاواق ٚا

ْٔااو اٌّؼوفااخ اٌؼ١ٍّااخ ٚاٌزؼٍاا١ُ اٌَّاازّو ٌٚااّبْ اٌزفبػااً اإلَٔاابٟٔ ٚ ِٛاوجااخ اٌزطااٛه 

 اإلل١ٍّٟ ٚ اٌؼبٌّٟ.

اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو ٌْٕو اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٚٙاّبْ رطا٠ٛو فجاواد اٌؼاب١ٍِٓ فاٟ رٕظ١ُ ثواِظ  -6

 ِغبي اٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ.

اػخ اٌؼوث١خ ٚ اٌؼب١ٌّخ ٌزجبكي اٌقجواد فٟ ِغبي رؾل٠ش إٌّب٘ظ  االٔفزبػ ػٍٝ و١ٍبد اٌيه -7

 ٚاٍزقلاَ ٍٚبئً اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ  ٚئعواء اٌجؾٛس اٌّْزووخ ٚ رجبكي األٍبرنح اٌيائو٠ٓ .

(، واعالنها على منتسبً 2ٌتم المصادلة على رؤٌة ورسالة واهداف المسم العلمً )الملحك 

عن اجراء مراجعة وتحدٌث على الوثٌمة بصورة سنوٌة وطلبة المسم للعمل بموجبها فضال 

 لتاللً التحدٌث والتغٌر والتطور والتحدٌث االللٌمً والعالمً.

 التخطٌط االستراتٌجً إلدارة الموارد المادٌة والبشرٌة فً المسم العلمً

 ٠ّضً اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟ اٌوو١يح االٍب١ٍخ ٌّٕٛ ٚاىك٘به اٌّإٍَبد اٌّقزٍفخ ٚ ٠ٛفو   

اِىب١ٔخ اٌزٕجإ ثبٌَّزمجً ٚ االٍزؼلاك ٌّزطٍجبرٗ ِٓ فالي رؾ١ًٍ اٌٛالغ اٌؾبٌٟ، ٚرؾل٠ل االٍب١ٌت 

ٚاٌٍٛبئً ٌزؾم١ك اال٘لا، االٍزوار١غ١خ ٚفك علٚي ىِٕٟ ِؾلك، ٚا٠ّبٔب ثأ١ّ٘خ اٌزقط١ٜ 

وح عبِؼخ ك٠بٌٝ فطخ اٍزوار١غ١خ ٌٍفز -و١ٍخ اٌيهاػخ -االٍزوار١غٟ ٚٙغ لَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ

٠ؼًّ فالٌٙب اٌمَُ ثبٌز١َٕك ِغ ػّبكح اٌى١ٍخ ػٍٝ رٕف١ن٘ب ِٓ فالي رٛف١و  2022 – 2017

 .اٌّٛاهك ٚا١ٌّيا١ٔخ اٌالىِخ ٌٍٕٛٛي اٌٝ اٌوؤ٠خ اٌَّزمج١ٍخ ٌزطٛه اٌمَُ

 إٌّظٛض االؼزطار١غٟ فٟ لؽُ االٔزبط اٌح١ٛأٟ

ر١غ١خ ٌٍمَُ ِٓ فالي اعواء ارجغ لَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ِٕٙغ١خ ٚاٙؾخ فٟ ٚٙغ اٌقطخ االٍزوا

رؾ١ًٍ ٔمبٛ اٌمٛح ٚاٌفوٓ اٌّزبؽخ ٌزطٛه اٌمَُ فٚال ػٓ رؾ١ًٍ ٔمبٛ اٌٚؼف ٚاٌزٙل٠لاد 

 اٌّْقٖخ اٚ اٌّزٛلؼخ َِزمجال، ٚثنٌه ارجؼذ اٌقطخ إٌّٙغ١خ االر١خ :

: ٠غوٞ فالٌٙب ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌفطص اٌّزبحخ ِٕٙغ١خ رح١ًٍارجغ لَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ  -1

فٟ اٌفمواد اٌزٟ رّزٍه ف١ٙب اٌّٛاهك اٌلاف١ٍخ ِغ ٚعٛك فوٓ  اٌمَُ ٚإٌّٛ ٌْٕبٛبد اٌزٍٛغ 

 فٟ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ ِٓ فالي:

فزؼ ثواِظ اوبك١ّ٠خ ثبٌٍغخ االٔغ١ٍي٠خ ٌغنة اٌٛافل٠ٓ ٚر٠ٕٛغ ِٖبكه اٌز٠ًّٛ اٌزقط١ٜ ٌ - أ

 .اٌنارٟ
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 .ِٓ فالي اٌزوو١ي ػٍٝ اؽز١بعبد ٍٛق اٌؼًّ اٌمَُرط٠ٛو فلِبد  - ة

 .فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٍزقلاَ اٌّموهاد االٌىزو١ٔٚخ اٌؾل٠ضخ اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌزم١ٕبدقلاَ اٍز - د

 .رط٠ٛو اٌّموهاد ٚإٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ِٚؼبٌغخ اٌٚؼف فٟ اٌزله٠ت اٌؼٍّٟ - س

ػمل ارفبل١بد اٌزٛأِخ ِغ اٌغبِؼبد اٌو١ٕٕخ ٌزجبكي اٌقجواد ٚاالػزوا، ثبٌجواِظ  - ط

 .االوبك١ّ٠خ اٌّؼزّلح

: ٠غوٞ فالٌٙب رط٠ٛو ٚرؾ١َٓ اٌفمواد اٌزٟ ؼؼف ٚاٌفطص اٌّزبحخاؼزطار١غ١خ ٔمبؽ اٌ -2

رؼبٟٔ ِٓ ٔمبٛ اٌٚؼف ِٓ فالي اٍزغالي اٌفوٓ اٌّزبؽخ فٟ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ، 

 ٚمٌه ِٓ فالي:

 اٌمَُرؾل٠ل ِٛإفبد كل١مخ ٚا١ٌخ فؼبٌخ فٟ افز١به اػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ ٌٍزؼ١١ٓ فٟ  - أ

اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب فٟ لٕبح إٌفمخ اٌقبٕخ ٌي٠بكح لجٛي ١خ رط٠ٛو اٌّٛاهك ٌٍزٍٛغ فٟ اِىبٔ - ة

 ٌٍمَُ.اٌّٛاهك اٌنار١خ 

رله٠ت اكاء اػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ ِٓ فالي رٕظ١ُ كٚهاد رط٠ٛو٠خ ٔٛػ١خ اعجبه٠خ  - د

 رم١١ُ االكاء إٌَٛٞ ٌٍزله١١َ٠ٓ.رلفً ّٙٓ 

اػٟ اٌّإ٘الد ٚإلاه رؼ١ٍّبد اٌز١ٕٛف اٌٛظ١فٟ اٌنٞ ٠و ٌٍمَُ أغبى إٌظبَ اٌلافٍٟ  - س

 .ٚاالفزٖبٓ فٟ اٌؼًّ االكاهٞ ٚاٌفٕٟ

ٌي٠بكح ِٛاهك  اٌمَُ  ْٚٔبٛبرٗرمل٠ُ ِمزوؽبد رْو٠ؼبد لٛا١ٔٓ ٌزط٠ٛو اٍزضّبه ِٛاهك  - ط

 .اٌّب١ٌخ اٌمَُ

رط٠ٛو اكاء اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ فالي ر١ّٕخ اٌْواوخ ِغ اٌغٙبد اٌَّزف١لح ٚرٕف١ن اٌجؾٛس  - ػ

 .اٍزضّبه٘باٌزطج١م١خ اٌّْزووخ ٌّٚبْ ر٠َٛمٙب ٚ

ػٍٝ اٌضجبد ٚاالٍزمواه ِٓ  اٌمَُؼًّ فالٌٙب : ٠ٚاؼزطار١غ١خ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌزٙس٠ساد -3

 فالي:

اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو ٌوفغ وفبءح اػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ ٚٙغ فطخ  - أ

 هفغ عٛكح اٌزله٠ت اٌؼٍّٟ ٌٍطٍجخ ٚأغبى اٌجؾٛس.اٌّقزجواد ٌي٠بكح اٌملهح ػٍٝ 

ٕف١خ رٛفو  ٌلها١ٍخ ثٍٛبئً رؼ١ّ١ٍخ ؽل٠ضخ ٚرٕظ١ُ فؼب١ٌبد ٚأْطخ الرغ١ٙي اٌمبػبد ا - ة

 .اٌج١ئخ ٌألثلاع

ٚػٕبٕو  اٌمَُرٕظ١ُ اٌّإرّواد ٚإٌلٚاد ٌغنة اٌغٙبد اٌَّزف١لح ٚػوٗ اِىب١ٔبد  - د

 .اٌغنة ٌٍَّزف١ل٠ٓ

ِٓ فالي اٌزٛإً االٌىزوٟٚٔ ٚػمل  ا١ٌخ اٌزغن٠خ اٌواعؼخِزبثؼخ اٌقو٠غ١ٓ ٚرفؼ١ً   - س

 ٌالٍزفبكح فٟ رم١١ُ فؼب١ٌخ اٌجؤبِظ االوبك٠ّٟ ٚاٌزله٠جٟ. ًّ ٚإٌلٚاد ٌٍقو٠غ١ٓٚهُ اٌؼ

فٟ  اٌمَُؼًّ : ٟٚ٘ ؽبٌخ االٔىّبُ ِٚٓ فالٌٙب ٠اؼزطار١غ١خ ٔمبؽ اٌؼؼف ٚاٌزٙس٠ساد -4

 االكاهٞ ٚاٌّبٌٟ ِٓ فالي: االكاءاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌزٛاىْ فٟ 

 .اٌمَُرؾم١ك ا٘لا،  اٍزٕفبه اٌغٙٛك ٚاالْٔطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ٔؾٛ - أ

 .ى٠بكح فوٓ رمل٠ُ اٌقلِبد االهّبك٠خ ٚاالوبك١ّ٠خ ٌٍطٍجخ - ة
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 المحور الثانً : المٌادة والتنظٌم االداري 

الراغبٌن  االساتذة وفك التعلٌمات، بالترشح من لبل رئٌس لسم االنتاج الحٌوانًي اختٌار ٌجر   

سماء وسٌرتهم الذاتٌة على مجلس وتعرض اال وفك التعلٌمات المنصب إلشغالمن المؤهلٌن 

، وتحدد التعلٌمات فترة رئٌس المسم سنتان لابلة للتمدٌد المنصب إلشغالالختٌار المناسب  الكلٌة

مرة واحدة، مما ٌسمح بتداول المناصب االدارٌة وتوفٌر الفرصة للدماء الشابة المساهمة فً 

 المٌادة.

 التنظٌمً واالداري فً المسمالهٌكل 

ٌمثل المسم العلمً الوحدة االساس فً التعلٌم العالً وٌرأس المجلس سم : مجلس الم -2

ٌعد مجلس ٌعٌن بمرار من رئٌس الجامعة بتوصٌة من عمٌد الكلٌة. رئٌس المسم والذي 

المسم الجهة االعلى صالحٌة فً المسم للتخطٌط العلمً واالداري واتخاذ المرارات 

، وٌجري  ٌم والتعلم واتخاذ المرارات المناسبةمنالشة الٌات التعلو لتسٌٌر شؤون المسم

بعد تكلٌف االساتذة للعمل فً مجلس المسم بموجب امر اداري ٌصدر عن عمادة الكلٌة 

ومنالشته مجلس المسم  لمحضر اجتماعانموذجا  0 والملحكموافمة مجلس الكلٌة ، 

 المواضٌع المدرجة فً جدول االعمال.

 2988لسنة  22نون وزارة التعلٌم العالً رلم ٌؤدي مجلس المسم مهامه بموجب لا

 وٌتولى االختصاصات االتٌة فً المسم:

منالشة المناهج الدراسٌة ومفرداتها والكتب المنهجٌة او المساعدة والتراح تعدٌلها  - أ

 فً ضوء توصٌات اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة.

دعوة االساتذة التراح حاجة المسم من اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والفنٌٌن والتوصٌة ب - ب

 الزائرٌن.

العلمٌة الممدمة من اعضاء المسم ، والتوصٌة بتعضٌد الرار مشارٌع البحوث  - ت

البحوث العلمٌة والكتب المؤلفة والمترجمة واالهتمام بتوفٌر مستلزمات تنفٌذ 

 بحوث الطلبة .

 تنفٌذ لرارات مجلس الكلٌة. - ث

 اللجان التربوٌة والعلمٌة وفما لحاجة المسم. تألٌف - ج

واسالٌب التدرٌس وتطوٌرها ، ومتابعة لٌام اعضاء شراف على سٌر التدرٌس اال - ح

 جباتهم.الهٌئة التدرٌسٌة والمنتسبٌن بوا

متابعة التطورات العلمٌة والتمدم المتسارع للمعرفة والعلوم وتوجٌه اعضاء الهٌئة  - خ

  مٌا.التدرٌسٌة لتحدٌث المناهج بما ٌجعلها مواكبة للتطورات العلمٌة اللٌمٌا وعال

المسم العلمً ورئاسة مجلس  بإدارةرئٌس المسم العلمً : ٌجري تكلٌف رئٌس المسم  -0

 – 0227ولجنة الدراسات العلٌا فً المسم، وخالل الفترة  المسم واللجنة االمتحانٌة

وٌؤدي رئٌس  المكلف برئاسة لسم االنتاج الحٌوانً ا.د. عمار طالب ذٌاب. 0202

رى بموجب صالحٌاته فضال عن الصالحٌات التً ٌخول المسم العدٌد من المهام االخ

 : ٌأتًبها من لبل مجلس الكلٌة وكما 

 ٌموم رئٌس المسم بالعمل على تحمٌك الرؤٌا والرسالة واالهداف للكلٌة والجامعة. - أ
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ٌموم رئٌس المسم برئاسة مجلس المسم واالشراف على شؤونه وارسال محاضر  - ب

 ة.اجتماعات مجلس المسم الى عمٌد الكلٌ

 تنفٌذ لرارات مجلس الكلٌة ومجلس المسم . - ت

 العمل على رفع جودة االداء فً المسم على مستوى التعلٌم وانجاز الخطة البحثٌة. - ث

المشاركة فً اعداد الخطة االستراتٌجٌة للمسم ومتابعة تنفٌذها سنوٌا، واالشراف  - ج

 على اعداد تمارٌر التموٌم الذاتً وخطط تحسٌن االداء.

ٌر العملٌة التعلٌمٌة فً المسم ، ومواظبة دوام الطلبة واجراء االشراف على س - ح

 عملٌات التموٌم للطلبة بموجب الموانٌن والتعلٌمات النافذة.

شؤون  بإدارةممرر المسم العلمً : ٌشغل المنصب احد التدرٌسٌٌن فً المسم وٌموم  -3

ف بممررٌة لسم رٌة التً ٌكلف بها من مجلس المسم، والمكلومتابعة االمور االداالطلبة 

 ا.م. اسامة احمد لطٌف. 0202 – 0227االنتاج الحٌوانً للفترة 

ٌكلف الموظفون فً ذاتٌة المسم بأرشفة برٌد المسم  -أالجناح االداري فً المسم العلمً :  -2

 .عمادة الكلٌةمع  البرٌدي والوثائك وانسٌابٌة التداول

لبحث والتطوٌر، ضمان ٌكلف التدرٌسٌون ادارة شعب الدراسات والتخطٌط، ا -ب

 عمادة الكلٌة.الجودة بالتنسٌك مع الوحدات المماثلة لها فً 

 :اللجان العلمٌة والتنظٌمٌة فً المسم  -5

 اللجنة العلمٌة فً المسم

المبلغة الٌنا بموجب كتاب وزارة التعلٌم وفك التعلٌمات الوزارٌة ٌتم تشكٌل اللجنة 

تموٌم العلمً / لسم التموٌم العلمً ذي العدد العالً والبحث العلمً / جهاز االشراف وال

 وٌراعى فً تشكٌل اللجنة العلمٌة الفمرات االتٌة : 0227/  9/  22فً  0238

ٌكون تشكٌل اللجنة العلمٌة فً لسم االنتاج الحٌوانً من اعلى االلماب العلمٌة  -2

، لتغطً كافة التخصصات العلمٌة الدلٌمة فً المسم وهً علوم الطٌور الداجنة 

علوم الحٌوانات المجترة ، علوم االسمان ، وٌموم مجلس المسم بانتخاب اعضاء 

 اللجنة العلمٌة سنوٌا .

اللجنة العلمٌة من خمسة اساتذة من ضمنهم رئٌس اللجنة العلمٌة ، وٌكون  تتألف -0

رئٌس اللجنة االلدم علمٌا بموجب كتاب وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / 

/  7/  05فً  0272التموٌم العلمً / التموٌم العلمً ذي العدد جهاز االشراف و

0227 . 

فً  2227تشكلت اللجنة العلمٌة فً لسم االنتاج الحٌوانً بموجب االمر االداري  -3

فً  02، واجري التعدٌل على اعضائها بموجب االمر االداري  0202/ 22/  20

5  /2 /0202 . 

محضر رسمً الى رئاسة المسم العلمً  ٌصدر عن اللجنة العلمٌة بعد كل اجتماع -2

وٌجري المصادلة على المحضر فً مجلس المسم ، ولد انجزت اللجنة العلمٌة تسعة 

 3الملحك، والمرفك فً  0202/  0202اجتماعات رسمٌة خالل العام الدراسً 

 انموذجا من محضر اجتماع اللجنة العلمٌة فً لسم االنتاج الحٌوانً .
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 المهام االتٌة : بإنجازفً لسم االنتاج الحٌوانً  تموم اللجنة العلمٌة

 اجراء المماصة العلمٌة للممررات الدراسٌة. -2

والترجمة للكتب العلمٌة المنهجٌة او المساعدة بما ٌحمك  التألٌفالموافمة على  -0

 الرصانة العلمٌة وتحدٌث المصادر العلمٌة لالختصاصات العلمٌة.

 فً المسم.ً وبضمنها الخطة البحثٌة للتدرٌسٌٌن الرار الخطة العلمٌة فً المسم العلم -3

 الرار المشارٌع البحثٌة لطلبة الدراسات العلٌا . -2

تحدٌد االختصاص العلمً للتدرٌسً وفك الضوابط والتعلٌمات التً تصدرها وزارة  -5

 التعلٌم العالً والبحث العلمً.

 ح بها .النظر فً ممترحات التدرٌسٌٌن فً تغٌٌر المناهج ضمن الحدود المسمو -6

كما تعمل فً ادارة شؤون المسم وانسٌابٌة العمل عدد من اللجان االدارٌة والتنظٌمٌة مثل لجنة 

الدراسات العلٌا ، لجنة المختبرات ، لجنة الحمل الحٌوانً ، لجان االرشاد التربوي . وٌبٌن 

 انموذجا لمحضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا. 2الملحك 

: ٌتوفر فً لسم االنتاج الحٌوانً كادر اكادٌمً بأعداد مسم المالن االكادٌمً فً ال -6

 والماب علمٌة جٌدة وٌعمل على تحمٌك اهداف البرنامج االكادٌمً.

 : المختبرات العلمٌة  -7

تمتلن الكلٌة عددا من المختبرات العلمٌة لتدرٌب الطلبة على الجزء العملً من الممررات    

ة واالدوات الضرورٌة والمالئمة للتدرٌب لممررات الدراسٌة ، وتمتلن المختبرات االجهز

 الدراسات االولٌة واستخدامها فً بحوث الدراسات العلٌا.

 مختبر الوراثة والتمانات االحٌائٌة : - أ

 مختبر الفسلجة  - ب

 مختبر التغذٌة  - ت

 مختبر الحاسوب - ث

ئل ثالث لاعات دراسٌة كبٌرة مزودة بالوسا: تتوفر فً المسم العلمً الماعات الدراسٌة  -8

 التعلٌمٌة والوسائل للتكٌٌف البٌئً لتوفٌر بٌئة مالئمة للتعلٌم الفعال.

: ٌتوفر فً الحمل الحٌوانً ، لاعة لتربٌة الطٌور الداجنة لتدرٌب الطلبة الحمل الحٌوانً  -9

على العملٌات الحملٌة فً لاعات الدجاج إلنتاج فروج اللحم او الدجاج البٌاض فضال 

جاز بحوث تخرج الطلبة وبحوث طلبة الدراسات العلٌا. كما عن استغالل الماعة فً ان

تتوفر فً الحمل الحٌوانً حضٌرة لتربٌة االغنام والماعز لتدرٌب الطلبة على العملٌات 

الحملٌة لرعاٌة الحٌوانات واسالٌب التحكم. وٌتوفر فً الحمل الحٌوانً المفمس بحجم 

 محدود لتدرٌب الطلبة .
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 مواردالمحور الثالث : ال

 الموارد المادٌة والفنٌة  - أ

المسم العلمً البنٌة التحتٌة المادٌة التً تؤهله ألداء المهام االكادٌمٌة على مستوى ٌمتلن    

التعلٌم والتعلم وعلى الصعٌد البحثً، وتتضمن الموارد المادٌة الماعات الدراسٌة ومتطلبات 

وتجهٌز  ئم واستٌعاب اعداد الطلبة فً المسمتهٌئة البٌئة التعلٌمٌة السلٌمة وبمساحات مناسبة تتال

اربعة مختبرات علمٌة . كما ٌمتلن المسم الماعات التعلٌمٌة بأجهزة العرض والوسائل االلكترونٌة

واالدوات المختبرٌة الالزمة  باألجهزةتوفر االمكانٌات الفنٌة والعلمٌة للتدرٌب العملً ومجهزة 

 عن انجاز االبحاث العلمٌة لطلبة الدراسات العلٌا لتدرٌب الطلبة فً دروسهم العملٌة فضال

 وتنفٌذ الخطط البحثٌة للتدرٌسٌٌن فً المسم، والمختبرات العلمٌة المتوفرة فً المسم هً :

 مختبر الحاسوب ، مختبر التغذٌة ، مختبر الوراثة والتمانات االحٌائٌة ، مختبر الفسلجة 

فضال عن تطوٌر تبرٌة الالزمة لكل مختبر وٌوفر المسم العلمً االجهزة واالدوات المخ

المختبرات من خالل االدامة وطلب شراء االجهزة والمعدات الجدٌدة لتالئم احتٌاجات الدروس 

 . 5الملحكوكما موضحة فً العملٌة وتنفٌذ البحوث العلمٌة 

 وٌخطط المسم لتطوٌر امتالكه للمختبرات من خالل انشاء وتجهٌز المختبرات االتٌة : 

 تبر االسمان ، مختبر اللحوم ، مختبر الحلٌب مخ

ٌتوفر فً المسم العلمً بناٌات الحمل الحٌوانً التً تشمل لاعة تربٌة الطٌور الداجنة ، حضائر 

وٌستخدم الحمل الحٌوانً للتطبٌك العملً  تربٌة االغنام والماشٌة ، المفمس ومخازن االعالف.

