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وانتربية الحير مقر  توصيف
 

I.  :معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course 
 تربية الحيوان :المقرراسم  1
 AP221 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2 - 1 - 3 
 الفصل األول -المستوى الثاني المستوى والفصل الدراسي: 4
 FR115 :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5
 يوجدال (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6
 الطب البيطري  في بكالوريوس درس له المقرر:يالبرنامج الذي  7
 اللغة العربية لغة تدريس المقرر: 8
 / سنوي  فصلي نظام الدراسة: 9

      معد)ي( مواصفات المقرر: 10
 د. محفوظ علي أحمد الحرد .أ

   تاريخ اعتماد مواصفات المقرر: 11
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II. :وصف المقرر Course Description 
يحتوي وصف هذا المقرر على إيجازًا ألهم محتويات وموضوعات المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 
الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة ويجب الربط بينها 

 وبين وصف البرنامج.

III. :مخرجات التعلم 
 ف يكون الطالب قادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة المقرر سو 

1a  . يظهر فهما سليما لمفاهيم أسس علم اإلحصاء وعلم الوراثة ودورهما كأساس تطور علم
 تربية وتحسين الحيوان. 

2a . يوضح أهمية التنوع الوراثي للسالالت بحسب الرقعة الجغرافية وأساليب المحافظة عليه
 والتداخل بين البيئة والوراثة.

b1.  بانتخاب أفضل الحيوانات المتميزة بأدائها. السجالت وتفسيرها وبالتالي التنبؤيحلل 
b2 ..يميز بين الصفات الكمية والصفات النوعية ودور كل منها وأيضا التباين الظاهري وأهميته 
c1 ..يطبق التقنيات المتقدمة في الهندسة الوراثية المستخدمة في برامج التربية والتحسين 
c2 قوانين االحتماالت وتكرارات الجين ومسائل القرابة والتربية الداخلية والخارجية في التحسين . يستخدم

 الوراثي للحيوانات.
d1 يدير محطات البحث العلمي التطبيقي في المحطات الزراعية ومراكز البحوث المتعلقة .

 بتحسين الحيوان.
 

 

i.  جالمقرر مع مخرجات التعلم للبرنام مخرجات تعلممواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  
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a1 - هر فهما سليما لمفاهيم أسس علم يظ
اإلحصاء وعلم الوراثة ودورهما كأساس 

 تطور علم تربية وتحسين الحيوان.

A1 ومبادئلمفاهيم  سليما وفهما معرفة يظهر 
الداعمة و  االساسية والعلوم العامة الثقافة

 . للطب البيطري   

a2 –  يوضح أهمية التنوع الوراثي للسالالت
ية وأساليب بحسب الرقعة الجغراف

المحافظة عليه والتداخل بين البيئة 
 والوراثة.

A2 والنظريات  والمبادئ المفاهيم يوضح
 الحيواني المتعلقة باإلنتاجاألساسية 

الحيوان وتغذيته وإدارة سلوكه صحة و 
والمدونات األخالقية ذات  وتربيته ورعايته

 .الصلة بالحيوانات
b1–  يحلل السجالت وتفسيرها وبالتالي

بانتخاب أفضل الحيوانات المتميزة  لتنبؤا
 بأدائها.

B1  يمارس بكفاءة مهارات التفكير التحليلي
 الصحية دراسة وتقييم المشاكلقد في اوالن

للحيوانات وقراءة نتائج الفحوصات الطبية 
 وفي العلوم ذات الصلة.

b2 -  يميز بين الصفات الكمية والصفات
ين النوعية ودور كل منها وأيضا التبا

 الظاهري وأهميته.

 = = =  

c1-  يطبق التقنيات المتقدمة في الهندسة
الوراثية المستخدمة في برامج التربية 

 والتحسين.

C2 
  

والتشخيصية يمارس المهارات العملية 
بما فيها جمع العينات  والبحثية والسريرية

البيطري والعلوم طب الفي مختلف مجاالت 
مراعيا في بشكل آمن وفعال  ذات العالقة

 ذلك أخالقيات المهنة.
  

c2-  قوانين االحتماالت وتكرارات الجين يستخدم
ومسائل القرابة والتربية الداخلية والخارجية 

 في التحسين الوراثي للحيوانات.
d1-  يدير محطات البحث العلمي التطبيقي

في المحطات الزراعية ومراكز البحوث 
 المتعلقة بتحسين الحيوان.

