مجهورية العراق

الجامعة  :المثنى
الكلية  :الزراعة
القســم  :الثروة الحيوانية
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي  :م.م هادي عواد حسوني
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :كلية الزراعة /جامعة المثنى

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

هادي عواد حسوني
Hadiawad@yahoo.com

اسم المادة

انتاج ماشية الحليب

مقرر الفصل

فصلي

اهداف المادة

تعريف الطالب على ماشية الحليب

التفاصيل االساسية للمادة

معرفة العوامل المؤثرة على زيادة وانخفاض مستوى الحليب

الكتب المنهجية

انتاج الماشية

Dairy cattle
المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

%30

%51

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
%1

-

%10
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التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

1

3112/9/32

3

3112/9/21

2
2

 3112/11/7الماشية العراقية وأنتاجها من الحليب
 3112/11/12رعاية وتغذية ماشية الحليب
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 3112/11/31انواع الجاموس العالمي والعراقي
 3112/11/32إنتاج الحليب في الجاموس

7

3112/11/2

2
9
11

 3112/11/11تركيب وفسلجة الضرع
 3112/11/12الهرمونات وأثرها في افراز الحليب
 3112/11/35العوامل المؤثرة على انتاج الحليب من
ناحية التركيب الكيمياوي
 3112/13/3التحسين الوراثي لقطعان ماشية الحليب
 3112/13/9طرق األنتخاب لماشية الحليب

12
12
15

 3112/13/16إنشاء مزارع ماشية الحليب
 3112/13/32خزن وإنتاج حليب صحي
 3115/13/21حماية الحليب من التلوث

11
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العوامل المؤثرة على زيادة وانخفاض
مستوى الحليب
سالالت ماشية الحليب

األبل وانتاج الحليب

المالحظات

التعرف على مكونات حقل األبقار
أجزاء جسم البقرة  /والتعرف على
السالالت المنتجه للحليب
تحكيم الحيوانات ( جداول )
مساكن الماشية  ،غرف العزل  ،الوالده ،
مخازن األعالف
السجالت الحقليه األنتاجية
العمليات الحقلية اليومية  /التنظيف ،
التغذية  ،االنتاج
العمليات الموسمية  /الترقيم  ،تجفيف
حيوانات الحليب
انواع الحلب  /الحلب اليدوي
انواع الحلب  /الحلب الميكانيكي
الرضاعة وأنواعها
بدائل الحليب وأهمية السرسوب
التطور الحاصل بالسالالت وعمليات
الحلب ( شبكة المعلومات )
األطالع على محطة ألنتاج الحليب
زيارة علميه ألحدى محطات جمع الحليب
مناقشة حول الدرس العملي

امتحان نهاية الفصل
توقيع االستاذ :

توقيع العميد :

