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 توصيف مقرر دراسينموذج 
 

 .........................بكالوريوس...... يتبعه المقرر: الذيالبرنامج 
 0200-0202  الدراسيالعام الصحة العامة البيطرية   ....  يتبعه البرنامج الذيم القسـ

  2/22/0200 التوصيف: إقرارتاريخ     .الطب البيطري ...   يتبعه المقرر الذيالقسم 
 
       معلومات أساسية: -أ 

 صحة الغذاء اسم المقرر:
 البيطرية

 الخامس الفرقة/ المستوي: الرمز الكودي:  

 / الساعاتد الوحداتعد
 الدراسية: 

 4 نظري  2
و / أو  عملي
 تمارين

 يجمالاإل 6

 معلومات متخصصة: -ب
      Aimsأهداف المقرر  -1

 لما لهوتطبيقها في الجانب البيطري  )صحة الحليب و صحة اللحوم(صحة الغذاء التطوير وفهم مبادئ 

 . ةالثروة الحيوانياهمية بالنهوض بإنتاج  

 

 

 

 

مية المستهدفة من تدريس المقرر:المخرجات التعل-2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and Understanding  

 .صحة الغذاءتلخيص اساسيات علوم .2أ.      
 وتطبيقها في مجال )صحة الحليب و صحة اللحوم( . استخدام مبادئ الصحة العامة البيطرية0أ.     
 الطب البيطري . 
 واالستفادة منها. تطبيقات العلمية في الصحة العامة البيطرية. االطالع علي احدث ال3أ.     

 

 القدرات الذهنية -ب     
  Intellectual skills  

 .1ب.

 .2ب.

 



 .تجاريا الثروة الحيوانية ا في مجال تحسين انتاجوتطبيقه الصحة العامةعلوم معرفة العالقة بين .1ب.   

 .الصحة العامة البيطريةق الدراسات الحديثة لمبادئ تطبي .2ب.   

 

 

 

 
 

 

 Professional Skillsالمهارات المهنية  -جـ     
 . ن في مجال تحسين انتاج الثروة الحيوانية.تقديم المشورة للمنتجي2ج.      

 . نتاج الحيواناتالحديثة  لزيادة ا االعتماد علي احدث الطرق .0ج.      
 واستخداماتها في العلوم البيطرية . لحديثة في مجال الصحة العامة.متابعة كافة التقارير والبحوث ا3ج.      

  

 .1ج.

 .2ج.

 .3ج.

 General Skills المهارات العامة -د     
 .تاج وتحسين الثروة الحيوانيةفي انوتطبيقها عمليا   هالمطورة الستخدام.البحث عن المعلومات الحديثة ا2د.     
 . لتترونية الحديثة في .استخدام التقنيات اال0د.     

General Skills 

 .1د.

 .2د.

 

 

 

 Syllabus   محتوي المقرر  -3

    
 الموضوع

عدد 

 الساعات

  

  



 المادة النظرية يةلألماده العم

Milk Sampling & Preservaton Milk & Chemical 

Composition of Raw Milk 

MilkFreezing Point Milk & Chemical 

Composition of Raw Milk 

Milk Specific Gravity Mammary gland & Milk 

Biosynthesis 

Determination of Fat% inMilk Milk from Farm to Plant 

Determination of Total Solids in Milk Safety & Quality of Dairy 

Milk 

Adulteration of Milk Method of Treating Milk 

Antibiotic Residues in Milk Hygiene by Designee 

Test for Hygienic Quality of Milk ( Shelf T. ) Microbiological of Dairy 

Milk 

Mastitis Tests Microbiological of Dairy 

Milk 

Determination of aflatoxins in Milk Pathogenic of Raw Milk 

The Slaughterhouse The Food Animals 

Meat Quality & Comparative Anatomy of Carcass Organs             Anatomy, Meat 

Composition & Quality 

Meat Quality & Comparative Anatomy of Carcass Organs Anatomy, Meat 

Composition & Quality 

Meat Quality & Comparative Anatomy of Carcass Organs  

Meat Plant Construction 

& Equipment 

  Meat Quality  &  purgative Anatomy of Carcass Organs 

 

 

Plant Sanitation 

 

  

 

 المادة النظرية يةلالمادة العم

Specifications of Meat &Fat of Animals from Farm to Slaughter 

Examination of Head & Judgments Human Slaughter 

Examination of Carcasses & Judgments By Product treatment 

Examination of Viscera & Judgments Meat Hygiene Practice 

Bleeding Red Meat Inspection 

Acidity , Abnormal Oders , Jaundice Chemical Residues in 

Meat 

Teething of Animals Food Poisoning 

Meat Microbiology Occupational Injures & 

Infection 

Meat Microbiology Pathology 

Poultry Slaughterhouse Viral Bacterial Mycotic Disease . 

Poultry Pathological Cases Examination & 

Judgments 

 Viral & Bacterial &Mycotic 

Disease 

Poultry Carcasses 

Portioning 

  Arthropod Parasites & 

Helminthes Dis. 

  



 Teaching and learning methods  مالتدريس  والتعل أساليب -4

 .أ. االلقاء والمناقشة .4                  

 .ب.العصف الذهني واالختبارات العلمية . 4                  

 .ج. مجموعة متنوعة من أساليب التدريس .4                  

  Teaching and learning methods 

 .أ.4

 .ب.4

 .ج.4

 

 

 

 

اليب التدريس والتعلم للطالب ذوي أس -5

 القدرات المحدودة

Teaching and Learning methods for 

disables  

 تفعيل نظام االرشاد االكاديمي والتربوي . .أ.5

 زيادة عدد ساعات المكتبة . .ب.5

 االستعانة بأساليب التواصل الحديثة ..ج.5

 

 

 التعلم الذاتي . .أ.6 المتميزين أساليب التدريس والتعلم للطالب -6

 ابتكار المشاريع  وحل المشكالت . .ب.6

 

 

 تقييم الطالب     -7

 

 

  :Students assessment 
 

          Toolsاألساليب المستخدمة    -أ    

للتقييم وفقا لطبيعة التورس ولتن االمتحانات المكتوبة يعتمد البرنامج علي مقاييس مختلفة 
 اييس الرئيسية .  والفحص الشفهي هي المق

  ةسيالدرا نهاية السنة -: Time scheduleالتوقيت      -ب    
 
 

 

  %02  وعملي اول نظري فصل امتحان درجة  -:توزيع الدرجات  -ج   
  %02   وعملي ثاني نظري فصل امتحان درجة                          

 %02  سنة نظري وعمليامتحان نهاية ال                        

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 مقبول  02-05          

 متوسط  05-05                        

 
 
 



 جيد 02-05                        
 جيد جدا  02-05                        
 امتياز05-222                        

 

 

 

 :List of references  ائمة الكتب الدراسية والمراجعق -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 

 كتب ملزمة -ب      
Required books (Text books)     

- MilkHygiene  

- MeatHygiene 

                     

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books : - 

 

 

 لمية أو نشرات  ...الخدوريات ع -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

Med lain s 
 

 

  للتدريس و التعلم المطلوبةاالمكانيات  -9
 تطوير المناهج الدراسية انطالقا من تكنولوجيا العلم الحديثة .-1                            
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