
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 \\ الطب البیطري /\جامعة  القادسیة المؤسسة التعلیمیة .۱

 الصحة العامة  / المركز علمي القسم ال .۲

  
 ادارة الحیوان/ السنة الدراسیة االولى اسم / رمز المقرر .۳

 محاضرة عملیة) \(محاضرة نظریة اسبوعيدوام  أشكال الحضور المتاحة .٤

 فصلین لكل سنة دراسیة/فصلي  الفصل / السنة .٥

 ۹۰ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲۰۱٦\٥\۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
 تخریج طلبة قادرین على : -۱
  ادارة الحیوانات الحقلیة العمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة حول  - 
 
 الحصول على المھارات المطلوبة لخطة ما بعد التخرج ( الدراسات العلیا) . -
 الختبارات خارجیة من قبل ھیئات محلیة/إقلیمیة /دولیة.التقدیم  -
طبقا  مبادئ االدارة والسیطرة على الحیوانات الحقلیة وادارتھا مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى -

 للمعاییر المحلیة واالقلیمیة والدولیة
للحیوانات وسالالتھا  زوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة ودراسة اھمیة االنواع ت- 

 وتدجینھا وتكاثرھا.
من اھم االھداف التي یتطلع فرع االحیاء المجھریة الى تحقیقھا مستقبال ھو انشاء وحدة بحثیة تابعة للفرع  

العمل على رفد طلبة الدراسات العلیا بالمعلومات والوسائل تكون مصدرا علمیا وبحثیا  للفروع االخرى و
 .العلمیة بما یضمن رفع المستوى العلمي  

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۱۰

 -: ھداف المعرفیة األ -أ
الطب البیطري في مجال  االدارة لكافة الحیوانات الحقلیة تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۱أ

 على المستوى المحلي .
في مجال  البیطریة   للتربیة واالدارة للحیوانات الحقلیة تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۲أ

 الطب البیطري على المستوى الدولي .
مع مختلف الحیوانات  تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للوسائل المتبعة في التعامل   -۳أ

 في الواقع المحلي. وتغذیتھا ورعایتھا 
السالالت ذات االنتاجیة  تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  للوسائل المتبعة في  التشخیص  -٤أ

 على المستوى الدولي .العالیة
 .  بیة الناجحالساسیات انشاء مشروع الترتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم   -٥أ
تعریف الطالب بالعمل المختبري وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المختبري وكیفیة  -٦أ

 .في مجال تربیة وتحسین الحیوانات تطبیق االختبارات التشخیصیة وطرق الفحص المختبري باختالفھا
   

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 بالتغذیة واالدارة والسالالت. تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  .- ۱ب
 . واالقتراب من الحیوان وطرق السیطرة علیھا للفحصتمكین الطلبة من فحص   - ۲ب
السالالت العالمیة ذات االنتاجیة العالیة في اللحم والصوف تمكین الطلبة من تطویر معرفة اسماء   - ۳ب

 .  وغیرھا
 .المرتبطة بالثروة الحیوانیة للمشاكل  تمكین من التشخیص   -٤ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
المشاكل   والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات، لحل  باألساسیاتتزوید الطلبة  

 .العلمیة 
المسببات المجھریة بعض  شخیصت فحص و الطلب من الطلبة خالل المختبرات العملیة بالتوصل الى-- 

 . الفطریةالبكتیریة وا
 .من قبل الكادر االكادیميالمسببات المرضیة تشخیص مجموعة من - 
 .مساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االختبارات- 

 .Team Projectورش العمل والمجامیع الطالبیة - 

 .التعلم االلكتروني- 

 
 طرائق التقییم      

 یومیة باسئلة متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات علمیة. أمتحانات- 
 إمتحانات یومیة باسئلة علمیة.- 
 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضیع الدراسیة.- 

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- -



 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 ادارة الحیوان.التحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري لعلم وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

 لكافة سالالات الحیوانات الحقلیة الشكلیة بالصفات تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة -۲ج

 بالتغذیة للحیوانات الحقلیة تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  -۳ج
 مع التعرف على دورة التناسل للحیوانات الحقلیة لكیفیة التعامل تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 الساسیات والمواضیع المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل.اتزوید الطلبة ب-
تطلب ضوع المطروح والذي یمواللمناقشة النظریة والعملیة  خالل المحاضرات من تكوین مجموعة نقاشیة -

 .واالستنتاجالتفكیر والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ( ماذا، وكیف، ومتى، ولماذا )  -

 لمواضیع محددة.
 .مختلفة علمیة  إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-
 طرق التفكیر والتحلیل.تدریس الطلبة كیفیة بناء  -

