
  االنتاج الحيواني
  الفصل االول                                          المرحلة االولى     

  
تحليليةكيمياء   المادة  

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      

15      

  
  

 

  االنتاج الحيواني
  الفصل االول                                          المرحلة االولى     

  
  مبادئ علم التربة  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )  اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40  اسبوع)  /  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

1  
  تعاريف ومفاهيم عامة 

وصف مقد التربة وكيفية اخذ العينات من الحقل وتحضيرها 
  للدراسات المختبرية 

2  

  مكونات التربة الرئيسية
التوزيع الحجمي لدقائق التربة ( التحليل الميكانيكي ) 
والطريقة الحقلية لتحديد نسجة لتربة وتطبيقات على 

  استعمال مثلث النسجة 
  تعيين نسبة الرطوبة في التربة   نشوء وتطور التبة    3
  الكثافة الظاهرية والحقيقية للتربة   الخواص الفيزياوية للتربة   4
  حساب النسبة المئوية للتشبع    ماء التربة ( الحالة السائلة )    5
  الغرويات وخواص التربة الكيمياوية    6

  التربة المتاثرة باالمالح 
 قياس درجة تفاعل التربة والتوصيل الكهربائي  

 دراسة عن الترب المحلية والصودية 
7     
تعيين بعض االيونات الموجبة والسالبة في مستخلصات   الخواص البايلوجية للتربة   8



  التربة 
العناصر الغذائية للتربة وعالقتها بنمو    9

  النبات  
  تقدير المادة العضوية في التربة 

  تقدير كاربونات الكالسيوم  االسمدة والتسميد   10
11  

  ترب العراق 
التعرف على بعض االحياء المجهرية ذات االهمية 

  االقتصادية في التربة 
12  

  تعاريف ومفاهيم عامة 
وصف مقد التربة وكيفية اخذ العينات من الحقل وتحضيرها 

  للدراسات المختبرية 
    مكونات التربة الرئيسية  13
    نشوء وتطور التبة    14
    الخواص الفيزياوية للتربة   15

  
 

  
  

  االنتاج الحيواني
  الفصل االول                                           المرحلة االولى     

  
 مبادىء احصاء   المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      

  
 

 

 

  

  االنتاج الحيواني
  الفصل االول                                          المرحلة االولى     

  



  مبادئ انتاج حيواني  المادة
  3.5 الوحدات عدد

  ٪ 60  )  اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40  اسبوع)  /  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

  العمليات الحقلية   للمنتجات الحيوانية  االهمية االقتصادية  1
  عملية الحلب  واالغنام  انواع االبقار والجاموس  2
  الرضاعة   والجاموس  التناسل في االبقار  3
    رعاية العجول   4
  مساكن الحيوانات   واالغنام  تغذية االبقار والجاموس  5
  مساكن الدواجن  والجاموس انتاج الحليب في االبقار  6
    للحيوانات في المزرعة   العمليات الحقلية  7
  السجالت  المزرعة انواع السجالت في  8
  المواد العلفية   المزرعية مساكن الحيوانات   9

  المراعي والرعي   الجاموس   10
    لالغنام والماعز االهمية االقتصادية  11
  العمليات الحقلية في حقول الدواجن  تصنيف االغنام والماعز  12
  عملية التفقيس  المزرعية  طرق تصنيف الحيوانات  13
  االجهزة التناسلية للحيوانات الزراعية  والماعزاألغنام  التناسل في   14
  التلقيح االصطناعي  والماعزلالغنام والماعز   العمليات الحقلية  15

  
 

 

 

  االنتاج الحيواني
  الفصل االول                                          المرحلة االولى     

  
1لغة انكليزية    المادة  

  1 الوحدات عدد
  ٪  100  )  اسبوع/  ساعة1(     النظري

  
       النظري  االسبوع

1   Introduction to English language 
2  Introduction to English language 
3  Present simple 
4  Present perfect 
5  Past simple 
6  Past perfect 
7  Present continuous 
8  Past continuous 
9  Future 

