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 مقـدمـة
 في جاءت التي واالعتماد الجودة ضمان وفق األكاديمية والمرافق لممباني التصميمية لممعايير ترجمة ىو النموذج ذاـى    

 . 21/18/2818 في( 8598) مـرق  العممي والبحث العالي التعميم وزارة/  والمشاريع األعمار دائرة ابـكت

تم إعداد ىذا النموذج لينسجم مع نموذج تدقيق محاور ضمان الجودة التي تم  لقد فضال عما جاء في أعاله،     

حيث  ي الجامعة وكمياتيا وبرامجيا المختمفة.ـلضمان الجودة والتطوير المستمر لمعممية التعميمية ف ابقا،ـإعدادىا س

منيا و  ،التعميمية والخدمات المساندة ليا  لألنشطةالكمية المخصصة اقسام ن تكون مرافق با ذا النموذج ـيدف ىـي

 امالئمة لمقيام بيلكي تكون  العمل  وأدلةالممفات والسجالت كذلك و  ، ياـوالتجييزات الموجودة ب األنشطةمرافق 

 األكاديمية الكمية بشكل عام وبرامجيا أنشطة أنمن  التأكد فضال عن ، الكمية دافـوأىق رسالة ـبكفاءة وفاعمية وف

 يامجابر أو  التقويم الذاتي لمكمية إجراءاتتنمية وتطوير  إلىبشكل خاص تحقق معايير الجودة وتيدف 

التي يتم  أو البرنامج األكاديمي التقويم الذاتي لمكمية لجنة رـتقريذا النموذج ضمن ـى يكونيجب أن و .األكاديمي

 .تشكيميا ليذا الغرض

المستمر الذاتي  لمتقويم المختمفة  األكاديمية واإلدارية  جميع أنشطة الكمية وممارساتيا إخضاعلذلك يجب       

 ضمان تجتاز اختباراتان و  تثبت نجاحيا باستمرار أن يجب الكمية مثميا مثل الطالبالجودة .ف ضمانوفق معايير 

ى ـعم رتكزت تراتيجيةـإسن خالل اعتماد ـويتم ذلك م ضمان تجويد العممية التعميميةبيدف الجودة بشكل مستمر 

 وفق معايير ضمان الجودة واالعتماد الفعمي األداءم الذاتي المستمر لمطابقة ـوالتقوي الجودة وضمان االستمرار

 .المختمفة واقساميا المعتمدة في الجامعة وكمياتيا
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 قسم الثروة الحٌوانٌة

 نبذه تعرٌفٌه عن القسم 

 

ضــمن تشــكيمو االقســام العمميــو فــي الكميــو مــن  4661فــي عــام  الثــروة الحيوانيــةتأســس قســم 
الزراعيو في القطر في اختصاصـات  اجل تاىيل كوادر اكثر قدره عمى تحمل ميام النيضو

 .الثروة الحيوانيةزراعيو دقيقو كان في مقدمتيا تاىيل مختصين في 

انتـــاج فـــي محـــاور اساســـيو ىـــي  الثـــروة الحيوانيـــةوينصـــب االىتمـــام العممـــي لخريجـــي قســـم 
المنيــاج الدراســي فــي القســم  ة.اذ تــم برمجــانتــاج وتربيــة الحيوانــات الكبيــرة و  وتربيــة الــدواجن

يو النظـــري والعممــــي لتغطيـــو المفــــاىيم االكاديميـــو والتطبيقيــــو النـــواع المعرفــــو فـــي ىــــذه بشـــق
ــــى تاىيــــل الخــــريج  ــــز عم ــــا جــــاء التركي ــــول االنتاجيــــة االختصاصــــات . ومــــن ىن الدارة الحق

 .لمحيوانات الكبيرة والدواجن 

 اهداف القسم 

عمميـة وعمميـة تسـيم ييدف القسم مـن خـالل برنامجـو التدريسـي الـى تخـرج كـوادر مؤىمـو    
كــذلك يقــوم القســم بتنظــيم عــدد مــن الــدورات  .فــي تطــوير واقــع اإلنتــاج الحيــواني فــي العــراق 

العمميـــو ضـــمن برنـــامج التعمـــيم المســـتمر لخريجـــي كميـــات الزراعـــو مـــن العـــاممين فـــي دوائـــر 
 الدولو او القطاع الخاص.

