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 توصيف مقرر دراسينموذج 
 

 .........................بكالوريوس...... يتبعه المقرر: الذيالبرنامج 
 0203-0200  الدراسيالعام الصحة العامة البيطرية   ....  يتبعه البرنامج الذيم القسـ

  1/12/0200 التوصيف: إقرارتاريخ     .الطب البيطري ...   يتبعه المقرر الذيالقسم 
 
       معلومات أساسية: -أ 

 االول الفرقة/ المستوي: الرمز الكودي: ادارة الحيوان اسم المقرر:
 / الساعاتعدد الوحدات

 الدراسية: 
 4 نظري  2

و / أو  عملي
 تمارين

 يجمالاإل 6

 معلومات متخصصة: -ب
      Aimsأهداف المقرر  -1

 لما له اهمية بالنهوض بالثروة الحيوانية للبلد .وتطبيقها في الجانب البيطري  ادارة الحيوان تطوير وفهم مبادئ

 

 

 

 

س المقرر:مية المستهدفة من تدريالمخرجات التعل-2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and Understanding  

 .  .تلخيص اساسيات علوم ادارة الحيوان1أ.               
 وتطبيقها في مجال الطب البيطري . باإلدارة. استخدام القوانين الخاصة 0أ.               
 واالستفادة منها. الع علي احدث علوم ادارة الحيوان. االط3أ.               

 

 القدرات الذهنية -ب     
  Intellectual skills  

 وتطبيقه في مجال تحسين الثروة الحيوانية .معرفة العالقة بين علم ادارة الحيوان .1ب.                 

 . ارة الحيوان وخاصة طرق تحسين الثروة الحيوانيةق الدراسات الحديثة لعلوم ادتطبي .2ب.                 

 

 

 

 
 

 .1ب.

 .2ب.

 

 



 Professional Skillsالمهارات المهنية  -جـ     
 .تقديم المشورة للمنتجين في مجال تحسين الثروة الحيوانية .1ج.                 
 . قوانين ادارة الحيوان والتربية الحديثة الحديثة الستخدام االعتماد علي احدث الطرق .0ج.                 

 واستخداماتها في العلوم البيطرية . لحديثة في مجال ادارة الحيوان.متابعة كافة التقارير والبحوث ا3ج.                
  

 .1ج.

 .2ج.

 .3ج.

 General Skills المهارات العامة -د     
 وتطبيقها عمليا . لمطورة الستخدامها في ادارة الحيوانلحديثة ا.البحث عن المعلومات ا1د.                 
 .لكترونية الحديثة في غلم ادارة الحيوان.استخدام التقنيات اال0د.                 

General Skills 

 .1د.

 .2د.

 

 

 

     Syllabus   محتوي المقرر  -3

 

Theoretical subject 

Animal health in Iraq and its importance.  

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

Domestication of different animals.  

Duties of the veterinarian  

Some kinds of records for farm animals 2 

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 

estrous, signs of pregnancy, diagnosis of pregnancy, signs 

of birth, care of new – born animals, system of weaning,). 

Origin of the horses ,Dentition of horses . 

and watering. 

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 buffaloes from animal kingdom. 

breeding of cattle (age of puberty , sexual maturity , signs of 

estrous, 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), 

milking process 

Growth rate of cattle 

Twinning in cattle. 
 

 الموضوع
عدد 

 الساعات

  

  

  



 Teaching and learning methods  التدريس  والتعلم 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

 

 

 

 

أساليب التدريس والتعلم للطالب ذوي  -5

 القدرات المحدودة

Teaching and Learning methods for 

disables  

 تفعيل نظام االرشاد االكاديمي والتربوي . .أ.5

 اعات المكتبة .زيادة عدد س .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 الكورس ولكن االمتحانات المكتوبة د البرنامج علي مقاييس مختلفة يعتم
 والفحص الشفهي هي المقاييس الرئيسية .  

 سي نهاية الكورس الدرا -: Time scheduleالتوقيت      -ب    
 
 

 

  %02امتحان اول نظري   -:توزيع الدرجات  -ج   
  %02امتحان ثاني نظري                            

 %02امتحان نهاية الكورس                          

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 مقبول  02-05          

 متوسط  05-05                        

 
 
 



 جيد 02-05                        
 يد جدا ج 02-05                        
 امتياز05-122                        

 

 

 

 :List of references  قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 

 كتب ملزمة -ب      
Required books (Text books)     

                                      Animal management (Text books)      

                    

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 

 دوريات علمية أو نشرات  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

  للتدريس و التعلم المطلوبةاالمكانيات  -9
نطالقا من تكنولوجيا العلم الحديثة تطوير المناهج الدراسية ا-1                            

. 

 

               

 

 علي شريف حسنم.  منسق المقرر)أستاذ المادة(:

 محمد ليزاهد اسماع د م أ. رئيس القسم:

 
 2122/  11/   1التاريخ   