D4  األزمات وفي الطبيعية الظروف في مليع 
 طبي فريق وضمن بمفرده واألوبئة
 .بفاعلية
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IV. يميمخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتق ربط 
  يم:يمخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتق ربطأوال: 

استراتيجية   مخرجات المقرر / المعرفة والفهم
 التدريس

تراتيجية اس
 التقويم

a1-  يظهر فهما سليما لمفاهيم أسس علم اإلحصاء
وعلم الوراثة ودورهما كأساس تطور علم تربية 

 وتحسين الحيوان.

محاضرات  -
 نظرية

 الحوار والنقاش -
العصف  -

 الذهني 
 التعلم الذاتي -
التكاليف  -

البحثية 
 والمشاريع

االختبارات  -
 النظرية

االختبارات  -
 القصيرة

االختبارات  -
 الشفهية 

 النقاشات -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف
 مالحظة االداء -

a2-  يوضح أهمية التنوع الوراثي للسالالت بحسب
الرقعة الجغرافية وأساليب المحافظة عليه والتداخل 

 بين البيئة والوراثة.

 
 يم:                                                     يلتدريس والتقمخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية ا ربطثانيا: 

استراتيجية  مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 
 استراتيجية التقويم التدريس

b1- بانتخاب  يحلل السجالت وتفسيرها وبالتالي التنبؤ
 أفضل الحيوانات المتميزة بأدائها.

محاضرات  -
 نظرية

 اشالحوار والنق -
 العصف الذهني  -
التعلم التعاوني  -

 ومجموعات العمل

االختبارات  -
 النظرية

االختبارات  -
 القصيرة

االختبارات  -
 الشفهية

b2-  يميز بين الصفات الكمية والصفات النوعية ودور
 وأيضا التباين الظاهري وأهميته.كل منها 
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التكاليف  -
 البحثية والمشاريع

 النقاشات -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف
 مالحظة االداء  -

 
 يم:يمخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتق ربطثالثا: 

استراتيجية  مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
 التدريس

استراتيجية 
 التقويم

c1-  يطبق التقنيات المتقدمة في الهندسة الوراثية
 خدمة في برامج التربية والتحسين.المست

محاضرات  -
 نظرية

 الحوار والنقاش -
 العصف الذهني  -
التعلم التعاوني  -

 ومجموعات العمل
التكاليف  -

 البحثية والمشاريع

االختبارات  -
 النظرية

االختبارات  -
 القصيرة

االختبارات  -
 الشفهية

 النقاشات -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف
 داءمالحظة اال -

c2-  قوانين االحتماالت وتكرارات الجين ومسائل يستخدم
القرابة والتربية الداخلية والخارجية في التحسين 

 الوراثي للحيوانات.

 
                                                            يم:يمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتق ربطرابعا: 

استراتيجية  مخرجات المقرر 
 التدريس

استراتيجية 
 التقويم
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d1-   يدير محطات البحث العلمي التطبيقي في
المحطات الزراعية ومراكز البحوث المتعلقة 

 بتحسين الحيوان.

 الحوار والنقاش -
 العصف الذهني  -
التعلم التعاوني  -

 ومجموعات العمل
التكاليف  -

 البحثية والمشاريع
 حل المشكالت -

االختبارات  -
 الشفهية

 النقاشات -
تقييم التقارير  -

 والتكاليف
 مالحظة االداء -
 تقييم العروض -

 
V. مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم  كتابة

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  
 

 وى المقرركتابة وحدات /مواضيع محت
 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ 

موضوعات 
 المقرر

عدد  المواضيع التفصيلية
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

مخرجات تعلم 
 المقرر

1 
مراجعة المعلومات 

األساسية التي 

درسها الطالب في 

مقرر اساسيات 

 الوراثة

قوانين  -االنقسام الخلوي

 -التركيب الوراثي–مندل 

السيادة  -المظهر الخارجي

البيئة  -وتعبيرات الجين

 مسائل الوراثة –والوراثة 

 

1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

2 
نشأة تربية -مربي الحيوان تربية الحيوان

جمعيات  –السالالت النقية 

 السالالت

1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

3 
مبادئ اإلحصاء 

زمة في تربية الال

 الحيوان

مقاييس -مقاييس التمركز

 –التشتت أواإلنحراف 
1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 
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تحليل  –مقاييس التالزم 