 نشاطات القسم 

 اقامه  دورات تدرٌبٌه  -1
 ت العلمٌه خارج وداخل القسم المشاركه فً المؤتمرا -2
 العمل على تفعٌل الدور اإلنتاجً لحقول الكلٌة -3
 نشر البحوث العلمٌه فً مجالت علمٌه عالمٌه ومحلٌه  -4
 اجراء بحوث علمٌه تطبٌقٌة -5
 المشاركة فً معرض بغداد الدولً -6
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 تحت عنوان

العلمٌة الحدٌثة فً تطووٌر الثوروة الحٌوانٌوة فوً محاف وة )االستفادة من المفاهٌم 
 ( االنبار

 
 
 

من خالل مساهمة أساتذة قسم الثروة الحٌوانٌوة  بقار واالننام والدواجنالنهوض بواقع تربٌة وإنتاج اال
وباختصاصاتهم العلمٌة المختلفة فً تعرٌف المهتمٌن بهذا القطاع باألسالٌب اإلدارٌة الحدٌثة فً تربٌة 

 بما ٌسهم فً تعزٌز األمن الغذائً بقار واالننام والدواجنوإنتاج اال
 

 :ات عامةـ: معموم1  

 انضساػخ: خـــى انكهٛــاع -

                 –انًذخم انششلٙ نهًذُٚخ  -يشكض انًسبفظخ -انشيبد٘:  خـــانكهٛ غـيٕل -

 يدبٔس إػذادٚخ انضساػخ انًُٓٛخ.

 انشيبد٘  55ص ة  ذ٘ :ـٕاٌ انجشٚـانؼُ -

 agri_coll@uoanbar.edu.iqالنكزشَٔٙ : انؼُٕاٌ ا -

 1/4/1991 : انكهٛخ رأعٛظربسٚخ  -

 غذٚش انؼجٛذ٘ يسًذ ػٕٚذ د.أ. ذ انكهٛخ :ـعى ػًٛا -

 دكزٕساِ: ٙـم انؼهًـانًؤْ -

 أعزبر  : خ انؼهًٛخـذسخان -

 : األكاديمي: معمومات عن البرنامج 2 

 1116ػذد انطهجخ :                               انضساػخ خ :ـــانكهٛ -

 111ػذد انطهجخ :                  االَزبج انسٕٛاَٙانمغى انؼهًٙ : -

  اَزبج زٕٛاَٙ: ثكبنٕسٕٚط األكبدًٚٙ انجشَبيح  -

  د. ػجذ اندجبس ػجذ انكشٚى ػجذ اندجبس  : اعى انًششف ػهٗ انجشَبيح -

 دكزٕساِ  : انؼهًٙ مانًؤْـ -

 هدف الندوة

 فً القسممنفذة  تخصصٌة اخر ندوة علمٌة
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 : اعزبر يغبػذ انذسخخ انؼهًٛخ -

 72:  عُٕاد انخجشح -

 : حسب المراحل  األكاديميعدد الطمبة المسجمين في البرنامج : 3

 19 : ) انفصم األٔل ٔانثبَٙ(األٔنٗ -

 16 :)انفصم انثبنث ٔانشاثغ(  بَٛخـانث -

 15 : )انفصم انخبيظ ٔانغبدط( انثبنثخ -

 71 : ) انفصم انغبثغ ٔانثبيٍ( انشاثؼخ -

 : هيئة التدريس أعضاء: 4
 :هيئة التدريس عمى المالك أعضاء.أ           

 العدد الدرجة العممية
 3 أستاذ

 4 أستاذ مساعد
 41 مدرس

 3 مدرس مساعد
 15 المجموع

                   

                                  : الكوادر المساندة .ب

 العدد المؤهل العممي الوظيفة
 1 بكالوريوس  المعيدون

 4 بكالوريوس مشرفو المختبرات
 

  :لمقسم اإلداريالتنظيم :5

 : قسممجمس ال.1
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 مــــــــــاالس ت
المؤهل 
 العممي

