
  االنتاج الحيواني
  الفصل االول                                          المرحلة الثالثة     

  
  Animal Physiology  المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

تاريخ وتطوير علم  علم الوراثة.مقدّمة في   1
  الوراثة 

  مفهوم الخلية ومكوناتها 

  االنقسام الميتوزي والميوزي  النسب المندلية المحورة  - الوراثة المندلية  2
قوانين االحتمال واستخداماتها في المسائل   3

  الوراثية 
  تطبيقات على قانون مندل االول 

  مندل الثاني تطبيقات على قانون   ميكانيك الخلية   4
ارتباط وراثة الصفات  - تحديد الجنس  5

  بالجنس 
  تطبيقات على السيادة التامة / االنعزاالت

التباين في العدد  - طبيعة المادة الوراثية  6
  الكروموسومي

  تطبيقات على السيادة  غير التامة 

  امتحان الشهر االول   امتحان الشهر ي األول   7
البكتريا االليالت االتحادات الجديدة في   8

    الوراثى والعبور  األرتباط المتعددة
  الموروثات المميتة

  تطبيقات على التفوق  النفاذية والتعبيرية تطور مفهوم الجين   9
  االليالت المتعددة    الطفرات الوراثية   10
  رسم الخريطة االلكروموسومية  االساس الجزئي للطفور  11
  تطبيقات على االرتباط والعبور الوراثي  السايتوبالزميةالوراثة   12
  الصفات المتأثرة بالجنس   وراثة العشائر - الوراثة الكمية  13
  امتحان الشهر الثاني  امتحان الشهر ي الثاني   14
  الصفات المرتبطة بالجنس   الوراثة والتطور   15
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  تصميم وتحليل تجارب   المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

  تمارين في االحصاء  االحصاء في عامة مراجعة  1
  االحصائية مناقشة االختبارات  اإلحصائية االختبارات  2
  العشوائي الكامل تمارين في التصميم  العشوائي الكامل  التصميم  3
4      
  تمارين في كيفية اختبار المتوسطات  طرق المقارنة بين متوسطات المعامالت  5
 القطاعات العشوائية الكاملة  تصميمتمارين في   القطاعات العشوائية الكاملة تصميم  6
7     



  الالتيني  المربع تمارين تصميم  الالتيني  المربع تصميم  8
 ذلك في البحوث  كتابة مناقشة النتائج لكل تصميم وكيفية أسلوب   1 شهري امتحان  9

  العاملية تمارين في التجارب  العاملية   التجارب  10
11     
  االلواح المنشقة تصميمتمارين في     المنشقة االلواح تصميم  12
  المنشقة  القطاعات تصميمتمارين في   المنشقة  القطاعات تصميم  13
  تحليل االنحدار واالرتباط البسيطتمارين في   تحليل االنحدار واالرتباط البسيط  14
أسلوب كتابة التقارير العلمية وصور نشر البحوث ومراجعة   2 شهري امتحان  15

  عامة.
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  الفصل االول                                          المرحلة الثالثة     

  
  تفقيس وإدارة مفاقس   المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

  فرز بيض التفريخ  الجهاز التناسلي للطيرتركيب   1
  غسل البيض  تركيب البيضة  2
  تطهير البيض   مواصفات البيض الصالح للتفريخ   3
4      
  تبخير البيض  التقريخ الطبيعي   5
 حفض بيض التفريخ  التفريخ الصناعي  6
7     

  نقل بيض التفريخ   تجهيز بيض التفريخ  8
  تشغيل المفرخات   انواع ماكنات التفريخ  9

  تطهير المفرخات  مباني المفرخات  10
  فرز الكتاكيت  احتياجات التفريخ   11
  السجالت  الفحص الضوئي للبيض  12
  تطير وتعقيم مبنى التفريخ   تمييز جنس االفراخ  13
  زيارة ميدانية   العوامل المؤثرة على بيض التفريخ  14
  امتحان  امتحان  15

  

  الحيوانياالنتاج 
  الفصل االول                                          المرحلة الثالثة     

  
حيوان  تغذية  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      
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  اقتصاديات انتاج حيواني  المادة

  3 الوحدات عدد
  ٪  100  )اسبوع/  ساعة3(     النظري

  
       النظري  االسبوع

  مفاهيم علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية  1
  النظرية االقتصادية والسياسة االقتصادية  2
  االقتصاد الجزئي والكلي   3
  اقتصاديات االنتاج  4
  الموارد االنتاجية  5
  اسعار عناصر االنتاج   6
  العالقات بين الموارد واالنتاج الحيواني   7
  الدوال االنتاجية   8
  االنتاج ومبدأ الغلة المتناقصةمراحل   9