10  Comprehension1 
11  Comprehension2 
12  Comprehension3 
13  Parts of speech1 



14  Parts of speech2 
15  Exam 

  
 

 

 

 

 

  االنتاج الحيواني
  الفصل الثاني                                           المرحلة االولى     

  
  1تطبيقات في الحاسوب   المادة

  1.5 الوحدات عدد
  ٪  100  )  اسبوع/  ساعة 3(   النظري

  
       العملي  االسبوع

  يتعرف الطالب على الحاسوب ، مميزاته ومكوناته   1
  يتعرف الطالب عن انظمة التشغيل وانواعه   2
  يتعرف الطالب على تشغيل وايقاف والتحكم بالنوافذ   3
  يتعرف الطالب على انشاء وحذف المجلدات،قائمة الزر االيمن  4
  الزر االيمنيتعرف الطالب على  لوحة التحكم،   5
  يتعرف الطالب على خصائص شريط المهام   6
  يتعرف الطالب على االمتداد وفائدته، الكيبورد  7
  يتعرف الطالب على مفاتيح برامج التطبيقات  8
  يتعرف الطالب على تبويب الصفحة الرئيسية وادراج   9

  يتعرف الطالب على تبويب مراجعة وعرض   10
  اشرطة التنسيقاتيتعرف الطالب على   11
  يتعرف الطالب على تبويب تخطيط وتبويب معادالت   12
  يتعرف الطالب على تبويب ادراج وتصميم  13
  يتعرف الطالب على تبويب عرض الشريحة   14
  يتعرف الطالب على تبويب عرض وطباعة الشرائح  15

  
 

 

 

 

  االنتاج الحيواني
  الفصل االول                                          المرحلة االولى     

  
 حقوق إنسان وحريات عامة  المادة

  1 الوحدات عدد
  ٪  100  )  اسبوع/  ساعة1(     النظري

  



       النظري  االسبوع
مدخل مفاهيمي عن ماهية حقوق االنسان : حقوق االنسان لغةً واصطالحاً وقانونياً خصائص حقوق    1

  االنسان
  التطور التاريخي لحقوق االنسان   2

  حقوق االنسان في العصور القديمة
  حقوق االنسان في العصور الوسطى والحديثة 

  مصادر حقوق االنسان،  حقوق االنسان الجديدة،  اشكال (اجيال) حقوق االنسان  3
  القانون الدولي االنساني ،  حقوق االنسان في المواثيق الدولية  4
  التحديات العالمية لحقوق االنسان ،  حقوق االنسان في الدساتير العربية  5
  السياسية- التحديات الثقافية  6
  االرهاب وحقوق االنسان  7
  العولمة والتقدم التكنولوجي وحقوق االنسان   8
  الفساد االداري والمالي وحقوق االنسان  9

  ُمناقشة الطلبة في بحوث واوراق عمل عن تأثير الُمخدرات على حقوق االنسان  10
  المؤسسات الدستورية العراقية،  2005حقوق اإلنسان في الدستور العراقي   11
  السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضائية  12
  الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية،  والحريات العامة في الدستور العراقيحقوق االنسان   13

  واالجتماعية وحقوق االنسان الجديدة
  ضمانات حقوق االنسان   14
  شهري امتحان  15

  
 

 

  

  االنتاج الحيواني
  الفصل االول                                          المرحلة االولى     

  
  مبادئ وقاية نبات   المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )  اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40  اسبوع)  /  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      

  االنتاج الحيواني



  
  الفصل الثاني                                           المرحلة االولى     

  
عضوية  كيمياء  المادة  

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

-أهم االواصر- التعريف بالكيمياء العضوية  1
احتماالت انشطار االصرة التساهمية - التهجين