 المنصب الدرجة العممية
 

 سئٛظ انمغى اعزبر يغبػذ دكزٕساِ . عبذ الجباس عبذ الكشين عبذ الجباسد 1

 يمشس انمغى يذسط دكزٕساِ د. ػًبس فشزبٌ يصهر 7

 رذسٚغٙ اعزبر دكزٕساِ د. ْٛثى نطفٙ صبدق 1

 رذسٚغٙ اعزبر دكزٕساِ د.ػبدل ػجذهللا ٕٚعف 4

 رذسٚغٙ اعزبر دكزٕساِ د. زغٍ ػهٙ يطش 5

 رذسٚغٙ اعزبر يغبػذ دكزٕساِ يسًذد.صٚبد طبسق  6

 رذسٚغٙ اعزبر يغبػذ دكزٕساِ د.ازًذ ػجذهللا ػجبط 2

 رذسٚغٙ اعزبر يغبػذ دكزٕساِ أ.و.د. زغبو زكًذ َبفغ 1

 رذسٚغٙ اعزبر يغبػذ دكزٕساِ أ.و.د. ظبفش ثبثذ يسًذ 9

 رذسٚغٙ اعزبر يغبػذ دكزٕساِ ذ يسًذٛد. ثبئش سش 11

 رذسٚغٙ اعزبر يغبػذ دكزٕساِ يٕعٗا.و.د. ثشاء زًٛذ  11

 رذسٚغٙ يذسط دكزٕساِ و.د. ازًذ صالذ انذٍٚ َبصش 17

 رذسٚغٙ يذسط دكزٕساِ و.د. ثكش طبسق خبثش 11

 رذسٚغٙ يذسط دكزٕساِ و.د. ازًذ ػجذ انشزًٍ يبخذ 14

 رذسٚغٙ يذسط دكزٕساِ و.د. يبخذػجذ انكشٚى ػجذ 15

 رذسٚغٙ يذسط دكزٕساِ . د. ػًبس سزٛى يُصٕس 16

 رذسٚغٙ يذسط دكزٕساِ ٔنٛذ اعًبػٛم كشد٘ 12

 رذسٚغٙ يذسط دكزٕساِ و.د. عفٛبٌ يسًٕد فشزبٌ 11

 رذسٚغٙ يذسط دكزٕساِ د. صٚذ زًٛم يسًذ عؼٛذ 19

 رذسٚغٙ يذسط دكزٕساِ د. يسًذ ػالء ػطّٛ 71

 رذسٚغٙ يذسط دكزٕساِ د. عهٕاٌ يسًٕد ػجذ انهطٛف 71

 رذسٚغٙ يذسط يبخغزٛش اثشاْٛىظبفش خًٛم  77

 رذسٚغٛخ يذسط يغبػذ يبخغزٛش و.و. غذٚش يسًٕد َدى 71

 رذسٚغٛخ يذسط يغبػذ يبخغزٛش عٕعٍ صبثش خهٛفّ 74

 رذسٚغٛخ يذسط يغبػذ يبخغزٛش و.و. ازالو يسًذ ػٕاد 75

 رذسٚغٙ يذسط يغبػذ يبخغزٛش يسًذ يؤٚذ طّ 76

 رذسٚغٙ يغبػذيذسط  يبخغزٛش ػًبد دأد صبنر 72

 رذسٚغٙ يذسط يغبػذ يبخغزٛش زغبٌ يثُٗ ػجذ انسًٛذ 71

 
  لقسما التخصصات العممية المتوفرة في :3

 التخصص الدقيق الدرجة العممية الشهادة مــــــــــاالس ت

 تربٌة وتحسٌن طٌور داجنة اعزبر يغبػذ دكزٕساِ د. ػجذ اندجبس ػجذ انكشٚى ػجذ اندجبس 1
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 ادارة طٌور داجنة يذسط دكزٕساِ فشزبٌ يصهرد. ػًبس  7

