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التاريخ:
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التاريخ:

دقـق الملف من قبل
قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي :

التاريخ:

التوقيع:

مصادقة السيد العميد

ًووذج وصف الثسًاهج األكاديوي
وصف الوقسز
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1اٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ

جامعة المثنى  /كلية الزراعة

 .2اٌمغُ اٌغبِؼ / ٟاٌّشوض

لغُ االٔزبط اٌؾٛ١أٟ

 .3اعُ  /سِض اٌّمشس

ة

 .4اؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ
 .5اٌفقً /اٌغٕخ
 .6ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ (اٌىٍ)ٟ
 .7ربس٠خ اػذاد ٘زا اٌٛفف

التنسيق مع وزارة الزراعة ومديرية الزراعة والمستشفى البيطري في المحافظة

 .8أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبدّٟ٠
 .1إعداد مهندسني زراعيني مسلحني بالعلم واملعرفة ومواكبني آلخر التطورات العلمية يف جمال اختصاصهم.
 .2ا إلسهام يف تطوير واقع الثروة احليوانية من خالل تطوير وإتباع احدث السبل والوسائل العلمية يف جمال الثروة احليوانية .
 .3وضع احلجر األساس جليل واعي مواكب ألصول وتقاليد البحث العلمي ليكون رافداً أساسياً يف إعمارىذه احملافظة خصوصاً والبلد
عموماً.
 .4تطوير واقع الثروة احليوانية يف احملافظة من خالل التنسيق مع الدوائر الزراعية والبيطرية فيها.
 .5السعي لدراسة وتطوير الثروة السمكية من خالل دراسة املسطحات املائية وواقع الثروة السمكية فيها.
 6ـ ـ تقدمي نتاج حبثي متميز كما ونوعا يسهم يف تراكم املعرفة ويطور املمارسات املهنية ويل ي احتيااات امليدان البربوي .
 .7االىتمام بتطوير واقع تربية الدواان ( فروج اللحم والبيض) من خالل التعاون مع الدوائر الزراعية والبيطرية.
 .8يسهم القسم من خالل املكتب االستشاري يف توفري املشورة العلمية واإلشراف العلمي والفين والبيطري فيما خيص تربية وتغذية
احليوانات املزرعية كافة.

ِ .9خشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚهشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ .اال٘ذاف اٌّؼشف١خ
 1.سفغ ٚالغ ٚأداء اٌ١ٙئخ اٌزذس٠غ١خ ف ٟاٌمغُ ِٓ خالي اعزمطبة ر ٞٚاالخزقبؿ ٚرط٠ٛش وفبءح اٌىبدس
اٌزذس٠غ ٟاٌؾبٌ.ٟ
 .2لجٛي هالة دساعبد ػٍ١ب ٚرٛف١ش ِغزٍضِبد ثؾٛصٌ ُٙإلعٙبَ ف ٟرط٠ٛش ٚالغ ٚأداء اٌمغُ.
 3.سفغ األداء ِٚغز ٜٛاٌؼًّ فِ ٟخزجشاد ٚؽمٛي اٌمغُ.
 4.إ٠غبد اٌغجً اٌىفٍ١خ ٌغٍت ِخزٍف أٔٛاع اٌؾٛ١أبد اٌّضسػ١خ ف ٟاٌمطش ٌ١زغٌٍٕ ٝطبٌت ِؼشفخ ٘زٖ
األٔٛاع ٚهشق اٌزؼبًِ ِؼٙب.
ً
 .5ص٠بدح ػذد إٌّؾآد ٚاألثٕ١خ اٌخبفخ ثبٌمغُ ٚخقٛفب فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌؾٛ١أبد اٌّضسػ١خ اٌقغ١شح
ٚاٌىج١شح.
 .6إٔؾبء ِؼًّ فٕبػبد غزائ١خ س٠بد ٞفغ١ش ٌالعزفبدح ِٓ ِٕزغبد اٌؾمٛي ف ٟاٌجؾٛس ٚاٌذساعبد
األ١ٌٚخ.
 .7رؤع١ظ ِضسػخ خبفخ ثبألعّبن ٌزٛع١غ دائشح اٌجؾش ٚرط٠ٛش ٘زا اٌشافذ اٌّ.ُٙ
ة -اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع
ة-1
ة-2
ة-3
هشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

هشائك اٌزمُ١١

ط -اال٘ذاف اٌٛعذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1
ط-2
ط-3
ط -4
هشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

هشائك اٌزمُ١١

د -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ (اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخق.)ٟ
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4

هشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

هشائك اٌزمُ١١

 .11ثٕ١خ اٌّمشس
االعجٛع

اٌغبػبد

ِخشعبد اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح /اٚ
اٌّٛمٛع

هش٠مخ اٌزؼٍُ

هش٠مخ اٌزمُ١١

 .11اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ
 .1الكتب املقرر املطلوبة
 .2املرااع الرئيسية (املصادر)
أ .الكتب واملرااع اليت يوصى هبا (اجملالت العلمية ،التقارير)...
ب .املرااع االلكبرونية ،موقع النبرنت
 .12خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ

هادج فسلجح حيواى
االعجٛع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

اٌزبس٠خ

2116/9/22
2116/9/28
2116/11/6
2116/11/13
2116/11/21
2116/11/27
2116/11/3
2116/11/11
2116/11/17
2116/11/24
2116/12/1
2116/12/8
2116/12/15
2116/12/22
2116/12/29

اٌّبدح إٌظش٠خ

عٛائً اٌغغُ ٚاٌذَ
عٛائً اٌغغُ ٚاٌذَ
اٌمٍت
اٌغٙبص اٌزٕفغٟ
اٌغٙبص اٌزٕفغٟ
اٌغٙبص اٌجٌٟٛ
اٌغٙبص اٌجٌٟٛ
اٌغٙبص اٌٙنّٟ
اٌغٙبص اٌٙنّٟ
عٙبص اٌزٕظ ُ١اٌؾشاسٞ
عٙبص اٌزٕظ ُ١اٌؾشاسٞ
اٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاالٔضٞٛ
اٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاٌزوشٞ
اٌغذد اٌقّبء
اٌغذد اٌقّبء
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفقً

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

هشق عؾت اٌذَ
هشق عؾت اٌذَ
هشق عؾت اٌذَ
هشق عؾت اٌذَ
رمذ٠ش ِىٔٛبد اٌذَ
رمذ٠ش ِىٔٛبد اٌذَ
رمذ٠ش ِىٔٛبد اٌذَ
رمذ٠ش ِىٔٛبد اٌذَ
رمذ٠ش ِىٔٛبد اٌذَ
عّغ اٌغبئً إٌّٞٛ
عّغ اٌغبئً إٌّٞٛ
عّغ اٌغبئً إٌّٞٛ
اٌزٍم١ؼ االفطٕبػٟ
اٌزٍم١ؼ االفطٕبػٟ
اٌزٍم١ؼ االفطٕبػٟ