 طرائق التقییم    
 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا.- 

 تتعلق بالمادة الدراسیة .ونقاشیة  درجات مشاركة السئلة منافسة - 

 . واالمتحانات السریعة والمفاجئة درجات محددة للواجبات البیتیة- -

 األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات التأھیلیة المھارات العامة و -د 
 .وعینات تخص المقرر  نماذج واشكال استخدامتمكین الطلبة من  -۱د
 . فیما یتعلق باالختصاص مقابالت العمل اجتیازتمكین الطلبة من  -۲د
 مھنیة تنظم من قبل جھات محلیة/إقلیمیة/ دولیة . اختبارات اجتیازتمكین الطلبة من  -۳د
 تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج.  -٤د
 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطویر -٥د
 . التقنیة الحدیثة وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمیة -٦د



 بنیة المقرر .۱۱

 طریقة التقییم طریقة التعلیم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 
أن یصبح الطالب على 

على تاریخ تدجین  درایة 
 الحیوانات الحقلیة بالعراق

Animal wealth in 
Iraq and its 
importance. 

 
 

تزوید الطلبة 
 باألساسیات
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

درجات مشاركة 
منافسة   ألسئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

2 ٢ 
ینمي الطالب مھارات  أن

اھمیة  التفكیر العلمي
 تدجین الحیوانات الحقلیة

Factors limiting 
animal production 
in tropics e.g. Iraq.. 

 

تمكین الطلبة   -
من تطویر 

تركیب معرفة 
السالالت 

 المحلیة

امتحانات یومیة 
 حلھا ذاتیا بأسئلة

 أن یتعرف الطالب على  1 3
 الحیوانات المستانسة

Domestication of 
different animals. 

 

تمكین الطلبة من 
تطویر معرفة 

الطرق المختلفة 
للتصنیف العلمي 

للبكتریا  
باختالف 
 انواعھا

یومیة  امتحانات-
 باسئلة علمیة

4 2 
أن یكون للطالب فھم 

بمھنة  فیما یتعلق  ودرایة
الطب البیطر واھمیتھا في 

 اقتصاد البلدان

Duties of the 
veterinarian 

 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

5 2 

أن ینمى الطالب 
مھارات التواصل 
العلمي والعرض. 

ویتعرف على التمییز 
بین السالالت 

المختلفة للحیوانات 
 المستانسة

 

Some kinds of 
records for farm 

animals 
 

الطلب من 

الطلبة 

مجموعةمن 

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات 

مثل ( ماذا، 

وكیف، ومتى، 

ولماذا ) 

لمواضیع 

 محددة.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 دة الدراسیةبالما



 ١٠ ۹و ۸و۷و 6
ویمیز بین سالالت . 

 الخیول وانواعھا

 

HORSES 
 Classes of 

horses. 
 Breeds of 

horses. 
 Identification 

and description of 
horses. 

 Terminology of 
horses. 

 Breeding of 
horses: age of 

puberty, sexual 
maturity, signs of 
oestrous, signs of 

pregnancy, 
diagnosis of 

pregnancy, signs 
of birth, care of 

new – born 
animals, system of 

weaning, 
care and 

management of 
pregnant mare, 

care and 
management of the 

stallion (stud). 
 Origin of the 

horses from animal 
kingdom. 

 Feeding and 
watering 

 
 

تزوید الطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

اإلضافیة 

المتعلقة 

بمخرجات 

التعلیم السابقة 

للمھارات، لحل   

المشاكل العلمیة 

. 

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

۲۱و۲۰و۱۹
 ۲۲و

١٠ 

التعرف على سالالت 
االبقار العالمیة 

 والمحلیة بالتفصیل

 

 

CATTLE 
 classes of 

cattle( cows and 
water- buffaloes) 
 Breeds of cattle. 
 Identification 

and description of 
cattle and water 

buffaloes. 
 Terminology of 

cattle. 
 Origin of cattle 

and water 

تزویدالطلبة 

 باالساسیات

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات 

التفكیر 

 والتحلیل.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة



buffaloes from 
animal kingdom. 
 breeding of 
cattle (age of 

puberty , sexual 
maturity , signs of 
oestrous, signs of 

pregnancy, 
diagnosis of 

pregnancy , signs 
of birth, calving 

(parturition ), care 
of new – born calf, 

systems of 
weaning, care of 

dams , care of bull 
(stud), 

 

۲٥و۲٤و۲۳
 ١٠ ۲٦و

أن یتعرف الطالب على 
المتعددة  مجاالت العلوم

بعملیة الحلب  فیما یتعلق 
 ومعوقاتھا

milking process. 
 Growth rate of 

cattle 
 Twinning in 

cattle. 
SHEEP AND GOATS 
 Types and 

breeds of sheep 
and goats. 