 تغذٌة طٌور داجنة اعزبر دكزٕساِ د. ْٛثى نطفٙ صبدق 1

 فغهدخ طٕٛس داخُخ اعزبر دكزٕساِ د.ػبدل ػجذهللا ٕٚعف 4

 يُبػخ دٔاخٍ اعزبر دكزٕساِ د. زغٍ ػهٙ يطش 5

 ادارة طٌور داجنة اعزبر يغبػذ دكزٕساِ د.صٚبد طبسق يسًذ 6

 تربٌة وتحسٌن طٌور داجنة اعزبر يغبػذ دكزٕساِ د.ازًذ ػجذهللا ػجبط 2

 تغذٌة طٌور داجنة اعزبر يغبػذ دكزٕساِ أ.و.د. زغبو زكًذ َبفغ 1

 تغذٌة طٌور داجنة اعزبر يغبػذ دكزٕساِ أ.و.د. ظبفش ثبثذ يسًذ 9
 حٌوان فسلجة تناسل اعزبر يغبػذ دكزٕساِ د. ثبئش سشٛذ يسًذ 11

 تغذٌة طٌور داجنة اعزبر يغبػذ دكزٕساِ ا.و.د. ثشاء زًٛذ يٕعٗ 11
 تربٌة وانتاج اسماك يذسط دكزٕساِ و.د. ازًذ صالذ انذٍٚ َبصش 17

 تربٌة وتحسٌن حٌوان يذسط دكزٕساِ و.د. ثكش طبسق خبثش 11
 تكنولوجٌا منتجات طٌور داجنة يذسط دكزٕساِ و.د. ازًذ ػجذ انشزًٍ يبخذ 14
 تربٌة وتحسٌن حٌوان يذسط دكزٕساِ يبخذػجذ انكشٚى ػجذو.د.  15
 انتاج اننام  يذسط دكزٕساِ . د. ػًبس سزٛى يُصٕس 16
 فغهدخ طٕٛس داخُخ يذسط دكزٕساِ ٔنٛذ اعًبػٛم كشد٘ 12
 تكنولوجٌا منتجات طٌور داجنة يذسط دكزٕساِ و.د. عفٛبٌ يسًٕد فشزبٌ 11
 تغذٌة طٌور داجنة يذسط دكزٕساِ د. صٚذ زًٛم يسًذ عؼٛذ 19
 طٌور داجنة فسلجة تناسل يذسط دكزٕساِ د. يسًذ ػالء ػطّٛ 71
 سلوك طٌور داجنة يذسط دكزٕساِ د. عهٕاٌ يسًٕد ػجذ انهطٛف 71
 انتاج اننام  يذسط يبخغزٛش ظبفش خًٛم اثشاْٛى 77
 انتاج اننام  يذسط يغبػذ يبخغزٛش و.و. غذٚش يسًٕد َدى 71

 رغزٚخ يدزشاد يذسط يغبػذ يبخغزٛش عٕعٍ صبثش خهٛفّ 74

 تكنولوجٌا منتجات طٌور داجنة يذسط يغبػذ يبخغزٛش و.و. ازالو يسًذ ػٕاد 75

 فسلجة تناسل حٌوان يذسط يغبػذ يبخغزٛش يسًذ يؤٚذ طّ 76
 تربٌة وتحسٌن حٌوان يذسط يغبػذ يبخغزٛش ػًبد دأد صبنر 72
 تكنولوجٌا انتاج لحوم يذسط يغبػذ يبخغزٛش زغبٌ يثُٗ ػجذ انسًٛذ 71

 

 

 : والمتخرجين الموجودين حاليا العميا عدد طمبة الدراسات .4

لمطمبة  البرنامج األكاديمي ت
 عدد الطمبة دكتوراه ماجستير الموجودين في القسم

 34 41 12 االنتاج الحيواني 4
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لمطمبة  البرنامج األكاديمي ت
 عدد الطمبة دكتوراه ماجستير المتخرجين من القسم

 53 15 25 االنتاج الحيواني 4
 

 

 

 

 

 :المختبرات المتوفرة بالقسم . 8

عدد  اسم المختبر ت
 الفنيين

عدد الساعات 
 العممية

 41 4 مختبر الفسمجة 4
 41 4 مختبر التغذية 4
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  الدعم التعميمية خدمات: 9

 المكتبة.1

                                                                                                    التجهيزات والكتب. أ

 ــدـــــــــــــــــــــــــالبـــن ت
 (  متر مربع 43  ):     المساحة 4
 مقعد (  1  )   : عدد المقاعد 1
 ( متر مربع 5) :المساحة المخصصة لمكتب والمجمدات 3
 رف (43   : ) األرففعدد  1
 ( عنوانا 326    )  :الكتب إجمالي 2
 (  دورية  166  )     الدوريات :  3
 ال )  ( –(   √(: نعم )لممراجع حاسباتي) توثيق الخدمات المعموماتية 4
 ( حاسوب 4: )  الحاسوب أجيزةعدد  5

             العاممون بالمكتبةب.