اٌّالؽظبد

هادج حيواى عام
اٌّبدح إٌظش٠خ

االعجٛع

اٌزبس٠خ

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

1

2117/2/16

اهمية علم الحيوان

شعبة االبتدائيات

2

2117/2/23

فروع علم الحيوان

شعبة االبتدائيات

3

2118/3/2

فروع علم الحيوان

شعبة جوفية المعي

4

2118/2/9

اصل الحياة

شعبة جوفية المعي

5

2117/3/16

الحياة ومظاهرها

شعبة المساميات

6

2117/3/23

الحياة ومظاهرها

شعبة المساميات

7

2117/3/31

البروتوبالزم

شعبة الديدان المسطحة

8

2117/4/6

البروتوبالزم

شعبة الديدان السلكية

9

2117/4/13

الخلية الحيوانية

شعبة الحلقيات

11

2117/4/21

الخلية الحيوانية

شعبة مفصلية االرجل

11

2117/4/27

الخاليا الجرثومية والخاليا الجسمية

شعبة النواعم

12

2117/5/4

اسس التصنيف والتسمية العلمية

شعبة شوكية الجلد

13

2117/5/11

اسس التصنيف والتسمية العلمية

شعبة الحبليات

14

2117/5/18

التطور العضوي

االنسجة الحيوانية

15

2117/5/25

التطور العضوي

االنسجة الحيوانية
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفقً

اٌّالؽظبد

هادج هثادئ طيوز داجٌح
االعجٛع

اٌزبس٠خ

اٌّبدح إٌظش٠خ

1

2116/9/25

2

2116/11/2

3

2116/11/9

4

2116/11/16

5

2116/11/23

6
7

2116/11/31
2116/11/6

8

2116/11/13

9

2116/11/21

11

2116/11/27

11

2116/12/4

12

2116/12/11

13

2116/12/18

14
15

2116/12/25
2117/1/8

رقٕ١ف اٌذعبط عغشاف١بً  ،الزقبد٠بً  ،ػٍّ١بً .
اّ٘١خ فٕبػخ اٌذٚاعٓ ف ٟاٌؼشاق ٚاٌؼبٌُ ٚالغ
اُ٘ اٌغالالد اٌٙغ١ٕ١خ اٌّغزؼٍّخ ف ٟاٌٛلذ
رشث١خ اٌذٚاعٓ
اٌؾبمش
فغٍغخ اٌذٚاعٓ – رؾش٠ؼ اٌذعبط ٌّؾب٘ذح
ٚظبئف اٌزىبصشف ٟاٌذٚاعٓ ٚرى ٓ٠ٛاٌج١نخ
االعٙضح اٌذاخٍ١خ
اٌزؼشف ػٍٔ ٝظُ االداسح  .اٌغغالد
اٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاٌزوش ، ٞاالٔض ، ٞٛاٌٙشِٔٛبد
اٌّغزخذِخ ف ٟؽمٛي اٌذٚاعٓ ٚو١ف١خ اداسرٙب
ٚع١طشرٙب ػٍ ٝرى ٓ٠ٛاٌج١نخ
ِغبوٓ ِٚؼذاد اٌذٚاعٓ اٌؼٕبفش اٌٛاعت رٛفش٘ب اٌفؾٛفبد اٌخبفخ ثٕٛػ١خ اٌج١نخ ٚرؾًّ
اٌفؾـ اٌخبسع ، ٟاٌفؾـ اٌنٛئ ، ٟاٌزؼشف
ػٍـــ ٝاٌّؾز٠ٛبد اٌذاخٍ١خ ٌٍج١نخ
رقّٚ ُ١أؾبء ؽمٛي اٌذٚاعٓ ٚرؾًّ –
اٌزفم١ظ اٌقٕبػ ٟف ٟاٌذعبط ٔ .جزح ربس٠خ١خ ػٓ
االعظ اٌؼبِخ فـــ ٟرقّ ُ١ؽمٛي اٌذٚاعٓ
اٌزفم١ظ اٌقٕبػٟ
اٌمبػبد اٌّغٍمخ ٚاٌّفزٛؽخ ٚؽشٚهٙب
ِٛٚاففبرٙب
اٌزفم١ظ ٚاداسح اٌّفبلظ
ففخ اٌخقت ٚاٌفمظ ف ٟاٌذعبط
رمغ ُ١اٌّفمغبد ٚأٛاػٙب  ،اػذاد اٌّفمغخ
اٌؾنبٔخ  ،هشق اٌؾنبٔخ ِ ،زطٍجبد اٌؾنبٔخ ،
ٚر١ٙئزٙب ٚرؾغٍٙ١ب
ِؾبوً اٌؾنبٔخ
فشص اٌج١ل اٌقبٌؼ ٌٍزفم١ظ ِ ،الؽظخ االعٕخ
أزبط اٌج١ل  ،عالالد أزبط اٌج١ل ٔ ،ظُ رشث١خ
اٌّ١زخ ِغ ِؼشفخ عجت اٌٙالن
اٌذعبط اٌج١بك
أزبط اٌج١ل  ،اٌطشق اٌّزجؼخ ٌؾغبة أزبط اٌج١ل االػذاد ٌٍؾنبٔخ ٚاٌشػب٠خ – أٛاع اٌؾبمٕبد
ٚرؾغٍٙ١ب
سػب٠خ اٌذعبط اٌج١بك ٚهشق اٌزشث١خ اٌّخزٍفخ .
رشث١خ فشٚط اٌٍؾُ  .عالالد فشٚط اٌٍؾُ  ،هشق
رّ١١ض اٌذعبط اٌؼبٌ ٟاالٔزبط
رشث١خ فشٚط اٌٍؾُ
الزقبد٠بد ٚرغ٠ٛك ٚأزبط اٌٍؾُ  .رغ٠ٛك اٌج١ل  ،سػب٠خ فشٚط اٌٍؾُ – ر١ٙئخ ؽظبئش فشٚط اٌٍؾُ
رغ٠ٛك فشٚط اٌٍؾُ
رشث١خ اٌذعبط اٌش – ِٟٚاّ٘١خ اٌشِ ، ِٟٚزطٍجبد رؾن١ش ٚرغ٠ٛك ٌؾ َٛاٌذٚاعٓ – رغ٠ٛك
اٌذعبط اٌؾ . ٟرؾغ ً١اٌّغضسح
اٌزشث١خ
رشث١خ اٌجو ٚاٌٛص ٚ ،أٛاػٙب ٚهشق رشث١زٙب ،
رشث١خ اٌجو  ،أٛاع اٌجو ٚهشق رشث١زٗ
رشث١خ اٌذ٠ه اٌشِٟٚ
اٌزخٍـ ٚاالعزفبدح ِٓ ِخٍفبد اٌذٚاعٓ
رشث١خ اٌـٛص ٚأٛاػٗ
رشث١خ اٌذٚاعٓ وؼًّ رغبس ، ٞأؾبء اٌؾمً  ،سأط ص٠بسح الؽذ ِؾبس٠غ اٌذٚاعٓ
اٌّبي اٌّغزضّش

اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفقً

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

اٌّالؽظبد

هادج هثادئ اسواك
االعجٛع

اٌزبس٠خ

اٌّبدح إٌظش٠خ

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

1

2116/9/24

2

2116/11/1

3

2116/11/8

4

2116/11/15

ِمذِخ ػٓ ػٍُ االعّبن – أّ٘١زٙب – ٔؾٛء
ٚرطٛس األعّبن
اٌزشاو١ت اٌخبسع١خ ٌألعّبن اٌؾشاؽف ،
اٌضػبٔف – اٌخو اٌغبٔج – ٟاٌؼْٛ١
اٌزشاو١ت اٌذاخٍ١خ ٌألعّبن  ،اٌزٕفغ ، ٟاٌٙنّٟ
 ،اٌزٕبعٍٟ
اٌزىبصش – أٔٛاع اٌزىبصش – اٌزج٠ٛل اٌّغزؾذس –
رىٚ ٓ٠ٛأٔزبط اٌج١ل – ٚعبئً اؽذاس اٌزج٠ٛل

دساعخ اٌّظٙش اٌخبسعٌٍ ٟغّىخ – اعضاء اٌغغُ

5

2116/11/22

اٌزىض١ش اٌطج١ؼ – ٟاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍ ٝاٌزىبصش
اٌخبسع١خ  ٚاٌذاخٍ – ٗ١أٛاع االٔظّخ اٌزىبصش٠خ