وٌمتلن المسم رؤٌة  ً تربٌة الحٌوانات وادارتها.وتدرٌب الطلبة المتالن المهارة العملٌة ف

لتطوٌر الحمل الحٌوانً من خالل التوسع فً االبنٌة الموجودة حالٌا فضال عن اضافة مرافك 

 .6الملحك جدٌدة الى الحمل الحٌوانً ، وكما فً 

 الموارد البشرٌة  - ب

ٌزله١َ٠خ فٟ االلَبَ ٠ّزٍه لَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ وٛاكه ػ١ٍّخ ٚاكاه٠خ رزٛىع ػٍٝ ا١ٌٙئخ ا

 اٌؼ١ٍّخ، اٌىبكه اٌفٕٟ ٚ اٌىبكه االكاهٞ ٚ وّب ٠أرٟ:

٠إكٞ اػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ ٚاعجبرُٙ ِٓ فالي رطج١ك ا١ٌبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  ا١ٌٙئخ اٌزسض٠ؽ١خ:

اٌطٍجخ الوزَبة اٌّٙبهاد اٌف١ٕخ فٟ ِغبي االفزٖبٓ ٌّموهاد اٌجؤبِظ االوبك٠ّٟ ٚرله٠ت 

 فموح ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ فٟ اٌزمو٠و ٌالٛالع ػٍٝ اٌّي٠ل ِٓ اٌزفب١ًٕ. ٠ّٚىٓ ِواعؼخ

 – 2020ٌٍؼبَ  لَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟػلك اٌىبكه اٌفٕٟ ٚ االكاهٞ اٌؼبًِ فٟ  اٌىبزض اٌفٕٟ :

 . 1ِٛٙؼ فٟ اٌغلٚي  2021
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  2021 – 2020ٌٍؼبَ  لؽُ االٔزبط اٌح١ٛأٟأػساز اٌىبزض اٌفٕٟ ٚ االزاضٞ فٟ  .1عسٚي 

 اٌؼسز اٌشٙبزح

 - ثىبٌٛه٠ًٛ

 - كثٍَٛ

 - اػلاك٠خ

 2 ِزٍٛطخ

 1 اثزلائ١خ

 - ٠موأ ٠ٚىزت

 3 اٌّغّٛع

اٌّؼزّلح ِٓ لجً ٚىاهح ٠ٚغوٞ رم١١ُ اكاء اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ ٚفك اٍزّبهح رم١١ُ االكاء 

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ.

ٌمَُ ِٓ فالي اّزواوُٙ فٟ اٌلٚهاد اٌزط٠ٛو٠خ ٠ٚؼًّ اٌمَُ ػٍٝ رط٠ٛو اكاء اٌّٛظف١ٓ فٟ ا

 ٚكٚهاد اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو ٚثبٌز١َٕك ِغ ػّبكح اٌى١ٍخ.

 الموارد المالٌة 

ٌعتمد المسم على مٌزانٌة الكلٌة وابوابها فً تخصٌص الموارد ، حٌث ان المسم ال ٌعد وحدة    

تكفً لتلبٌة احتٌاجات  حسابٌة مستملة ، وبصورة عامة فان التخصٌصات المالٌة ضعٌفة وال

االدامة وتطوٌر امكانٌات المسم وٌأتً ذلن ضمن تداعٌات االزمة االلتصادٌة التً ٌمر بها 

 والركود االلتصادي العالمً. 29العراق بسبب تداعٌات ازمة كوفٌد 

 المحور الرابع : اعضاء هٌئة التدرٌس 

نً ضمن سلسلة من االجراءات ٌجري تعٌٌن اعضاء هٌئة التدرٌس فً لسم االنتاج الحٌوا   

، وٌراعى فً تعٌٌن اعضاء هٌئة التدرٌس حاجة المسم االدارٌة فً عمادة الكلٌة وجامعة دٌالى 

لالختصاصات العلمٌة وااللماب العلمٌة وااللتزام بالتعلٌمات الوزارٌة وفك لانون التعلٌم العالً 

 وكما ٌأتً : 2988 لسنة 22رلم 

 اعدشروط التعٌٌن لمب مدرس مس

ٌشترط فً من ٌعٌن أو ٌمنح لمب مدرس مساعد أن ٌكون حائًزا على شهادة الماجستٌر أو ما  -2

 ٌعادلها.

إذا لم ٌرق المدرس المساعد إلى مرتبة أعلى خالل ست سنوات من تارٌخ تعٌٌنه ٌنمل إلى  -0

  خارج الوزارة.

 شروط التعٌٌن لمب مدرس 

بموجب المادة السادسة والعشرون من لانون  ٌشترط فً من ٌعٌن أو ٌمنح مرتبة مدرس   

 توافر أحد الشرطٌن اآلتٌٌن : التعلٌم العالً
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أن ٌكون حائًزا على شهادة الدكتوراه معترف بها آو ما ٌعادلها علمًٌا أو أن ٌكون حائًزا على  -2

كتوراه أو فنٌة أو تمنٌة أو مهنٌة فً االختصاصات التً ال تمنح فٌها شهادة د أعلى شهادة علمٌة

إن ال تمل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثالث  وال شهادة معادلة لها علمًٌا شرٌطة

 سنوات بعد الشهادة الجامعٌة األولٌة.

أن ٌكون مدرًسا مساعدًا فً إحدى جامعات المطر أو المعاهد الفنٌة لمدة ال تمل عن ثالث  -0

 ولام بجهود تدرٌسٌة جٌدة.بحثٌٌن لٌمٌٌن فً األلل  سنوات ونشر خاللها

  استاذ مساعدشروط التعٌٌن لمب 

 المادة فً المحددٌن الشرطٌن أحد فٌه ٌتوافر ان مساعد أستاذ مرتبة ٌمنح أو ٌعٌن من فً ٌشترط

من لانون التعلٌم العالً وحصل على الترلٌة العلمٌة الى مرتبة استاذ مساعد  والعشرٌن السادسة

 رلٌات العلمٌة.وفك التعلٌمات النافذة للت

 استاذ شروط التعٌٌن لمب 

 المادة فً المحددٌن الشرطٌن أحد فٌه ٌتوافر ان االستاذٌة مرتبة ٌمنح أو ٌعٌن من فً ٌشترط

من لانون التعلٌم العالً وحصل على الترلٌة العلمٌة الى مرتبة استاذ وفك  والعشرٌن السادسة

 التعلٌمات النافذة للترلٌات العلمٌة.

االنتاج الحٌوانً المالن االكادٌمً الدائم باأللماب العلمٌة العالٌة إلنجاز اهداف المسم  ٌمتلن لسم

 المالن االكادٌمً حسب الشهادة واللمب العلمً. 0التعلٌمٌة والبحثٌة ، وٌبٌن الجدول 

اػساز ا١ٌٙئخ اٌزسض٠ؽ١خ فٟ و١ٍخ اٌعضاػخ ِظٕفخ حؽت اٌشٙبزح ٚاالٌمبة اٌؼ١ٍّخ فٟ  .2عسٚي 

 . 2021 – 2020اٌسضاؼٟ   اٌؼبَ

 اٌؼسز )اٌشٙبزح( اٌؼسز اٌٍمت اٌؼٍّٟ اٌشٙبزح

 13 7 أٍزبم كوزٛهاٖ

 6 أٍزبم َِبػل كوزٛهاٖ

 8 1 أٍزبم  ِبعَز١و

 2 اٍزبم َِبػل ِبعَز١و

 2 ِلهً ِبعَز١و

 3 ِلهً َِبػل ِبعَز١و

  21   اٌّغّٛع
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للمسم من خالل اشتراكهم فً مستمر للكادر التدرٌسً ٌعمل لسم االنتاج الحٌوانً على التطوٌر ال

سلسلة من الدورات التطوٌرٌة وورش العمل والمحاضرات التً ٌدرجها المسم العلمً ضمن 

اذ بلغ عدد النشاطات العلمٌة المنفذة من لبل التدرٌسٌٌن (،  7 ) الملحك للكلٌةالخطة العلمٌة 

 الدورات والندوات عشرون نشاطا علمٌا ، من الورش و 0202 – 0202خالل العام الدراسً 

فضال عن اشتران الكادر التدرٌسً فً الندوات والمؤتمرات العلمٌة ، 2كما موضح فً الشكل 

 .المحلٌة والعالمٌة

 

 0201 – 0202النشاطات العلمٌة للتدرٌسٌٌن فً لسم االنتاج الحٌوانً خالل العام . 1شكل 

 

تموٌم اداء اعضاء هٌئة التدرٌس فً لسم االنتاج الحٌوانً وفك التعلٌمات الوزارٌة ٌجري 

 .  8الملحك الموضحة فً 

 المحور الخامس : شؤون الطلبة 

 الدراسات العلٌا 

لدراسة  0202 – 0202الدراسات العلٌا المفتوحة فً لسم االنتاج الحٌوانً للعام الدراسً    

الحٌوانٌة ، وتم الحصول على الموافمات االصولٌة لفتح دراسة الماجستٌر فً علوم الثروة 

طالب ماجستٌر  25وتم لبول  . 0200 – 0202الدكتوراه فً علوم االنتاج الحٌوانً للعام 

وثالثة طالب دبلوم عالً ضمن لنوات المبول المختلفة لاللتحاق بالدراسة خالل العام الدراسً 

رسالة ماجستٌر و اربعة رسائل دبلوم عالً خالل  20، وتم اجراء منالشة  0202 – 0202

 . 0202 – 0202العام الدراسً 
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    الدراسات االولٌة

ٌشمل البرنامج االكادٌمً فً لسم االنتاج الحٌوانً اجتٌاز الطالب الممررات الدراسٌة    

ت ، النظرٌة والعملٌة على مدى اربع سنوات ، توزع على اربع مراحل دراسٌة وبنظام الكورسا

ٌدرس خاللها الممررات الدراسٌة لمتطلبات الجامعة والممررات الدراسٌة للكلٌة على مستوى 

االختصاص الزراعً العام ، والممررات االساسٌة لمسم االنتاج الحٌوانً الختصاصات المسم ، 

وٌمنح المتخرج عن البرنامج االكادٌمً بعد اجتٌازه متطلبات البرنامج بنجاح درجة 

 علوم االنتاج الحٌوانً. –وس فً العلوم الزراعٌة البكالورٌ

 المبول والتسجٌل 

ٌخضع المبول فً الجامعات العرالٌة الى نظام المبول المركزي ، اذ ٌتنافس الحاصلون على    

فً الحصول على  بناء على معدالتهم شهادة االعدادٌة فً التخصص االحٌائً او التطبٌمً

، ومن ثم ٌجري توزٌعهم على االلسام معٌة فً كلٌات الزراعةالفرصة فً اكمال دراستهم الجا

. وتموم وحدة التسجٌل فً الكلٌة باستمبال (9)الملحك  العلمٌة بناء على رغبة الطالب والمعدل

( ، وتدلٌك الوثائك  22 الملحكالطلبة الجدد وتوثٌك المعلومات للطلبة وفك ملفات لٌاسٌة ) 

ما تموم وحدة التسجٌل بمتابعة انجازات الطلبة خالل سنوات الرسمٌة التً ٌمدمها الطلبة، ك

 الدراسة وفك التعلٌمات الوزارٌة والجامعٌة النافذة.

ملفات الطلبة من حٌث متابعة سلون الطلبة سواء التزام الطالب  بإدامةتموم وحدة التسجٌل 

مع االساتذة او الطلبة بالدوام او ارتكابه لمخالفات الغٌاب ، او ارتكابه المخالفات فً السلون 

تعلٌمات الوزارٌة الموضح جزء من موادها فً وحصوله على العموبات االنضباطٌة وفك ال

 ادناه:

 المنشورة فً جرٌدةتعلٌمات انضباط الطلبة فً مؤسسات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 0| رلم الصفحة: 2ت: | عدد الصفحا 00/20/0227| تارٌخ: 2232الولائع العرالٌة |رلم العدد:

من    27  من المادة    0  والفمرة    37  من المادة    0  استناد استنادا الى احكام الفمرة 

ٌلتزم الطالب بما  2المادة  .2988لسنة    22  لانون وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً رلم 

  :ٌأتً

وامر التً تصدرها وزارة التعلٌم العالً الت وانظمة الداخلٌة والتعلٌماالالتمٌد بالموانٌن وا – اوال

  ) الجامعة ، الهٌئة ، الكلٌة ، المعهد ) والبحث العلمً ومؤسساتها 

عدم المساس بالمعتمدات الدٌنٌة او الوحدة الوطنٌة او المشاعر المومٌة بسوء او تعمد  –ثانٌا 

 لوالاو  فعالاثارة الفتن الطائفٌة او العرلٌة او الدٌنٌة 

  .الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالمول او الفعل داخلها او خارجها االساءةعدم  –لثا ثا 

وهٌئة  ادارةتجنب كل ما ٌتنافى مع السلون الجامعً من انضباط عال واحترام  –رابعا 

  .الزمالة والتعاون بٌن الطلبة وعاللاتالتدرٌس والموظفٌن 
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اٌجابا علٌه عند التعٌٌن والترشٌح للبعثات  السلون المنضبط الموٌم الذي سٌؤثر –خامسا 

  .الدراسٌة والزماالت

والسكٌنة داخل الحرم  والطمأنٌنةبالنظام  الخللعن اي عمل من شانه  االمتناع –سادسا 

 .او المشاركة فٌه والتحرٌض علٌه او التستر على المائمٌن به (الكلٌة او المعهد  )الجامعً 

 .زمات الدراسٌة وممتلكات الجامعة او الهٌئة او الكلٌة او المعهدالمحافظة على المستل –سابعا 

  .بحسن سٌر الدراسة فً الكلٌة او المعهد الخللعدم  –ثامنا 

التمٌد بالزي الموحد الممرر للطلبة على ان تراعى خصوصٌة كل جامعة او هٌئة على  –تاسعا 

ٌك التفرلة او ممارسة اي صنف تجنب الدعوة الى لٌام تنظٌمات من شانها تعم –عاشرا  .حدى

  .االجتماعًالسٌاسً او الدٌنً او  االضطهادمن صنوف 

تجنب الدعاٌة الً حزب او تنظٌم سٌاسً او مجموعة عرلٌة او لومٌة او طائفٌة  –حادي عشر 

  .والملصمات او الامة الندوات والالفتاتسواء كان ذلن فً تعلٌك الصور 

بٌة اللماء محاضرات او الامة ندوات حزبٌة او دٌنٌة عدم دعوة شخصٌات حز –ثانً عشر 

  .دعائٌة داخل الحرم الجامعً حفاظا على الوحدة الوطنٌة

 االتٌةٌعالب الطالب بالتنبٌه اذا ارتكب احدى المخالفات  0المادة 

  .عدم التمٌد بالزي الموحد الممرر فً الجامعة او الهٌئة –اوال

  .الة بٌن الطلبة او تجاوزه بالمول على احد الطلبةالزم عاللاتالى  االساءة –ثانٌا 

  :االتٌةٌعالب الطالب بالتنبٌه اذا ارتكب احدى المخالفات  3المادة 

  .فعال ٌستوجب المعالبة بالتنبٌه مع سبك معالبته بعموبة التنبٌه – اوال

  .او المعهد والسكٌنة فً الجامعة او الهٌئة او الكلٌة والطمأنٌنةبالنظام  اخالله –ثانٌا 

  :االتٌةٌوما اذا ارتكب احدى المخالفات  ثالثون  32ٌعالب الطالب بالفصل لمدة   2المادة 

  .االنذارمع سبك معالبته بعموبة  باإلنذارٌستوجب المعالبة  فعال – اوال

  .تجاوزه بالمول على احد منتسبً الجامعة من غٌر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة –ثانٌا 

اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بما ٌسًء الٌه داخل الكلٌة او المعهد او  بأحده بالتشهٌر لٌام –ثالثا 

  .خارجهما

 .واالدابالتً تخل بالنظام العام  –داخل الحرم الجامعً  –لٌامه بوضع الملصمات  –رابعا 

ا تزٌد على سنة دراسٌة واحدة اذ الٌعالب الطالب بالفصل المؤلت من الجامعة لمدة .  5المادة 

  :االتٌةارتكب احدى المخالفات 
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  .من هذه التعلٌمات   2  المنصوص علٌها فً المادة  االفعالاذا تكرر ارتكابه احد  – اوال

الطائفٌة او العرلٌة او التجمعات السٌاسٌة او الحزبٌة  التكتالتمارس او حرض على  –ثانٌا 

 .داخل الحرم الجامعً

 ة اختبار الطلبة والتعلٌمات االمتحانٌ

ٌجري اختبار مدى استٌعاب الطلبة للممررات الدراسٌة باستخدام وسائل تموٌم متنوعة منها     

االمتحانات التحرٌرٌة والشفهٌة ، اختبار التطبٌك العملً، تمدٌم التمارٌر العلمٌة. وتتضمن 

االختبارات التً ٌخضع لها الطالب اختبارٌن فصلٌٌن تحرٌرٌة، تمارٌر علمٌة ، اختبارات 

% من الدرجة  22سرٌعة، نشاطات صفٌة ، تشكل بمجملها السعً السنوي للممرر وٌحدد 

%  25% للجزء النظري و  05النهائٌة ) وٌمسم فً الدروس التً تتضمن الجزء العملً بوالع 

للجزء العملً( ، وٌشترن الطلبة بعد اكمالهم الممررات الدراسٌة باالمتحانات النهائٌة التً تشكل 

 % من الدرجة النهائٌة. 62درجة 

فً تنظٌم (   22 الملحك)وتعدٌالتها  0222لسنة  232تطبك التعلٌمات االمتحانٌة الوزارٌة   

معالجة حاالت الطلبة المختلفة فضال عن التعلٌمات الوزارٌة التً عمل اللجان االمتحانٌة و

عٌة والصحٌة فً تصدر خالل العام الدراسً لمعالجة حاالت مستجدة فرضتها الظروف المجتم

 البالد.

 سجالت الدرجات للطلبة 

ٌتم توثٌك درجات الطلبة فً االستمارات والموائم الرسمٌة وتسلم بعد مصادلتها من    

جل التدرٌسٌٌن الى اللجنة االمتحانٌة فً المسم والتً تموم بدورها بتوثٌك انجازات الطلبة فً س

الورلٌة والنسخة االلكترونٌة حفاظا على  ، وٌكون بالنسخةالدرجات االساس ) الماسترشٌت(

حموق الطلبة ، وتعمل لجنة التدلٌك على مراجعة عمل اللجنة االمتحانٌة فً المسم لتجاوز 

 حصول االخطاء فً النمل والتدوٌن.

 استطالع اراء الطلبة فً جودة التعلٌم واداء اعضاء هٌئة التدرٌس

ٌة على الطلبة ومحتوى االستمارة معتمد من وزارة ٌموم المسم العلمً بتوزٌع استبانة الكترون  

( ، لغرض توثٌك اراء الطلبة فً المادة العلمٌة  20 الملحكالتعلٌم العالً والبحث العلمً )

وجودة التعلٌم ورأي الطلبة فً اعضاء هٌئة التدرٌس، وتعتمد نتائج االستبانة فً التموٌم السنوي 

 (.  23 الملحكألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة )

 احصاءات الطلبة فً لسم االنتاج الحٌوانً 

ٌستمبل المسم العلمً الطلبة الجدد الممبولٌن فً تخصص علوم االنتاج الحٌوانً لاللتحاق 

بالمرحلة االولى، وٌستمر الطلبة بعد نجاحهم االلتحاق فً المراحل الدراسٌة الالحمة لحٌن 

احصائٌة للطلبة فً لسم  3 وٌمثل الجدول، اكمالهم متطلبات التخرج من البرنامج االكادٌمً

 . 0202 – 0202االنتاج الحٌوانً للعام 
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 . 2021 – 2020ٌٍؼبَ اٌسضاؼٟ أػساز اٌطٍجخ اٌّؽغ١ٍٓ فٟ اٌسضاؼبد اال١ٌٚخ  .3عسٚي 

 ػسز اٌطٍجخ اٌّطحٍخ اٌسضاؼ١خ

 40 االٌٚٝ

 25 اٌضب١ٔخ

 29 اٌضبٌضخ

 51 اٌواثؼخ

  اٌّغّٛع

 

 ٌرسِبد اٌطالث١خ اٌّحٛض اٌؽبزغ : ا

رؼًّ هئبٍخ لَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ثبٌز١َٕك ِغ ػّبكح اٌى١ٍخ ػٍٝ رمل٠ُ اٌلػُ ٚاالٍٕبك ١ٍٛخ    

فزوح اٌلهاٍخ ٚرٛف١و اٌج١ئخ اٌّالئّخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ،٠ٚيٚك اٌطٍجخ اٌغلك ثبٌجؤبِظ اٌزؼو٠فٟ ػٓ 

ٌنٞ ٠زّٚٓ ّوؽب ٌغ١ّغ اٌغٛأت ( ا 14 اٌٍّؾكلَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ٚرٛى٠غ ك١ًٌ اٌطبٌت ) 

االوبك١ّ٠خ ٚاٌؾ١بح االعزّبػ١خ ّٙٓ اٌٍٜٛ االوبك٠ّٟ ٚؽمٛق ٚٚاعجبد اٌطبٌت فٟ لَُ االٔزبط 

ِٓ اػٍٝ االٌمبة  رزأٌفاٌؾ١ٛأٟ. ٚرْىً فٟ لَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ٌغبْ االهّبك اٌزوثٛٞ ٌٍطٍجخ 

ٚاعجٙب ِزبثؼخ اٌوؽٍخ االوبك١ّ٠خ  ْٛاٌؼ١ٍّخ ٚثٛالغ ٌغٕخ اهّبك روثٛٞ ٌىً ِوؽٍخ كها١ٍخ ٠ى

ٚاٌزؼو، ػٍٝ اٌّؼٛلبد اٌزٟ ٠ّىٓ رغبٚى٘ب ػٍٝ َِزٜٛ اٌّوؽٍخ ٌٍطبٌت فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ 

 اٌلها١ٍخ اٚ ػٍٝ َِزٜٛ اٌطبٌت.