C‐C – أهم التفاعالت في الكيمياء العضوية  

كيفية   - االرشادات والتعليمات الواجب اتباعها - التعريف بالدرس العملي
  أهم االجهزة - الحسابات - اعداد التقارير

التهجين   - أمثلة - التسمية - تعريفها - االلكانات  2
Sp3 –التفاعالت  - التحضير - الحركة الدورانية  

  : تحضير السايكلوهكسين والكشف عنه مع الحسابات1التجربة 

التهجين   - أمثلة - التسمية - تعريفها - االلكينات  3
Sp2 –التحضير - تكون االصرة المزدوجة - 

  التفاعالت 
  

الهيدروكاربونية التي تحتوي على المركبات   4
- الداينات- امثلة - أكثر من اصرة مزدوجة

  تفاعالتها  - انواعها
 : تحضير كلوريد البيوتيل الثالثي والكشف عنه مع الحسابات 2التجربة 

التهجين   - أمثلة - التسمية - تعريفها  - االلكاينات  5
Sp – التحضير - تكون االصرة الثالثية - 

  التفاعالت 
  

اهم    - تعريفها - الحلقية االليفاتية المركبات  6
  أهم تفاعالتها  - تحضيرها  - الحلقات

  : دراسة السلوك الكيمياوي للكحوالت والفينوالت3التجربة 

7  
  االمتحان النظري االول

  - استخدام عمود التقطير التجزيئي - : تحضير االسيتون4التجربة 
  الكشف عنه

 - التسمية - تعريفها - المركبات االورماتية  8
تكون  - حساب طاقة التارجح االليكتروني

  - النشاط والتوجيه  - الحلقة االروماتيه
  التفاعالت - التحضير

  : دراسة السلوك الكيمياوي لاللديهايدات والكيتونات 5التجربة 

9      
 - تعريفها - الهاليدات االليفاتيه واالورماتيه  10

,  SN1تفاعالتها   - تحضيرها - أمثلة - التسمية
SN2  ,E1  ,E2-  

  : تحضير حامض البنزويك 6التجربة 

11      
  تفاعل أسترة (أسترة فيشر)  - : تحضير خالت االثيل7التجربة   االستبدال النيوكلوفيلي في هاليدات األريل   12
 - تعريفها - والفينوالت وااليثراتالكحوالت   13

  تفاعالتها  - تحضيرها  - التسمية
  

توضيح كيفية استخدام   - استالم التقارير وتصحيحها - امتحان شامل    14
  المخطط الخاص باالمتحان العملي 

    2امتحان /   15

  
  

 

 

  االنتاج الحيواني
  الثاني الفصل                                           المرحلة االولى     

  
  مساحة مستوية   المادة

  2.5 الوحدات عدد



  ٪ 60  )  اسبوع/  ساعة1(     النظري
  ٪ 40  اسبوع)  /  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

  استخدامها وطرق  القياس ادوات  وأقسامها المساحة تعريف  1
  بالخطوة  المسافة قياس  القياس  وحدات  2
  المستقيمة   الخطوط تعيين  الرسم  مقياس  3
  العوائق  عبر المسافات قياس  االفقية المسافات قياس  4
  االعمدة أقامة  القياس  أخطاء  5
  االعمدة أسقاط  االعمدة واسقاط أقامة  6
  الرسم  مقياس  القياس عند العوائق  7
  المسطرة وقراءة التسوية  أجهزة أنواع  المنتظمة االشكال مساحات حساب  8
  التسوية جهاز أستخدام  المنتظمة غير االشكال مساحات حساب  9

  المتسلسلة التسوية  االراضي مساحات تقسيم  10
  االجهزه  وانواع واهميتها  التسوية  11

  المستخدمة
  التفاضلية التسوية

  المغلقة التفاضلية التسوية  المناسيب حساب طرق  12
  الطولي  المقطع تعيين  المتسلسلة التسوية  13
  زراعية  أرض تسوية تمرين  والعرضية  الطولية المقاطع  14
  الثيودواليت  جهاز  الكنتور وخطوط الشبكية  الميزانية  15