6

2116/11/29

7

2116/11/5

ِفبلظ االعّبن – اعضاء اٌّفمظ – إٌظبَ
اٌّفزٛػ – إٌظبَ اٌّغٍك – اٌؾبمٕبد – رغز٠خ
اٌ١شلبد ف ٟاٌؾبمٕبد
اٌزخط١و الٔزبط افجؼ١بد االعّبن

8

2116/11/12

9

2116/11/19

11

2116/11/26

أزبط ٚاوضبس اٌغزاء اٌطج١ؼٌ ٟقغبس االعّبن
رشث١خ اٌٙبئّبد إٌجبرٚ ٗ١اٌؾٛ١أٗ١
٘غشح االعّبن – ٘غشح ٚمغ اٌج١ل – ٘غشح
اٌغزاء – ٘غشح اٌؾزبء – ٘غشح اٌجؾش
اٌٙشَ اٌغزائِ – ٟشؽٍخ االٔزبط – ِشؽٍخ
االعزٙالن – ِشؽٍخ اٌّٛد – ِشؽٍخ االعزفبدح

11

2116/12/3

اٌزخط١و الٔؾبء اٌّضسػخ اٌغّى١خ – رؾن١ش
اؽٛاك اٌزشث١خ

12

2116/12/11

13

2116/12/17

14

2116/12/24

اٌزٍٛس ف ٟاٌّ١بٖ – أٛاع اٌزٍٛس ِ ،قبدس
اٌزٍٛس  ،رؤص١ش اٌزٍٛس ػٍ ٝاالؽ١بء اٌّبئٗ١
اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍ ٝإٌّٚ ٛأٔزبط األعّبن –
اٌؾشاسح  ،اٌؼّش  ،إٌٛع  ،اٌغزاء  ،اٌج١ئخ اٌّبئ١خ
االٚوغغٓ١
اٌّٛاسد اٌّبئ١خ ف ٟاٌؼشاق  ،االٔٙبس  ،اٌجؾ١شاد ،
األ٘ٛاس  ،اٌجؾبس
هشق رؾغ ٓ١أزبع١خ اٌّ١بٖ اٌذاخٍ١خ
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دساعخ اٌضػبٔف – اٌؾشاؽف – اٌخو اٌغبٔج– ٟ
اٌطٛي اٌىٍ – ٟاٌطٛي اٌم١بع ٟأٛاع اٌضػبٔف
رؾش٠ؼ االعّبن  ،اٌزؼشف ػٍ ٝاٌغٙبص اٌٙنّ، ٟ
اٌغٙبص اٌزٕفغ ، ٟاٌغٙبص اٌزٕبعٍٟ
أِٙبد اٌزىض١ش – اٌؼّش -اٌّٛاففبد – عّغ اٌجٛ١ك
– عّغ اٌؾ١بِٓ – اٌؾمٓ ثبٌٙشِٔٛبد – رمذ٠ش ػّش
األعّبن
رىبصش االعّبن ،اٌؼٛاًِ اٌذاخٍٚ ، ٗ١لذ االوضبس ،ػّش
االوضبس  ،ػذد ِشاد اٌزىبصش  ،اٌؼٛاًِ اٌخبسع١ـخ ،
اٌؾـشاسح  ،اٌنٛء  ،اٌغزاء  ،االٚوغغ ، ٓ١اٌؾبٌخ
االعزّبػ١خ ٌألعّبن  ،ل١بط خقٛثخ االعّبن
أػؾبػ اٌزىض١ش  ،أٛاع اٌزىض١ش اٌطج١ؼ ٟؽغت ٔٛع
األعّبن ِٛ ،ػذ اٌزىبصش اٌطج١ؼ ٟاٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ
اٌّؤصشح ػٍ ٝاٌزىبصش
ؽغبة إٔزبع١خ اٌج١ل ٌّخزٍف االعّبن االلزقبد٠خ ،
رؾذ٠ذ اٌفمذ ف ٟوّ١خ اٌج١ل  ،اٌفمذ ف ٟاٌ١شلبد ،
رؾذ٠ذ أػذاد األِٙبد اٌّؼذح ٌٍزىض١ش
عّغ ٚفؾـ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ٚاٌؾٛ١أ١خ  ،فؾـ
ّٔبرط ِٓ اٌٙبئّبد ِٓ ث١ئبد ِبئ١خ ِخزٍفخ
افالَ ػٍّ١خ ػٓ اٌج١ئخ اٌّبئ١خ ٘ٚغشح االعّبن
دساعخ االؽ١بء اٌّبئ١خ  ،رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌغزائ١خ
اٌطج١ؼ١خ ٚاٌقٕبػ١خ رؾن١ش ػالئك االعّبن ،
اٌّٛاد اٌذاخٍخ ف ٟاٌزى ، ٓ٠ٛاػذاد ػالئك االعّبن
رقِّ ُ١ضسػخ ٌألعّبن  ،دساعـخ ِقبدس اٌّ١بٖ ،
أـٛاع االؽٛاك  ،اٌّغبؽبد ثضي اٌّ١بٖ  ،رؾن١ش
ٚاػـذاد
عّغ ػٕ١بد ِٓ اٌّ١بٖ ٚرؾذ٠ذ اٌزٍٛس ف ٟاٌّ١بٖ
ٚرؤص١ش٘ب ػٍ ٝاالعّبن أٛاع اٌزٍٛس ِ ،قبدس اٌزٍٛس
عّغ ػٕ١بد ِٓ ِ١بٖ االؽٛاك ٚل١بط وّ١خ اٌغزاء
اٌطج١ؼ ٟل١بط االٚوغغ ، ٓ١اٌؾشاسح ٚرؤص١شٖ ػٍٝ
اٌج١ئخ اٌّبئ١خ ٚػاللخ رٌه ثؼّش االعّبن
ػًّ خشائو ٌٍّغطؾبد اٌّبئ ٗ١ف ٟاٌؼشاق
ص٠بسح الؽذ اٌّغطؾبد اٌّبئ١خ ٚدساعخ هشق رؾغٕٙ١ب