 العدد التخصص المؤهل ت
 4 زراعة بكالوريوس 4

 

 

 :القسم التجهيزات والوسائل التعميمية ب.2

 العدد اسم الجهاز ت
 43 جياز حاسوب لكل عضوي ىيئة تدريس عمى األقل 4
 5 ( طالب عمى األقل12جياز حاسوب لكل ) 1
 1 جياز عرض لكل قاعة تدريس مع شاشة عرض 3
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 4 آلة تصوير أوراق لكل قسم 3
 1 إدارية وحدة أوجياز حاسوب مع طابعة لكل قسم  4

 

  
                                                          قاعة المحاضرات والتدريس .3

      قسم االنتاج الحيواني: اسم المبنى / رقم المبنى       -

 المساحة اسم القاعة أو رقمها ت
 متر مربع

  الحد األقصى
 الطمبة لعدد

المواد التي تدرس بالقاعة 
 عممية/إنسانية/أخرى

 عممية 16 441 4 4
 عممية 16 441 1 1
 عممية 16 441 3 3

  416 333 1 المجموع
  هيئة التدريس أعضاءمكاتب .1 

 االنتاج الحيوانيقسم .:  اسم المبنى  

 

 المساحة رقم المكتب ت
 المستخدمين لممكتب )متر مربع( 
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 تدريسي القسم 1م11 4 4
 تدريسي القسم 1م11 1 1

 

 والسجالت الخاصة لمكمية الممفات :11

)ممفات المنتسبين والسجالت المالية والمخزنية وممفات لحفظ قسم ال وسجالت ممفات .4
 (.،......الخبالقسمالمعامالت الخاصة 

 االستعمال أغراض /السجلالممفاسم  ت
 لمكميةتوثيق الكتب الواردة  سجل وارد 4
 توثيق الكتب الصادرة من الكمية سجل الصادر 1
تضمين وحفظ الكتب الخاصة بالمنتسبين  ممفات المنتسبين 3

 والتدريسيين
احصائية بالنفقات المصروفة حسب حاجة الكمية  السجالت الموازنة المالية 1

 لكافة جوانب الكمية والمحددة مركزياً 
اوامر ادارية، الجوانب الفنية المتعمقة  اجازات، ممفات الشؤون االدارية 2

 بالكمية
الشؤون العممية والدراسات  3

 العميا
حفض االوامر الخاصة بالخطة البحثية والبعثات 

البحثية واليات التعاون واالوامر الخاصة بالدراسات 
 اليميا )تسجيل ومباشرة ةتاجيل وترقين قيد...الخ(

 متطمبات الجودة واالصائيات ممفات ضمان الجودة 4
 تبويب البيانات واالحصائيات التحطيط 5
  ممفات شؤون الطمبة .1

 االستعمال أغراض اسم الممف ت
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 تسجيل الكتب الصادرة والواردة ممف الصادر والوارد 4
 القسم احصئية بالطمبة المسجيمن في  تسجيل ومباشرة 1
 الخريجيناوليات وممفات الطمبة  االرشيف 3
 اوامر ترقين القيد والتنقالت واعادة الترشيح اوامر ادارية 1

    AnalysisSWOT  تحميل سوات. 44

 Strengths   نقاط القوة

 يٍ خالل يشبسكزّ ثبنؼذٚذ يٍ انُذٔاد ػهٗ يغزٕٖ انمطش  مغىٓب انعًؼخ أكبدًٚٛخ يزًٛضح زمم

 . ٔانًؤرًشاد انؼهًٛخ

 يٕلغ يزًٛض ٚغبػذ ػهٗ رٕفٛش ثٛئخ رؼهًٛٛخ ٔثسثٛخ فبػهخ ٚزٕافش فّٛ ثُٛخ أعبعٛخ  ًٚزهك انمغى

ْٔذفّ  كُٕنٕخٛخ رغبػذ ػهٗ رسمٛك سعبنزّٔزمٕل ثسثٛخ ٔإَزبخٛخ ٔيخزجشاد ٔيغزهضيبد ر

 ثكفبءح ٔفبػهٛخ.