  
 

 

 

 

 

 

  االنتاج الحيواني
  الفصل الثاني                                           المرحلة االولى     

  
  حيوان عام  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )  اسبوع/  ساعة 2(     النظري
  ٪ 40  اسبوع)  /  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      



10      
11      
12      
13      
14      
15      

  
 

 

 

 

  االنتاج الحيواني
  الثاني الفصل                                           المرحلة االولى     

  
  مبادئ محاصيل حقلية  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )  اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40  اسبوع)  /  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

    وفروعه المحاصيل علم  1
    الحقلية المحاصيل تقسيم  2
 المحاصيل بنمو وعالقتها  البيئية العوامل  3

  الحقلية
  

 المحاصيل  بنمو البيئية العوامل عالقة  4
  الحقلية

  

  المرتفعةرارة الح  درجات تأثير  5
  المحاصيل  على والمنخفضة

  

 المحاصيل  بنمو البيئية العوامل عالقة  6
  – الضوء -  يةقلالح

  

    للضوء النباتات تكيف  7

 المحاصيل  بنمو البيئية العوامل عالقة  8
  الماء -  الحقلية

  

    المحاصيل في الماء استعمال كفاءة  9
 المحاصيل بنمو البيئية الظروف عالقة  10

  ‐ التربة الحقلية
  

 والحيوانية  النباتية الحياتية؛  العوامل  11
 المحاصيل وتوزيع انتاج على وتأثيرها
  الحقلية

  

12      
    ومكافحتها االدغال  13

    المحسنة للزراعة  البذور انتاج  14

    عراق ال في الرئيسة يةغلالح لالمحاصي  15

  
 

 



 

  االنتاج الحيواني
  الفصل الثاني                                           المرحلة االولى     

  
  Poultry Principles  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )  اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40  اسبوع)  /  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      

14      

15      

  
 

 

 

 

  االنتاج الحيواني
  الفصل الثاني                                           المرحلة االولى     

  
  2اللغة اإلنكليزية /   المادة

  1 الوحدات عدد
  ٪  100  )  اسبوع/  ساعة1(     النظري

  
       النظري  االسبوع

1  Introduction into English language 

2  Usages of comma in English 

3  Applications of punctuation   

4  Kinds of sentences 

5  Verbs in English 

6  Auxiliary verbs 



7  The  prepositions 

8  Nouns in English 

9  Types of nouns 

10  The first examination in grammar 

11  The scientific subject   ( just reading ) 

12  The scientific subject (comprehension) 

13  The scientific subject  ( translation ) 

14  The scientific subject ( questions and answers ) 

15  The last examination in respect to the scientific subject 

  
 

 

 

 

  االنتاج الحيواني
  الفصل االول                                          المرحلة االولى     

  
  رياضيات   المادة

  3 الوحدات عدد
  ٪  100  )  اسبوع/  ساعة 3(     النظري

  
       النظري  االسبوع

  المصفوفات, أنواع المصفوفات.  1
  العمليات على المصفوفات.   2
  المصفوفة المرافقة, معكوس المصفوفة.  3
  المحددات, محدد من الدرجة الثانية والثالثة.                          4
  حل المعادالت الخطية بطريقة كرامر.  5
  إمتحان فصلي  6
  المشتقات,أنواع المشتقات, قوانين المشتقات.  7
  المثلثية, مشتقة الدوال المثلثية.الدوال    8
  الدوال األسية, مشتقة الدوال األسية.  9

  الدوال اللوغاريتمية, مشتقة الدوال اللوغارتمية   10
  التكامل, قوانين التكامل.  11
  تكامل الدوال المثلثية.  12
  تكامل الدوال األسية .  13
  تكامل الدوال اللوغاريتمية.  14
15    

  
 

 