اٌّالؽظبد

هادج تستيح وتحسيي طيوز داجٌح
االعجٛع

اٌزبس٠خ

اٌّبدح إٌظش٠خ

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

1

2116/9/23

2

2116/9/31

3

2116/11/7

4

2116/11/14

5

2116/11/21

6

2116/11/28

7

2116/11/4

8

2116/11/11

9

2116/11/18

11
11
12
13

2116/11/25
2116/12/2
2116/12/9
2116/12/16

14

2116/12/23

15
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رطٛس ػٍُ رشث١خ ٚرؾغ ٓ١دٚاعٓ ،رىٓ٠ٛ
اٌغالالد ،اٌّجبدئ اٌؼبِخ ف ٟاٌٛساصخ
اٌقفبد اٌّشرجطخ ثبٌغٕظ ،اٌٛساصخ اٌىّ١خ (
رؤص١ش اٌغٕ١بد اٌّّ١زخ ٚؽجٗ اٌّّ١زخٚ ،ساصخ
اٌغٍذ ،ففبد اٌش٠ؼ ،ؽىً اٌؼشف ٚاالسعً
اٌّؾ٘ٛخ)
اٌزجب ٓ٠اٌّظٙشٚ ٞاٌزجب ٓ٠اٌٛساص ،ٟاٌّىبفئ
اٌٛساصٚ ٟاٌقفبد اٌّخزٍفخ
االسرجبه اٌّظٙشٚ ٞاالسرجبه اٌٛساصٟ
ٚهشق رمذ٠شٖ
االٔزخبة ( رؼش٠فٗ ،االٔزخبة ٌقفخ ٚاؽذح،
االٔزخبة ٌؼذح ففبد ،اٌؼٛاًِ اٌز ٟرؤصش
ػٍ ٝوفبءح االٔزخبة ف ٟاٌطٛ١س اٌذاعٕخ)
ٔظُ اٌزشث١خ اٌذاخٍ١خ ٚاعزؼّبالرٙب ف ٟرشث١خ
اٌطٛ١س اٌذاعٕخِ ،ؼبًِ اٌزشث١خ اٌذاخٍ١خ
ٚرمذ٠شِٖ ،ؼبًِ اٌمشاثخ ٚرمذ٠شٖ
لٛح اٌٙغ ،ٓ١إٌظش٠بد اٌّخزٍفخ ٌزفغ١ش
ظب٘شح لٛح اٌٙغ ،ٓ١االعزفبدح ِٓ لٛح اٌٙغٓ١
ف ٟرشث١خ اٌطٛ١س اٌذاعٕخ،
ٚساصخ اٌقفبد راد االّ٘١خ االلزقبد٠خ فٟ
دعبط اٌج١ل
ٚساصخ اٌقفبد راد االّ٘١خ االلزقبد٠خ فٟ
دعبط اٌٍؾُ
ٚصْ اٌغغُ ٚاٌقفبد اٌّشرجطخ ثٗ
عشػخ إٌّٚ ٛهشق ل١بط عشػخ إٌّٛ
اٌمبثٍ١خ ػٍ ٝاٌؾ١بح ِٚمبِٚخ االِشاك
ٚساصخ اٌقفبد اٌزٕبعٍ١خ ف ٟاٌطٛ١س اٌذاعٕخ،
اٌخقٛثخ ،اٌفمظ ،اٌؼٛاًِ اٌز ٟرؤصش ػٍٙ١ب
رخط١و ثشاِظ اٌزشث١خ الٔزبط ٘غٓ عذ٠ذح
الٔزبط اٌج١ل
رخط١و ثشاِظ اٌزشث١خ الٔزبط ٘غٓ عذ٠ذح
الٔزبط اٌٍؾُ

رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ

اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفقً

رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ

رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ
رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاٌغضء إٌظشٞ

اٌّالؽظبد

هادج تغريح طيوز داجٌح
االعجٛع

اٌزبس٠خ

اٌّبدح إٌظش٠خ

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

1

2116/9/24

ِف َٛٙاٌزغز ، ٗ٠اٌؼٕبفش اٌغزائ ٗ١االعبع ٗ١اٌزٟ
رؾزبعٙب اٌطٛ١س ٚٚظبئفٙب

2

2116/11/1

ِف َٛٙاٌطبلخ  ،اٌّقبدس اٌشئ١غٌٍ ٗ١طبلٗ

3

2116/11/8

٘نُ ٚاِزقبؿ اٌذ٘ٚ ْٛاٌىشث١٘ٛذساد ،
اٌؼاللٗ ث ٓ١اٌطبلخ ٚوضبفخ اٌؼٍف  ،اٌؼٛاًِ
اٌّؤصشح ػٍ ٝاؽز١بعبد اٌطبلخ

4

2116/11/15

اػشاك ٔمـ ٚص٠بدح اٌطبلخ ف ٟػالئك اٌذٚاعٓ
 ،اؽز١بعبد فشٚط اٌٍؾُ ٚاٌذعبط اٌج١بك ِٓ
اٌطبلخ خالي ِشاؽً اٌؼّش اٌّخزٍفخ

5

2116/11/22

6

2116/11/29

7

2116/11/5

اؽز١بعبد اٌذٚاعٓ ِٓ اٌجشٚرٚ ٓ١االؽّبك
االِ ٗ١ٕ١االعبع ٗ١اػشاك ٔمـ ٚص٠بدح اٌجشٚرٓ١
ف ٟػالئك اٌذٚاعٓ
اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍ ٝاؽز١بعبد اٌذٚاعٓ ِٓ
اٌجشٚرٓ١
ٔغجخ اٌطبلٗ اٌ ٝاٌجشٚر١ـــٓ

هج١ؼخ اٌّٛاد اٌؼٍف١خ اٌّغزخذِخ ف ٟرغز٠خ اٌذٚاعٓ
ِٛاففبرٙب ِ ،ؾذداد اعزخذاِٙب رقٕ١ف اٌّٛاد
اٌؼٍف١ـخ
ؽغبة االؽز١بعبد اٌغزائٌٍ ٗ١طبلخ ( اٌفشٚط اٌٍؾُ
ٚاٌذعبط اٌج١بك )
اِضٍخ رطج١م١خ اؽز١بعبد اٌذٚاعٓ ِٓ اٌطبلخ ٚؽغبة
اٌطبلخ اٌقبف١خ االعبط – ؽغبثبد االؽز١بعبد
اٌغزائ ِٓ ٗ١اٌجشٚرٌ ٓ١فشٚط اٌٍؾُ ٚاٌذعبط اٌج١بك
اِضٍخ رطج١م١خ ٌؾغبة اٌذعبط اٌ١ِٛ١خ ِٓ اٌجشٚرٓ١
ؽغبثبد إٌغجخ اٌٙنّ١خ ٌٍجشٚرٚ ، ٓ١اٌؼاللخ ثّٕٙ١ب
ٚث ٓ١إٌغجخ اٌٙنّ١خ ٌٍجشٚر – ٓ١اٌجشٚر ٓ١اٌّزجمٟ
ف ٟاٌغغُ  ،اٌمّ١خ اٌجبٌٛٛ٠ع١خ ٌٍجشٚر ، ٓ١اٌمّ١خ
اٌقبف١خ ٌٍجشٚرٚ ٓ١اٌؼاللخ ثّٕٙ١ب ٚث ٓ١إٌغجخ
اٌٙنّ١خ
ؽغبة وفبءح اٌزؾ ً٠ٛاٌغزائٌٍ ٟطٛ١س ٔٚغجخ
اٌزقبفٟ

8

2116/11/12

9

2116/11/19

11

2116/11/26

11

2116/12/3

12

2116/12/11

13

2116/12/17

االؽز١بعبد اٌغزائ ِٓ ٗ١اٌف١زبِٕ١بد ٚاٌؼٕبفش
اٌالػن٠ٛخ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٙ١ب
االمبفبد اٌغزائٚ ٗ١غ١ش اٌغزائ ٗ١ف ٟػالئك
اٌذٚاعٓ
ػاللخ اٌزغز٠خ ثٕٛػ١خ اٌج١نخ ٛٔ ،ػ١خ اٌمؾشح ،
ٔٛػ١خ اٌج١بك اٌج١نخ  ،اٌمّ١خ اٌغزائٌٍ ٗ١ج١ل ،
ٔٛػ١خ اٌقفبس  ، ٌٗٔٛٚاٌزغز٠خ ٚؽغُ ٚأزبط
اٌج١ل
اٌزمٕ ٓ١اٌغزائٌٍ ٟذٚاعٓ  ،اٌطشق اٌّغزخذِخ فٟ
رمٕ ٓ١اٌؼٍف  .اؽىبي اٌؼٍف اٌّمذَ ٌٍذٚاعٓ
رغز٠خ ٚػالئك اٌذعبط اٌش – ِٟٚاالؽز١بعبد
اٌغزائ ٗ١خالي فزشح اٌزشثٗ١
االػالف اٌزمٍ١ذ٠خ  ،اٌّغزخذِخ ف ٟػالئك
اٌذٚاعٓ ( اٌجذائً اٌؼٍف) ٗ١

