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بصحة االغذیة ذات المصدر فیما یتعلق العمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة  - 
  .الحیواني

 المطلوبة لخطة ما بعد التخرج ( الدراسات العلیا) .الحصول على المھارات  -
 التقدیم الختبارات خارجیة من قبل ھیئات محلیة/إقلیمیة /دولیة. -
التي تنقلھا  مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة لالمراض -

 المحلیة واالقلیمیة والدولیةاالغذیة بالمجاالت 
االمراض زوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة ودراسة اھمیة االنواع المختلفة من ت- 

 .واحتمالیة انتقالھا الى االنسان واھمیتھا وخطورتھاومسبباتھا 
التشریح التفریقي تزوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة ودراسة اھمیة  -

 .الغش والجودة لألغذیة ذات المنشأ الحیوانيواختبارات 

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
في مجال الطب البیطري على المستوى  صحة الغذاءم تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم لعل -۱أ

 المحلي .
في مجال الطب البیطري على   صحة الغذاءم لعلتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۲أ

 المستوى الدولي .
تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للوسائل المتبعة في التعامل مع  المسببات المرضیة   -۳أ

 في الواقع المحلي.و طرق التشخیص المختبري   بمختلف اصنافھا وانواعھا  المجھریة 
تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  للوسائل المتبعة في  التشخیص المختبري على المستوى  -٤أ

 الدولي .
 .  على المعرفة والفھم ألساسیات صحة االغذیة ذات المنشأ الحیوانيتمكین الطلبة من الحصول   -٥أ
المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المختبري وكیفیة تعریف الطالب بالعمل المختبري وتطبیق  -٦أ

   .تطبیق االختبارات التشخیصیة وطرق الفحص المختبري باختالفھا
  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
لطب في مجال ا تناول االغذیة الملوثةالناتجة عن  باألمراضتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  .- ۱ب

 البیطري .
 . عینات اللحوم وااللبانتمكین الطلبة من فحص وتشخیص   - ۲ب
 باللغة االنكلیزیة .  التخصصیة لصحة الغذاءتمكین الطلبة من تطویر معرفة اسماء   - ۳ب
 التي تنتقل لإلنسان. المرتبطة بالثروة الحیوانیة  لعوامل المرضتمكین من التشخیص المختبري   -٤ب

طبقا للمعاییر  المرضیة  مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى التشخیص المختبري للعوامل  -٥ب 
 المحلیة واالقلیمیة والدولیة .

مھارات االستخدام والتطویر الذاتي تمكن من المنافسة مع االخرین في سوق العمل والتقدیم للدراسات -٦ب 
 .ودولیة وإقلیمیةالعلیا وخوض اختبارات تقوم بھا جھات محلیة 

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

 .العلمیة 
 الطفیلیة .المسببات بعض  شخیصت فحص و الطلب من الطلبة خالل المختبرات العملیة بالتوصل الى-- 
 .من قبل الكادر االكادیمي الطفیلیة  المسببات المرضیةتشخیص مجموعة من - 
 .مساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االختبارات- 

 
 طرائق التقییم      

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

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- -

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 .صحة الغذاءالتحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري لعلم وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

والتشریحیة المقارنة واالمراض  الشكلیة بالصفات  تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة -۲ج
 وافاتھا بعد ذبح الحیوان بالمجزرة.



 

 بصحة االلبان والغش والجودة . تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  -۳ج
 عینات اللحوم وااللبان. لكیفیة التعامل المختبري مع تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج
التي  تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للتوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة لالمراض -٥ج 

 طبقا للمعاییر المحلیة واالقلیمیة والدولیة . تشكل خطورة على الصحة العامة
  

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

 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  درجات مشاركة السئلة منافسة - 