زُ اٌمَُ اٌؼٍّٟ ثزٛف١و اٌفوٕخ ٌٍطبٌت ٌزمل٠ُ اٌْىٜٛ ٚاالػزواٗ فٟ ؽبٌخ ػلَ رٛفو ٠ٙ   

اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاالٍٕبك ٌٍطبٌت فٚال ػٓ ٔزبئظ اٌطبٌت فٟ اٌمٕبػخ ٚؽبٌخ اٌوٙٝ فٟ عٛكح 

االفزجبهاد اٌزم١ّ٠ٛخ ٚفك رؼ١ٍّبد ٚىاه٠خ ِؼٍٕخ، ٚاٌزٟ رٛفو ٌٍطبٌت اٌفوٕخ ال٠ٖبي ٕٛرٗ 

 ِٚطبٌجخ اٌٝ ػّبكح اٌى١ٍخ ٚهئبٍخ اٌغبِؼخ.

 ازاضح ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٟ اٌمؽُ

هح ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثبٍزقلاَ رىٍٕٛع١ب اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ ٠ؼًّ اٌمَُ ػٍٝ رجٕٟ اٌّوٚٔخ فٟ اكا   

ٚرله٠ت اٌطٍجخ ٚر١ّٕخ ِٙبهارُٙ فٟ االٌىزوٟٚٔ فٟ ظً اٌظوٚ، اٌٖؾ١خ اٌؼب١ٌّخ اٌطبهئخ 

اٍزقلاَ إٌّٖبد االٌىزو١ٔٚخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚرم٠ٛخ ا١ٌخ اٌزٛإً االٌىزوٟٚٔ ث١ٓ 

رٛف١و فوٕخ االَٔغبَ االعزّبػٟ ث١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فالي رْى١ً اٌزله١١َ٠ٓ ٚاٌطٍجخ، فٚال ػٓ 

 ِغب١ِغ اٌطٍجخ االٌىزو١ٔٚخ.

٠ٛفو اٌمَُ اٌؼٍّٟ فوٕخ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّٖبكه اٌؼ١ٍّخ ٚهل١ب ِٓ فالي رٛف١و اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 

،فٚال ػٓ اٌّٖبكه اٌؼ١ٍّخ اٌّزٛفوح فٟ ِىزجخ اٌى١ٍخ فٟ افزٖبٓ فٟ ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ اٌّغب١ٔخ 

 االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ.ػٍَٛ 
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 رّض١ً اٌطٍجخ 

٠مَٛ اٌطٍجخ ثبفز١به ِّض١ٍُٙ ثؾو٠خ ٌٍزٛإً ِغ هئبٍخ اٌمَُ ٚػّبكح اٌى١ٍخ ٌّٚبْ اْ ٠ىْٛ 

ٕٛد اٌطٍجخ َِّٛػب ٚاْ ٠ىْٛ ِْبهوب فٟ ػ١ٍّخ اٌزقط١ٜ ٚارقبم اٌمواهاد فٟ اٌمَُ ٚاٌى١ٍخ 

ا ٌجٕبء رغوثخ اٌزؼٍُ ٌٍطٍجخ ٚثٕبء ثبػزجبهُ٘ اٌغٙخ اٌَّزف١لح ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرؼي٠ي

 ّق١ٖبد ل١بك٠خ فبػٍخ فٟ اٌّغزّغ.

 اٌرسِبد اٌطالث١خ اٌالِٕٙغ١خ 

ٌٍْٕبٛبد اٌو٠ب١ٙخ ٚاٌضمبف١خ غ١و إٌّٙغ١خ ِٓ فالي االّزوان فٟ ٠ٛفو اٌمَُ اٌفوٕخ 

اٌَّبثمبد اٌو٠ب١ٙخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخ ، فٚال ػٓ رٕظ١ُ اٌّٙوعبٔبد اٌضمبف١خ 

ؽو٠خ اٌزؼج١و فٟ  اٌّؼبهٗ اٌف١ٕخ ٌفؼب١ٌبد اٌطٍجخ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّٛا٘ت ٌٍطٍجخ ٚرْغ١غٚ

، اكٔبٖ اٌٖٛهٚوّب ِٛٙؼ فٟ  19اٌٍٜٛ اٌغبِؼٟ فالي اٌفزوح اٌزٟ ٍجمذ ظٙٛه عبئؾخ وٛف١ل 

بد فالي ٍٕخ اٌزم٠ُٛ اكٜ اٌٝ رٛلف ٘نٖ اٌفؼب١ٌبد اٌزياِب ثزؼ١ٍّ 19اال اْ ظٙٛه عبئؾخ وٛف١ل 

 ف١ٍخ االىِخ اٌقبٕخ ثزم١١ل اٌزغّؼبد ٚاٌزجبػل اٌّىبٟٔ.
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 اٌمؽُ ٌزط٠ٛط اٌرسِبد اٌطالث١خ  اٌّؽزمجٍٟ فٟ زرط١ؾاٌ

٠ؼًّ اٌمَُ ػٍٝ رٛف١و اٌزله٠ت ٌٍطٍجخ الِزالن اٌقجوح فٟ اٌّمبثالد ٌٍّٕبفَخ فٟ اٌؾٖٛي    

ٖبٓ ٚمٌه ِٓ فالي البِخ اٌلٚهاد ٚاٌٛهُ اٌؼ١ٍّخ اٌقبٕخ ػٍٝ فوٕخ اٌؼًّ ّٙٓ االفز

ٚاٌقو٠غ١ٓ ٌَّبػلح اٌزىبًِ فٟ ثبٌطٍجخ. ٠َٚؼٝ اٌمَُ اٌؼٍّٟ ٌزْغ١غ اٌؼًّ اٌّْزون ث١ٓ اٌمَُ 

اٌغٙٛك ٌزٛف١و فوٓ اٌزٛظ١ف ٌٍقو٠غ١ٓ فٖٕٛب ِغ اٌطٍجخ اٌن٠ٓ ٔغؾٛا فٟ رأ١ٌٍ ِْبه٠غ 

  ٓ اٌغلك.ّٚووبد فبٕخ ٠َٚؼْٛ اٌٝ رٛظ١ف اٌقو٠غ١

٠َؼٝ اٌمَُ اٌٝ أْبء ِٛلغ اٌىزوٟٚٔ ثبٍُ اٌقو٠غ١ٓ فٟ لَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ٌٍؾفبظ ػٍٝ    

 اٌزٛإً ث١ٓ اٌطٍجخ ف١ّب ث١ُٕٙ ِٓ عٙخ ِٚغ اٌمَُ اٌؼٍّٟ ِٓ عٙخ افوٜ.

٠ملَ اٌمَُ اٌؼٍّٟ ِمزوؽب ٌزأ١ٌٍ ٌٛؽخ ّو، فٟ ػّبكح اٌى١ٍخ ٌٍقو٠غ١ٓ اٌّز١ّي٠ٓ ٠ؾًّ    

و٠ظ ٚٔجنح ػٓ أغبىارٗ فٖٕٛب فٟ ِغبي االٔزبط اٚ االكاهح اٌّز١ّيح ٌٍّْبه٠غ ٕٛهح اٌق

 ٌزؾف١ي اٌطٍجخ ٚارقبمُ٘ للٚح ٌٍطٍجخ ٌٍٕٛٛي اٌٝ إٌغبػ اٌّطٍٛة.

 اٌجطاِظ االوبز١ّ٠خ اٌّحٛض اٌؽبثغ : 

 اٌرطخ اٌزفظ١ٍ١خ ٌجطٔبِظ االٔزبط اٌح١ٛأٟ 

د اٌّموهاد اٌلها١ٍخ ٍّّذ اٌّموهاد ٠زّٚٓ ثؤبِظ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ػلك ِٓ ر١ٕٖفب

ٌٍّزطٍجبد اٌغبِؼ١خ ، ِموهاد اٌّزطٍجبد ٌى١ٍبد اٌيهاػخ ، اٌّموهاد فٟ االفزٖبٕبد اٌؼ١ٍّخ 

فٟ لَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ، ٠ٚإً٘ اعز١بى ٘نٖ اٌّموهاد ػٍٝ ِلٜ اهثغ ٍٕٛاد ؽٖٛي اٌقو٠ظ 

 .بط اٌؾ١ٛأٟػٍَٛ االٔز –ػٍٝ ّٙبكح اٌجىبٌٛه٠ًٛ فٟ اٌؼٍَٛ اٌيهاػ١خ 
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رفب١ًٕ اٌّموهاد اٌلها١ٍخ فٟ اٌّواؽً اٌلها١ٍخ االهثؼخ اٌزٟ رلهً فالي  4 ٠ٚج١ٓ اٌغلٚي

 اٌف١ٍٖٓ اٌقو٠فٟ ٚاٌوث١ؼٟ.

 و١ٍخ اٌعضاػخ فٟ عبِؼخ ز٠بٌٝ. –اٌّمطضاد اٌسضاؼ١خ فٟ ثطٔبِظ االٔزبط اٌح١ٛأٟ  .4عسٚي 

 اٌّوؽٍخ االٌٚٝ

  

 اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ
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 .5ربثغ اٌغسٚي 

 اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ

 

 اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ 

 



 0202 – 0202للعام الدراسً  ًالذات لتمٌٌمالسم االنتاج الحٌوانً                      –كلٌة الزراعة  –جامعة دٌالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

21 
 

 ِفطزاد إٌّب٘ظ اٌسضاؼ١خ اٌّؼزّسح فٟ اٌجطٔبِظ االوبز٠ّٟ فٟ لؽُ االٔزبط اٌح١ٛأٟ.

 

 اسم التدرٌسً :

 

 خالد حامد حسن ا.د. 

 البرٌد االلكترونً 

 

hassan29875@yahoo.com 

Khaled@agriculture.uodiyala.edu.iq 

 اسم المادة : 

 

  Principles of Geneticsت علم الوراثة        أساسٌا

 المرحلة الثانٌة / الدراسات األولٌة   –الربٌعً  ممرر الفصل :

 تدرٌس الطلبة المبادئ العامة للوراثة المندلٌة وأساسٌات وراثة العشائر . أهداف المادة :

التفاصٌل 

 األساسٌة للمادة :

بادئ العامة للوراثة ، لوانٌن مندل ، التحوٌرات فً نبذة تارٌخٌة لتطور علم الوراثة ، الم

النسب المندلٌة ، التطبٌمات العملٌة لموانٌن مندل ، تكرار الجٌن والعوامل المؤثرة فٌه ، 

 تمانات الهندسة الوراثٌة فً الحٌوانات .

 الكتب المنهجٌة :

 

 لنشر .الموصل.( أساسٌات فً الوراثة . دار الكتب للطباعة وا 2980عدنان حسن دمحم) 

 ( اساسٌات علم الوراثة. مطبعة جامعة دٌالى. جمهورٌة العراق.0227خالد حامد حسن )

المصادر 

 الخارجٌة : 

 

- Crawford , R.D.(1990) Poultry Breeding and Genetics . 

- Muir , W.M. and S.E., Aggrey (2003) Poultry Genetics , Breeding and Biotechnology. 

Principles of Genetics , Editors : D.P.,Snustad and M.J.,Simmons ( 2000 ) . 

Interactive concepts in Biology . Tenth Edition Version (4.0) CD . 

 تمدٌر الفصل :

 

 

االختبار 

 األول الفصلً

االختبار 

 الفصلً الثانً

 السعً

 نظري     عملً

 االمتحان النهائً

 عملً   نظري  

 درجة النهائٌةال

  02     %12% 02 %02%  

 
 تدرس المادة وفك نظام الفصل الواحد  معلومات إضافٌة 
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 احمد علً عذاب ا.م.د. االسم

  ahmedadhab@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني

 ج الحٌوانًمبادئ االنتا اسم المادة

 ربٌعً -فصلً  مقرر الفصل

التعرف على االهمٌة االلتصادٌة للمنتجات الحٌوانٌة وانواع الحٌوانات  اىداف المادة

 انتاجها.  ةالمزرعٌة وطرق تربٌتها وسبل زٌاد

التفاصيل االساسية 
 لممادة

التعرف على انواع وسالالت حٌوانات المزرعة االلتصادٌة وطرق 

 ها وتكاثرها واهمٌة كل نوع منها .تربٌتها وادارت

 

 الكتب المنيجية

 اساسٌات االنتاج الحٌوانً      د. زهٌر الجلٌلً

 د. دمحم عادل    د. فرٌد الشهوانً       طالل ٌوسف

 المصادر الخارجية
 انتاج ماشٌة الحلٌب       د. ناطك حمٌد المدسً

 اٌلٌا المس اساسٌات انتاج االغنام والماعز وتربٌتها  د. جالل 

 

 تقديرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

العممي 
 النيائي

االمتحان 
 النيائي

02% 12% 2% 02% 02% 
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 المادة العلمٌة المادة النظرٌة 

 اقوالع ومعولات االنتاج الحٌوانً فً العر االىمية االقتصادية لمثروة الحيوانية في العراق 1

 العملٌات الحملٌة  قواعد واسس تطوير االنتاج الحيواني في العراق 0

 مساكن الماشٌة االبقار  3

 سجالت المزرعة  الجاموس 0

 الحلب  وانواعه  وممٌزات وعٌوب كل نوع  االغنام 2

 امتحان الشهر االول  الماعز 6

 طرق الرضاعة وممٌزات وعٌوب كل نوع االمتحان االول 7

 انواع المحالب وطرق استخدامها وممٌزات   تصنيف األغنام والماعز طرق  8

 مساكن الدواجن        اشير سالالت االغنام والماعز العالمية 9

 طرق تربٌة دجاج اللحم والدجاج البٌاض  عيةالزرا  الحيوانات حظائر 12

 المجزرة فً الدجاج لذبح المتبعة الخطوات ات المزرعيةالحيوان تغذية 11

 انواع الجاموس  وطرق رعاٌتة التناسل في الحيوانات المزرعية 10

 االسمان وطرق تربٌتها  ادارة الدواجن 13

 امتحان الشهر الثانً  االىمية االقتصادية لمدواجن 10

 انظمة تربٌة االسمان  االمتحان الثانً 12
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ػّبض ؽبٌت ش٠بةا.ز.   اٌزسض٠ؽٟ: اؼُ 

dr.ammaraltememy@gmail.com ٟٔٚاٌجط٠س االٌىزط: 

 اؼُ اٌّبزح: ئزاضح ؽ١ٛض زاعٕخ 

 اٌفظً: ِمطض اٌرط٠فٟ

      ئزاضح اٌط١ٛض اٌساعٕخ٠زؼطف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ  ئْ -1 

اٌسٚاعٓ ػٍٝ أؼبؼب اإلٔزبط ٚاٌؼّط ٚاٌظطٚف اٌّالئّخ ٠ظٕف اٌطبٌت  ئْ -2  

  ٌٍزطث١خ 

ئزاضرٙب لس٠ّب  اٌؼظط اٌحس٠ش ٚث١ٓئزاضح اٌسٚاعٓ فٟ ٠فظً اٌطبٌت ث١ٓ  ئْ  -3

اإلزاضح ث١ٓ اٌّبػٟ ٚاٌحبػط  ٚاٌفطق فٟ ثطاِظ  

٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ئزاضح اٌسعبط اٌج١بع ٚفطٚط اٌٍحُ ٚاٌفطق فٟ ِؽزٍعِبد ْ  -4

 اٌزطث١خ ث١ٓ االص١ٕٓ

٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ئٔشبء لبػبد ٌزطث١خ اٌسٚاعٓ ٚاٌزغ١ٙعاد اٌّالئّخ ٌٍزطث١خ  ئْ  -5

طاضح ٚضؽٛثخ ٚئػبءح ٚر٠ٛٙخِٓ ح  

 ا٘ساف اٌّبزح:

اٌؽالالد اٌزغبض٠خ ٌفطٚط اٌٍحُ,ئزاضح أفطاخ فطٚط اٌٍحُ ,ٔمً األفطاخ ِٓ اٌّفبلػ 

ئٌٝ لبػبد اٌزطث١خ,رؼم١ُ اٌمبػبد ٚر١ٙئزٙب الؼزمجبي األفطاخ,اؼزرساَ ثطٔبِظ ر٠ٛٙخ 

األِطاع,رم١١ُ  ٚاػبءح ِٕبؼت ٌٍزطث١خ,اؼزرساَ ثطٔبِظ ٚلبئٟ ٚرٍم١ح األفطاخ ػس

اٌمط١غ أزبع١ب ٚرؽ٠ٛمٗ,اٌؽالالد اٌزغبض٠خ ٌٍسعبط اٌج١بع,ئزاضح اٌسعبط اٌج١بع ِٓ 

ِطحٍخ اؼزالَ األفطاخ ئٌٝ ثسا٠خ ئٔزبط اٌمط١غ,رم١١ُ اٌمط١غ أزبع١ب , ئزاضح اٌمط١غ فٟ 

ِطحٍخ اإلٔزبط , رؽ٠ٛك اٌج١غ , رى٠ٛٓ اٌؼالئك اإلٔزبع١خ ٌٍسعبط , ٚػغ ثطٔبِظ 

ٌزٍم١ح اٌسعبط ػس األِطاعٚلبئٟ   

 األؼبؼ١خاٌزفبط١ً 

 ٌٍّبزح:

 –ٚظاضح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ  1985, ط١ٙت ػجس اٌطظاقز. ئٔزبط زٚاعٓ 

 عبِؼخ ثغساز
 اٌىزت إٌّٙغ١خ:

و١ٍخ اٌعضاػخ / عبِؼخ   2006, ؼؼس ػجس اٌحؽ١ٓ ٔبعٟرأ١ٌف ز. ئزاضح فطٚط اٌٍحُ 

ّؼ١خ ػٍَٛ اٌسٚاعٓٔشطح ف١ٕخ ربثؼخ ٌغ  – ثغساز  

عبِؼخ  –و١ٍخ اٌعضاػخ  2007, ؼؼس ػجس اٌحؽ١ٓ ٔبعٟرأ١ٌف ز. ئزاضح اٌسعبط اٌج١بع

ٔشطح ف١ٕخ ربثؼخ ٌغّؼ١خ ػٍَٛ اٌسٚاعٓ –ثغساز   

 

 اٌّظبزض اٌربضع١خ:

االِزحبْ 

 إٌٙبئٟ
 ٔظطٞ  ػٍّٟ

اٌفظً 

 اٌسضاؼٟ
 

 رمس٠طاد اٌفظً:
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 اٌّبزٖ إٌظط٠خ ١خٍاٌّبزٖ اٌؼّ اٌّالحظبد

ع
ٛ
ؼج

ال
 ا

 1 أُ٘ ؼالالد فطٚط اٌٍحُ اٌظبٌحخ ٌٍزطث١خ اٌغٙبظ اٌٙؼّٟ فٟ اٌسٚاعٓ  

 2 و١ف١خ ٔمً األفطاخ ِٓ اٌّفمػ ئٌٝ اٌحمً و١ف١خ رى٠ٛٓ ػالئك فطٚط اٌٍحُ 

 3 و١ف١خ ر١ٙئخ اٌمبػخ الؼزمجبي األفطاخ   حؽبة ٔؽجخ اٌجطٚر١ٓ ٚاٌطبلخ ٌٍّٛاز اٌغصائ١خ 

ٌٍمط١غ  رم١١ُ األزاء اإلٔزبعٟ  أُ٘ اٌّٛاز اٌغصائ١خ اٌّؽزرسِخ ٌزغص٠خ فطٚط اٌٍحُ  

 ٚأٔٛاع اٌؼالئك

4 

أُ٘ األِطاع اٌزٟ رزؼطع ٌٙب حمٛي فطٚط  

 اٌٍحُ ٚو١ف١خ اٌٛلب٠خ ِٕٙب

 5 و١ف١خ حؽبة اٌطبلخ ٚاٌجطٚر١ٓ فٟ اٌؼ١ٍمخ

اٌّطاحً اٌغ١ٕ١ٕخ اٌزٟ ٠ّط ثٙب األفطاخ  

 ثبٌّفمػ

فطٚط اٌٍحُو١ف١خ حؽبة األزاء اإلٔزبعٟ ٌ  6 

حؽبة ػسز اٌّظبث١ح ٚاٌؽبحجبد اٌالظِخ  

 ثمبػبد فطٚط اٌٍحُ

ٚاٌز٠ٛٙخ اٌربطخ ثحمٛي فطٚط  اإلػبءح أٔظّخ

 اٌٍحُ

7 

لبػبد اٌزطث١خ ٚرغ١ٙع٘ب  ئٔشبءو١ف١خ  

 ثبٌسعبط اٌج١بع

 8 أٔٛاع ؼالالد اٌسعبط اٌج١بع اٌّؽزرسَ ٌٍزطث١خ

سعبط ٚرغ١ٙع٘ب ثبٌ اإلٔزبطلبػبد  ئٔشبءو١ف١خ  

 اٌج١بع

 9 فزطاد اٌزطث١خ ٌٍسعبط اٌج١بع

ٚاؼزٙالن اٌؼٍف ثبٌسعبط  اإلٔزبطو١ف١خ حؽبة  

 اٌج١بع

 10 و١ف١خ ئزاضح اٌسعبط اٌج١بع ذالي اٌفزطح اإلٔزبع١خ  

طفبد ٔٛػ١خ اٌج١غ ئعطاءؽطق    11 أٔٛاع اٌؼالئك ثبٌسعبط اٌج١بع    

  