 ػبنٛخ انزذسٚت يزُٕػخ انزخصصبد ٔاعؼخ انخجشاد. فٙ انمغى ْئٛخ رذسٚظ رٕفش 

 صبد ٔفشٔع انذساعخ ثًشزهزٙ انجكبنٕسٕٚط ٔانذساعبد انؼهٛب.رُٕع ٔرؼذد رخص 

  ٔخٕد لُٕاد يزضاٚذح نهجسث انؼهًٙ رزًثم فٙ يدهخ انكهٛخ انذٔسٚخ ٔانًؤرًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ

انزٙ رؼمذْب انكهٛخ ، فضالً ػٍ رذػٛى انجبزثٍٛ ٔأػضبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ زضٕس انًؤرًشاد 

 نخبسخٛخ.ٔانُذٔاد انؼهًٛخ انذاخهٛخ ٔا

 يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ػهٗ خٕائض ػهًٛخ جؼضزصٕل ان . 

  يؼُٛخ ثمضبٚب انجسث انؼهًٙ ٔخذيخ انًدزًغ ٔلضبٚب  ثبنمغىرٕافش ٔزذاد راد طبثغ خبص

انًكزت االعزشبس٘ انضساػٙ ٔانزٙ يٍ انًغبػًخ فٙ اػًبل انزًُٛخ كبنًخزجش ٔانسمٕل اإلَزبخٛخ ٔ

 يزدذدح نهكهٛخ يٍ خالل انزؼبٌٔ يغ يٕالغ اإلَزبج ٔانخذيبد ثبنًدزًغيٕاسد ٔرٕفٛش شأَٓب رؼظٛى 

. 

 صت فٙ ٔٚٚٓذف إنٗ سفغ كفبءح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ  فٙ انمغى ٔخٕد َظبو نهزؼهٛى انًغزًش

خذيخ انًدزًغ ٔيؤعغبرّ يٍ خالل رٕفٛش يدًٕػخ يٍ انجشايح ٔانذٔساد انزذسٚجٛخ ٔانُذٔاد 

 رمبء ثًغزٕٖ خٕدح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ.ثشكم يُزظى ٔعُٕ٘ ٔرنك نالس
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  ٔخٕد َظبو دساعبد ػهٛب لبدس ػهٗ يُر دسخبد ػهًٛخ يزُٕػخ ضًٍ لٕاػذ ٔآنٛبد رزٕافك يغ

 انًؼبٚٛش انؼبنًٛخ .

 

 

 Weaknesses نقاط الضعف 

  نظرًا لعدم توافرىا  قسمبرامج التدريس بال فيضعف استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة

 عداد وتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدامياإلنقص و من ناحية لضعف التمويل المالى 

 .من ناحية أخرى 

 الستيعاب األعداد المتزايدة سنويًا من الطالب  والمبانياإلنشاءات  فيلمتوسع  الحاجة الممحة

 .  الممتحقين بيا

  يؤدى إلى الذياألمر فى الكمية وأعداد أعضاء ىيئة التدريس عدم التناسب بين أعداد الطالب 

 .البحثي لو نتاجزيادة األعباء عمى عضو ىيئة التدريس مما يؤثر عمى ال

  والمذكرات المتواضعة مما يؤدى إلى عدم تنمية ميارات  الجامعيعمى الكتاب  الكمياالعتماد

 .الذاتيالبحث وروح اإلبداع واالبتكار لدى الطالب ويضعف قدرة الطالب عمى التعمم 

 فيإطار الحركة المتسارعة  فيوعدم تحديثيا  والخاضعة لمقطاعي جمود المقررات التدريسية 

 ق لمتكنولوجيا.و العموم الحديثة والتطور غير المسب مجال

 لسوق العمل وتزويد الخريجين  الدراسية بشكل كاف لتمبية االحتياجات الحقيقية برامجعدم توجو ال

 بالميارات والمعارف الالزمة لتحقيق ميزة تنافسية ليم.