14

2116/12/24

15

2117/12/31

االػالف اٌزمٍ١ذ٠خ  ،اٌّغزخذِخ ف ٟػالئك
اٌذٚاعٓ ( اٌجذائً اٌؼٍف) ٗ١
االِشاك ٚاٌؼبداد اٌغ١ئخ إٌبرغخ ػٓ إٌمـ
اٌغزائٟ

اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفقً

ؽغبة اؽز١بعبد اٌطبلخ ٚاٌجشٚرٌٍ ٓ١ذعبط اٌشِٟ
– اِضٍخ رطج١م١خ
رىٚ ٓ٠ٛخٍو ػالئك اٌذٚاعٓ – اخز١بس اٌّٛاد
اٌؼٍف ٗ١اال١ٌٚخ – رؾذ٠ذ ِغز ٜٛاٌؼٕبفش اٌغزائٗ١
ف ٟاٌؼٍ١مـخ
ؽغبثبد رطج١م١خ ٌم١بط عشػخ إٌّ ، ٛاٌطشق
اٌّغزؼٍّخ ف ٟل١بط عشػخ إٌٌٍّ ٛذعبط
ؽغبة اؽز١بعبد اٌذٚاعٓ ِٓ اٌؼٍف
اٌزؼشف ػٍ ٝاػشاك إٌمـ اٌغزائٌٍ ٟطٛ١س
ٚو١ف١خ ِؼبٌغزٙب  ،رم ُ١١عٛدح اٌؼٍف ٚخٍِٓ ٖٛ
اٌغّٚ َٛاٌفطش٠بد ٚٚعبئً خضٔٗ
اِضٍخ رطج١م١خ ٌؾغبة وٍف اٌؼٍف ٌٍطٛ١س
ثؼل اٌّٛاد ِٓ اٌجذائً اٌؼٍف١خ ٚو١ف١خ ِؼبٍِزٙب ػٕذ
ادخبٌٙب ف ٟاٌؼالئك
هج١ؼخ اٌّٛاد اٌؼٍف١خ اٌّغزخذِخ ف ٟرغز٠خ اٌذٚاعٓ
ِٛاففبرٙب ِ ،ؾذداد اعزخذاِٙب رقٕ١ف اٌّٛاد
اٌؼٍف١ـخ
ؽغبة االؽز١بعبد اٌغزائٌٍ ٗ١طبلخ ( اٌفشٚط اٌٍؾُ
ٚاٌذعبط اٌج١بك )
اِضٍخ رطج١م١خ اؽز١بعبد اٌذٚاعٓ ِٓ اٌطبلخ ٚؽغبة
اٌطبلخ اٌقبف١خ االعبط

اٌّالؽظبد

هادج تصوين وتحليل تجازب
االعجٛع

اٌزبس٠خ

اٌّبدح إٌظش٠خ

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

1

2116/9/22

2

2116/9/29

3
4

2116/11/6
2116/11/13

5

2116/11/21

اّ٘١خ رقّٚ ُ١رؾٍ ً١اٌزغبسة –
اعبع١بد رقّ ُ١اٌزغبسة ٚاعظ
اخز١بس اٌزقّ ُ١إٌّبعت
اٌزقّ ُ١اٌؼؾٛائ ٟاٌىبًِ ،رؼش٠فٗ
١ِّٚضارٗ ٚػٛ١ثٗ
رخط١و اٌزغشثخ ،إٌّٛرط اٌش٠بم،ٟ
اعزخذاَ اٌؼؾٛائ ٟاٌىبًِ ِغ رغغً١
ِؾب٘ذح ٚاؽذح ٌىً ٚؽذح رغش٠ج١خ
اخز١بس اٌّزٛعطبد ثؼذ رؾٍ ً١اٌزجبٓ٠

ِشاعؼخ ؽٛي ِمب١٠ظ اٌزؾزذ ٚاٌزّشوض
ٚرطج١مبرٙب

6

2116/11/27

7

2116/11/3

8
9

2116/11/11
2116/11/17

11

2116/11/24

رقّ ُ١اٌمطبػبد اٌؼؾٛائ١خ اٌىبٍِخ،
رؼش٠فٗ ١ِّٚضارٗ ٚػٛ١ثٗ
إٌّٛرط اٌش٠بم ،ٟرمذ٠ش اٌزبص١شاد،
رمذ٠ش ِىٔٛبد اٌزجبٓ٠
رمذ٠ش لّ١خ اٌّؾب٘ذح اٌّفمٛدح
ؽغبة اٌىفبءح إٌغج١خ ٌٍزقِّ ُ١مبسٔخ
ثبٌزقّ ُ١اٌؼؾٛائ ٟاٌىبًِ
اخزجبس اٌّزٛعطبد ثؼذ رؾٍ ً١اٌزجبٓ٠

11

2116/12/1

12

2116/12/8

13

2116/12/15

14

2116/12/22

رقّ ُ١اٌّشثغ اٌالر ،ٟٕ١رؼش٠فٗ ِّ١ضارٗ
ػٛ١ثٗ
ِخطو اٌزغشثخ ػٍ ٝاعبط ػٍّٗ فٟ
ارغب٘ٓ١
إٌّٛرط اٌش٠بم ،ٟرمذ٠ش اٌّؾب٘ذح
اٌّفمٛدح
ؽغبة اٌىفبءح إٌغج١خ ِمبسٔخ ثبٌزقُّ١
اٌؼؾٛائ ٟاٌىبًِ ٚرقّ ُ١اٌمطبػبد
اٌؼؾٛائ١خ اٌىبٍِخ
اٌزغبسة اٌؼبٍِ١خ ،اٌزؼش٠ف ٚاٌّّ١ضاد

2117/12/29 15
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفقً

ؽً رّش ٓ٠ؽٛي اٌزقّ ُ١اٌؼؾٛائ ٟاٌىبًِ
ؽً رّش ٓ٠ؽٛي اٌزقّ ُ١اٌؼؾٛائ ٟاٌىبًِ
ؽً رّبس ٓ٠ؽٛي رقّ ُ١اٌمطبػبد اٌؼؾٛائ١خ
اٌىبٍِخ
ؽً رّبس ٓ٠ؽٛي رقّ ُ١اٌمطبػبد اٌؼؾٛائ١خ
اٌىبٍِخ
رّبس ٓ٠ؽٛي رمذ٠ش اٌزبص١شاد ِٚىٔٛبد
اٌزجبٓ٠
رّبس ٓ٠ؽٛي رمذ٠ش اٌزبص١شاد ِٚىٔٛبد
اٌزجبٓ٠
رّبس ٓ٠ؽٛي اٌّؾب٘ذح اٌّفمٛدح
رّبس ٓ٠ؽٛي اٌّؾب٘ذح اٌّفمٛدح
رّبس ٓ٠ؽٛي ؽغبة اٌىفبءح إٌغج١خ ِمبسٔخ
ثبٌزقّ ُ١اٌؼؾٛائ ٟاٌىبًِ
رّبس ٓ٠ؽٛي ؽغبة اٌىفبءح إٌغج١خ ِمبسٔخ
ثبٌزقّ ُ١اٌؼؾٛائ ٟاٌىبًِ
رّبس ٓ٠ؽٛي رقّ ُ١اٌّشثغ اٌالرٟٕ١
رّبس ٓ٠ؽٛي رقّ ُ١اٌّشثغ اٌالرٟٕ١
رّبس ٓ٠ؽٛي اٌزغبسة اٌؼبٍِ١خ
رّبس ٓ٠ؽٛي اٌزغبسة اٌؼبٍِ١خ