ٔظُ اٌزجط٠س اٌّؽزرسِخ فٟ حمٛي اٌسعبط 

  اٌج١بع

 12 و١ف١خ ئزاضح اٌسعبط اٌج١بع فٟ األعٛاء اٌحبضح

اٌحؼبٔخ اٌّؽزرسِخ ثبٌسٚاعٓأٔظّخ    13 أُ٘ األِطاع اٌزٟ رظ١ت اٌسٚاعٓ 

ػ١ٍّخ لض إٌّمبض ثبٌسعبط  ئعطاءو١ف١خ  

 اٌج١بع 

اٌجطاِظ اٌٛلبئ١خ ٚاٌزٍم١حبد اٌّطٍٛثخ فٟ اٌفزطح 

 اإلٔزبع١خ ٌٍسٚاعٓ

14 

١ٕػ ثبٌسعبطػ١ٍّخ اٌزغ ئعطاءو١ف١خ   أٔٛاع اٌمٍش ٚثطاِغٗ ٚو١ف١خ ئزاضح اٌمط١غ فٟ فزطح  

 اٌمٍش

15 
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ِبعس ح١ّس ضش١س ا.َ.ز.   اٌزسض٠ؽٟ: اؼُ 

majidhameed@uodiyala.edu.iq ٟٔٚاٌجط٠س االٌىزط: 

 اؼُ اٌّبزح: أػالف ٚػالئك 

 فظً:ِمطضاٌ اٌرط٠فٟ

    اٌربطخ ثبٌّغزطاد   أٛاع االػالف اٌّزٛفطح ٠زؼطف اٌطبٌت ػٍٝ  أْ -1

  ٠زؼطف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ رى٠ٛٓ اٌؼالئك اٌربطخ ثبٌّغزطاد    أْ   -2

 ٠زؼطف اٌطبٌت ػٍٝ اٌططق اٌّزجؼخ ٌزغ١ٙع اٌؼالئك  أْ   -3
 

 

 ا٘ساف اٌّبزح:

أٛاع اٌؼٕبطط  –عح ٚاٌّىّالد اٌؼٍف١خ أٛاع اٌّٛاز اٌؼٍف١خ اٌرؼطاء ٚاٌرشٕخ ٚاٌّطو

و١ف ٔىْٛ اٌؼالئك  –و١ف١خ االؼزفبزح ِٓ اٌؼٕبطط اٌغصائ١خ  –اٌغصائ١خ اٌّٛعٛزح ف١ٙب 

  االػبفبد اٌغصائ١خ ٚاٌّىّالد اٌؼٍف١خ ٚؽطق اػطبئٙب –اٌّضب١ٌخ ٚؽطق اػطبئٙب ٌٍح١ٛاْ 

اٌزفبط١ً االؼبؼ١ٗ 

 ٌٍّبزح:

اٌغعء االٚي ٚاٌضبٟٔ  ز. ػٍٟ ػجس اٌىط٠ُ اٌؼطبض   –غصاء ٚرغص٠خ اٌح١ٛأبد اٌحم١ٍخ  -1

عبِؼخ اٌجظطح   –ٚظاضح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ  -ز. فبضٚق حج١ت غط٠ت  

1896  
 

 اٌىزت إٌّٙغ١خ:

عْٛ ٌٛؼٍٟ  رطعّخ ز. احّس اٌحبط ؽٗ   –رغص٠خ اٌح١ٛاْ  رب١ٌف ١ٌٛٔبضزٚ ١ِعٚ  -1

  1868ٚظاضح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ   -
 

 اٌّظبزض اٌربضع١خ:

 اٌفظً اٌسضاؼٟ ٔظوٞ  ػٍّٟ االِزحبْ إٌٙبئٟ

 %  60  20%   40%  االٚياٌىٛضغ  

 اٌىٛضغ اٌضبٟٔ
 

 رمس٠طاد اٌفظً:

 :ِؼٍِٛبد ئػبف١خ 
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 اٌّبزح إٌظط٠خ ١خٍاٌّبزح اٌؼّ اٌّالحظبد

ع
ٛ
ؼج

ال
 ا

 1  -أٛاع االػالف ٚرظ١ٕفٙب رمؽ١ُ اٌّبزح اٌؼٍف١خ  

 2 اٌزطو١ت اٌى١ّ١بٚٞ ٌّٛاز اٌؼٍف ِٚٛاطفبرٙب رمؽ١ُ اٌّبزح اٌؼٍف١خ  

 3 ؽطق ل١بغ اٌم١ّخ اٌغصائ١خ   أٛاع اٌّٛاز اٌؼٍف١خ  

 4 اٌطبلخ ِٚظ١ط٘ب فٟ اٌغؽُ  االػالف اٌرشٕخ  

 5 اٌؼٛاًِ اٌّإصطح ػٍٝ ٘ؼُ اٌّٛاز اٌؼٍف١خ  االػالف اٌّطوعح 

ّؽزٍٙه ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصطح ػ١ٍٗ و١ّخ اٌؼٍف اٌ   رح٠ًٛ االػالف   6 

 7 اٌّؼبِالد اٌّإصطح ػٍٝ اٌم١ّخ اٌغصائ١خ  رح٠ًٛ االػالف  

 8 اٌّٛاظٔخ ث١ٓ اٌىبضثْٛ ٚإٌزطٚع١ٓ  اؼزرطاط ِؼبًِ اٌٙؼُ  

 9 االِزحبْ االٚي  االِزحبْ االٚي 

اؼزرطاط ِغّٛع اٌؼٕبطط اٌغصائ١خ  

 اٌّٙؼِٛٗ

باالحز١بعبد اٌغصائ١خ ٚؽطق ل١بؼٙ  

ٔظط٠بد رٕبٚي االػالف   

10 

 11 اٌزؽُّ  ذٍؾ ٚرى٠ٛٓ اٌؼالئك  

 12 اٌسض٠ػ  ذٍؾ ٚرى٠ٛٓ اٌؼالئك 

 13 اٌؽب٠ٍظ  ذٍؾ ٚرى٠ٛٓ اٌؼالئك 

 14 اٌّىّالد اٌغصائ١خ  ذٍؾ ٚرى٠ٛٓ اٌؼالئك 

 15 اؼزرساَ اٌّطوجبد إٌزطٚع١ٕ١خ غ١ط اٌجطٚر١ٕ١خ  ذٍؾ ٚرى٠ٛٓ اٌؼالئك 

 16 االِزحبْ اٌضبٟٔ  االِزحبْ اٌضبٟٔ  
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 احمد سنان احمدا.م.د.  االسم
 ahmedsinan@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني

 انتاج لحوم اسم المادة
 الخريفي مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
 ثأزبطاٌزؼو، ػٍٝ اُ٘ اٌّٛا١ٙغ ٚإٌمبٛ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح اٌّزؼٍمخ 

 اءٚر٠َٛك ٚاٍزٙالن اٌٍؾَٛ اٌؾّو

التفاصيل االساسية 
 لممادة

 

اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ  -ِٖبكه أزبط اٌٍؾَٛ اٌؾّواء ِٚٛإفبرٙب ،  -

ٚالغ أزبط ٚاٍزٙالن اٌٍؾَٛ  -اٌٍؾَٛ اٌؾّواء ،  إلٔزبطٚاٌزغن٠ٚخ 

روو١ت  -اٍزضّبه اٌىفبءح االٔزبع١خ ٌؾ١ٛاْ اٌٍؾُ ،  -اٌؾّواء ، 

 ٕٚفبد مثبئؼ ؽ١ٛأبد اٌٍؾُ ،

ّٔٛ ٚرطٛه ؽ١ٛاْ اٌٍؾُ  -ٖبفٟ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػ١ٍٙب ، َٔجخ اٌز - 

، 

ٔمً ٚر٠َٛك اٌؾ١ٛأبد ٚاٌنثبئؼ .. -اٌّغيهح ٚالَبِٙب ،  -       

 
 الكتب المنيجية

 

أزبط ٚر٠َٛك ِب١ّخ اٌٍؾُ  ك.ػطب هللا ٍؼ١ل ،ؽبرُ ؽَْٛ ، دمحم ٛٗ -

 ػٍٛاْ

 

 
 المصادر الخارجية

 

 جل اٌٍط١ف ػجل اٌىو٠ُ أزبط ِب١ّخ اٌٍؾَٛ ، ك.فإاك ػ-

 1983اٍب١ٍبد ػٍُ اٌٍؾَٛ ، روعّخ ك.ِؾبهة ػجل اٌؾ١ّل ٛب٘و -

 1990ػٍُ اٌٍؾَٛ ، ك.ِؾبهة ػجل اٌؾ١ّل ٛب٘و -     

 
 تقديرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

العممي 
 النيائي

االمتحان 
 النيائي

20% 15% 5% 20% 40% 
 

 معمومات اضافية
 

 لنظام الدراسي لممادة فصمي وليس سنوي ويقدم خالل الفصل الربيعي ا
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سب
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ع

 

 المادة النظرٌة
 

 المالحظات ٌةالعملالمادة 

ِٖبكه أزبط اٌٍؾَٛ اٌؾّواء  1

 ِٚٛإفبرٙب

  ٍالالد ِب١ّخ اٌٍؾُ

اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ٚاٌزغن٠ٚخ ألٔزبط  2

 اٌٍؾَٛ اٌؾّواء

  َِبوٓ ِب١ّخ اٌٍؾُ

الغ أزبط ٚاٍزٙالن اٌٍؾَٛ اٌؾّواء ٚ 3

 فٟ اٌؼواق ٚاٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ٚاٌؼبٌُ

  رمل٠و ػّو اٌؾ١ٛاْ 

  رم٠ُٛ ِب١ّخ اٌٍؾُ  ِفب١ُ٘ أزبط اٌٍؾَٛ 4

اٌّؾبٚه اٌجب٠ٌٛٛع١خ ألٔزبط اٌٍؾَٛ  5

 ٚو١ف١خ اٌزؼج١و ػٕٙب

  ِواؽً ػ١ٍّخ مثؼ اٌؾ١ٛاْ

أّبٛ أزبط اٌٍؾَٛ اٌؾّواء ٚاٌؼٛاًِ  6

 ح ػ١ٍٙباٌّإصو

  اٌّغيهح ٚالَبِٙب

  االِزؾبْ اٌفٍٖٟ االٚي ّٔٛ ٚرطٛه ؽ١ٛاْ اٌٍؾُ 7

رم١ٕبد رم١١ُ ٚرمل٠و ِىٛٔبد مثبئؼ  اٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػٍٝ إٌّٛ ٚاٌزطٛه 8

 ِب١ّخ اٌٍؾُ )االغٕبَ ٚاالثمبه(

 

اٌؼاللٗ ث١ٓ ٚىْ اٌؾ١ٛاْ اٌؾٟ  اِزؾبْ اٌفًٖ االٚي 9

 ٚٚىْ اٌنث١ؾخ

 

  اٌفًٖ اٌف١ي٠بئٟ ٌٍنثبئؼ اٌٍؾُ وفبءح أزبط 10

  رله٠ظ ٚر١ٕٖف اٌنثبئؼ  االٍزضّبه االِضً ٌىفبءح أزبط اٌٍؾُ 11

روو١ت اٌنثبئؼ ، َٔجخ اٌزٖبفٟ  12

 ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػ١ٍٙب

  ِؼبكالد اٌزٕجإ

  ِٕبلْخ رمبه٠و اٌطالة ٔمً ٚر٠َٛك اٌؾ١ٛأبد ٚاٌنثبئؼ 13

  الةِٕبلْخ رمبه٠و اٌط ٕٕف اٌز٠َٛك 14

  االِزؾبْ اٌفٍٖٟ اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌفًٖ اٌضبٟٔ 15
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ِبعس ح١ّس ضش١س ا.َ.ز.   اٌزسض٠ؽٟ: اؼُ 

majidhameed@uodiyala.edu.iq ٟٔٚاٌجط٠س االٌىزط: 

 اؼُ اٌّبزح: رغص٠خ ح١ٛاْ 

 اٌفظً: ِمطض اٌطث١ؼٟ 

 اْ ٠زؼطف اٌطبٌت ػٍٝ ؽطق رغص٠خ اٌح١ٛأبد اٌّغزطح  -1

 اٌطبٌت ػٍٝ اٌٙؼُ ٚاال٠غ ٚاالِزظبص فٟ اٌّغزطاد ٠زؼطف  -2

 ِؼطفخ اٌؼٕبطط اٌغصائ١خ اٌساذٍخ فٟ رطو١ت اٌغصاء ٚو١ف١خ االؼزفبزح ِٕٙب  -3
 

 

 ا٘ساف اٌّبزح:

 –اٌزّض١ً اٌغصائٟ  –االِزظبص  –اٌٙؼُ  –أٛاع اٌؼٕبطط اٌغصائ١خ 

 اٌغصاء ػٍٝ طحخ اٌح١ٛاْ  رأص١ط 
اٌزفبط١ً االؼبؼ١ٗ 

 ٌٍّبزح:

وط٠ٕٙبي  رطعّخ ؼؼس ػجس اٌحؽ١ٓ  -ازٚاضزغ -ِبوسٚٔبٌس  رأ١ٌفرغص٠خ اٌح١ٛاْ 

 ٔبعٟ ٚ 
ِإؼؽخ اٌّؼب٘س اٌف١ٕخ   –ٚظاضح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ  –ؽالي ٠ٛؼف ثططغ 

1985  

 اٌىزت إٌّٙغ١خ:

 –اؼبؼ١بد رغص٠خ اٌح١ٛاْ رب١ٌف ز.ػٍٟ ػجس اٌىط٠ُ اٌؼطبض  ٚ ز. فبضٚق حج١ت غط٠ت 

  1990بِؼخ اٌجظطح و١ٍخ اٌعضاػخ ع
 اٌّظبزض اٌربضع١خ:

 اٌفظً اٌسضاؼٟ ٔظوٞ  ػٍّٟ االِزحبْ إٌٙبئٟ

 %  60  20%   40%  االٚياٌىٛضغ  

 اٌىٛضغ اٌضبٟٔ
 

 رمس٠طاد اٌفظً:

 :ِؼٍِٛبد ئػبف١خ 
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 اٌّبزح إٌظط٠خ ١خٍاٌّبزح اٌؼّ

ع
ٛ
ؼج

ال
 ا

اٌزغص٠خ ٚاٌمٛاػس اٌؼبِخ فٟ اٌزغص٠خفىطح ػبِخ ػٓ  و١ف١خ اٌؼًّ فٟ اٌّرزجط   1 

 2 رطو١ت عؽُ اٌح١ٛاْ اٌزغف١ف اٌغعئٟ ٌٍّبزح اٌؼٍف١خ         

اٌّبء -ِىٛٔبد اٌّبزح اٌغصائ١خ   اٌزغف١ف اٌغعئٟ ٌٍّبزح اٌؼٍف١خ  3 

–اٌىبضث١٘ٛسضاد  –ِىٛٔبد اٌّبزح اٌغصائ١خ   اٌزغف١ف اٌىٍٟ ٌٍّبزح اٌؼٍف١خ   4 

زح اٌؼٍف١خاٌزغف١ف اٌىٍٟ ٌٍّب –اٌجطٚر١ٕبد  –ِىٛٔبد اٌّبزح اٌغصائ١خ     5 

–اٌسْ٘ٛ  – -ِىٛٔبد اٌّبزح اٌغصائ١خ   ل١بغ ٔؽجخ اٌطِبز  6 

اٌؼٕبطط  –اٌف١زب١ِٕبد  –-ِىٛٔبد اٌّبزح اٌغصائ١خ   ل١بغ ٔؽجخ اٌس٘ٓ

 اٌالػؼ٠ٛخ

7 

 8 رشط٠ح اٌغٙبظ اٌٙؼّٟ ٚػ١ٍّبد اٌٙؼُ ٚاالِزظبص ل١بغ ٔؽجخ اٌس٘ٓ

حبْ االٚي االِز  9 االِزحبْ االٚي 

 10 ٘ؼُ ٚاِزظبص اٌىبضث١٘ٛسضاد ل١بغ ٔؽجخ اٌجطٚر١ٓ اٌربَ 

 11 ا٠غ اٌىبضث١٘ٛسضاد ل١بغ ٔؽجخ اٌجطٚر١ٓ اٌربَ

 ل١بغ ٔؽجخ اال١ٌبف 

 اٌربَ  

 12 ٘ؼُ ٚاِزظبص اٌجطٚر١ٕبد ٚاٌسْ٘ٛ

 ل١بغ ٔؽجخ اال١ٌبف 

 اٌربَ  

 13 ا٠غ اٌجطٚر١ٕبد

ف ل١بغ ٔؽجخ اال١ٌب  

 اٌربَ  

 14 ا٠غ اٌسْ٘ٛ

 ل١بغ ٔؽجخ اال١ٌبف 

 اٌربَ  

 15 اِطاع إٌمض اٌغصائٟ

 ل١بغ ٔؽجخ اال١ٌبف 

 اٌربَ  

 16 االِزحبْ اٌضبٟٔ
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 احمد سنان احمدا.م.د.  االسم
 ahmedsinan@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني

 عمم المحوم اسم المادة
 الربيعي مقرر الفصل

 المادة اىداف
 

ثبٌٍؾَٛ اٌزؼو، ػٍٝ اُ٘ اٌّٛا١ٙغ ٚإٌمبٛ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح اٌّزؼٍمخ 

 . ٚروو١جٙب ٚاٌزغ١واد ثؼل اٌنثؼ ٚٛوق اٌؾفع ٚاٌقيْ

التفاصيل االساسية 
 لممادة

 

اٌزوو١ت  -اٌزوو١ت اٌى١ّ١بئٟ ٌٍؾُ ،  -أٛاع اٌٍؾَٛ ٚاٌم١ّخ اٌغنائ١خ ٌٙب ،  -

 -ثوٚر١ٕبد اٌق١ٍخ اٌؼ١ٍٚخ ،  -ٚأٛاػٙب ، اٌؼٚالد -ٌٍؾُ،    اٌلل١ك      

اٌزغ١واد اٌى١ّ١بئ١خ فٟ اٌؼٍٚخ  -١ِىب١ٔى١خ رمٍٔ              اٌؼٚالد ، 

 ثؼل اٌّٛد ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػ١ٍٙب ،

اٌز١جٌ اٌوِٟ، أٛاػٗ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح  -رؾٛي اٌؼٍٚخ اٌٝ ٌؾُ ،  - 

 ػ١ٍٗ ،

فٖبئٔ اٌٍؾُ اٌطبىط . -   

 
 يةالكتب المنيج

 

 1983اساسيات عمم المحوم ، ترجمة د.محارب عبد الحميد طاىر 

 
 المصادر الخارجية

 

 1990عمم المحوم ، د.محارب عبد الحميد طاىر  -1

انتاج وتسويق ماشية المحم د.عطا هللا سعيد، حاتم حسون،  دمحم  -2
 طو عموان

 انتاج ماشية المحوم ، د.فؤاد عبد المطيف عبد الكريم  -3

 شبكة االنترنت -4
 

 تقديرات الفصل
الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

العممي 
 النيائي

االمتحان 
 النيائي

20% 15% 5% 20% 40% 
 

 معمومات اضافية
 

 النظام الدراسي لممادة فصمي وليس سنوي ويقدم خالل الفصل الربيعي 
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سب
ال
ا

و
ع

 

 المادة النظرٌة
 

 المالحظات ٌةالعملالمادة 

 ا١ٌٙىً اٌؼظّٟ ٌالثمبه ٚاالغٕبَ ٚرؼبه٠فِٖطٍؾبد  1
 

 اٌزمط١غ اٌفٕٟ ٌنثبئؼ االغٕبَ أٛاع اٌٍؾَٛ ٚاٌم١ّخ اٌغنائ١خ ٌٙب 2
 

 اٌزمط١غ اٌفٕٟ ٌنثبئؼ االثمبه اٌزوو١ت اٌى١ّ١بئٟ ٌٍؾُ 3
 

4 
اٌزوو١ت اٌلل١ك ٌٍؾُ، اٌؼٚالد 

 ٚأٛاػٙب

االفزجبهاد اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ 

 ٌٍؾَٛ

 

 ػٛاًِ االٍزَبغخ اٌق١ٍخ اٌؼ١ٍٚخ ثوٚر١ٕبد 5
 

 رمل٠ل اٚ ر١ٍّؼ اٌٍؾَٛ ١ِىب١ٔى١خ رمٍٔ اٌؼٚالد 6
 

 االِزؾبْ االٚي االِزؾبْ االٚي 7
 

8 
اٌزغ١واد اٌى١ّ١بئ١خ فٟ اٌؼٍٚخ ثؼل 

 اٌّٛد ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػ١ٍٙب
 اٌٍؾُ اٌّفوَٚ

 

 ٕٕبػخ اٌٖٕٛظ رؾٛي اٌؼٍٚخ اٌٝ ٌؾُ 9
 

10 
ػٗ ٚاٌؼٛاًِ اٌز١جٌ اٌوِٟ، أٛا

 اٌّإصوح ػ١ٍٗ
 اٌزؼ١ٍت

 