إختبارات المعنوية –التباين   

 تكرار الجين 4

التلقيح  –مفهوم تكرار الجين 

قاعدة هاردي  –العشوائي 

 واينبرغ

1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

5 
التباين الظاهري 

 لمتعددةواسبابه ا

البيئة  –وراثة الصفات الكمية 

المعنى  –التباين  –والوراثة 

 –اإلحصائي لتعبيرات الجين 

تقسيم التباين الى تجمعي 

متوسط أثر الجين –وسيادي   

1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

العوامل المؤثرة  6

 على تكرار الجين

 –الصدفة  –الهجرة  –الطفرة 

التوازن بين  –االنتخاب 

لطفرةاالنتخاب وا  

1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

7 
قياس درجة  –القرابة تعريف  العالقة بين األقارب

 –التربية الداخلية  –القرابة 

جدول التغاير  –معامل القرابة 

 الوراثي

1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

اختبار نصف  8

 الفصل الدراسي

اختبارنصف الفصل+ مقدمة 

 عن طرق التربية
1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

تربية طرق ال 9

 المختلفة

 –التربية الداخلية واثرها 

التربية الداخلية والتباين 

 الوراثي

1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

تابع التربية  10

 الداخلية

 –استعماالت التربية الداخلية 

 –مضار التربية الداخلية 

 التربية الطرزية

1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

التربية الخارجية  11

 وقوة الهجين

قوة  –جية التربية الخار

 –خلط السالالت  –الهجين 

تخطيط  –التزاوج المظهري 

 استراتيجيات الخلط

 1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

12 
بعض المعالم 

الوراثية للعشيرة 

 وطرق تقديرها

المعامل  –المكافئ الوراثي 

اإلرتباط الوراثي  –التكراري 

استخدام تحليل التباين في  –

 تقدير المعالم الوراثية

1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

 االنتخاب 13

 –الفارق االنتخابي  –تعريف 

العالقة بين الفارق االنتخابي 

التنبؤ  –وشدة االنتخاب 

بواسطة اإلباء والمكافئ 

 الوراثي والفارق االنتخابي

1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 
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 االنتخاب 14

العوامل التي  –طرق االنتخاب 

 –تزيد كفاءة االنتخاب 

األسس النظرية ألدلة 

اإلنتخاب للصفات  –إلنتخاب ا

 المرتبطة باإلنتاج

1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 

  28 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

                                        العملي:الجانب  ثانيا:
 تكتب تجارب )مواضيع( العملي

عدد  التجارب العملية الرقم
 األسابيع

الساعات 
 مخرجات التعلم الفعلية

 1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 المبادئ األساسية في علم الوراثة 1.

 2w 4 a1,a2,b1,c1,c2 تربية الحيوان والتباين الظاهري 2.

مبادئ اإلحصاء الالزمة في تربية  3.

 الحيوان
2w 4 a1,a2,b1,c1,c2 

 2w 4 a1,a2,b1,c1,c2 تكرار الجين والعوامل التي تؤثر عليه 4.

 2w 4 a1,a2,b1,c1,c2 العالقة بين األقارب 5.

 1w 2 a1,a2,b1,c1,c2 خلط السالالت وقوة الهجين 6.

 2w 4 a1,a2,b1,c1,c2 المعالم الوراثية  7.

 2w 4 a1,a2,b1,c1,c2 االنتخاب الوراثي  8.

  28 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

VI. :استراتيجية التدريس 
 محاضرات نظرية -
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 الحوار والنقاش -
 ني العصف الذه -
 التعلم التعاوني ومجموعات العمل -
 التكاليف البحثية والمشاريع -

VII.  التكليفات:األنشطة و 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف /النشاط  الرقم

اعداد نشاط بحثي عن احد المواضيع المتعلقة  1 
 استاذ المادة. هبالمقرر حسب ما يحدد

a1,a2,a3,b1, 
c1,c2,d2 

W6  5 

رير حول الزيارات العملية )مزارع انتاج تقا 2
 الحيواني(

a1,a2,a3,b1, 
c1,c2,d2 

W4,10 5 

 

