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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 

محمد یوسف محمود  :التدریسياسم

  :البرید االلكتروني                          

التولید البیطري المرحلة الخامسة            :اسم المادة

سنوي :مقررالفصل

تعریف الطلبة بمادة التولید البیطري -1
لید       تعریف الطلبة مبادئ التو-2
تدریب الطلبة على عملیة التطبیق الجزء العملي من المادة  -3

  :ةاھداف الماد

تتضمن المادة جزء نظري وجزء عملي         :ةالتفاصیل االساسیھ للماد

1-text book of obstetric vet.( Arthur) .
2- text book of gyn.(Morrow) .  ةالكتب المنھجی:  

1. هأطاریح الدكتورا
2. رسائل الماجستیر
3. تاالنترنشبكة 

  :ةالمصادر الخارجی

االمتحان النھائي المختبرات الفصل الثاني الفصل االول الفصل الدراسي

60 ضمن الفصل  20 20   االول
الثاني

  :تقدیرات الفصل

تدریس المرحلة الخامسة   :ةمعلومات اضافی
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