 مالي لمبحث العممي  التخصيص قمة ال. 
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  وأمريكا. قمة فرص التدريب الخارجي لألساتذة والكوادر المساعدة خاصة في أوربا 

                                       
 

 مناهج الدراسات العليا                                     
 االنتاج احليواني قسم)املاجستري(                           

  

 المادة القسم العلمً ت
عدد  عدد الساعات

 المجموع العملً الن ري الوحدات
 1 5 1 7 تصوين وتحليل تجاسب الحٌوانًاالنتاج  1

 1 1 - 1 حلقاث دساسيت االنتاج الحٌوانً 7

 1 1 - 1 طشق بحث االنتاج الحٌوانً 1

 1 5 1 7 كيوياء حيىيت االنتاج الحٌوانً 4

 1 5 1 7 تٌاسل حيىاى االنتاج الحٌوانً 5

 1 1 - 1 حاسباث هتقذم االنتاج الحٌوانً 6

 1 5 1 7 تقاًاث أحيائيت االنتاج الحٌوانً 2

 1 1 - 1 لغت اًكليزيت االنتاج الحٌوانً 1

 1 5 1 7 تغزيت حيىاى هتقذم االنتاج الحٌوانً 9

 1 5 1 7 تشبيت وتحسيي دواجي هتقذم االنتاج الحٌوانً 11

 1 5 1 7 اداسة دواجي هتقذم االنتاج الحٌوانً 11

 1 5 1 7 فسلجت تٌاسل االنتاج الحٌوانً 17

 1 5 1 7 فسلجت دواجي هتقذم االنتاج الحٌوانً 11

 1 5 1 7 تغزيت دواجي هتقذم االنتاج الحٌوانً 14

 1 1 - 1 حلقاث دساسيت االنتاج الحٌوانً 15
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 االنتاج احليواني قسم( الدكتوراه)
  

 المادة القسم العلمً ت
عدد  عدد الساعات

 المجموع العملً الن ري الوحدات
 1 1 - 1 لغت اًكليزيت االنتاج الحٌوانً 1

 1 5 1 7 تغزيت هجتشاث االنتاج الحٌوانً 7

 1 5 1 7 أيض كاسبىهيذساث ودهىى االنتاج الحٌوانً 1

 1 5 1 7 فسلجت هضن دواجي االنتاج الحٌوانً 4

 1 1 - 1 حاسباث هتقذم االنتاج الحٌوانً 5

 1 5 1 7 تشبيت وتحسيي حيىاى هتقذم االنتاج الحٌوانً 6

 1 5 1 7 تصٌيع لحىم هتقذم االنتاج الحٌوانً 2

 1 5 1 7 أحياء هجهشيت هتقذم االنتاج الحٌوانً 1

 1 5 1 7 تحليل آلي هتقذم االنتاج الحٌوانً 9

 1 5 1 7 احتياجاث غزائيت للوجتشاث االنتاج الحٌوانً 11

 1 5 1 7 الخليت بايىلىجيا االنتاج الحٌوانً 11

 1 5 1 7 اداسة صحيت للذواجي االنتاج الحٌوانً 17

 1 5 1 7 فسلجت هضن هجتشاث االنتاج الحٌوانً 11

 1 5 1 7 أيض بشوتيي االنتاج الحٌوانً 14

 1 5 1 7 في حيىاًاث الوزسعت ًوى وتطىس االنتاج الحٌوانً 15

 1 5 1 7 تحليل آلي هتقذم االنتاج الحٌوانً 16

 1 5 1 7 هلىثاث أعالف االنتاج الحٌوانً 12

 1 5 1 7 تقيين ربائح االنتاج الحٌوانً 11
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 Department of Animal Resources      مناهج قسم االنتاج الحٌوانً 

 المرحلة االولى

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 كٌمٌاء عضوٌة 3.5 3 2 لٌلٌةكٌمٌاء تح