 Identification 
and description of 

sheep. 
 Terminology of 

sheep. 
 origin of sheep 

and goats from 
animal kingdom. 
 breeding of 
sheep (age of 

puberty , sexual 
maturity , signs of 
oestrous, signs of 

pregnancy, 
diagnosis of 
pregnancy, 

lambing and 
kidding, 

(parturition), care 
of the dam and 

new 

تكوین  -

مجموعة نقاشیة 

من خالل 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 

والتحلیل 

 واالستنتاج.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة



born , adoption or 
fostering on orphan 
lamb, suckling and 
weaning , care of 
rams , breeding 

seasons, 
application of 

hormones, effect of 
artificial light. 
 Feeding and 

managing type of 
feed in pregnancy 

and 
parturition, feeding 
of lambs and their 

fatenning problems 
of feeding. 
 Grazing 

management. 
 Milking 

production and 
udder. 

 Wool and 
mohair. 

 Livestock 
building and 
equipment 

(disinfection, 
construction, 

ventilation 
standards). 

 

۲۷ ٤ 
التعرف على سالالت 

الجمال 
 وتربیتھاوتناسلھا

CAMELS 
 Types and 

breeds of camels. 
 Origin of camel 

from animal 
kingdom. 
 General 
characters. 
 Breeding 

camels: (age of 
puberty, sexual 

maturity, signs of 
oestrous, signs of 

pregnancy, 
diagnosis of 
pregnancy, 

تشخیص 
مجموعة من 

المسببات 
 المرضیة 

من  البكتیریة 
قبل الكادر 
 االكادیمي

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.



suckling, weaning 
and care of the 
young camel). 
 Feeding and 

watering of camels. 
 
 

صفات الحیوان السلیم  ٤ ٢٨
 والمریض بالتفصیل

 FARM ANIMAL 
HEALTH AND 

DISEASES 
 Signs of health 
in animals (pulse 
rate, respiration 

rate, body 
temperature, 

condition of the 
skin appetence, 

defecation, 
urination, animal 

postures, routes of 
drug 

administration. 
 Diseases of 
animals (cattle, 
sheep, horses), 

hygienic 
methods of 

disposal of dead 
animals. 

 
 

تطبیق في 
محطة الكلیة 

 التعلیمیة

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

العملیات الحقلیة الیومیة  ٤ ٢٩
 والدوریة

 Sanitation foot 
bath. 

 Transportation 
of animals. 

 Bedding (litter) 
and its importance 
for farm animals. 
 Behavior of 
farm animals. 

 
 

مساھمة الطلبة 
باالشتراك 
الفعلي في 
االختبارات 

 العملیة

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

 فحص الحیوانات الحقلیة   ٤ ٣٠

 Examinations 
for soundness 
 Examination of 

horses. 
 Examination of 

cattle. 

السیطرة على  
الحیوانات 

 المختلفة

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا



   القاعة الدراسیة / محطة ابقار الكلیة التعلیمیة  \"البنیة التحتیة  .۱۲

   Animal management  ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 -Farm animal management and breeding  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 Animal breeding  

 مواقع جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص اللكترونیة، مواقع االنترنیت .ب ـ المراجع ا
 
 
 
 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۳
التغییرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي  تحتاج الى بعض المناھج الدراسیةبعض 

بان نجاح البرنامج (  الكلیة تؤمن  واالنواع المكتشفة حدیثا من البكتریا والمسببات االخرى واالقلیمي
یعتمد بشكل اساس على الموارد البشریة بالفرع والذي یتم تطویره من خالل فسح  وبالتالي المقرر الفرع)

كذلك حث التدریسیین من ة دراسة الماجستیر لرفد الفرع بالتخصصات الغیر موجود المجال للمعیدین الكمال
ً ا حملة شھادة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتوراه في نفس التخصص ضمن حاجة الفرع ومن المفید  یضا

إیفاد التدریسیین الى الجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم تطورات إسالب التدریس والتقتنات 
 .الحدیثة

 

 

 Examination of 
sheep. 

 Examination of 
camels. 

 
 

۳۰ ٤ 
تقدیر عمر الحیوانات 

الحقلیة المختلفة 
 بنمواالسنان

DENTITION 
 How to age 

horses. 
 How to age 

cattle. 
 How to age 

sheep. 
 How to age 

camels. 
 

 التطبیق الحقلي

 
إمتحانات یومیة -

 باسئلة علمیة

      