 ٛجـ اٌٍؾَٛ فٖبئٔ اٌٍؾُ اٌطبىط 11
 

 فؾٕٛبد ا١ٌَطوح إٌٛػ١خ فيْ اٌٍؾَٛ 12
 

 االِزؾبْ اٌضبٟٔ اٌزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف 13
 

 ِٕبلْخ اٌجؾٛس رٍٛس اٌٍؾَٛ 14
 

 ِٕبلْخ اٌجؾٛس االِزؾبْ اٌضبٟٔ 15
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ػٍٟ ّٙبة اؽّلا.َ.ك.   اٍُ اٌزله٠َٟ: 

Ali_shehab @yahoo. com :ٟٔٚاٌجو٠ل االٌىزو 

اٌؾ١ٛاْ فٍَغخ رٕبًٍ  اٍُ اٌّبكح: 

اٌضبٟٔ    اٌفًٖ: ِموه 

ى١ف١خ ؽلٚصبٌزٕبًٍ اٞ اٌزؼوف ٌٍزٕبًٍ رؼو، اٌطالة ػٍٝ اٌّجبكب االٍب١ٍخ

 فٟ ؽ١ٛأبد اٌّيهػخ
 ا٘لا، اٌّبكح:

١خ ؽلٚس ٌٝ اعياء اٌغٙبى اٌزٕبٍٍٟ اٌنووٞ ٚ االٔضٛٞ  ٚو١فاٌزطوق ا

 كٚهاد اٌْجك ٚ اٌٙوِٛٔبد اٌّإصوح فٟ ؽلٚصٙب

 خاٌزفب١ًٕ االٍب١ٍ

 ٌٍّبكح:

دمحم ػٍٟ اٍؾك: رأ١ٌف ك. اٌؾ١ٛأبد اٌّيهػ١خ فٍَغخ رٕبًٍ  

 
 اٌىزت إٌّٙغ١خ:

 االٔزو١ٔذ
اٌّٖبكه 

 اٌقبهع١خ:

االِزؾبْ 

 إٌٙبئٟ
 اٌّقزجو

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌفًٖ 

 اٌلهاٍٟ

%60 %10% 5% 25       % 

 
 

 رمل٠واد اٌفًٖ:

 ِؼٍِٛبد اٙبف١خ: 
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 الماده النظرٌة ةٌالمادة العم المالحظات

ع
بو

س
ال
 ا

 2 اٌغٙبى اٌزٕبٍٍٟ اٌنووٞ  اٌغٙبى اٌزٕبٍٍٟ اٌنووٞ 

 ٍزٕبٍٍٟ اٌنووٌٞاٌغٙبى  رْو٠ؼ 

 ٚػ١ٍّخ رى٠ٛٓ اٌؾ١بِٓ

رْو٠ؾٗ ، اٌٛظبئف ،اٌزٕظ١ُ ٚػ١ٍّخ رى٠ٛٓ 

 اٌؾ١بِٓ

0 

ى اٌزٕبٍٍٟ االٔضٛٞاٌغٙب   3 اٌغٙبى اٌزٕبٍٍٟ االٔضٛٞ 

االٔضٛٞ  رْو٠ؼ اٌغٙبى ٌٍزٕبٍٍٟ 

اٌج٠ٛٚبد ٚػ١ٍّخ رى٠ٛٓ  

، اٌٛظبئف ،اٌزٕظ١ُ ٚػ١ٍّخ رى٠ٛٓ  رْو٠ؾٗ

 اٌج٠ٛٚبد

2 

شرح وتطبٌك عملٌة جمع السائل  

 المنوي

الهرمونات المنظمة للتناسل الغدد الصماء ،تحت 

 المهاد ،الغدة النخامٌة

5 

السائل فحوصات  شرح وتطبٌك 

 المنوي

 6 الدورة التناسلٌة 

ٚػًّ اٌّقففبد ّوػ  

اٌَبئً  اٌَّزؼٍّخ فٟ رقف١ف

 إٌّٛٞ

 7 أزبط االِْبط ٚ إٌمً 

اٌَبئً  ؽفع ّوػ ٚرطج١ك  

ثبٌزجو٠ل اٚ اٌزغ١ّل  إٌّٛٞ  

 8 االخصاب والحمل 

فً االبمار  التلمٌح االصطناعً 

 وعملٌة فحص الحمل

اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ  9 

االفٖبة اٌقبهعٟ فٟ     

 اٌّقزجو                 

 22 الحمل والوالدة 

 22 التلمٌح االصطناعً  نمل االجنة 

 20 ادارة وتحسٌن التناسل االٍزَٕبؿ اٌج١ٌٛٛعٟ  

 23 اكاهح ٚرؾ١َٓ اٌزٕبًٍ امتحان 

   22 

   25 
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 اؽّل ػٍٟ ػناة ا.َ.ك. االسم

 

  ahmedadhab@uodiyala.edu.iq االلكترونيالبريد 

 أزبط االغٕبَ ٚاٌّبػي اسم المادة

 فو٠فٟ مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

اٌزؼو، ػٍٝ ا١ّ٘خ االغٕبَ ٚاٌّبػي ٚر١ٕٖفٙب ٚٛوق روث١زٙب ٚرىبصو٘ب 

ِٕٙب ٚونٌه أزبط اٌؾ١ٍت  ٚرغن٠زٙب ٚأّبٛ أزبط اٌٍؾَٛ اٌؾّواء

 ٚاٌٖٛ، اٌْؼو

التفاصيل االساسية 
 لممادة

 

اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ٌألغٕبَ ٚاٌّبػي ٚٛوق اٌزوث١خ ٚرؾ١َٓ االغٕبَ 

اٌّؾ١ٍخ ٚى٠بكح االٔزبط ِٓ اٌٍؾَٛ ٚاٌؾ١ٍت ٚاٌٖٛ، ٚاٌْؼو ٚاٍزقلاَ 

 اٌزم١ٕبد ٚاٌٍٛبئً اٌؾل٠ضخ فٟ االٔزبط

 
 الكتب المنيجية

 

SHEEP PRODUCTION  

BY  Prof. Dr. Jalal E. Alkass 

Dr. Khalil A. Oray 

Kawa Y. Merkhan 

 

 االغٕبَ ٚاٌّبػع

 أ.ز. عالي اٌس٠ٓ دمحم ػشّبٚٞ

 أ.ز. دمحم احّس حٕفٟ

 ز. اثطا١ُ٘ اثطا١ُ٘ ػجس اٌّغ١س

 

 
 المصادر الخارجية

 

 انتاج االغنام والماعز  د. زهٌر فخري الجلٌلً د. جالل اٌلٌا المس-
نتاج االغنام والصوف      د. نجٌب توفٌك غزال    د. مظفر نافع ا- -

 الصائغ
 االٔزؤذ-

 
 تقديرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

العممي 
 النيائي

االمتحان 
 النيائي

20% 15% 5% 20% 40% 
 

 معمومات اضافية
 

 صل الخريفي النظام الدراسي لممادة فصمي وليس سنوي ويقدم خالل الف

 

 

 

mailto:ahmedadhab@uodiyala.edu.iq
mailto:ahmedadhab@uodiyala.edu.iq


 0202 – 0202للعام الدراسً  ًالذات لتمٌٌمالسم االنتاج الحٌوانً                      –كلٌة الزراعة  –جامعة دٌالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

42 
 

 

بو
س

ال
ا ع

 

 المادة النظرٌة
 

 المالحظات المادة العلمٌة

1 
 اٌزىبصو فٟ االغٕبَ ٚاٌّبػي

فٖبئٔ ٍٍٚٛو١بد االغٕبَ 

 ٚاٌّبػي

 

  أٛاع ٍٚالالد االغٕبَ إٌّٛ فٟ االغٕبَ ٚاٌّبػي 2

  أٛاع ٍٚالالد اٌّبػي اٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ 3

  ء ِْوٚع االغٕبَ ٚاٌّبػيأْب ر١ٙئخ اٌمط١غ ٌٍٍُّٛ اٌزٕبٍٍٟ 4

  رغ١ٙي ِْوٚػبد اٌّياهع اٌٛالكح 5

6 
 هػب٠خ اٌّٛا١ٌل اصٕبء اٌٛالكح ٚثؼل٘ب

اٌؼ١ٍّبد اٌّيهػ١خ ٌألغٕبَ 

 ٚاٌّبػي
 

  رى٠ٛٓ لط١غ االغٕبَ ٚاٌّبػي أزبط اٌؾ١ٍت 7

  االِزؾبْ االٚي أزبط اٌٍؾُ 8

9 
 االِزؾبْ االٚي

بَ ِؼب١٠و اٌىفبءح اٌزٕب١ٍٍخ ٌالغٕ

 ٚاٌّبػي
 

  اٌزغن٠خ اٌزطج١م١خ ٌالغٕبَ ٚاٌّبػي أزبط اٌٖٛ، ٚاٌْؼو 10

11 
 أزبط اٌغٍٛك

االؽز١بعبد اٌغنائ١خ ٌالغٕبَ 

 ٚاٌّبػي فٟ اٌّواؽً اٌّقزٍفخ

 

االٔزقبة ٌؼلك اٌّٛا١ٌل ِٓ اٌجطٓ  12

 اٌٛاؽلح
 هػٟ االغٕبَ ٚاٌّبػي

 

  اٌّٛاك اٌؼٍف١خ ٚهاصخ أزبط اٌؾ١ٍت 13

  االِزؾبْ اٌضبٟٔ خ ٔٛػ١خ اٌٍؾُٚهاص 14

15 
 االِزؾبْ اٌضبٟٔ

كهاٍخ علٜٚ ِْوٚع االغٕبَ 

 ٚاٌّبػي
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 اٌزسض٠ؽٟ: اؼُ ضائس ؼبِٟ ػبرٟ ا.ز.

raaedalmentesh@yahoo.com ٟٔٚاٌجط٠س االٌىزط: 

 ِجبزئ اؼّبن
 اؼُ اٌّبزح:

 اٌرط٠فٟ
 اٌفظً: مطضِ

الحيوية الميمة المتعمقة في االسماك بالصيغة  عالتعرف عمى المواضي
يميا في منياج عمم األسماك من خالل دراسة صفاتاالسماك فالتي يمكن 

ومجاميعيا وانتشارىا وكذلك التعرف عمى طرق التكاثر والفعاليات 
 الحيوية وتنوع وأىمية األسماك

 ا٘ساف اٌّبزح:

المواضيع من خالل دراسة حياتية االسماك والصفات  بترتيتتناول المادة 
التركيبية األساسية ليا إضافة إلى أعطاء بعض المعمومات التصنيفية كذلك 

دراسة البيوض ومراحل تاريخ الحياة األولى إضافة إلى تناول تشريح 
األسماك وفحصيا والتعرف عمى مميزاتيا  ومواضيع حياتية ىامة اخرى مثل 

النمو والمثانة الغازية والتنظيم االزموزي الغذاء و   

اٌزفبط١ً األؼبؼ١خ 

 ٌٍّبزح:

 1990أساسيات عمم االسماك   تأليف سناء بشير الموس واخرون 

 اٌىزت إٌّٙغ١خ: 1990ِجبكب ػٍُ االٍّبن  رأ١ٌف ك. ٘بُّ ػجل اٌوىاق   

 
اٌّظبزض 

 اٌربضع١خ:

 اٌسضعخ

خإٌٙبئ١  

االِزحبْ 

 إٌٙبئٟ
 ٔظطٞ ػٍّٟ 

اٌفظً 

 اٌسضاؼٟ

 االٚي 25 15 60 100

 
 

 رمس٠طاد اٌفظً:

 :ِؼٍِٛبد اػبف١خ 

 

 

 

mailto:raaedalmentesh@yahoo.com
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 اٌّبزٖ إٌظط٠خ ١خٍاٌّبزٖ اٌؼّ اٌّالحظبد

ع
ٛ
ؼج

ال
 ا

 1 ِمسِٗ ػبِٗ  

 2 اٌّغب١ِغ اٌطئ١ؽ١خ ٌألؼّبن  

   

 اٌج١ٛع ِٚطاحً ربض٠د اٌح١بح االٌٚٝ

3 

 4 اٌغصاء ٚاٌزغص٠خ فٟ االؼّبن  

اظ فٟ االؼّبناٌٙؼُ ٚاالثط    5 

 6 اػؼبء اٌحػ فٟ االؼّبن  

 7 اٌحطوخ فٟ االؼّبن  

   

 الجهاز الهيكلي

8 

   

 الجهاز التناسلي

9 

 10 االذظبة ٚاٌزىبصط فٟ االؼّبن  

 11 اٌؼّط ٚإٌّٛ  

 12 اٌسَ ٚعٙبظ اٌسٚضاْ  

 13 اٌغٙبظ اٌجٌٟٛ ٚاٌزٕظ١ُ االظِٛظٞ  

 14 ؼٍٛن االؼّبن  

   15 
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اؼُ 

 اٌزسض٠ؽٟ :

 

 ثشبض ازُ٘ احّسا.َ.ز. 

اٌجط٠س 

 االٌىزطٟٚٔ :

 

basharadham@uodiyala.edu.iq 

ػٕٛاْ 

 اٌّمطض 

 

 ػٍُ اٌح١ٛاْ اٌؼبَ

اٌّزطٍجبد 

اٌّّٙسح 

 ٌٍّمطض

 

 ال٠ٛعس

أ٘ساف 

 اٌّبزح :

 

 اٌزؼطف ػٍٝ اؼػ اٌزظ١ٕف ٚاٌزؽ١ّخ اٌؼ١ٍّخ ٚػاللخ ػٍُ اٌح١ٛاْ ثبٌؼٍَٛ االذطٜ

بط١ً اٌزف

األؼبؼ١خ 

 ٌٍّبزح :

اٌق١ٍخ ٚأٛاػٙب ، اٍجبة أمَبِٙب ، اٌجوٚرٛثالىَ ، اٌَب٠زٛثالىَ ، ١ٕبٔخ اٌزَٕٛ اٌجب٠ٌٛٛعٟ ، 

 اٌج١ئخ ٚكٚه٘ب فٟ ؽ١بح اٌىبئٓ اٌؾٟ 

 اٌٛحساد 

اٌؽبػبد 

 إٌظط٠خ :

اٌؽبػبد 

 اٌؼ١ٍّخ :

 

3.5 

2 

3 

 ػٍُ اٌؾ١ٛاْ اٌؼبَ ك. دمحم ػّبه اٌواٚٞ  اٌّظبزض

زؾٟ اٌواٚٞ ك. ِواك ثبثب ِواكك. ف  

 ػٍُ االَٔغخ ك. وٛاوت اٌّقزبه 

رمس٠ط 

 اٌفظً :

 

 

االفزجبه 

 اٌفٍٖٟ األٚي

االفزجبه 

 اٌفٍٖٟ اٌضبٟٔ

 اٌَؼٟ

 ٔظوٞ     ػٍّٟ

 االِزؾبْ إٌٙبئٟ

 ٔظوٞ     
 اٌلهعخ إٌٙبئ١خ

12.5% 12.5% 25    %15%   40% 100%  

ِؼٍِٛبد 

 ئػبف١خ :

 

 

 

 ٌٍّبكح فٍٖٟ ١ٌٌٚ ٍٕٛٞ ٠ٚملَ فالي اٌفًٖ اٌقو٠فٟ إٌظبَ اٌلهاٍٟ
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 اٌّالؽظبد اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌّبكح إٌظو٠خ األٍبث١غ

ِملِخ ػبِخ ؽٛي ػٍُ  1

اٌؾ١ٛاْ ٚػاللزٗ ثبٌؼٍَٛ 

 االفوٜ

 اٌّغٙو اٌٚٛئٟ اٌج١َٜ

 

اٌٍ  -ٛو٠مخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 2

 اٌز١ٕٖف ٚاٌز١َّخ اٌؼ١ٍّخ
 اٌزْو٠ؾٟ -اٌّغٙو االٌىزوٟٚٔ

 

اٌق١ٍخ ٚأٛاػٙب ٚاٍجبة  3

 أمَبِٙب
 ٛو٠مخ اٍزقلاَ اٌّغب٘و

 

4 
 اٌجوٚرٛثالىَ ٚاٌَب٠زٛثالىَ

اػلاك  -رؾ١ٚو ّٔبمط ٌٍفؾٔ

 اٌْو٠ؾخ ٌٍفؾٔ

 

5 
 ث١ٛٗ االؽ١بء ٚر١ٕٖفٙب

ِؾز٠ٛبد -اٌق١ٍخ إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ

 اٌّمبهٔخ ث١ّٕٙب-اٌق١ٍخ

 

االٔي٠ّبد ٚكٚه٘ب فٟ ؽ١بح  6

 اٌىبئٓ اٌؾٟ
 ِزؾبْ االٚياال

 

7 
 االِزؾبْ االٚي

 -اٌزغن٠خ-رطج١مبد ِظب٘و اٌؾ١بح

 اٌزٕفٌ ...اٌـ  -إٌّٛ

 

اٌز١َٕك اٌى١ّ١بئٟ فٟ  8

 اٌىبئٕبد اٌؾ١خ
 ٚظبئف اٌلَ –ٕفبد اٌلَ  –اٌلَ 

 

ِملِخ  -اٌَالًٍ اٌج١ٌٛٛع١خ 9

 ػبِخ

ِمبهٔخ ث١ٓ كَ اٌٍجبئٓ  –ِىٛٔبد اٌلَ 

 ٚاالٍّبن ٚاٌلٚاعٓ

 

  اٌّظٙو اٌقبهعٟ –اٌٚفلػخ  زٕٛع اٌج١ٌٛٛع١ٕٟبٔخ اٌ 10

  اٌزْو٠ؼ اٌلافٍٟ ٌٍٚفلػخ اٌزطٛه اٌؼٚٛٞ 11

اٌج١ئخ ٚكٚه٘ب فٟ ؽ١بح  12

 اٌىبئٓ اٌؾٟ
 اٌٍّّىخ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚر١ٕٖفبرٙب

 

13 
 ِٖبكه اٌزغن٠خ -اٌزغن٠خ

اػلاك ّٔبمط ٌىً ّؼجخ ِٓ اٌٍّّىخ 

 اٌؾ١ٛا١ٔخ

 

14 
 االِزؾبْ اٌضبٟٔ

ٌْؼت اٌٍّّىخ اٌٖفبد اٌؼبِخ 

 اٌؾ١ٛا١ٔخ

 

  االِزؾبْ اٌضبٟٔ ػٍُ االَٔغخ اٌؾ١ٛا١ٔخ 15
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ػٍٟ ّٙبة اؽّل                                        ا.َ.ك.   اٍُ اٌزله٠َٟ: 

                                             Dr.alishehab@gmail. com :ٟٔٚاٌجو٠ل االٌىزو 

 اٍُ اٌّبكح:                                   اِواٗ اٌؾ١ٛاْ

 ِموهاٌفًٖ:                                    اٌقو٠فٟ          

الحيوانات  بامراض التعرف عمى طرق فحص الحيوانات واالستدالل عمى
صحتيا وتوفير البيئة التى تحافظ عمى ىذه الحيوانات من سكن وحرارة و 

يمات وكل متطمبات الصحة وادوية ولقاحات وتعق  

 ا٘لا، اٌّبكح:

الحيوانات والعوامل التى  بامراضتدريس المفردات نظريا وعمميا المتعمقة
تاثر عمييا من مخمف الظروف البيئىة ومسببات االمراض وكيفة الوقاية 

منيا وكيفة االستدالل عمى صحة الحيوانات وطرق التعقيم والمقاحات 
   .والمناعة ضد االمراض

ٌزفب١ًٕ االٍب١ٍٗ ا

 ٌٍّبكح:

 عبِؼخ ثغساز —طحخ اٌح١ٛاْ                 

 
 اٌىزت إٌّٙغ١خ:

 اٌّٖبكه اٌقبهع١خ:                                            االٔزو١ٔذ

االِزؾبْ 

 إٌٙبئٟ
 اٌّقزجو

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌفًٖ 

 اٌلهاٍٟ

%60 %10% 5% 25       % 

 
 

 ً:رمل٠واد اٌفٖ
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 الماده النظرٌة ٌةلالماده العم المالحظات

ع
بو

س
ال
 ا

َِججبد االِواٗ /ر١ٕٖف  

 االِواٗ 

 2 مفدمة علم امراض الحٌوان 

ا١ٌخ اٌّوٗ إٌبرغخ ِٓ اٌجىز١و٠ب،  

 اٌفب٠وٍٚبد 

 0 امراض الحٌوان وموارد االلتصاد 

اٍزغبثخ عَُ اٌؾ١ٛاْ ٌؾلٚس  

 اٌّوٗ    

ر١ٕٖف االِواٗ ؽَت 

َججبرٙب اٌجبٌٛع١خِ  

3 

اٌّمبِٚخ ٚإٌّبػخ ٚ اٌزؾ١ٖٓ  

 ثبٌٍمبؽبد 

 2 اٌّٛاك ٚ اٌقّظ 

٠خ اٌج١طو٠خ.ِٖبكه٘بكٚاال   5 اشكال المرض 

 6 كٌفٌة اٌماف المرض اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 

 7 إٌّبػخ اٌّيط.ػًّ اٌٚبكاد 

اٌطوق اٌّقزٍفخ الػطبء االك٠ٚخ      

  

 8 اِزؾبْ اٌْٙو االٚي

ٚٙغ اٌلٚاء ٛوق   اُ٘ االِواٗ اٌؾم١ٍخ اٌجىز١و٠خ    

     

9 

اهم االمراض الحملٌة         اٌزٙبة اٌٚوع 

 الفاٌروسٌة

22 

االٕبثبد اٌؼبِخ  

 .اٌغوٚػ.إٌي،.اٌؾوٚق.اٌىَٛه

اهم االمراض الطفلٌة الدموٌة        22 

االصابات االضالف لدى  

 االبقار 

 20 اهم االمراض الطفلٌة الداخلٌة

 23 ِوٗ اٌفطو اٌْؼبػٟ ؽّٝ االظال، ، اٌزٙبة اٌغٍل  

 22 امراض الجهاز الهضمً والتنفسً دمل الظلف 

   25 

 

 

 

 

 