VIII. يم التعلم:يتق 

 الدرجة  األسبوع يميأنشطة التق الرقم

نسبة الدرجة 
إلى درجة  

التقويم 
  النهائي

 المخرجات التي يحققها

  االنشطة والتكاليف 1
W6,10  

10 10% a1,a2,b1,c1,c2,d2 

 صف الفصلناختبار  2
 نظري 

W8  
10 10% a1,a2,b1,c1,c2 

 صف الفصلناختبار  3
 عملي

W10 
10 10% a1,a2,b1,c1,c2 
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 الفصل نهايةاختبار  4
 عملي

W15  
20 20% a1,a2,b1,c2 

 W16  50 50% a1,a2,b1,c1,c2 اختبار نهاية الفصل 5
  %100 100 16 االجمالي  

 

IX. تعلم:لمصادر ا 
 اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(. )اسم المؤلف، سنة النشر،

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة
 مصر. –)تربية الحيوان( مكتبة االنجلو  2001د.صالح جالل و د.حسن كرم الطبعة السادسة  -
 –)كتاب مترجم( مطابع جامعة الموصل  ةتربية وتحسين حيوانات المزرع1981د. نجيب توفيق غزال   -

 العراق.
 مراجع المساعدةال
. مبادئ علم الوراثة )كتاب مترجم( الدون ج جاردنر. الدار 1999ممدوح أبو المحاسن  .1

 العربية 
 للتوزيع مصر

 
 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

1- http://www.vetice.net 

2-http://www.scribd.com/doc/171503442/Veterinary-Professional-Ethics-

TS 

3-http://www.iep.utm.edu/category/value/ethics/ 

 
 
 

X. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

http://www.vetice.net/
http://www.scribd.com/doc/171503442/Veterinary-Professional-Ethics-TS
http://www.scribd.com/doc/171503442/Veterinary-Professional-Ethics-TS
http://www.iep.utm.edu/category/value/ethics/
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 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  .1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
ويحرم الطالب من دخول االختبار  ،للقسم ةبليقدم أستاذ المقرر تقرير بحضور وغياب الط -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25في حال تجاوز الغياب 
  : الحضور المتأخر   .2

حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل بللطالب  يسمح - 
 االلتزاموعند عدم ، ريا من أستاذ المقر هعن ثالث مرات يحذر شفيادة إذا تأخر ز ، و الدراسي
 المحاضرة. دخول يمنع من

  ضوابط االمتحان:  .3
  .( دقيقة من بدء االختبار20دخول االختبار النهائي إذا تأخر مقدار )بال يسمح للطالب -
  إذا تغيب الطالب عن االختبار النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االختبار في الكلية.-

 التعيينات والمشاريع:  .4
ضوابط و  ويحدد مواعيد تسليمها ،في بداية الفصل والمهام  دد أستاذ المقرر نوع التعييناتيح-

 وتسليمها.ها تنفيذ
 يحرم من درجة المحددموعد ال عنتسليم التكليفات تنفيذ المهام و إذا تأخر الطالب في -

 التكليف الذي تأخر في تسليمه. المهمة أو
  الغش:  .5

الئحة شؤون  عليه لغش في االختبار النصفي أو النهائي تطبقفي حال ثبوت قيام الطالب با-
 الطالب.

يحرم من الدرجة  المهامفي التكليفات و بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب -
 .مهام أو التكاليف المخصصة لل

  االنتحال:  .6



 
 الجمهورية اليمنية          

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جامعة صنعاء            

 كلية الطب البيطري          

 

 

                                                                                           

      

        عميد مركز التطوير    عميد الكلية                    الجودة    ب العميد لشئوننائ          الموصف            

 رئيس الجامعة

 الجودة د. عبدالرؤف الشوكاني           وضمان   د. عبدالرقيب الشامي             د. عبدالرقيب الشامي

         أ.د. هدى العماد                                                                                                            

       أ.د. القاسم محمد عباس  
 12  

 
 

ألداء االختبار نيابة عنه تطبق الالئحة  طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية -
 .خاصة بذلكال

 سياسات أخرى:  .7
 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ...الخ

 
تربية الحيوانخطة مقرر   

  
I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم محفوظ علي أحمد الحرد/أ.د أسبوعيا( /3)  الساعات المكتبية