 . واالمتحانات السریعة والمفاجئة للواجبات البیتیةدرجات محددة - -
 

 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



 بنیة المقرر .۱۱

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

1 1 
تعریف الطلبة بمقدمة عن 
صحة االغذیة والمنتجات 

والمصطلحات  الحیوانیة
 االنكلیزیة

The food animals   
 

تزوید الطلبة 
 باألساسیات
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

درجات مشاركة 
منافسة   ألسئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

2 2 
بالتشریح  تعریف الطلبة 

المقارن لذبائح الحیوانات 
 المختلفة 

Anatomy, meat 
composition and 

quality   
 

تمكین الطلبة   -
من تطویر 

الذبیحة معرفة 
 حیوان تعود ألي

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

بتفاصیل  تعریف الطالب 3 3
   المجازر المتطورة

Meat plant 
construction and 

equipment   
 

تمكین الطلبة من 
تطویر معرفة 
البنى التحتیة 

التي تتمكن منھا 
المجزرة 
 النموذجیة

یومیة  امتحانات
 علمیة بأسئلة

4 1 
تمكین الطلبة من 

الحصول على المعرفة 
الطرق التي تحفظ بھا 

 اللحوم

Preservation of 
meat   

 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

وطرق الحفظ 
 المحلیة 

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

5 3 

تمكین الطلبة من التفكیر 
والتحلیل للمواضیع 

بملحقات  المتعلقة 
المجازر ووحدات 

 التصنیع
 

By- product 
treatment   

 

الطلب من 

الطلبة 

مجموعةمن 

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات 

مثل ( ماذا، 

وكیف، ومتى، 

ولماذا ) 

لمواضیع 

اھم  محددة.

الملحقات 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة



 الثانویة للمجازر

 

6 2 

بمعاییر الصحة  تعریف 

النموذجیة التي یجب ان 

تبنى على اساسھا 

 ا.المجازر وملحقاتھا

 

Plant sanitation   
 

شرح نماذج 

السالمة المھنیة 

من في المجازر

قبل الكادر 

 االكادیمي

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

7 1 

بالمشاكل التي  تعریف 

ترافق انتقال الحیوان من 

 المزرعة حتى المجزرة

 

From farm to 
slaughter   

 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات 

التفكیر 

 والتحلیل.

واالمراض التي 

ترافق الحیوان 

من المزرعة 

 حتى صالة الذبح

 

درجات مشاركة 
منافسة   السئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

8 2 

الطالب وسائل  تعریف 

الذبح االنساني وعدم اذیة 

 الحیوان

 

Human slaughter   

تكوین  -

مجموعة نقاشیة 

من خالل 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 

والتحلیل 

 واالستنتاج.

الذباحة بمختلف 

 الدیانات

 

درجات مشاركة 
منافسة   ألسئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

9 3 
بمباديء   تعریف الطالب 

صحة اللحوم العملي 

Meat hygiene 
practice   

 

نوعیة  تشخیص 
اللحوم ولمن 

من قبل   تعود

یومیة  امتحانات
 علمیة. بأسئلة



 .وفحص العینات بالمختبر

 

 الكادر االكادیمي

10 2 

فحص  تعریف الطالب 

وطرق  اللحوم الحمراء

الكشف والتشخیص 

وتطبیق المعلومات 

النظریة وربطھا بواقع 

العمل المختبري وكیفیة 

تطبیق االختبارات 

التشخیصیة وطرق 

الفحص المختبري 

 باختالفھا.

 

Red meat 
inspection   

 

الطلب من 
الطلبة خالل 
المختبرات 

العملیة بالتوصل 
 الى فحص 

وتشخیص انواع 
 اللحوم 

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

11 2 

تعریف الطالب بمراحل 

جزر الدواجن في 

 المجازر النموذجیة

Poultry slaughter 
and inspection   

 
تفاصیل مراحل 

 جزر الدجاج

یومیة  أمتحانات

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

12 1 
المنتجات ذات المنشا 

 الحیواني ونخص اللحوم

Exotic meat 
production   

 

الملحقات 
والمصانع التي 

 تجھز اللحوم

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

13 2 
الحكم على الذبائح التي 

 مخلفات كیمیاویةتحوي 

Chemical 
residues in meat   

 
 

فحص مختبري 
للحوم للتاكد من 

خلوھا من 
 المترسبات

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

14 3 
تعریف الطالب بظاھرة 

 التسمم الغذائي وانواعھا
Food poisning   

 

مقارنة االنواع 
التي  البكتبریة

تسبب التسمم 
الغذائي من 

 الواقع 

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

15 2 
االصابات واالفات في 

 المجازر

Occupational 
injures and 
infection   

 

الحكم على 
الذبائح في 

 المجازر

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

16 2 
الحكم على االمراض 

 العامة
Pathology   

 