 3.5 3 2 مباديء محاصٌل حقلٌة 3.5 3 2 مباديء علم التربة

 3.5 3 2 مباديء احصاء 3.5 3 2 مباديء وقاٌة نبات

 3.5 3 2 مباديء طٌور داجنة 3.5 3 2 مباديء انتاج حٌوانً

 3 ــ 3 رٌاضٌات 2.5 3 1 مساحة مستوٌة

 3.5 3 2 حٌوان عام 1.5 3 ــ 1تطبٌقات فً الحاسوب 

 1 ــ 1 1لغة انكلٌزٌة تخصصٌة 
لغة انكلٌزٌة تخصصٌة 

2 
 1 ــ 1

 1 ــ 1 حقوق انسان والحرٌات العامة
    

 21.5 15 14 المجموع 20 18 11 المجموع

        

 المرحلة الثانٌة

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات الساعاتعدد  المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 وراثة 3.5 3 2 وٌةكٌمٌاء حٌ

 3.5 3 2 محاصٌل علف ومراعً 3.5 3 2 صحة منتجات حٌوانٌة

 3.5 3 2 تربٌة وانتاج اسماك 3.5 3 2 مباديء اسماك

 3.5 3 2 مباديء علم االلبان 3.5 3 2 مباديء علم البستنة

 2 ــ 2 مباديء اقتصاد زراعً 2 ــ 2 مباديء ارشاد زراعً
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 1 ــ 1 حرٌة ودٌمقراطٌة 3.5 3 2 مجهرٌةمباديء احٌاء 

 1.5 3 ــ 2تطبٌقات فً الحاسوب  3.5 3 2 مكننة انتاج حٌوانً

 2 - 2 اللغة العربٌة
    

 18.5 15 11 المجموع 25 18 16 المجموع

        

 المرحلة الثالثة

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات الساعاتعدد  المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 فسلجة طٌور داجنة 3.5 3 2 انفسلجة حٌو

 3.5 3 2 تكنولوجٌا طٌور داجنة 3.5 3 2 تفقٌس وادارة مفاقس

 3.5 3 2 اعالف وعالئق 3.5 3 2 تغذٌة حٌوان

 3.5 3 2 امراض حٌوان 3.5 ــ 3 اقتصادٌات انتاج حٌوانً

 3.5 3 2 تربٌة وتحسٌن حٌوان 2 ــ 2 بٌئة وسلوك حٌوانً

 3.5 3 2 فسلجة تناسل 3.5 3 2 التجاربتصمٌم وتحلٌل 

 1.5 3 ــ 3تطبٌقات فً الحاسوب  3.5 3 2 حشرات طبٌة وبٌطرٌة

 22.5 21 12 المجموع 23 18 14 المجموع

        

 المرحلة الرابعة

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 امراض دواجن 3.5 3 2 تغذٌة طٌور داجنة

 3.5 3 2 علم الحٌاة الجزٌئً 3.5 3 2 تربٌة وتحسٌن طٌور داجنة

 3.5 3 2 انتاج ابقار الحلٌب 3.5 3 2 انتاج اغنام وماعز

 3.5 3 2 علم اللحوم 3.5 3 2 انتاج لحوم

 2 ــ 2 انتاج جاموس 3.5 3 2 ادارة وانتاج طٌور داجنة

 1 ــ 1 حلقات دراسٌة 3.5 3 2 ادارة مراعً
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 1.5 3 ــ مشروع بحث تخرج 1.5 3 ــ مشروع بحث تخرج

 18.5 15 11 المجموع 21.5 21 12 المجموع

 

 -:  فً الكلٌة اإلنتاج الحٌوانً حقول 

والتوابعٌن لقسوم الثوروة الحٌوانٌوة ا وافة  واالبول حقلٌن لتربٌة االبقار واالننوام تحتوي الكلٌة على     

والتوً تهودف الوى تزوٌود الطلبوة بالمعوارف العلمٌوة فوً الجانوب واالسوماك  الى حقوول تربٌوة الودواجن 

 العملً إ افة إلى الجانب اإلنتاجً والذي ٌصب فً خدمة المجتمع . 
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