
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

  الطب البیطري \جامعة  القادسیة المؤسسة التعلیمیة .۱

 الصحة العامة  / المركز علمي القسم ال .۲
  

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

 محاضرة عملیة) \(محاضرة نظریة اسبوعي دوام  أشكال الحضور المتاحة .٤

 من السنة الدراسیة  الفصل الثاني/فصلي  - الفصل / السنة .٥

 ساعة عملي ۳۰ساعة نظري و ۱٥ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲۰۱٦\٥\۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
 تخریج طلبة قادرین على : -۱

  اساسیات ادارة الدواجنمعرفة نظریة وتطبیقیة حول  العمل في مجال الطب البیطري لدیھم - 
 
 . ادارة حقول اادواجنوالتعرف على تزوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة -

 
 
 
 
 

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
البیطري على في مجال الطب ألساسیات ادارة الدواجن تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۱أ

 المستوى المحلي .

في مجال الطب البیطري على  الدارة حقول الدواجنتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۲أ
 المستوى الدولي .

الواقع  في التربیة الحدیثة للدواجن فيتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للوسائل المتبعة في   -۳أ
 المحلي.

على  ادارة حقول الدواجنالمتبعة في   الحدیثة ن الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  للوسائلتمكی -٤أ

 المستوى الدولي .
 .   االدارة في صناعة الدواجنتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم الساسیات   -٥أ

وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المختبري وكیفیة تطبیق  المیدانيتعریف الطالب بالعمل  -٦أ

 .االختبارات التشخیصیة وطرق الفحص المختبري باختالفھا

  
  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 .معرفة الوسائل الصحیحة في اعداد حقول الدواجن تمكین الطلبة من  -۱ب

 . التجارب  الحقلیةالمشاركة الفعلیة في  تمكین الطلبة من  - ۲ب

 باللغة االنكلیزیة .  اھم االمراض التي تتعلق بالدواجنتمكین الطلبة من تطویر معرفة اسماء   - ۳ب

 .وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المختبري  لمیداني الطالب بالعمل اتمكین   -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      
 . والمواضیع المتعلقة بالمعرفة والنظم الموضحة في باألساسیاتتزوید الطلبة  -

 توضیح وشرح المواد الدراسیة من قبل الكادر األكادیمي. -

 تزوید الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البیتیة للمفردات الدراسیة . -

 بالمفردات الدراسیة.مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة للحصول على المعرفة اكادیمیة تتعلق  -

 تحسین مھارات الطلبة من خالل زیارة المواقع االلكترونیة للحصول على معرفة إضافیة للمواد الدراسیة. -

 
 طرائق التقییم      

 متعددة الخیارات للمواد الدراسیة. بأسئلة(یومیة،شھریة، نھائیة)  اختبارات- 

 المنافسة الصعبة للطلبة. ألسئلةدرجات مشاركة - 

 وضع  درجات للواجبات البیتیة المكلفة بھا- 

 



 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 . لصناعة الدواجنالتحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

 باألمراض المختلفة التي تنتج عن االدارة . تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  -۲ج

 . وربطھا باألمراض مستقبال تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  -۳ج.

اجراء االختبارات لكیفیة التعامل المختبري مع العینات وطرق تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج
 المختلفة . المیدانیة

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 والمواضیع المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل. ألساسیاتابتزوید الطلبة -

تطلب ضوع المطروح والذي یمواللمناقشة النظریة والعملیة  خالل المحاضرات من تكوین مجموعة نقاشیة -

 .واالستنتاجالتفكیر والتحلیل 

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

 لمواضیع محددة.

 .مختلفة علمیة  إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-

 تدریس الطلبة كیفیة بناء طرق التفكیر والتحلیل. -

 
 طرائق التقییم    

 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا.- 

 تتعلق بالمادة الدراسیة .ونقاشیة  منافسة  درجات مشاركة السئلة- 

 . واالمتحانات السریعة والمفاجئة درجات محددة للواجبات البیتیة- 

 وضع اختبارات ذات نماذج مختلفة لمجامیع من الطلبة .- 

 
 ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي 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

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 التقییمطریقة  طریقة التعلیم

أن یصبح الطالب على  2 ۲و1
 درایة بالمنھجیة العلمیة

التي تتعلق  باألمور
   بصناعة الدواجن

Poultry science and 
industry 
development - 
terminology – 
classification of 
poultry. 
  