اٌّالؽظبد

هادج فسلجح تٌاسل والتلقيح االصطٌاعي
االعجٛع

اٌّبدح إٌظش٠خ

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

اٌزبس٠خ

1

2117/2/16

2

2117/2/23

3

2118/3/2

4

2118/2/9

5

2117/3/16

6

2117/3/23

اّ٘١خ اٌزٍم١ؼ االفطٕبػٚ ٟػاللزٗ ثبٌزؾغٓ١
اٌٛساصٟ
اٌزؼشف ػٍ ٝاٌغذد اٌقّبء اٌخبفخ ثؼٍّ١خ
اٌزٕبعً ٚاٌٙشِٔٛبد اٌز ٟرفشص٘ب ٚرؼش٠ف ػٍّ١خ
اٌزٕبعً  ،اٌٙشِ ، ْٛاٌغذٖ اٌقّبء
اٌجٍٛؽ اٌغٕغٚ ٟإٌنٛط اٌغٕغٚ ٟاٌؼٛاًِ
اٌّؤصشح ػٍٙ١ب ( ٚساص١خ  ،ث١ئ١خ )
فغٍغخ اٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاالٔض ، ٞٛرؾش٠ؾٗ  ،ػًّ
وً ػن ِٓ ٛاػنبءٖ
دٚسح اٌؾجك ِٚشاؽٍٙب  ،فزشح اٌؾجك ِ ،شاؽً
دٚسح اٌؾجك ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٙ١ب
ػًّ اٌّج١ل  ،رى ٓ٠ٛاٌج٠ٛنبد  ،أزمبي
اٌج٠ٛنبد  ،اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٙ١ب

اّ٘١خ اٌزٍم١ؼ االفطٕبػٟ

7

2117/3/31

8

2117/4/6

9

2117/4/13

11

2117/4/21

11

2117/4/27

12

2117/5/4

13

2117/5/11

اٌؼًّ اٌٙشٌٍِّ ٟٔٛج١ل ٘ ،شِٔٛبد اٌّج١ل
راد اٌؼاللخ ثبٌزٕبعً  ،اٌزشو١ت اٌى١ّ١بٞٚ
فغٍغخ اٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاٌزوش ، ٞاعضاء اٌغٙبص
اٌزٕبعٍ ٟاٌزوش ، ٞاٌخق١زٓ١
اٌخٍ١خ اٌزٕبعٍ١خ اٌزوش٠خ ( اٌؾ ، ) ّٓ١اٌىّ١ذ
اٌزوش ، ٞاٌؾىً اٌخبسع ، ٌٗ ٟاٌخقبئـ
اٌفغٌٛٛ١ع١خ ٚ ،ظ١فزــٗ
اٌىفبءح اٌزٕبعٍ١خ ٌٍزوٛس ٚاالٔبس  ،اٌىفبءح اٌزٕبعٍ١خ
ٌالثمبس  ،اٌىفبءح اٌزٕبعٍ١خ ٌٍض١شاْ  ،هشق فؾـ
االػنبء  ،اٌخقٛثخ  ،اٌؼمُ  ،االِشاك اٌزٕبعٍ١خ
االخقبة ٚاٌؾًّ  ،سؽٍخ اٌؾ ّٓ١داخً اٌغٙبص
اٌزٕبعٍ ٟاالٔض ، ٞٛاالٔغشاط  ،اٌؾًّ  ،اٌزغ١شاد
اٌز ٟرطشأ ػٍ ٝاٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاالٔض ٞٛاصٕبء
فزشح اٌؾًّ
٘شِٔٛبد اٌؾًّ ( االَ ٚاٌغٕ ، ) ٓ١رؾخ١ـ
اٌؾًّ ( اٌفىشح ٚاٌفٛائذ )
اٌٛالداد ِٚشاؽٍٙـب  ،اٌٛالدح ِ ،شاؽً اٌٛالدح ،
اٌٛالدح اٌطج١ؼ١خ  ،ػغش اٌٛالدح  ،اؽزجبط اٌّؾّ١خ
 ،أمالة اٌشؽــُ

14
15

2117/5/18
2117/5/25

رؾش٠ؼ ٚفغٍغخ اٌغٙبص اٌزٕبعٌٍٍ ٟذعبعخ ٚاٌذ٠ه
اعزخذاَ اٌزٍم١ؼ االفطٕبػـ ٟفـ ٟاٌذٚاعـٓ

رؾش٠ؼ ٚفغٍغخ اٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاٌزوشِ ، ٞمطغ ػشمٟ
ٌٍخق١خ
فغـٍغخ اٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاٌزوش ، ٞػًّ اٌخق١زِ ، ٓ١شاؽً
رى ٓ٠ٛاٌؾ١بِٓ  ،ػًّ اٌجشثخ  ،اٌمن١ت  ،و١ظ اٌقفـٓ
رؾش٠ؼ اٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاالٔض ، ٞٛاٌّج١ل  ،اٌشؽُ  ،اٌّٙجً ،
اٌفزؾخ اٌزٕبعٍ١خ اٌخبسع١خ ِ ،مطغ ػشمٌٍّ ٟج١ـل
فغٍغخ اٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاالٔض ، ٞٛػًّ اٌّج١ل  ،رىٓ٠ٛ
اٌج٠ٛنبد  ،ػًّ اٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاالٔضٞٛ
هش٠مخ عّغ اٌغبئً إٌّ : ٞٛاٌٙذف ِٓ عّغ اٌغبئً إٌّ، ٞٛ
ِؼبٍِخ اٌضٛس اصٕبء ػٍّ١خ اٌغّغ  ،هشق اٌغّغ اٌّخزٍفخ ،
اٌّٙجً االفطٕبػ ، ٟاٌزٕج ٗ١اٌىٙشثبئٟ
فؾٛفبد اٌغبئً إٌّ ، ٞٛاٌفؾٛفبد اال١ٌٚخ  ،اٌفؾٛفبد
اٌضبٔ٠ٛخ
رخف١ف ٚؽفع اٌغبئً إٌّ ،ٞٛاُ٘ اٌّخففبد  ،هشق
اٌزؾن١ش
رغّ١ذ ٚاراثخ اٌغبئً إٌّ ، ٞٛهشق اٌزغّ١ذ  ،دسعخ ؽشاسح
اٌزغّ١ذ  ،ا٘ذاف اٌزغّ١ذ  ،االراثخ
هـشق رٍم١ـؼ االٔـبس  ،ػٍّ١ـخ اٌزـٍم١ـؼ  ،االدٚاد اٌّغزخذِـخ
فـ ٟاٌزٍم١ـؼ  ،اٌّؾبر٠ـش ( اٌؼٛ١ة ) ٚاٌّؾبعـٓ
اٌىفبءح اٌزٕبعٍ١خ ف ٟاٌض١شاْ ٚاالثمـبس

رؾخ١ـ اٌؾًّ ٚرؼش٠فٗ  ،اٌّؾبر٠ش  ،اٌّغزٍضِبد  ،اٌفىشح
اٌؼٍّ١خ
اٌزىز١ه اٌؾذ٠ش ف ٟفغٍغخ اٌزٕبعً  ،افىبس ؽذ٠ضخ فِ ٟغبي
ص٠بدح ػذد اٌّٛاٌ١ذ ٚفؾـ اٌؾًّ  ،رٛل١ذ اٌؾجك  ،االثبمخ
اٌّنبػفخ  ،هشق ص٠بدح ػـذد اٌج٠ٛنبد  ،اٌٙشِٔٛبد
اٌّغزؼٍّخ  ،رىز١ه صساػخ االعٕخ  ،االخقبة اٌخبسع، ٟ
أزبط اٌزٛائُ
اٌزؼشف ػٍ ٝاالعٙضح اٌزٕبعٍ١خ ٌٍذعبعخ ٚاٌذ٠ه
عّغ اٌغبئً إٌّ ِٓ ٞٛاٌذ٠ىخ ٚاٌزؼشف ػٍ ٝففبد اٌغبئً
إٌٌٍّ ٞٛط١ـٛس

اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفقً

اٌّالؽظبد

هادج اقتصادياخ اًتاج حيواًي
اٌّبدح إٌظش٠خ

االعجٛع

اٌزبس٠خ

امهية الثروة احليوانية يف االقتصاد الزراعي العراقي،االمهية االقتصادية

1

2116/9/28

2

2116/11/5

3

2116/11/12

الطلب على املنتجات احليوانية  ،ادول الطلب  ،العوامل املؤثرة يف الطلب
 ،مرونـة الطلب علـى املنتجـات احليوانية  ،العوامل املؤثرة فـي مرونة الطلب

4

2116/11/19

العرض على املنتجات احليوانية  ،ادول العرض  ،العوامل املؤثرة يف العرض
 ،العوامل املؤثرة يف مرونة العرض

5

2116/11/26

االنتاج الزراعي  :مفهوم االنتاج الزراعي  ،عوامل االنتاج الزراعي  ،دوال

6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

2116/11/2
2116/11/9
2116/11/16
2116/11/23
2116/11/31
2116/12/7
2116/12/14
2116/12/21
2116/12/28
2117/1/4

للمنتجات احليوانية،االمهية الغذائية للمنتجات احليوانية
االقتصاد الزراعي  :املفهوم العام لالقتصاد الزراعي  .نشوء علم االقتصاد
الزراعي  .عالقة علم االقتصاد الزراعي بعلم االقتصاد

االنتاج  ،قانون الغلة املتناقصة
مبدأ أحسن مستوى لالنتاج
مبدأ االحالل او االستبدال
التكاليف االنتااية
تسويق املنتجات احليوانية
ادارة مشاريع الثروة احليوانية
االمناط االنتااية ملشاريع االنتاج احليواين
السجالت املزرعيـة
ختطيط مشاريع االنتاج احليواين
اسس وأساليب تقييم مشاريع الثروة احليوانية
املؤشرات واملعايري االقتصادية لتقييم مشاريع االنتاج احليواين

اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفقً

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

اٌّالؽظبد

هادج التقاًاخ الحيويح
االعجٛع

اٌزبس٠خ

اٌّبدح إٌظش٠خ

1

2117/2/16

التركيب البنائي للـ DNA

2

2117/2/23

التركيب البنائي للـ DNA

3

2118/3/2

تكرار الـDNA

4

2118/2/9

االكسون Exon

5

2117/3/16

الدخيل Intron

6

2117/3/23

المشغل Operon

7

2117/3/31

تكوين البروتين – االستنساخ

8

2117/4/6

تكوين البروتين – االستنساخ

9

2117/4/13

تعبير الجين Gene Expression

11

2117/4/21

تعبير الجين Gene Expression

11

2117/4/27

انظمة االصالح Repair System

12

2117/5/4

التطفير Mutation

13

2117/5/11

البالزميدات Plasmid

14

2117/5/18

اعادة اتحاد الـ  DNAوالهندسة

15

2117/5/25

الوراثية Recombinant DNA
& Genetic Engineering
اعادة اتحاد الـ  DNAوالهندسة
الوراثية Recombinant DNA
& Genetic Engineering
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفقً

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

اٌّالؽظبد

هادج اهساض الطيوز الداجٌح
االعجٛع

اٌّبدح إٌظش٠خ

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

1

2117/2/16

2

2117/2/23

رقٕ١ف اِشاك اٌذٚاعٓ ؽغت اٌّغجت اٌّشمٟ
ٚاٌزطشق اٌ ٝاُ٘ اِشاك إٌمـ اٌغزائٚ ٟهشق اٌٛلب٠خ
ِٕٙب ٚخبفخ االِشاك اٌز ٟرغججٙب ٔمـ اٌف١زبِٕ١بد
ٚاالِالػ
االِشاك اٌجىز١ش٠خ ِضً االعٙبي  ،اٌجبسار١فٛئ١ذ  ،و١ٌٛشا
اٌطٛ١س

رؾش٠ؼ اٌذٚاعٓ ٚاٌزؼشف ػٍِ ٝخزٍف اعضاء عغُ اٌط١ش
ٚفؾـ االعٙضح اٌّخزٍفخ ( اٌٙنّ ، ٟاٌزٕفغـ ، ٟاٌجٌٟٛ
 ،اٌزٕبعٍــ) ٟ

3

2118/3/2

4

2118/2/9

5

2117/3/16

رؾخ١ـ ٚػالط االِشاك اٌزبٌ١خ  :صوبَ اٌطٛ١س اٌّؼذٞ
،اٌّب٠ىٛثالصِب (  ، ) C.R.D.اؽ١شؽ١ب اٌم . ٌْٛٛو١ف١خ
اٌؾذ ِٓ أزؾبس ٘زٖ االِشاك
االِشاك اٌف١شٚع١خ  ،هشق أزمبٌٙب  ،اػشامٙب
رؾخ١قٙب  ،اٌؾذ ِٓ أزؾبس٘ب ِضً( إٌٛ١وبعً  ،اٌزٙبة
اٌؾؼـت اٌٛٙائ١ــخ )
رؾخ١ـ ٚػالط االِشاك اٌزبٌ١خ  :اٌىّجٛس ،ٚاٌّ١شن ،
اٌزٙبة اٌؾٕغشح ٚاٌمقجبد

6

2117/3/23

7

2117/3/31

8

2117/4/6

9

2117/4/13

11

2117/4/21

11

2117/4/27

12

2117/5/4

13

2117/5/11

اٌزؼشف ػٍـ ٝاالِشاك اٌفطش٠ـخ  ،و١ف١خ رؾخ١قٙـب
ٚػالعٙـب ٚهشق اٌغ١طشح ػٍٙ١ـب ِضـً ( االثشعٍٛ١ط ،
اٌّ١ٍ١ٔٛـب )
اٌزؼشف ػٍ ٝاُ٘ االِشاك اٌز ٟرغججٙب اٌطف١ٍ١بد اٌذاخٍ١خ
ٚهـشق أزؾبس٘ب ٚو١ف١ـخ اٌؾـذ ِٕٙب ِضً ( اٌىٛوغ١ذ٠ب ،
اٌذ٠ذاْ اٌؾش٠ط١ـخ )
اٌزؼشف ػٍ ٝاُ٘ االِشاك اٌز ٟرغججٙب اٌطف١ٍ١بد
اٌخبسع١خ ٚو١ف١خ رؾخ١قٙب ِضً اٌؾٍُ ٚاٌمًّ
اُ٘ اِشاك اٌزّض ً١اٌغزائٚ ٟو١ف١خ رؾخ١قٙب ٚػالعٙب
ٚاٌؾذ ِٓ أزؾبس٘ب ( إٌمشط  ،أضالق اٌٛرش  ،رذ٘ٓ اٌىجذ
 ،ؽًٍ االلفبؿ )
االِشاك إٌبرغخ ػٓ اخطبء اٌزشث١خ ٚاعجبثٙب ٚاٌؾذ ِٓ
أزؾبس٘ب ( االفزشاط  ،اٌّ ً١اٌ ٝاٌشلبد )
اٌزط١ٙش ٚاٌّطٙشاد اٌّغزخذِخ ف ٟؽمٛي اٌذٚاعٓ ٚو١ف١خ
اخز١بس اٌّطٙش إٌّبعت ٚاعزخذاَ هشق اٌزط١ٙش (
اٌفٛسِبٌ١ـٓ ٚاٌجشِٕىٕـبد )
اٌجشاِظ اٌٛلبئ١خ اٌّغزخذِخ ف ٟاٌذٚاعٓ ٌٍؾذ ِٓ أزؾبس
االِشاك ٚو١ف١خ اعشاء اٌٍمبؽبد اٌّغزخذِخ ِٛٚاػ١ذ
اػطبء االد٠ٚخ
اُ٘ االد٠ٚخ اٌّغزخذِخ ف ٟاٌذٚاعٓ ٚهشق اػطبء٘ب ٌٍؾذ
ِٓ أزؾبس االِشاك ٚو١ف١خ امبفزٙب