  معوقات تحقيق االيرات  10
  اشكال دوال االنتاج  11
  التكاليف   12
  دوال التكاليف وعالقات الغلة وحجم المشروع  13
  دراسة وتحليل مشاريع االنتاج الحيواني   14
  االهمية االقتصادية للمنتجات الحيوانية   15

  

  

  االنتاج الحيواني
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  بيئة وسلوك حيواني  المادة

  2 الوحدات عدد
  ٪  100  )اسبوع/  ساعة2(     النظري

  
       النظري  االسبوع

   : البيئة واقسامها  1
   اهمية االنواء الجوية الزراعية وتربية الحيوان  2
  . قوانين توزيع الحيولنات على الكرة االرضية    3
   دراسة العوامل المناخية    4
   أهمية الرطوبة للحالة الفسيولوجية للحيوان  5
  التأثيرات المختلفة للضوء  6

  أهمية انسياب وحركة الهواء بالنسبة للحيوان  
7   

  . اهمية مكونات الهواء للحظائر الحيوانية  8
  السواقط  9

  عالقة الحيوان بالبيئة الجافة  10
   : التوازن الحراري   11
   البيئة الخارجية   12
  التنظيم الحراري   13
  الهرمونات والتنظيم الحراري  14
  االضطرابات المرضية نتيجة التنظيم الحراري   15
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  2تطبيقات في الحاسوب   المادة

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

  
         العملي  االسبوع

  ماهو االنترنت وماهو تاريخه ب يتعرف الطال  1
  مزايا االنترنتيتعرف الطالب عن   2
  عن الشبكات وتاريخها لى يتعرف الطالب ع  3
   بعض المصطلحات المهمةيتعرف الطالب على   4
  تصنيف ومعيارية الشبكات ومشاكلهالب على  يتعرف الطا  5
  وسائل الوصول الى االنترنت يتعرف الطالب على   6
  نترنت و االنترانتب على االيتعرف الطال  7
  االلكتروني المتصفحات والبريد لطالب على يتعرف ا  8
  البحث في الشبكةعلى يتعرف الطالب   9

  انواع الفايالت على االنترنتيتعرف الطالب على   10
  صيغ االتصال بشبكة االنترنتيتعرف الطالب على   11
  URL, ISP addressالمودم و يتعرف الطالب على   12
  ميكانيكية االتصال عبر شبكة االنترنترف الطالب على يتع  13
  وكيف يعمل   TCP/IPيتعرف الطالب على   14



  Proxyعلى البروكسي يتعرف الطالب   15
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  وعالئق اعالف  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      
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  فسلجة طيور داجنة  المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

  الجسماليات تنظيم عمل اجهزة   تعريف الطلبة بعلم الفسلجة   1



  البالزما والدم   البالزما والدم   2
  مكونات الدم   اهم مكونات الدم   3
  التعرف على خاليا الدم  دور خاليا الدم   4
  انواع خاليا الدم البيضاء  انواع خاليا الدم البيضاء  5
  مكونات الجهاز الهضمي  الجهاز الهضمي   6
  الهضميكيفية عمل الجهاز   كيفية عمل الجهاز الهضمي  7
  مكونات الجهاز العصبي  الجهاز العصبي   8
  ميكانيكية الهضم     آليات الهضم   9

  مكونات الجهاز التناسلي الذكري  الجهاز التناسلي الذكري  10
  الجهاز التناسلي االنثوي  الجهاز التناسلي االنثوي  11
  مكونات الجهاز البولي   كيفية عمل الجهاز البولي   12
  واالمتصاص واالفراز الترشيح     13
  مكونات الجهاز التنفسي  كيفية عمل الجهاز التنفسي  14
  التقلص العضلي  –الخلية العضلية   فسلجة العضالت   15
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  تربية وتحسين حيوان   المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

  هاردي فاينبرجتكرار الجين وقاعدة   مقدمة في تربية وتحسين حيوان   1
التركيب الوراثي والمظهر الخارجي   2

  للحيوان 
  معامل القرابة ومعامل التربية الداخلية

  قوة الهجين  تعبيرات الجين   3
  طرق تقدير المكافئ الوراثي   العوامل المؤثرة على تكرار الجين  4
  طرق تقدير معامل االرتباط المظهري والوراثي   التباين الظاهري   5
العالقة بين  –وراثة الصفات الكمية   6