 

 



 0202 – 0202للعام الدراسً  ًالذات لتمٌٌمالسم االنتاج الحٌوانً                      –كلٌة الزراعة  –جامعة دٌالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

49 
 

ػّبض ؽبٌت ش٠بةا.ز.   اٌزسض٠ؽٟ: اؼُ 

dr.ammaraltememy@gmail.com ٟٔٚاٌجط٠س االٌىزط: 

 اؼُ اٌّبزح: طحخ ِٕزغبد ح١ٛا١ٔخ

 اٌفظً: ِمطض اٌرط٠فٟ

      طحخ إٌّزغبد اٌح١ٛا١ٔخٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ ٠زؼطف ا أْ -1

٠زؼطف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ اٌزفط٠ك ث١ٓ ِٕزغبد األٌجبْ اٌؽ١ٍّخ ٚاٌغ١ط  أْ   -2

  طبٌحخ ٌالؼزٙالن  

ٌحَٛ اٌسعبط اٌطبظعخ ٚاٌّغّسح ٚاٌّصثٛحخ ثطط٠مخ ٠فظً اٌطبٌت ث١ٓ  أْ   -3

 ؼ١ٍّخ ٚٔظ١فخ ِٓ غ١ط٘ب ِٓ اٌصثبئح اٌٍّٛصخ
زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رسض٠ظ ث١غ اٌّبئسح اٌظبٌح ٌالؼزٙالن ٚو١ف١خ ٠ أْ   -4

  رؽ٠ٛمٗ
٠زؼٍُ اٌطبٌت اٌشطٚؽ اٌظح١خ إلٔزبط ٌحَٛ األغٕبَ ٚاألثمبض ٚؽطق اٌصثح  أْ   -5       

 ٚاٌّحبفظخ ػ١ٍٙب ِٓ اٌزٍٛس

 ا٘ساف اٌّبزح:

اٌح١ٍت اٌظحٟ ِطاحً ئٔزبط  ,و١ف١خ رظ١ٕغ ِٕزغبد األٌجبْ ٚفك اٌططق اٌظح١خ اٌؽ١ٍّخ

ئٔزبط ث١غ اٌّبئسح  ,اٌفحٛطبد اٌزٟ رغطٜ ػٍٝ اٌح١ٍت ػٕس اؼزالِٗ, فٟ اٌّعاضع

رسض٠ظ اٌج١غ حؽت اٌسضعبد اٌّؼزّسح ػب١ٌّب ِٚٛطفبد وً , اٌظحٟ ٚو١ف١خ رؽ٠ٛمٗ

ؽطق حفظ ٌحَٛ اٌسٚاعٓ ,ٌٍشطٚؽ اٌظح١خ  خو١ف١خ ئٔزبط ٌحَٛ اٌسٚاعٓ اٌّطبثم ,زضعخ

ؽطق ٔمً اٌح١ٛأبد ,خ إلٔزبط ٌحَٛ األثمبض ٚاألغٕبَ اٌشطٚؽ اٌظح١ ,ٚرؽ٠ٛمٙب

, ئٔزبط اٌٍحَٛ اٌحّطاء ٚو١ف١خ رؽ٠ٛمٙب ,  ٚاؼزالِٙب ثبٌّغبظض ٚئعطاء اٌفحٛطبد ػ١ٍٙب

  اٌططق اٌظح١خ ٌٍّحبفظخ ػٍٝ ٌحَٛ األؼّبن ٚرؽ٠ٛمٙب, ئٔزبط ٌحَٛ األؼّبن

اٌزفبط١ً األؼبؼ١خ 

 ٌٍّبزح:

و١ٍخ اٌعضاػخ /   2221, ِبظْ دمحمرأ١ٌف ز. ٍحَِٛب٠ىطٚ ث١ٌٛٛع١ب اٌج١غ ٚطحخ اٌ -2

  عبِؼخ ثغساز
 

 اٌىزت إٌّٙغ١خ:

عبِؼخ  -و١ٍخ اٌعضاػخ  1888, دمحم اٌسضز٠طٞز. طحخ اٌح١ٍت ِٕٚزغبد األٌجبْ  -2

 اٌمب٘طح
عبِؼخ  –و١ٍخ اٌعضاػخ  2211, احّسػجس اٌغٛازرأ١ٌف ز.طحخ اٌٍحَٛ ٚاألؼّبن  -3

 االؼىٕسض٠خ 
 ١ٌخ االٔزطٔذشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌسٚ -4

 

 اٌّظبزض اٌربضع١خ:

 اٌفظً اٌسضاؼٟ ٔظوٞ  ػٍّٟ االِزحبْ إٌٙبئٟ

 %  60  20%   40%  االٚياٌىٛضغ  

 اٌىٛضغ اٌضبٟٔ
 

 رمس٠طاد اٌفظً:

 :ِؼٍِٛبد ئػبف١خ 
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 اٌّبزح إٌظط٠خ ١خٍاٌّبزح اٌؼّ اٌّالحظبد

ع
ٛ
ؼج

ال
 ا

األٌجبْ ٚفك اٌططق  و١ف١خ رظ١ٕغ ِٕزغبد ِؼبٍِخ ٚفحض اٌح١ٛاْ لجً اٌصثح 

 اٌظح١خ اٌؽ١ٍّخ

1 

 2 ِطاحً أزبط اٌح١ٍت اٌظحٟ فٟ اٌّعاضع إٌظُ اٌّرزٍفخ الظ٘بق ٔفػ اٌح١ٛاْ  

و١ف١خ ٔمً ٚرؽ٠ٛك اٌح١ٍت ٚئعطاء اٌفحٛطبد  إٌعف 

 األ١ٌٚخ ٚاالؼزالَ ٌٗ

3 

 4 و١ف١خ ر١ٙئخ ث١غ اٌّبئسح ٚرسض٠غٗ فحض اٌصثبئح 

رؽ٠ٛك اٌج١غ ٚا١ّ٘زٗ فٟ زذٌٛٗ  و١م١خ فحض اٌزغ٠ٛف اٌظسضٞ 

 ِرزٍف اٌظٕبػبد اٌغصائ١خ

5 

و١ف١خ ععض ٌحَٛ اٌسٚاعٓ ٚشطٚؽ ٔظبفخ  فحض شثبئح اٌؼغٛي 

 اٌّغعضح

6 

فحٛطبد اٌٍحَٛ ٌٍزأوس ِٓ ذٍٛ٘ب ِٓ  

 االِطاع

 7 االِزحبْ األٚي

و١ف١خ ٔمً األغٕبَ ٚاٌّبػع ِٓ اٌحمٛي ئٌٝ  فؽبز ِؼٍجبد اٌٍحَٛ 

ض٘ب  اٌّغبظض ٌغطع عع  

8 

ِٛاطفبد زْ٘ٛ ٌٚحَٛ اٌح١ٛأبد  

 اٌّرزٍفخ

و١ف١خ اٌحظٛي ػٍٝ ٌحُ طحٟ ٚذبٌٟ ِٓ 

 اٌزٍٛس

9 

و١ف١خ ئعطاء اٌفحٛطبد اٌج١طط٠خ ػٍٝ اٌٍحَٛ   

ٌغطع اٌزأوس ِٓ ؼالِزٙب ِٓ لجً اٌطج١ت 

 اٌج١ططٞ اٌّرزض ثبٌحمٛي ٚاٌّغبظض   

10 

 11 و١ف١خ ِؼبٍِخ اٌح١ٛاْ لجً اٌصثح فٟ اٌحمً     

ِؼبٍِخ اٌح١ٛاْ زاذً اٌّغعضح ٌغطع و١ف١خ   

اٌحظٛي ِٕٗ ػٍٝ ٌحُ ٔظ١ف ٚطحٟ ٚذبٌٟ 

  ِٓ اٌزٍٛس 

12 

 13 و١ف١خ رؽ٠ٛك ٌحَٛ األثمبض ٚاألغٕبَ    

 14 ٌحَٛ األؼّبن ٚفٛائس٘ب اٌظح١خ  

و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ٌحَٛ األؼّبن ٚذعٔٙب   

 ٚرؽ٠ٛمٙب ٌٍّؽزٍٙه ثطجمخ إِٔخ ٚطح١خ

15 
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ػّبض ؽبٌت ش٠بةا.ز.   اٌزسض٠ؽٟ: اؼُ 

dr.ammaraltememy@gmail.com ٟٔٚاٌجط٠س االٌىزط: 

 اؼُ اٌّبزح: اِطاع زٚاعٓ

 ِمطضاٌفظً: اٌطث١ؼٟ

      اِطاع اٌسٚاع٠ٓزؼطف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ  ئْ -1 

 االِطاع ػٍٝ اؼبغ ِؽججبرٙب ٠ظٕف اٌطبٌت  ئْ -2  

اٌزٟ رؽججٙب اٌفب٠طٚؼبد ٚث١ٓ اٌزٟ رؽججٙب  االِطاع٠فظً اٌطبٌت ث١ٓ  ئْ  -3

 اٌجىزط٠ب ٚاٌفطط٠بد           
٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اٌؽ١ططح ػٍٝ االِطاع فٟ اٌحمٛي ٚؽطق اٌٛلب٠خ ِٕٙب ْ  -4

 ٚؽطق اٌزٍم١ح
٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ئػساز ثطٔبِظ ٌمبحٟ ٌزٍم١ح اٌط١ٛض ػس االِطاع  ئْ  -5

 ٚحؽت ٔٛع اٌط١ط 

 ا٘ساف اٌّبزح:

ِمسِخ فٟ ػٍُ االِطاع ,اٌّطاع اٌفب٠طٚؼ١خ , اؼجبثٙب , اػطاػٙب , ؽطق ػالعٙب 

, االِطاع اٌجىز١ط٠خ , ااؼجبثٙب , اػطاػٙب , ؽطق ػالعٙب , االِطاع اٌفطط٠خ , 

اؼجبثٙب , اػطاػٙب , ؽطق ػالعٙب , االِطاع اٌزٟ رؽججٙب اٌجطٚرٛظٚا , اؼجبثٙب , 

  ٌّشزطوخ , اػطاػٙب , ؽطق ػالعٙب , االِطاع ا

اٌزفبط١ً االؼبؼ١ٗ 

 ٌٍّبزح:

ٚظاضح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  1885, ػٍٟ شٍش ز. اِطاع اٌسٚاعٓ ٚؽطق ِؼبٌغزٙب 

 عبِؼخ ثغساز –ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ 
 اٌىزت إٌّٙغ١خ:

 2212, ؼؼس ػجس اٌحؽ١ٓ ٔبعٟ رأ١ٌف ز.االِٓ اٌح١ٛٞ فٟ حمٛي اٌسٚاعٓ  -1

 ثؼخ ٌغّؼ١خ ػٍَٛ اٌسٚاعٓٔشطح ف١ٕخ رب –ثغساز عبِؼخ  –و١ٍخ اٌعضاػخ 
  Internetشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌس١ٌٚخ  -2

 

 اٌّظبزض اٌربضع١خ:

 اٌفظً اٌسضاؼٟ ٔظوٞ  ػٍّٟ االِزحبْ إٌٙبئٟ

 %  60  20%   40%  االٚياٌىٛضغ  

 اٌىٛضغ اٌضبٟٔ
 

 رمس٠طاد اٌفظً:

 :ِؼٍِٛبد اػبف١خ 
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إٌظط٠خ اٌّبزح ١خٍاٌؼّ اٌّبزح اٌّالحظبد  

ع
ٛ
ؼج

ال
 ا

 1 ِمسِخ ػٓ ػٍُ االِطاع ٌفحٛطبد اٌّرزجط٠خ ٚاٌّؽحبد اٌّجبشطحا 

 2 االِطاع اٌفب٠طٚؼ١خ  ؽطق عّغ اٌسَ  

ِطع ا١ٌٕٛوبؼً , اؼجبثٗ , اػطاػٗ , ؽطق  رشر١ض اِطاع اٌسٚاعٓ  

   ػالعٗ 

3 

ِطع اٌىّجٛضٚ , اؼجبثٗ , اػطاػٗ , ؽطق  رشر١ض اِطاع اٌسٚاعٓ 

   ػالعٗ 

4 

 5  , اؼجبثٗ , اػطاػٗ , ؽطق ػالعٗ  IBِطع  اع اٌسٚاعٓاٌؽ١ططح ػٍٝ اِط 

ِطع أفٍٛٔعا اٌط١ٛض , اؼجبثٗ , اػطاػٗ ,  االِطاع اٌّؼس٠خ  

   ؽطق ػالعٗ 

6 

 7 االِطاع اٌجىز١ط٠خ االِزحبْ االٚي  

, اؼجبثٗ , اػطاػٗ , ؽطق  CRDِطع  االِطاع اٌغ١ط ِؼس٠خ 

   ػالعٗ 

8 

, اؼجبثٙب , E.coliرؽججٙب  االِطاع اٌزٟ اِطاع ِزفطلخ 

   اػطاػٙب , ؽطق ػالعٙب 

9 

االِطاع اٌزٟ رؽججٙب اٌؽب١ٌّٔٛال , اؼجبثٙب ,  ثطاِظ اٌزط١ٙط اٌسٚض٠خ ٌحمٛي اٌسٚاعٓ 

   اػطاػٙب , ؽطق ػالعٙب 

10 

االِطاع اٌزٟ رؽججٙب اٌؽزبف١ٍٛ وٛوبغ ,  االِٓ اٌح١ٛٞ  

   اؼجبثٙب , اػطاػٙب , ؽطق ػالعٙب 

11 

االِطاع اٌفطط٠خ , اؼجبثٙب , اػطاػٙب ,  ج١مبد فٟ االِٓ اٌح١ٛٞرط 

   ؽطق ػالعٙب 

12 

االِطاع اٌزٟ رؽججٙب اٌجطٚرٛظٚا , اؼجبثٙب ,  ل١بغ ِؽزٜٛ رؼم١ُ ١ِبٖ اٌشطة 

   اػطاػٙب , ؽطق ػالعٙب 

13 

اٌجطاِظ اٌٛلبئ١خ ٚاٌزٍم١حبد اٌّطٍٛثخ فٟ  اٌزجر١ط ٚاٌزؼم١ُ ٌّؽبوٓ اٌسٚاعٓ 

ح اإلٔزبع١خ ٌٍسٚاعٓاٌفزط  

14 

 15  االِزحبْ اٌضبٟٔ 
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 اؼُ اٌزسض٠ؽٟ :

 
 ثبؼُ ػجٛز ػجبغا. 

 اٌجط٠س االٌىزطٟٚٔ 

 

 

 

bsmmuhandis@yahoo.com 

 ػٕٛاْ اٌّمطض 

 
 اٌّؽبحخ اٌّؽز٠ٛخ

 اٌفظً اٌسضاؼٟ

 

 

 اٌرط٠فٟ

 أ٘ساف اٌّبزح :

 
 اٌعضاػ١خ اٌزؼطف ػٍٝ ِب١٘خ اٌّؽبحخ ٚا١ّ٘زٙب ثبٌٕؽجخ ٌٍؼٍَٛ

اٌزفبط١ً 

 األؼبؼ١خ ٌٍّبزح :

 

 

 ِؼطفخ ؽطق ٚٚؼبئً اٌم١بغ االػز١بز٠خ ٚاٌزظ٠ٛط٠خ

 اعطاء ثؼغ اٌزغبضة اٌحم١ٍخ ٌم١بغ اٌّؽبفبد

  اٌّظبزض

 

 

 

 اؼػ اٌّؽبحخ اٌّؽز٠ٛخ ٚاٌطٛثغطاف١خ

 2000ض٠بع طبٌح اٌرفبف/ 

 رمس٠ط اٌفظً 

 

 

االفزجبه 

 اٌفٍٖٟ األٚي

االفزجبه 

اٌفٍٖٟ 

  اٌضبْ

 اٌَؼٟ

 ٔظوٞ     ػٍّٟ

 االِزؾبْ إٌٙبئٟ

 ٔظوٞ     
 اٌلهعخ إٌٙبئ١خ

  0.25       0.15 0.40   0.20   
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 اٌّالؽظبد اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌّبكح إٌظو٠خ األٍبث١غ

  قياس المسافات بالخطوات تعريف المساحة واىميتيا 1

جيو القياس بالشريط والتو  انواع المساحة وطرق المسح 2
 بالشواخص

 

  تجربة اسقاط االعمدة ضبط ودقة اعمال المسح 3

  تجربة اقامة االعمدة طرق قياس المسافات االفقية 4

  تجربة مسافات العوائق قياس المسافات بالتاكيوميتر 5

2تجربة العوائق  االخطاء في عمميات القياس 6   

  تجربة جياز التسوية التصحيحات في قياس المسافات 7

  حسابات جياز التسوية قياس المسافات المنتظمة 8

  تطبيقات حسابية التسوية واىميتيا في الزراعة 9

  تطبيقات حسابية انواع اجيزة التسوية 10

  جمع البيانات الحقمية المسح الطوبغرافي 11

  تطبيقات حسابية المسح بالوحة المستوية 12

والحجومحسابات المساحات  المساحات والحجوم 13   

  حسابات الخارطة الكنتورية الخارطة الكنتورية 14

  حسابات القطاعات االسس النظرية لمقطاعات 15
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 رائد سامي عاتيا.د.  االٍُ 

 raaedalmentesh@yahoo.com اٌجو٠ل االٌىزوٟٚٔ

 اٍّبنروث١خ ٚأزبط  اٍُ اٌّبكح

 اٌقو٠فٟ ِموه اٌفًٖ

 ا٘لا، اٌّبكح

 
يميا في منياج فأعطاء بعض المعمومات العامة لألسماك بالصيغة التي يمكن 

عمم األسماك من خالل دراسة صفات ومجاميع وانتشار ىذه األسماك وكذلك 
 التعرف عمى طرق التكاثر والفعاليات الحيوية وتنوع وأىمية األسماك

اٌزفب١ًٕ االٍب١ٍخ 

 ٌٍّبكح

 

 

 اٌىزت إٌّٙغ١خ

 

 روث١خ اٍّبن رب١ٌف ك. ٔغُ لّو اٌل٘بْ

االِزؾبٔبد  اٌّقزجو اٌفًٖ اٌلهاٍٟ رمل٠واد اٌفًٖ

 ا١ِٛ١ٌخ

االِزؾبْ  اٌّْوٚع

 إٌٙبئٟ

30%    70% 

 

  اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌّبكح إٌظو٠خ االٍجٛع

  ِملِخ ػبِخ 1

  ٛوائك اٍزيهاع االٍّبن 2

  ٍّبنأْبء اؽٛاٗ اال 3

  ر١َّل االؽٛاٗ 4

  اٌزغن٠خ االٕطٕبػ١خ ٌالٍّبن 5

  اٌزغن٠خ اٌزى١ٍ١ّخ 6

  اٌزىبصو اٌطج١ؼٟ ٌالٍّبن 7

  اكاهح اؽٛاٗ االٍّبن 8

  اٌٍٛبئً اٌىف١ٍخ ٌي٠بكح االٔزبط اٌَّىٟ 9

  ٔمً االٍّبن اٌؾ١خ 10

  ا١ٌَطوح ػٍٝ االكغبي اٌّبئ١خ 11

  ِخاؽٛاٗ االٍّبن ٚاٌٖؾخ اٌؼب 12

 

 

 

mailto:raaedalmentesh@yahoo.com
mailto:raaedalmentesh@yahoo.com
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 اٌزسض٠ؽٟ: اؼُ طبٌح حؽٓ عبؼُا.ز. 

dr.salihhassan56@gmail.com 

 
 :اٌجط٠س االٌىزطٟٚٔ

 رطث١خ ٚرحؽ١ٓ اٌح١ٛاْ
 اؼُ اٌّبزح:

 اٌطث١ؼٟ
 ِمطضاٌفظً:

تطبيق مبادئ الوراثة الكمية ووراثة العشائر في تحسين الصفات االنتاجية 
 ا٘ساف اٌّبزح: والتناسمية لحيوانات المزرعة.

اسبوع  15عنوان موزع عمى  22يشتمل الجزء النظري عمى    
 األؼبؼ١خاٌزفبط١ً 

 ٌٍّبزح:

 3002تربٌة حٌوان تألٌف صالح جالل وحسن كرم 
تربٌة وتحسٌن حٌوانات المزرعة د. نجٌب توفٌك غزاله الطبعة الثانٌة 

3000 
 اٌىزت إٌّٙغ١خ:

Understanding animal breeding by bordon 2000 
بزض اٌّظ

 اٌربضع١خ:

 اٌسضعخ

خإٌٙبئ١  

االِزحبْ 

 إٌٙبئٟ

اِزحبْ 

 ػٍّٟ

اِزحبْ 

 ٔظطٞ

اٌفظً 

 اٌسضاؼٟ

 االٚي 25 15 60 100

 اٌضبٟٔ
 

 رمس٠طاد اٌفظً:
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إٌظط٠خ اٌّبزح ١خٍاٌؼّ اٌّبزح  

طح
ػ

حب
ٌّ

 ا

 1 اسس تربٌة وتحسٌن الحٌوان تطبٌمات للجانب النظري

 1 ه تارٌخٌة علم تربٌة وتحسٌن الحٌوان نبذ تطبٌمات للجانب النظري

 1 ما هو علم تربٌة وتحسٌن الحٌوان تطبٌمات للجانب النظري

 2 تعرٌف الساللة تطبٌمات للجانب النظري

اثر البٌئة  –التشابه والتباٌن  – والوراثةالبٌئة  تطبٌمات للجانب النظري
اثر المصدر الوراثً المشترن –المشتركة   

2 

انب النظريتطبٌمات للج  3 انواع التباٌن البٌئً ، الوراثً 

 3 الصفات الكمٌة والنوعٌة والفروق بٌنهما تطبٌمات للجانب النظري

تمسٌم التباٌن الوراثً –التباٌن الوراثً  تطبٌمات للجانب النظري  4 

 5 المكافئ الوراثً تطبٌمات للجانب النظري

 6 المعامل التكراري تطبٌمات للجانب النظري

 6 اٌّؼبًِ اٌزىطاضٞ –ؽطق رمس٠ط اٌّىبفئ اٌٛضاصٟ  تطبٌمات للجانب النظري

 7 ٌّبشا ٔمسض اٌّىبفئ اٌٛضاصٟ تطبٌمات للجانب النظري

 7 االضرجبؽ اٌٛضاصٟ ٚاٌّظٙطٞ تطبٌمات للجانب النظري

 –أٔٛاع االٔزربة ) االٔزربة اٌفطزٞ  –االٔزربة  تطبٌمات للجانب النظري

طضح, االٔزربة حؽت إٌؽت, االٔزربة اٌّشب٘ساد اٌّزى

 اٌؼبئٍٟ, اذزجبض إٌؽً(

8 

ِٓ طفٗ ألوضطؽطق االٔزربة  تطبٌمات للجانب النظري  9 

 10 اٌم١ّخ اٌزطث٠ٛخ تطبٌمات للجانب النظري
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اؼُ 

 اٌزسض٠ؽٟ :

 ِٙسٞ طبٌح عبؼُ ا.ز. 