14

2117/5/18

15

2117/5/25

رؾخ١ـ ٚػالط ٚهشق اٌٛلب٠خ ِـٓ االِشاك اٌزبٌ١خ :
اٌزٙبة اٌّفبفً اٌف١شٚع ، ٟاٌزٙبة اٌذِبؽ  ،اٌزٙبة
االِؼبء إٌضفٟ
ص٠ـبسح ػٍّ١ـخ اٌـ ٝاؽـذ ؽمـٛي اٌذٚاعـٓ فـ ٟإٌّطمـخ

اٌزبس٠خ

اٌزؼشف ػٍ ٝاٌزغ١شاد اٌّشم١خ ٚاالفبد اٌز ٟرؾذصٙب
االِشاك اٌّخزٍفخ ٚو١ف١خ رؾخ١ـ اٌؾبالد اٌّشم١خ
ٚفمب ً ٌٍقفخ اٌزؾش٠ؾ١خ ( اٌغبٌّ١ٔٛال ٚاٌى١ٌٛشا )
اُ٘ االػشاك اٌّشم١خ اٌز ٟرؾذس ف ٟاالِشاك اٌزبٌ١خ
( اٌّب٠ىٛثالصِب  ،اٌضوبَ اٌّؼذ) ٞ
و١ف١خ ظٛٙس ِشك إٌٛ١وبعً ٚهشق أزمبي اٌّغجت
اٌّشمٚ ٟاُ٘ االػشاك ٚو١ف١خ رؾخ١ـ ؽبالد
اٌّشك ٚاٌؾذ ِٓ أزؾبسٖ ٚاٌزؤو١ذ ػٍ ٝاٌٍمبػ اٌّغزخذَ
اُ٘ اٌطشق اٌّغزخذِخ فـ ٟرؾخ١ـ ٚػالط االِشاك
اٌزبٌ١خ  :اٌزٙبة اٌؾٕغشح  ،اٌغذس ، ٞاٌّ١شن  ،اٌىّجٛسٚ
ٚهشق اٌغ١طشح ػٍٙ١ب
اُ٘ االِشاك اٌفطش٠خ ٚو١ف١خ أزمبٌٙب ٚرؾخ١قٙب
ٚػالعٙب
االِشاك اٌطف١ٍ١خ ٚو١ف١خ رؾخ١قٙب ٚػالعٙب ٚاٌؾذ ِٓ
أزؾبس٘ب ٚاٌزشو١ض ػٍِ ٝشك اٌىٛوغ١ذ٠ب ٚاّ٘١زٗ
االلزقبد٠خ
االِشاك اٌطف١ٍ١خ اٌخبسع١خ ٚرؾخ١قٙب ٚػالعٙب ٚاٌؾذ
ِٓ أزؾبس٘ب
اِشاك إٌمـ اٌغزائ ، ٟاّ٘١زٙب  ،رؾخ١قٙب ٚػالعٙب
ِغ اٌزشو١ض ػٍ ٝاُ٘ االِشاك اٌز ٟرغججٙب ٔمـ االِالػ
ٚاٌف١زبِٕ١بد
اٌجشٔبِظ اٌٛلبئٚ ٟو١ف١خ رطج١مٗ ٚاٌجشٔبِظ اٌضِٕ ٟالػطبء
االد٠ٚخ ٚاٌٍمبؽبد ٌّٕغ ؽذٚس اٌّشك
اٌزط١ٙش ٚاٌّطٙشاد اٌّغزخذِخ ف ٟاٌذٚاعٓ ٚو١ف١خ
اخز١بس اٌّطٙش إٌّبعت ٚاػذاد ؽمٛي اٌذٚاعٓ لجً
اعزمجبي ٚعجبد عذ٠ذح
اُ٘ االِشاك اٌؾبئؼخ ٔز١غخ اخطبء اٌزشث١خ ٚو١ف١خ
رؾخ١قٙب
اعجبة ٘الن اٌذٚاعٓ ٚو١ف١خ اعشاء رؾش٠ؼ ٌٍؾبالد
ِٚؼشفخ االعجبة اٌز ٟادد اٌ ٝاٌٙالوبد ٟ٘ ً٘ٚ
ِشم١خ أَ غ١ش ِشم١ـخ
اُ٘ اٌٍمبؽبد اٌّغزخذِخ ف ٟاٌذٚاعٓ ف ٟاٌؼشاق ٚو١ف١خ
اػطبء٘ب ِضً إٌٛ١وبعً ٌٚمبػ عذس ٞاٌذعبط ٚاٌّ١شن
ٌٚمبػ اٌىّجٛسٚ
ص٠بسح ػٍّ١خ الؽـذ ؽمٛي اٌذٚاعٓ ف ٟإٌّطمخ ٌٍزؼشف
ػٍ ٝاُ٘ االِشاك اٌّٛعٛدح فٗ١

اٌّالؽظبد

اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفقً

هادج هاشيح حلية
اٌزبس٠خ

اٌّبدح إٌظش٠خ

1

2117/2/16

العوامل املؤثرة على زيادة واخنفاض مستوى احلليب

التعرف على مكونات حقل األبقار

2

2117/2/23

سالالت ماشية احلليب

أازاء اسم البقرة  /والتعرف على السالالت املنتجو

3

2118/3/2

املاشية العراقية وأنتااها من احلليب

حتكيم احليوانات ( اداول )

4

2118/2/9

رعاية وتغذية ماشية احلليب

مساكن املاشية  ،غرف العزل  ،الوالده  ،خمازن
األعالف

5

2117/3/16

انواع اجلاموس العاملي والعراقي

السجالت احلقليو األنتااية

6

2117/3/23

إنتاج احلليب يف اجلاموس

العمليات احلقلية اليومية  /التنظيف  ،التغذية ،

7

2117/3/31

األبل وانتاج احلليب

العمليات املومسية  /البرقيم  ،جتفيف حيوانات احلليب

8

2117/4/6

تركيب وفسلجة الضرع

انواع احللب  /احللب اليدوي

9

2117/4/13

اهلرمونات وأثرىا يف افراز احلليب

انواع احللب  /احللب امليكانيكي

11

2117/4/21

العوامل املؤثرة على انتاج احلليب من ناحية البركيب الرضاعة وأنواعها
الكيمياوي

االعجٛع

اٌّبدح اٌؼٍّ١خ

للحليب

االنتاج

11

2117/4/27

التحسني الوراثي لقطعان ماشية احلليب

بدائل احلليب وأمهية السرسوب

12

2117/5/4

طرق األنتخاب ملاشية احلليب

التطور احلاصل بالسالالت وعمليات احللب ( شبكة

13

2117/5/11

إنشاء مزارع ماشية احلليب

األطالع على حمطة ألنتاج احلليب

14

2117/5/18

خزن وإنتاج حليب صحي

زيارة علميو ألحدى حمطات مجع احلليب

15

2117/5/25

محاية احلليب من التلوث

مناقشة حول الدرس العملي

املعلومات )

اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفقً

اٌّالؽظبد