  االقارب
 المعامل التكراري –االرتباط الوراثي  

7     

  )2أمتحان عملي (  معامل القرابة  8
  االنتخاب   )1امتحان فصلي (  9

  دليل االنتخاب   طرق التربية المختلفة  10
  االنتخاب العائلي   بعض المعالم الوراثية للعشيرة  11
  المكافئ الوراثي   الحيوان تقييم سجالت   12
  قياس درجة القاربة بين االفراد ذات التزاوج العشوائي   اختبار النسل   13
  )2امتحان عملي (  )2امتحان فصلي (  14
التقانات الحديثة في تحسين الصفات   15

  الكمية
  التربية الطرزية
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  تكنولوجيا منتجات طيور داجنة  المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

  للبيضالقياسات النوعية   واقع انتاج الدواجن  1
  نوعية البيض   انتاج البيض  2
  قوة القشرة  القيمة الغذائية للبيض   3
4      
  قياس سمك القشرة  كيمياء البيض ومنتجاته   5
  قياس الوزن النوعي للبيض  مايكروبيلوجيا البيض   6
7      
  نوعية البياض   خزن البيض وتسويقه  8
  مقياس ارتفاع البياض   انتاج لحوم الدواجن  9

  مقياس دليل البياض   الخواص الكيميائية للحوم الدواجن   10
  امتحان  امتحان  11
  مقياس وحدة الهو  نوعية لحوم الدواجن    12
  نوعية الصفار  الخزن بالتبريد   13
  شكل الصفار   علم االحياء القيقة للدواجن   14
  لون الصفار وطرق قياسه  نكهة وطراوة اللحوم  15
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  امراض حيوان  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      
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  فسلجة تناسل  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      
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  حشرات طبية وبيطرية   المادة

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

  
        العملي       النظري  االسبوع

  االقتصادية لالمراض النباتية االهمية   معرفة اضراراالمراض النباتية   1
  مسببات امراض النبات الطفيلية   تقسيم مسببات االمراض النباتية   2
التعرف على االمراض التي ليس لها مسبب   3

  حي
  مسببات امراض النبات غيرالطفيلية 

  طرق انتشار مسببات اام اض النبات الطفيلية   كيفية الحد من انتشار المسببات الطفيلية  4
  طرق مقاومة امراض النبات االساسية  الية مقاومة االدغال  5
التعرف على بعض االمراض التي تصيب    6

  المحاصيل والخضر
  التعرف على بعض االمراض التي تصيب المحاصيل والخضر

موقع الحشرات من المملكة الحيوانية الصفات   7
العامة لشعبة مفصليات االرجل تقسيم شعبة 

مفصليات االرجل صف الحشرات الصفات 
العامة للحشرات اهمية الحشرات اضرار  

  الحشرات  

دراسة التشريح الخارجي لحشرة نموذجية وعلبة الراس في الحشرات  
ي الحشرات زوائد  منظر لعلبة الراس في الجرادانواع الرووس ف

  الراس تحورات قرون االستشعار تحورات اجزاء الفم 

8      
منافع الحشرات العوامل التي ساعدت    9

  الحشرات على االنتشار
دراسة منطقة الصدر والزوائد المتصلة بها ،االرجل وتحوراتها عن  

  االرجل النموذجية ،االجنحة وتحوراتها 
الحشرات الهيكل الخارجي اوجدار الجسم في   10

مناطق جسم الحشرة الراس وزوائده ،الصدر 
  وزوائده،البطن وزوائده 

دراسة منطقة البطن في جسم الحشرة والزوائد المتصلة بها،عقل  
  البطن وتحوراتها،زوائد البطن وتحوراتها

بعض االفات المهمة من الناحية االقتصادية   11
  ،افات الحنطة والشعير،افات الذرة،افات القطن 

التعرف على افات الحنطة والشعير وافات الذرة وافات القطن ومشاهدة  
  مظهر االصابة والضرر والطور الضار

افات الخضراوات ،افات اشجار الفاكهة،افات    12
  نباتات الزينة 

التعرف على بعض افات الخضراوات وافات اشجار الفاكهة وافات  
  ور الضارنياتات الزينة ومشاهدة مظهر االصابة والضرر والط 

مبيدات االفات المواد المضافة لصور تجهيز    13
  المبيدات عالمة عبوة المبيد 

التعرف على بعض صور تجهيز المبيدات مشاهدة بعض الصور لعالمة  
  المبيد 

  التعرف على انواع االت الرش والتعفير واجزاءها المختلفة  االت واجهزة الرش والتفير االرضية   14
  امتحان الفصل الثاني   امتحان الفصل الثاني النظري    15

 