 

تزوید الطلبة 
 باألساسیات
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

أن ینمي الطالب مھارات  ۲ ٤و ۳
في معرفة  التفكیر العلمي

اصول العروق االنتاجیة 
 في الدواجن

Poultry breeding and 
strains Differences – 
chromosomal Studies 
– traits inheritance. 
  
 

تمكین الطلبة   -
من تطویر 

 المعرفة 
 والدرایة 

بالعروق المنتجة 
 للحوم والبیض

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

 أن یتعرف الطالب على   2 ٦و  ٥
 التشریح التفصیلي للدجلج

Internal systems of a 
chicken.   
 

تمكین الطلبة من 
تطویرقابلیة 

تشریح التعرف 
 الدواجن

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

للطالب فھم أن یكون  2 ۸و ۷
بتعقیم  فیما یتعلق  ودرایة

وتحضیر الحقول الستقبال 
 الوجبات

Artificial hatching 
and hatcheries - egg 
storage – disinfection 
and 
fumigation. 
  
 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

أن ینمي الطالب  2 ۱۰و ۹
مھارات التعلم 

الذاتي، والتعرف 
على طرق التعلم 

المفتوحة المتاحة. 
واالدوات التي 

 تستعمل في التربیة

 

Rearing baby chicks – 
preparation of 
houses – hygien 
measurements 
required tools. 
  

 

تزوید الطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

 بموضوع 

مستلزمات 

  الدواجن

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

أن ینمي الطالب  ۱ ۱۱
المھارات التقنیة 
المطلوبة لعرض 

وتغذیة  مشروعاتھم.
الطیور حسب االنتاج 

 ومراحل النمو

Factors affecting egg 
production And feed 
efficiency indices.   
 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة



   وحدة االمراض المشتركة البحثیة \مختبر الفایروسات  \"البنیة التحتیة  .۱۲

 علم املناعة البيطرية  ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

  Poultry diseases (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲
Poultry management- 

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

 اساسیات ادارة الدواجن 

 

  

 

التفكیر 

 والتحلیل.

 
أن یتعرف الطالب على  ۱ ۱۲

المتعددة  مجاالت العلوم
بتحضیر فیما یتعلق 

   عالئق الدواجن ومكوناتھا

Nutrition and rations 
formulation.   
 

تكوین  -

مجموعة نقاشیة 

من خالل 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 

والتحلیل 

 واالستنتاج.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

أن ینمي  الطالب  ۱  ۱۳
 مھارات التعلم الذاتي
والتفكیر في تركیب 

 مساكن الدواجن

Design of poultry 
houses.   
 

اشراك الطلبة 
بالمواضیع 

النقاشیة 
واالستنتاجیة 

فیما یتعلق 
 بالموضوع 

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

أن یفھم الطالب مفاھیم  ۱   ۱٤
اساسیات خاصة تتعلق 
  اللقاحاتطرق اعطاء 

Vaccination methods 
– some Diseases due 
to faulty 
management. 
  
 

مساھمة الطلبة 
باالشتراك 
الفعلي في 

االختبارات 
 العملیة

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

أن یحلل الطالب  ۱ ۱٥
 المعلومات الخاصة 
بالموارد االقتصادي 

 للدواجن

Marketing and 
economic.    

اقامة ورشة 
عمل وتطابق 

المعلومات 
 النظریة والعملیة 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة
      



ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص مواقع

 

 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 لال كماالمجال للمعیدین 

ً  اه في نفس التخصص ضمن حاجة الفرع ومن المفیدحملة شھادة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتور  ایضا
نات اب التدریس والتقیإیفاد التدریسیین الى الجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم تطورات إسال

 الحدیثة
 
 
 

 

 