الخمي
 س

األربعا
 ء

الثالث
 اء

االثني
 – 06420646مارذ السبت األحد ن

777315077 

المكان 
ورقم 
 الهاتف

صباحا8 
 مساء   2-

صباحا8
-2 

 مساء  

صباحا8
-2 

 مساء  

صباحا8
-2 

 مساء  

صباحا8
-2 

 مساء  

drmahfoudh@yahoo.co
-m

drmahfoudhali@gmail.c
om 

البريد 
اإللكترو

 ني
 

II. ومات عامة عن المقرر:معل 
 تربية الحيوان  اسم المقرر:  .1

 AP221  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3
 الساعات

 المجموع
 تدريب عملي سمنار نظري 

mailto:drmahfoudh@yahoo.com-drmahfoudhali@gmail.com
mailto:drmahfoudh@yahoo.com-drmahfoudhali@gmail.com
mailto:drmahfoudh@yahoo.com-drmahfoudhali@gmail.com
mailto:drmahfoudh@yahoo.com-drmahfoudhali@gmail.com
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2 - 1 - 3 
 المستوى الثاني/ الفصل االول المستوى والفصل الدراسي:  .4

المتطلبات السابقة لدراسة   .5
 :(المقرر)إن وجدت

FR115 

المتطلبات المصاحبة لدراسة   .6
 (:المقرر)إن وجدت

 اليوجد

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها   .7
 تدريس المقرر:

 الطب البيطري  في بكالوريوس  

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 مبنى كلية الطب البيطري  مكان تدريس المقرر:   .9

III. المقرر الدراسي:  وصف 
رر على إيجازًا ألهم محتويات وموضوعات المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من يحتوي وصف هذا المق 

الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة ويجب الربط بينها 
 وبين وصف البرنامج.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 كون الطالب قادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ي
1a  . يظهر فهما سليما لمفاهيم أسس علم اإلحصاء وعلم الوراثة ودورهما كأساس تطور علم

 تربية وتحسين الحيوان. 
2a . يوضح أهمية التنوع الوراثي للسالالت بحسب الرقعة الجغرافية وأساليب المحافظة عليه

 والتداخل بين البيئة والوراثة.
b1. بانتخاب أفضل الحيوانات المتميزة بأدائها. جالت وتفسيرها وبالتالي التنبؤيحلل الس 
b2 ..يميز بين الصفات الكمية والصفات النوعية ودور كل منها وأيضا التباين الظاهري وأهميته 
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c1 ..يطبق التقنيات المتقدمة في الهندسة الوراثية المستخدمة في برامج التربية والتحسين 
c2 نين االحتماالت وتكرارات الجين ومسائل القرابة والتربية الداخلية والخارجية في التحسين قوا. يستخدم

 الوراثي للحيوانات.
d1 يدير محطات البحث العلمي التطبيقي في المحطات الزراعية ومراكز البحوث المتعلقة .

 بتحسين الحيوان.
 

  
V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري 

الساعات  األسبوع واضيع التفصيليةالم وحدات المقرر الرقم
 الفعلية

1 
مراجعة المعلومات 

األساسية التي درسها 

الطالب في مقرر اساسيات 

 الوراثة

قوانين مندل  -االنقسام الخلوي

المظهر  -التركيب الوراثي–

السيادة وتعبيرات  -الخارجي

مسائل  –البيئة والوراثة  -الجين

 الوراثة

 

W1 2 

2 
نشأة تربية -ي الحيوانمرب تربية الحيوان

جمعيات  –السالالت النقية 

 السالالت

W2 2 

مبادئ اإلحصاء الالزمة  3

 في تربية الحيوان

مقاييس -مقاييس التمركز

مقاييس  –التشتت أواإلنحراف 

 –تحليل التباين  –التالزم 

 إختبارات المعنوية

W3 2 

  تكرار الجين 4

التلقيح  –مفهوم تكرار الجين 

اعدة هاردي ق –العشوائي 

 واينبرغ

W4 2 

5 
التباين الظاهري واسبابه 

 المتعددة

البيئة  –وراثة الصفات الكمية 

المعنى  –التباين  –والوراثة 

 –اإلحصائي لتعبيرات الجين 

تقسيم التباين الى تجمعي 

متوسط أثر الجين –وسيادي   

W5 2 
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العوامل المؤثرة على  6