 

اٌجط٠س 

 االٌىزطٟٚٔ :

mahdisalih656@gmail.com 

 

   رفم١ػ ٚازاضح اٌّفبلػ اؼُ اٌّبزح : 

      

 / اٌسضاؼبد األ١ٌٚخ اٌضبٌضخ اٌّطحٍخ  –اٌطث١ؼٟ ِمطض اٌفظً 

 

رله٠ٌ ٚرله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٍزؼّبي االٌٍ اٌؼ١ٍّخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزفم١ٌ ٚاكاهح  أ٘ساف اٌّبزح 

 اٌّفبلٌ 

 

اٌزفبط١ً 

األؼبؼ١خ 

 ح :ٌٍّبز

، ِواؽً إٌّٛ اٌغ١ٕٕٟ ، ِىبئٓ اٌزفم١ٌ ، ِمِٛبد اٌزفم١ٌ ،  رؼو٠ف اٌزفم١ٌ ٚأٛاػٗ

 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػٍٝ اٌزفم١ٌ . 

 

 

اٌىزت 

 إٌّٙغ١خ :

. التفقيس وادارة المفاقس .  1891الزجاجي، رضا جواد واسماعيل خميل ابراىيم . 
 . دار الكتب لمطباعة والنشر. جميورية العراق

 

 

 

 

اٌّظبزض 

 اٌربضع١خ : 

 

 

 

North, M.O. 1994. Commercial chicken production manual . 

AVI 

           Publishing Company. New York. 

Muleer, H.D. 2008 . The avian embryo and chick as 

           laboratory animals. Colorado State University,  

           College of Agriculture , Department of poultry 

           science. 
Hatchery Management Guide .2008 . cobb-vantress.com. 

Many other references and article from internet. 
 

 

 رمس٠ط اٌفظً 

 

 

االفزجبه 

 اٌفٍٖٟ األٚي

االفزجبه 

 اٌفٍٖٟ اٌضبٟٔ

 اٌَؼٟ

 ٔظوٞ     ػٍّٟ

 ٟاالِزؾبْ إٌٙبئ

 ٔظوٞ     ػٍّٟ
 اٌلهعخ إٌٙبئ١خ

  0.25       0.15 0.40   0.20   

ِؼٍِٛبد 

 ئػبف١خ :

 رلهً اٌّبكح ٚفك ٔظبَ اٌفًٖ اٌٛاؽل 
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 المادة العممية المادة النظرية األسابيع
 التعرف عمى اجزاء المفقس تعريف التفقيس وانواعو 1
 زيارة الى احد المفاقس يس الصناعي وتطورهقنبذة تاريخية عن التف 2
عملللى صلللحة  وتأثيرىلللامراحلللل نملللو اجنلللة البللليض  3

 االفراخ الفاقسة
التعللللللرف عمللللللى البلللللليض الصللللللالح 

 لمتفقيس
 تبخير بيض التفقيس مكائن التفقيس الصناعي 4
 زيارة احد حقول االميات  متطمبات التفقيس ، حرارة ، تيوية 5
بللليض فلللي ماكنلللة التفقللليس ترقيلللد ال متطمبات التفقيس ، رطوبة ، تقميب 6

 الجنين فيو ومالحظة تطور
ترقيلللد البللليض فلللي ماكنلللة التفقللليس  خصوبة قطيع االميات 7

 الجنين فيو ومالحظة تطور
ترقيلللد البللليض فلللي ماكنلللة التفقللليس  مياتالعوامل المؤثرة في خصوبة قطيع اال 8

 الجنين فيو ومالحظة تطور
ماكنلللة التفقللليس  ترقيلللد البللليض فلللي نسبة الفقس وطريقة حسابيا 9

 الجنين فيو ومالحظة تطور
العوامل المؤثرة عمى نسبة الفقس ، العوامل  11

 المؤثرة عمى نوعية بيض التفقيس
 طريقة فرز وتجنيس االفراخ 

العوامل المؤثرة عمى نسبة الفقس ، عوامل تتعمق  11
 بجمع وخزن ونقل بيض التفقيس

تمقلللللليح وقللللللص المنقللللللار واصللللللبع 
 لألفراخاز مالمي

العوامل المؤثرة عمى نسبة الفقس ، عوامل تتعمق  12
 نظافة وتعقيم المفقسو بالقطيع المنتج  ، 

عرض فمم عن العمميات التي تجرى 
 في المفقس

العوامل المؤثرة عمى نسبة الفقس ، عوامل تتعمق  13
 التفقيس ، والنفوق الجنيني في مكائن

عرض فمم عن العمميات التي تجرى 
 في المفقس

14 
 

معامالت بيض التفقيس من االنتاج ولغاية 
 تفقيسو

مناقشة تقلارير الطمبلة حلول عمميلة 
 التفقيس

مناقشة تقلارير الطمبلة حلول عمميلة  تصميم المفاقس وادارتيا 15
 التفقيس

مناقشة تقلارير الطمبلة حلول عمميلة  مشاكل التفقيس واسبابيا 16
 التفقيس
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 ِٙسٞ طبٌح عبؼُ ا.ز.  اؼُ اٌزسض٠ؽٟ :

 

 mahdisalih656@gmail.com اٌجط٠س االٌىزطٟٚٔ :

 

 رىٌٕٛٛع١ب ِٕزغبد اٌسٚاعٓ اؼُ اٌّبزح : 

      

 / اٌسضاؼبد األ١ٌٚخ اٌضبٌضخ اٌّطحٍخ  –اٌرط٠فٟ  ِمطض اٌفظً :

 

اٌؼ١ٍّخ فٟ رىٌٕٛٛع١ب ِٕزغبد  رله٠ٌ ٚرله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٍزؼّبي االٌٍ أ٘ساف اٌّبزح :

 اٌلٚاعٓ 

 

ٚاٌزوو١ت اٌى١ّ١بئٟ ٚاٌم١ّخ اٌغنائ١خ ٚ اٌقيْ   ٌإلٔزبطاٌّجبكب اٌؼبِخ  كهاٍخ اٌزفبط١ً األؼبؼ١خ ٌٍّبزح :

 ٚاٌز٠َٛك ٌج١٘ اٌّبئلح ٌٚؾَٛ اٌلٚاعٓ

 

 اٌىزت إٌّٙغ١خ :

جيا تكنولو .  1898. حمدي عبد العزيز و سعد عبد الحسين ناجي، الفياض
 منتجات 
   . وزارة التعميم العالي والبحث العممي ــــــ جامعة بغداد.  الدواجن       

. 2012ٔبعٟ، ٍؼل ػجل اٌؾ١َٓ ٚٔبك٠ٗ ٔب٠ف ػجلاٌٙغٛ ٚغبٌت ػٍٛاْ اٌم١َٟ . 

 أزبط 

ٚرىٌٕٛٛع١ب ٌؾَٛ اٌلٚاعٓ . اٌلاه اٌغبِؼ١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزوعّخ ـــ       

 عبِؼخ ثغلاك .

 

 

 

 

 اٌّظبزض اٌربضع١خ : 

 

 

 

North, M.O. 1994. Commercial Chicken Production Manual . 

AVI 

           Publishing Company. New York. 

Stadelman,W.J. and Cotterill,O.J. 1995. Egg Science and  

          Technology Food Products Press. United States of  

          America. 

Parkhurst, C., and G. J. Mountney. 2012. Poultry meat and 

egg production. Springer Science & Business Media.  

Many other references and article from internet. 

 

 

 رمس٠ط اٌفظً :

 

 

االفزجبه 

 اٌفٍٖٟ األٚي

االفزجبه 

اٌفٍٖٟ 

 اٌضبٟٔ

 اٌَؼٟ

 ٔظوٞ     ػٍّٟ

 ْ إٌٙبئٟاالِزؾب

 ٔظوٞ     ػٍّٟ

 اٌلهعخ إٌٙبئ١خ

  25       %15% 40   %20%  

 
  ِؼٍِٛبد ئػبف١خ :

 رلهً اٌّبكح ٚفك ٔظبَ اٌفًٖ اٌٛاؽل 
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 المادة العممية المادة النظرية األسابيع
 منتجات الدواجنالتعرف عمى  أىمية منتجات الدواجن  1
 حقول انتاج بيض المائدةالى احد زيارة  واقع انتاج الدواجن في العراق 2
 عرض فمم عن عممية انتاج بيض المائدة تكوين البيضة 3
 قياس جودة البيض : القياسات الخارجية لمبيضة قياسات جودة البيض 4
 قياس جودة البيض : قياسات نوعية قشرة البيضة  القيمة الغذائية لمبيض 5
 قياسات نوعية بياض البيضةقياس جودة البيض :  انتاج البيض المبرمج 6
 قياس جودة البيض : قياسات نوعية صفار البيضة كيمياء البيض 7
 اجراء عممية فصل الصفار عن بياض البيض  ميكروبيولوجيا البيض 8
 عرض فمم عن انتاج وتسويق البيض خزن البيض وتسويقو 9
انواع الطيور الداجنة المستخدمة  11

 النتاج المحم
   د حقول فروج المحمزيارة الى اح

 زيارة الحدى مجازر الدواجن عمميات تحضير لحوم الدواجن 11
 عرض فمم عن العمميات التي تجرى في مجازر الدواجن التركيب الكيميائي لمحوم الدواجن 12
 قياس نسبة التصافي والتشافي نوعية لحوم الدواجن 13
14 
 

 ووزن القطعيات وحساب نسبتياقطيع ذبيحة الدواجن اجراء عممية ت الحفاظ عمى نوعية لحوم الدواجن

 مراجعة عامة مراجعة عامة 15
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 اؼُ اٌزسض٠ؽٟ :

 

 ظ٠س دمحم ِٙسٞ ا.َ.ز. 

اٌجط٠س 

 االٌىزطٟٚٔ :

 

zaidmahdi@uodiyala.edu.iq 

 اؼُ اٌّبزح : 

 

 اح١بء عع٠ئٟ

 ِمطض اٌفظً :

 

 اٌفظً اٌطث١ؼٟ

 أ٘ساف اٌّبزح :

 

اٌٛهاصخ اٌغي٠ئ١خ فٟ و١ف١خ رٛف١و اٌزم١ٕخ اٌٛهاص١خ ٚاالٍزقلاَ اٌزمٕٟ  ٠ُجؾش ػٍ

اٌّقزجوٞ فٟ ؽّب٠خ اٌّٖبكه اٌٛهاص١خ فٚال ػٓ اػزّبكا ٘نٖ اٌزم١ٕخ 

الٔزقبة اٌؾ١ٛأبد اٌّز١ّيح  وأكاحٚاٍزغالٌٙب فٟ رٛف١و إٌّزغبد اٌؾ١ٛا١ٔخ 

  أزبع١ب 

اٌزفبط١ً 

 األؼبؼ١خ ٌٍّبزح 

 

 

اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌٛهاصخ اٌغي٠ئ١خ فٟ اٌىبئٕبد  اْ ٠زؼو،   -1

 اٌؾ١خ     

 (DNAاْ ٠نوو اٌزوو١ت اٌى١ّ١بئٟ ٚاٌف١ي٠بئٟ ٌٍّبكح اٌٛهاص١خ )   -2

 اْ ٠ٕٛف ػ١ٍّخ رٚبػف اٌّبكح اٌٛهاص١خ كافً اٌقال٠ب اٌؾ١خ   -3

 DNAاْ ٠لهً اٌطفواد اٌٛهاص١خ ٚآ١ٌخ إالػ    -4

 لٍخ اٌٛهاص١خ ٚرطج١مبرٙب فٟ ِغبي اٌيهاػخإٌٙ ِجبكباْ ٠لهً  -5       

 اٌىزت إٌّٙغ١خ 

 

 

 

اٌطجؼخ اٌؼوث١خ  1999اٌٛهاصخ اٌغي٠ئ١خ رأ١ٌف ك.ػجل اٌؾ١َٓ اٌف١ًٖ ، -1

 االهكْ . -االٕلاه االٚي. ػّبْ  -االٌٚٝ

رفبػالد اٌىٛصوح ٚر١ُّٖ اٌجٛاكٞء رأ١ٌف كى ى٘وح ِؾّٛك اٌقفبعٟ  -2

هح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش ٚىا 2013ٚك.ؽَٓ ِؾّٛك اثٛ اٌّؼبٌٟ،

عبِؼخ ثغلاك.اٌوٞ ٚاٌجيي رأ١ٌف ك.١ٌش ف١ًٍ اٍّبػ١ً  -اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ إًٌّٛ  –ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ   2000،
اٌّظبزض 

 اٌربضع١خ : 

 

 االٔزؤذ ٚاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌؼوال١خ ٚاٌؼب١ٌّخ

 رمس٠ط اٌفظً :

 

 

االفزجبه اٌفٍٖٟ 

 األٚي

ٌفٍٖٟ االفزجبه ا

 اٌضبٟٔ

 اٌَؼٟ

 ٔظوٞ    ػٍّٟ

االِزؾبْ 

 إٌٙبئٟ

ٔظوٞ     

 ػٍّٟ

اٌلهعخ 

 إٌٙبئ١خ

 % ٔظط100ٞ

 % ػ15ٍّٟ

 % ٔظط100ٞ

 % ػ15ٍّٟ

0.25   0115 0.40   0120 100% 

 
ِؼٍِٛبد 

 ئػبف١خ :

 

 

 

 رلهً اٌّبكح ٚفك ٔظبَ اٌفًٖ اٌٛاؽل / اٌىٛهٍبد
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 اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌّبكح إٌظو٠خ األٍبث١غ

 ٌألؽّبٗاٌزوو١ت اٌى١ّ١بئٟ  1

 ٚاٌجوٚر١ٓ ا٠ٌٕٚٛخ

 ػًّ االعٙيح اٌّقزجو٠خ ٚاٍزؼّبي آ١ٌخ

 ٌألؽّبٗاٌزوو١ت اٌى١ّ١بئٟ  2

 ٚاٌجوٚر١ٓ ا٠ٌٕٚٛخ

 ِٓ ػ١ٕخ اٌلَ DNAاٍزقالٓ 

 ِٓ ػ١ٕخ اٌلَ DNAاٍزقالٓ  (DNAرٚبػف اٌّبكح اٌٛهاص١خ ) 3
 DNAل١بً روو١ي ٚٔمبٚح  اٌزؼج١و اٌغ١ٕٟ 4
فٟ ثلائ١خ  ٕظ١ُ اٌزؼج١و اٌغ١ٕٟر 5

 إٌٛاح

 (PCRاٍب١ٍبد رفبػالد اٌىٛصوح )

فٟ ؽم١م١خ  رٕظ١ُ اٌزؼج١و اٌغ١ٕٟ 6

 إٌٛاح

 اػلاك ثواِظ رفبػالد اٌىٛصوح

 أٛاع ٚرؾ٠ٛواد رفبػالد اٌىٛصوح اٌطفواد اٌٛهاص١خ ٚأٛاػٙب 7
 (PCRِىٛٔبد رفبػالد اٌىٛصوح ) DNAآ١ٌبد إالػ  8
 ِْبوً رفبػالد اٌىٛصوح DNAثؼبد رؾل٠ل رزب 9
 ِْبوً رفبػالد اٌىٛصوح أي٠ّبد إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ 10
 اٌجٛاكٞء اٌٛاٍّبد اٌٛهاص١خ 11
 أٛاع اٌجٛاكٞء رم١ٕخ رؾل٠ل اٌزواو١ت اٌٛهاص١خ 12
 رم١ٕخ اٌزوؽ١ً اٌىٙوثبئٟ RFLPرمبٔخ  13
ٚرمبٔخ اٌززبثؼبد  RAPDرمبٔخ  14

 اٌلل١مخ

 الَ ثبٌزوؽ١ً االفمٟػ١ٍّخ رغ١ٙي اٌٙ

 ػ١ٍّبد عي٠ئ١خ ِزىبٍِخ فٟ اٌّغزواد ِواعؼخ اٌّبكح 15
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 رمبض٠ط اٌزحؽ١ٓ ٚاٌزط٠ٛط ٌٍّٕب٘ظ 

٠مَٛ اٌمَُ اٌؼٍّٟ ثّواعؼخ ِفوكاد إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ِٓ فالي ٌغٕخ رط٠ٛو إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ    

وؽبرُٙ فٟ رط٠ٛو ِفوكاد إٌّب٘ظ فٟ ٙٛء ٚاٌزٟ رغزّغ ِغ اٍبرنح اٌّبكح اٌلها١ٍخ الٍزالَ ِمز

اٌزطٛهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ اٌزٟ ٠ْٙل٘ب االفزٖبٓ ػب١ٌّب ٚال١ّ١ٍب، ٚرمَٛ ٌغٕخ رط٠ٛو إٌّب٘ظ 

ثزؾو٠و ِؾبٙو اعزّبػبرٙب ٚهفؼٙب اٌٝ هئبٍخ اٌمَُ ٌٍّٖبكلخ ػ١ٍٙب ٚػوٙٙب ػٍٝ اٌٍغٕخ 

 2020لَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ ٚرْىٍذ ٌغٕخ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ  اٌمطبػ١خ اٌيهاػ١خ .

ثوئبٍخ ا.ك. فبٌل ؽبِل ؽَٓ   2020/  10/  12فٟ  1447ثّٛعت االِو االكاهٞ  2021/ 

ٚفٟ اكٔبٖ أّٛمط ٌّؾٚو االعزّبع  ٚػ٠ٛٚخ ا.ك. هائل ٍبِٟ ػبرٟ ٚ ا.ك. ِٙلٞ ٕبٌؼ عبٍُ .

 اٌضبٌش ٌٍغٕخ اٌّنوٛهح.

  كلٌة الزراعة -جامعة دٌالى 

 النتاج الحٌوانً لسم ا

 لجنة تطوٌر المناهج الدراسٌة 

 العدد 

 التارٌخ 

 إلى / السٌد رئٌس لسم االنتاج الحٌوانً المحترم

 محضر اجتماع اللجنة الثالث 

و نالشت الممترحات الممدمة من  0202/  0/  03اجتمعت لجنة تطوٌر المناهج بتارٌخ    

لوراثة ( المرحلة الثانٌة ، و ممرر ) تصمٌم و التدرٌسً للممررات الدراسٌة ) أساسٌات علم ا

تحلٌل التجارب ( المرحلة الثالثة ، وفك الممترحات المرفمة و األسباب الموجبة للتطوٌر و 

لررت اللجنة الموافمة على طلب منالشتها و اعتمادها من لبل اللجنة المطاعٌة الزراعٌة لتجاوز 

المنهج لغرض مواكبة التطور العالمً فً النوالص فً المنهاج المدٌم فضال عن تحدٌث 

ٌرجى تمدٌم الممترحات إلى مجلس كلٌة الزراعة لالطالع علٌها و التفضل  االختصاص .

 بتمدٌمها الى اللجنة المطاعٌة للنظر فً إمكانٌة إلرارها مع التمدٌر

 المرفمات 

 مفردات منهاج أساسٌات علم الوراثة ) الحالً و الممترح (

 تصمٌم و تحلٌل التجارب ) الحالً و الممترح (مفردات منهاج 

 

 مهدي صالح حسن          أ.د. رائد سامً عاتً               أ.د. خالد حامد حسن أ.د.      

 عضوا                            عضوا                           رئٌس اللجنة              
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 رم١١ُ اٌرط٠غ١ٓ 

ثّزبثؼخ اٌقو٠غ١ٓ اٌن٠ٓ رٛفود ٌُٙ فوٕخ اٌزؼ١١ٓ فٟ اٌمطبع اٌؼبَ اٚ  ٠مَٛ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   

اٌمطبع اٌقبٓ ٌغوٗ اٌٛلٛ، ػٍٝ فؼب١ٌخ اوزَبة اٌّؼبه، اٌٚوٚه٠خ ٚاوزَبة اٌّٙبهاد 

اٌالىِخ ٌٍؼًّ ثىفبءح ّٙٓ ِْبه٠غ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ، ٚرُ اػلاك اٍزّبهح رم١١ُ اكاء اٌقو٠غ١ٓ 

، ػٍٝ ٔمبٛ اٌمٛح ٚٔمبٛ اٌٚؼف فٟ ِقوعبد اٌمَُ اٌؼٍّٟ ٚوّب ِٓ لجً اهثبة اٌؼًّ ٌٍزؼو

 .  15 اٌٍّؾكِٛٙؾخ فٟ 

 ؽطائك اٌزسض٠ػ ِٚظبزض اٌزؼٍُ 

اٍزضٕبئ١ب ثَت اٌظوٚ، اٌٖؾ١خ اٌؼب١ٌّخ إٌبرغخ ػٓ  2021 – 2020ٌمل وبْ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ    

واهاد ف١ٍخ االىِخ ا١ٌٕٛٛخ ، ٚلل اٌزيَ اٌمَُ اٌؼٍّٟ فالٌٙب ثزٕف١ن ر١ٕٛبد ٚل 19عبئؾخ وٛف١ل 

ٚرؼ١ٍّبد ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ فالي ارجبع ا١ٌخ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ اٌّلِظ ، ام 

عوٜ رؾل٠ل اٌّموهاد غ١و االٍب١ٍخ ٌالفزٖبٓ ٚرٕف١ن اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ػجو ِٕٖخ وٛوً 

زٖبٓ ، ٚعوٜ رٕف١ن االفزجبهاد ١ِذ ، ث١ّٕب اػزّل اٌزؼ١ٍُ اٌّلِظ ٌٍّموهاد االٍب١ٍخ ٌالف

 ٌزم١١ُ اٌطٍجخ ثٖٛهح ؽٚٛه٠خ .