التفریق بین 
الحاالت 

المرضیة التي 
 تصیب االنسجة

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

   Examination امتحان  1 
امتحانات یومیة  اختبار الطلبة 

 باسئلة حلھا ذاتیا

   Viral diseasesالحكم على الذبائح  1 17
 

التفریق بین 
االمراض 

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة



المصابة باالمراض 

 الفیروسیة

الفیروسیة من 
 خالل االفات

18 1 
الحكم على االصابات 

 الفطریة
Mycotic diseases   

 

التفریق بین 
االصابات 

 الفطریة

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

19 1 

الحكم على الذبائح 

بالطفیلیات المصابة 

 المفصلیة

Diseases caused 
by arthropod 
parasites   

 

التفریق بین 
انواع الطفیالیات 
المفصلیة وشكل 

 االصابة

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

20 1 
الحكم على الذبائح 

 المصابة بالدیدان

Diseases caused 
by helminthes   

 

بین التفریق 
انواع اصابة 
 الدیدان الداخلیة

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

21 2 
الحكم على الذبائح التي 

 عانت اضطراب ایضي

Metabolic 
diseases   

 

التفریق بین 
انواع 

االضطراب 
 االیضي

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

22 2 
الحكم على الذبائح التي 

 تعاني نقص غذائي

Nutritional 
disorders   

 

التفریق بین 
اسباب النقص 

 الغذائي

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

23 2 
تعریف الطالب بالتلوث 

 البیئي وانواعھ

Environmental 
pollutants   

 

التفریق بین 
انواع الملوثات 

ضمن 
 االختصاص

درجات مشاركة 
منافسة   السئلة

ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

   Examination امتحان 1 
امتحانات یومیة   

 باسئلة حلھا ذاتیا

24 2 
تعریف الطالب بما ھو 

 الحلیب ومما یتكون

Milk and chemical 
composition of 

raw milk.   
 

التفریق بین 
انواع الحلیب 
مختبریا حسب 

 نوع الحیوان

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

25 2 
اھم االمراض التي ینقلھا 

 الحلیب لالنسان

Method of 
Bacterial 

diseases   
 

التفریق بین اھم 
مسببات 

االمراض التي 
تنتقل لالنسان 

 بالحلیب

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

26 1 
المعامالت التي تجري 

 على الحلیب في المصنع
treating milk  

 

التفریق بین 
المعامالت 

الحراریة التي 
تجري على 

 الحلیب بالمصنع

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

درجات مشاركة التفریق بین  Microbiological ofالتعرف على اھم البكتریا  2 27



القاعة الدراسیة / مختبر الصحة العامة والمجزة في المحافظة ومعمل اللبان  \"البنیة التحتیة  .۱۲
 الدیوانیة

 البيطرية الطفيليات علم  ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲
 Principles meat hygiene 

Milk hygiene  

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

Advanced meat hygiene   - 

االلكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ المراجع 
.... 

يف علم  مواقع جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص
 الطفيليات البيطرية  

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۳
   

التغییرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي  تحتاج الى بعض المناھج الدراسیةبعض 
بان نجاح البرنامج (  الكلیة تؤمن   ببات االخرىطفیلیات والمسواالنواع المكتشفة حدیثا من ال 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 إلكمالالمجال للمعیدین 

   .dairy milk التي تلوث وتتلف الحلیب
 

العوائل 
التي البكتیریة 

تتلف الحلیب 
 واشكال التلف

السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

28 1 
معاییر الصحة في انتاج 

 حلیب نظیف

Safety and quality 
of dairy products.   

 

المراحل التي 
یمر بھا الحلیب 
من الحقل حتى 

 المستھلك

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

 مراحل جمع الحلیب 1 28
Milk from farm to 

plant   
 

المشاكل التي 
تواجھھا عملیة 
جمع الحلیب في 

 العراق

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

28 1 
كیمیاویة تكوین الحلیب 

 في الضرع

Mammary gland 
and milk 

biosynthesis.   
 

مراحل التي 
یتكون بھا 
الحلیب 
 بالتفصیل

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

29 2 

التصمیم الصحي 

والنموذجي النتاج حلیب 

 نظیف من ابقار سلیمة 

Hygiene by 
design.   

 

كافة شروط 
السالمة في 

الحقول 
 والمعامل

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

30  
االمراض التي قد یسببھا 

 تناول الحلیب الخام 
Pathogenic of raw 

milk   
اھمیة معاملة 

الحلیب بالحرارة 
 قبل تناولھ

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

      



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

 .الحدیثة
 

 