ٌمل ا٘زّذ اكاهح اٌمَُ اٌؼٍّٟ ثبّزوان اٌزله١١َ٠ٓ فٟ كٚهاد رط٠ٛو٠خ الوزَبة اٌّٙبهاد فٟ   

اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ٚاٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ، ام ٔظُ اٌمَُ اٌؼٍّٟ اٌؼل٠ل ِٓ 

ٌٍزله١١َ٠ٓ ٚاٌطٍجخ ٌّٚبْ االٍزقلاَ اٌفؼبي ٌٍّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ فٟ ٌزؼ١ّ١ٍخ اٌلٚهاد ٚاٌٛهُ ا

اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ، وّب ؽش اٌمَُ اٌؼٍّٟ اٌزله١١َ٠ٓ ٌالّزوان فٟ اٌلٚهاد اٌزط٠ٛو٠خ اٌزٟ ٔظّٙب 

 اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو فٟ ػّبكح اٌى١ٍخ ٚونٌه ِووي اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو فٟ اٌغبِؼخ.

 حش اٌؼٍّٟ اٌّحٛض اٌضبِٓ : اٌج

٠ؼزّل لَُ االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ا١ٌخ فٟ رَغ١ً اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ّٙٓ اٌقطخ اٌجؾض١خ ١ٌٍٙئخ     

اٌزله١َ٠خ ، ٚرزّٚٓ رمل٠ُ ػٚٛ ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ ٍٛت رَغ١ً فطخ اٌجؾش اٌٝ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ 

اء فٟ اٌمَُ ٚفك اٍزّبهح ِؼلح ٌٙنا اٌغوٗ ، ٠ٚغوٞ ِٕبلْخ فطخ اٌجؾش اٌّمزوؽخ ٚاثل

 اٌٍّؾك) اٌّالؽظبد اٚ اػزّبك٘ب ٚاٌز١ٕٛخ ثزٕف١ن اٌجؾش ٚرَغ١ٍٗ ّٙٓ اٌقطخ اٌجؾض١خ ٌٍمَُ

، ٠ْٚغغ اٌمَُ ػٍٝ رٕف١ن اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رزٕبٚي ِؼبٌغخ اٌّْبوً اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب (16

 .ٍزضّبه٘ب ٚرٛف١و ِوكٚكا الزٖبك٠بِإٍَبد اٌّغزّغ ٚونٌه اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ اٌزٟ ٠ّىٓ ا

وّب رٕبلِ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمَُ ِْبه٠غ فطٜ اٌجؾٛس ٌطٍجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب اٌّمج١ٌٛٓ فٟ     

ٚاٌّٖبكلخ ػ١ٍٙب ، وّب رؼًّ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ ِزبثؼخ أغبى اٌجؾٛس  اٌمَُ ٌلهاٍخ اٌّبعَز١و

 فٟ اٌؾمً اٌؾ١ٛأٟ اٌزبثغ اٌٝ اٌمَُ اٌؼٍّٟ اٚ فٟ اٌّْبه٠غ فبهط اٌى١ٍخ.
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ًّ اٌمَُ اٌؼٍّٟ ػٍٝ ِزبثؼخ رٕف١ن اٌقطخ اٌجؾض١خ ٚرْغ١غ اٌزله١١َ٠ٓ ػٍٝ إٌْو فٟ ٠ؼ   

 .2اٌّغالد اٌو١ٕٕخ ّٙٓ َِزٛػت ٍىٛثٌ ، ٚوّب ِٛٙؼ فٟ اٌْىً 

 

  2021 – 2020رظ١ٕف اٌجحٛس ػّٓ اٌرطخ اٌجحض١خ ٌٍمؽُ اٌؼٍّٟ ذالي اٌؼبَ . 2شىً 

 

ْبهوخ فٟ اٌقطخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍمَُ ِٓ فالي ٠ؼًّ اٌمَُ اٌؼٍّٟ ػٍٝ ؽش اٌزله١١َ٠ٓ ٌٍّ    

 .ٛهُ اٌؼ١ٍّخ فالي اٌؼبَ اٌلهاٍٟ اٌَّبّ٘خ فٟ رٕف١ن اٌلٚهاد ٚاٌ

 ِغبالد رحزبط اٌٝ رط٠ٛط 

٠ؾزبط اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌزطج١مٟ رٛفو اٌلػُ اٌّبكٞ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ٔزبئظ ِمجٌٛخ ٌٍْٕو فٟ    

ماد عٛكح ػب١ٌخ ، ٠ٚؾزبط اٌؾمً  اٌّغالد اٌؼب١ٌّخ اٌو١ٕٕخ فٚال ػٓ رٕف١ن ثؾٛس رطج١م١خ

اٌؾ١ٛأٟ اٌٝ رط٠ٛو فٟ االث١ٕخ اٌّٛعٛكح ٚر١ٍٛغ ٌٍؾمً اٌؾ١ٛأٟ ، فٚال ػٓ أْبء اٌّغيهح 

ِٚقزجو اٌٍؾَٛ ِٚقزجو االٍّبن. اْ ا١ٌّيا١ٔخ اٌّقٖٖخ ٌٍى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ فب١ٌخ ِٓ اثٛاة فبٕخ 

لَ رٛفو اٌلػُ ٚاٌز٠ًّٛ اٌقبهعٟ ثبٌجؾش اٌؼٍّٟ ِّب ٠ؼ١ك ر٠ًّٛ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٚال ػٓ ػ

 ثَجت ٙؼف ا١ٌخ ر٠َٛك ٔزبئظ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌٝ ِغبالد اٌؼًّ ٚاالٔزبط.

اْ رط٠ٛو اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٠غت اْ ٠واػٟ اٌمفياد اٌىج١وح فٟ اٌزم١ٕبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٍٕٛع١ب   

اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخ اٌّؼزّلح فٟ اٌجؾٛس ٚاالٔزبط ٌزم١ٍٔ اٌفغٛح ث١ٓ َِز٠ٛبد اٌغٛكح فٟ 

اٌّؾ١ٍخ ٚعٛكح اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ االل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ، ٚإٌبرغخ ػٓ اٍزقلاَ االعٙيح ٚاٌزم١ٕبد 

  اٌمل٠ّخ فٟ رٕف١ن اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ.
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 اٌّحٛض اٌزبؼغ : ذسِخ اٌّغزّغ 

رؼًّ اٌى١ٍخ ِٓ فالي الَبِٙب اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ ا٠غبك ِقزٍف اٌٍٛبئً ٌوثٜ ْٔبٛبرٙب اٌؼ١ٍّخ     

ٚاٌجؾض١خ ِغ ِإٍَبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٍٛاء ِٓ فالي االّزوان فٟ رم٠ُٛ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ 

ٚاٌوٍبئً ٚاالٛبه٠ؼ ٚثواءاد االفزواع، فٚال ػٓ االّوا، اٌؼٍّٟ ػٍٝ ٍٛجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

إٌَّج١ٓ اٌٝ اٌٛىاهاد االفوٜ ٚاالّزوان فٟ ٌغبْ الواه فطٜ اٌجؾٛس ِٕٚبلْخ اٌوٍبئً 

 اٌغبِؼ١خ.

اْ رٛل١غ ِنوواد اٌزفبُ٘ ٚاالرفبل١بد ث١ٓ و١ٍخ اٌيهاػخ ٚثم١خ اٌلٚائو فٟ اٌّؾبفظخ ِٚإٍَبد     

اٌّغزّغ اٌّلٟٔ رمغ ّٙٓ ٍؼٟ اٌى١ٍخ ٌوثٜ إٌْبٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌجؾضٟ ِغ اؽز١بعبد اٌّغزّغ 

ب ّٙٓ ١خ ٚرؾل٠ل إٌمبٛ اٌجؾض١خ الػزّبك٘خ اٌواعؼخ ٌزط٠ٛو إٌّب٘ظ اٌزؼ١ٍّػٍٝ اٌزغن٠ ٚاٌؾٖٛي

 .(17 اٌٍّؾك) إٌْبٛ اٌجؾضٟ ٌٍمَُ اٌؼٍّٟ

  اٌزم٠ُٛ:  اٌؼبشطاٌّحٛض 

ٌعتمد المسم العلمً فً تموٌم الطلبة على نظام االمتحانات للكورسات ، وفك التعلٌمات    

للجزء  05% من الدرجة الكاملة )  22، وخاللها ٌتم تخصٌص  0222فً سنة  232الوزارٌة 

ً( سعً الطالب فً الممرر الدراسً الذي ٌتضمن الجزء النظري للجزء العمل 25النظري و 

% من الدرجة الكاملة سعً  52، بٌنما ٌخصص  % لالمتحان النهائً 62و  والجزء العملً

، % لالمتحان النهائً 52و  الطالب فً الممرر الدراسً الذي ٌتضمن الجزء النظري فمط

ٌن فضال عن التمارٌر والنشاطات ولحساب سعً الطالب ٌجتاز الطالب اختبارٌن فصلٌ

 الالصفٌة.

وتجري االمتحانات بدورٌن )الدور االول والدور الثانً( ، ٌتطلب من الطالب اجتٌاز الممرر 

درجة سواء فً الدور االول او  52الدراسً بنجاح عند تحمٌك الدرجة النهائٌة بما ال ٌمل عن 

 الدور الثانً .

تعلٌمات الوزارٌة فً كونها شاملة لمفردات الممرر وبصورة ٌتطلب تصمٌم االسئلة ان تلتزم بال

 (. 28 الملحكمتوازنة و واضحة )

ودراسة وتشخٌص المعولات ٌموم مجلس المسم بمنالشة نسبة النجاح فً المسم ولكال الدورٌن ، 

 التً تواجه الطلبة لتحسٌن االداء ورفع جودة المخرجات.
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جاح والرسوب فً المسم العلمً فً المراحل الدراسٌة نسبة الن احصائٌة  5الجدول  وضحوٌ

 . 0202 – 0202االربعة للعام الدراسً 

 الفصل عدد الطلبة المرحلة

 الدراسً

نسبة النجاج لبل 

 اضافة المرار )%(

نسبة النجاج بعد اضافة 

 المرار )%(

 97 96 الخرٌفً 39 االولى

 97 96 الربٌعً

 96 93 الخرٌفً 05 الثانٌة

 92 89 ربٌعًال

 82 83 الخرٌفً 09 الثالثة

 89 88 الربٌعً

 92 89 الخرٌفً 27 الرابعة

 85 80 الربٌعً

 

  االذالل١بد اٌغبِؼ١خ:  اٌحبزٞ ػشطاٌّحٛض 

ٌعتمد لسم االنتاج الحٌوانً الشفافٌة فً جمٌع التعامالت سواء بٌن المالن التدرٌسً او بٌن   

المسم بتعرٌف الطلبة من خالل لجان االرشاد التربوي على حموق التدرٌسٌٌن والطلبة ، وٌموم 

والموانٌن النافذة التً تحكم التعامل فً البٌئة الجامعٌة، وٌوفر المسم العلمً الطلبة وواجباتهم 

الحموق الكاملة للطلبة فً التحمك من المعلومات سواء فً نتائج االختبارات او الفمرات االخرى 

نظر المسم العلمً فً اعتراضات الطلبة وفك الموانٌن والتعلٌمات النافذة التً تخص الطلبة وٌ

مع مراعاة الظروف االستثنائٌة التً تمر بها البالد فً ظل التحدٌات الصحٌة للجائحة كوفٌد 

29 . 

ٌسعى لسم االنتاج الحٌوانً الى تنفٌذ دوره التربوي فً غرس مفاهٌم العدالة والمٌم االخاللٌة   

بٌن الطلبة كجزء من مسٌرة البناء التً ٌعتمدها المسم العلمً فً بناء شخصٌة الطالب السامٌة 

وتأهٌله لٌصبح عنصرا اٌجابٌا فً بناء المجتمع فً مجال اختصاصه من خالل سلون االخالص 

 فً العمل والنزاهة المهنٌة.

ش جمٌع االفكار ٌعمد لسم االنتاج الحٌوانً اجتماعات دورٌة لهٌئة التدرٌس فً المسم وٌنال

المطروحة مع ضمان حرٌة التعبٌر للمساهمة فً بناء مسٌرة المسم العلمٌة والمشاركة فً ادارة 

 المسم.
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 عناصر نظام المسم العلمً 

ٌشٌر دلٌل تموٌم جودة عناصر نظام المسم العلمً الى اجراء التموٌم وفك المحاور الرئٌسة    

ه ، وٌكون الحد االدنى للمؤسسة للحصول على شهادة واالوزان الموضحة ازاء كل منها فً ادنا

 % . 65االعتماد 

 الوزن )%( عناصر نظام المسم العلمً ت

 للمسم العلمً

 تموٌم محاور

 لسم االنتاج الحٌوانً

  5 رؤٌة المؤسسة ورسالتها واهدافها 2

  22 المٌادة والتنظٌم االداري 0

  22 الموارد المالٌة والمادٌة والبشرٌة 3

  25 اعضاء هٌئة التدرٌس 2

  22 الطلبة 5

  2 الخدمات الطالبٌة 6

  26 البرامج والمناهج الدراسٌة 7

  26 البحث العلمً 8

  6 خدمة المجتمع 9

  5 التموٌم 22

  3 االخاللٌات الجامعٌة 22

  222 المجموع
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 تمرٌر دراسة الذات 

 لسم االنتاج الحٌوانً 
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 .المصادق عليها
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 . 2تابع الى الملحق 
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جامعة  –كلية الزراعة  –. انموذج محضر اجتماع اللجنة العلمية في قسم االنتاج الحيواني 3الملحق 

 ديالى.

  جامعة ديالى

 قسم اإلنتاج الحيواني  –كلية الزراعة 

 اللجنة العلمية 

 م / محضر االجتماع الثاني  

   7720 – 7272اسي اجتمعت اللجنة العلمية في قسم اإلنتاج الحيواني اجتماعها الثاني للعام الدر

 برئاسة   7272/  72/  77في  7771، والتي تشكلت بموجب االمر االداري  7272/  77/ 7 بتاريخ    

ا.د. خالد حامد حسن و عضوية ا.د. رائد سامي عاتي ، ا.د. مهدي صالح جاسم  ) مقرر اللجنة (،           

 ا.د. صالح حسن جاسم ، أ. باسم عبود عباس .

 اللجنة العلمية النقاط المثبتة في جدول االعمال وكما يأتي:ناقشت 

ناقشت اللجنة العلمية تحديث وتطوير رؤية ، رسالة واهداف قسم االنتاج الحيواني في ضوء التطور  -7

 في التقنيات واساليب التعليم .

 : القرار

اغة رؤية ورسالة القسم بعد اعالن رئاسة القسم الطلب من كافة السادة التدريسيين المشاركة في صي

العلمي ، استلمت اللجنة العلمية عدد من الصيغ المقترحة وقامت بتحديث الصيغة السابقة لتصبح الصيغة 

 طي المحضر. 7الجديدة وفق المرفق رقم 

ناقشت اللجنة العلمية الخطة الخمسية للقبول في الدراسات العليا في قسم االنتاج الحيواني لغرض  -7

 يها ورفعها الى عمادة الكلية.المصادقة عل

 : القرار

توصلت اللجنة العلمية الى الخطة الخمسية للقبول في الدراسات العليا في ضوء التخطيط للقبول في 

دراسة الدكتوراه السنة القادمة، واالستمرار في القبول في دراسة الماجستير ، والتخطيط لتعليق دراسة 

 طي المحضر. 7، وكما موضح في المرفق رقم  7277/  7277م القادم الدبلوم العالي في القسم خالل العا
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 –كلية الزراعة  –. انموذج محضر اجتماع اللجنة العلمية في قسم االنتاج الحيواني 3الملحق تابع 

 جامعة ديالى.

 

ناقشت اللجنة العلمية طلب ا.م.د. احمد سنان احمد لتعديل خطط بحث دراسة الماجستير للطالبين :  -7

محمد ثاير عبد العزيز و طه ياسين خضير ، بناء على توفر مستلزمات البحث دون التاثير على رصانة 

 البحث العلمي.

 :القرار

على خطة بحث الماجستير للطالبين : محمد  حصلت موافقة اللجنة العلمية على اعتماد التعديل الطفيف

ثاير عبد العزيز و طه ياسين خضير وفق خطط البحوث المحدثة في احد معامالتها فقط، وكما مدرج في 

 خطط البحوث المرفقة طي المحضر.

 

 اتخذت القرارات والتوصيات بإجماع اآلراء

 

 

 

 

 ا.د. خالد حامد حسن                          ا.د. مهدي صالح جاسم                                  

 مقرر اللجنة                                                                          رئيس اللجنة       
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 –كلية الزراعة  –. انموذج محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا في قسم االنتاج الحيواني 4الملحق 

 جامعة ديالى.

 

 . 7تابع الملحق 



 0202 – 0202للعام الدراسي  التقييم الذاتيقسم االنتاج الحيواني                                       –كلية الزراعة  –جامعة ديالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

17 
 

 

 

 



 0202 – 0202للعام الدراسي  التقييم الذاتيقسم االنتاج الحيواني                                       –كلية الزراعة  –جامعة ديالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

19 
 

كلية الزراعة  –قسم االنتاج الحيواني  انموذج طلب توفير وشراء احتياجات المختبرات في .   5 الملحق

 ديالى. جامعة –
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 .5تابع الى الملحق 
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 –قسم االنتاج الحيواني  تطوير وانشاء مرافق جديدة في الحقل الحيواني التابع الى طلب .  6الملحق 

 جامعة ديالى. –كلية الزراعة 
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كلية  ضمن خطة قسم االنتاج الحيواني ل الدورات والورش العلمية لتطوير الكادر التدريسي .  7الملحق 

 جامعة ديالى. –الزراعة 
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 التدريسي في الجامعات العراقية .دليل استمارة تقويم االداء للكادر .  8الملحق 
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 جامعة ديالى. –كلية الزراعة  توزيع الطلبة المقبولين مركزيا الى االقسام العلمية في .  9الملحق 
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 جامعة ديالى. –كلية الزراعة  تقديم الطلبة المقبولين مركزيا في اقسام . انموذج  11الملحق 
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  المعتمدة في الجامعات العراقية. 2111لسنة  134االمتحانية انموذج من التعليمات .  11الملحق 
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توثيق اراء الطلبة في المادة العلمية وجودة التعليم ورأي الطلبة في استمارة . انموذج  12الملحق 

 جامعة ديالى. –كلية الزراعة  –قسم االنتاج الحيواني  في اعضاء هيئة التدريس

 7استمارة 

 داعي لذكر االسم( الطالبة )يرجى االجابة عن الفقرات االتية بدقة وموضوعية و ال عزيزي الطالب / عزيزتي

 الجامعة............................ الكلية................................ القسم ...................................

 ...................... السنة الدراسية................اسم التدريسي............................ اسم المادة ..........

 ال نوعا ما نعم الفقرات ت

    يراعي الفروق الفردية بين الطلبة ويراعي ظروفهم النفسية. 1

يرفع المحاضرات بشكل منتظم على الكالس روم وفي موعدها  2

 المحدد.

   

المحاضرات لديه القدرة على ادارة الوقت يحافظ على مواعيد  3

  االلكترونية.

   

    يسجل المحاضرات الفديوية ويرفعها على الكوكل كالس روم. 4

يستخدم برامج الكترونية متنوعة إليصال المادة للطلبة مثال )الكوكل  5

 الفريكونفرنس(. -الزوم  -ميت

   

التليكرام  –يتواصل مع الطلبة عبر مواقع التواصل مثال) الواتس اب  6

 ( لإلجابة على استفسارات الطلبة.

   

    يراعي ضعف شبكة االنترنيت خالل االمتحانات االلكترونية . 7

    يراقب اجاباتهم واصالح اي خلل يحدث خالل فترة االمتحان. 8

    يقدم المحاضرة بأسلوب شيق وبأساليب متنوعة . 9

    ليعززها لدى الطلبة .يحدد مواطن الضعف ليعالجها والقوة  11

    يحدد وقت مناسب للطلبة لعرض المحاضرة. 11

    يتقبل وجهات نظر الطلبة ومقترحاتهم . 12

    يعلم الطلبة بموعد االمتحان بمدة مناسبة.  13

يحفز الطلبة على االطالع على مراجع مهمة على المواقع االلكترونية  14

 تخص المادة الدراسية .
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اراء الطلبة في المادة العلمية وجودة التعليم ورأي الطلبة في اعضاء  نتائج تحليل. انموذج  13الملحق 

 جامعة ديالى. –كلية الزراعة  –قسم االنتاج الحيواني  في هيئة التدريس
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كلية  –قسم االنتاج الحيواني  غالف الدليل االرشادي للطلبة الجدد المقبولين في. انموذج  14الملحق 

 جامعة ديالى. –الزراعة 
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جامعة  –كلية الزراعة  –قسم االنتاج الحيواني  استطالع اراء الخريجين من. انموذج  15الملحق 

 ديالى.
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للعام  جامعة ديالى –كلية الزراعة  –قسم االنتاج الحيواني  الخطة البحثية في . انموذج  16الملحق 

 .2121 - 2121الدراسي 
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 .16الملحق تابع 
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