 تكرار الجين

 – الصدفة –الهجرة  –الطفرة 

التوازن بين  –االنتخاب 

 االنتخاب والطفرة

W6 2 

7 
قياس درجة  –القرابة تعريف  العالقة بين األقارب    

 –التربية الداخلية  –القرابة 

جدول التغاير  –معامل القرابة 

  الوراثي

W7 2 

 W8 2  اختبار نصف الفصل 8

اختبار نصف الفصل  9

 الدراسي + محاضرة

 اخليةمقدمة في التربية الد
W9 2 

 طرق التربية المختلفة 10

 –التربية الداخلية واثرها 

التربية الداخلية والتباين 

 الوراثي 

W10 2 

 تابع التربية الداخلية 11

 –استعماالت التربية الداخلية 

التربية  –مضار التربية الداخلية 

 الطرزية

W11 2 

التربية الخارجية وقوة  12

 الهجين

قوة الهجين  –التربية الخارجية 

التزاوج  –خلط السالالت  –

تخطيط  –المظهري 

 استراتيجيات الخلط

W12 2 

13 
بعض المعالم الوراثية 

 للعشيرة وطرق تقديرها 

المعامل  –المكافئ الوراثي 

 –االرتباط الوراثي  –التكراري 

استخدام تحليل التباين في تقدير 

 المعالم الوراثية

W13 2 

 االنتخاب 14

 –فارق االنتخابي ال –تعريف 

العالقة بين الفارق االنتخابي 

التنبؤ  –وشدة االنتخاب 

بواسطة اإلباء والمكافئ 

 الوراثي والفارق االنتخابي

W14 2 

 االنتخاب 15

العوامل التي  –طرق االنتخاب 

األسس  –تزيد كفاءة االنتخاب 

 –النظرية ألدلة االنتخاب 

االنتخاب للصفات المرتبطة 

 باإلنتاج

W 15  2 

 W16 2  اختبار نهاية الفصل 16

 32 16 عدد األسابيع والساعات
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 الجانب العملي:                                            
 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

الساعات  عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم
 الفعلية

اثةالمبادئ األساسية في علم الور   .1  W1 2 

 W2,3 4 تربية الحيوان والتباين الظاهري  .2

 W4,5 4 مبادئ اإلحصاء الالزمة في تربية الحيوان  .3

 W6,7 4 تكرار الجين والعوامل التي تؤثر عليه  .4

 W8 2 اختبار نصف الفصل  .5

 W9,10 4 العالقة بين األقارب  .6

 W11 2 خلط السالالت وقوة الهجين  .7

 W12,13 4 المعالم الوراثية  .8

 W14,15 4 االنتخاب الوراثي  .9

 W16 2 اختبار نهاية الفصل .10

 32 16 إجمالي األسابيع والساعات
 
 

VI. التدريس اتاستراتيجي 



 
 الجمهورية اليمنية          

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جامعة صنعاء            

 كلية الطب البيطري          

 

 

                                                                                           

      

        عميد مركز التطوير    عميد الكلية                    الجودة    ب العميد لشئوننائ          الموصف            

 رئيس الجامعة

 الجودة د. عبدالرؤف الشوكاني           وضمان   د. عبدالرقيب الشامي             د. عبدالرقيب الشامي

         أ.د. هدى العماد                                                                                                            

       أ.د. القاسم محمد عباس  
 17  

 
 

 محاضرات نظرية -
 الحوار والنقاش -
 العصف الذهني  -
 التعلم التعاوني ومجموعات العمل -
 التكاليف البحثية والمشاريع -

 
VII. األنشطة والتكليفات: 
  الدرجة  األسبوع التكليف /النشاط لرقما

اعداد نشاط بحثي عن احد المواضيع المتعلقة  1
 استاذ المادة. هبالمقرر حسب ما يحدد

6w  5 

 4,10w 5 تقارير حول الزيارات العملية )مزارع انتاج الحيواني( 2

 
VIII. يم التعلم:يتق 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد 

التقويم/ اليوم 
 والتاريخ

 رجةالد

 الوزن النسبي 
)نسبة الدرجة إلى 

درجة  التقويم 
 النهائي(

 W6,10  10 10%  االنشطة والتكاليف  .1
 W8  10 10% نظري  صف الفصلناختبار   .2
 W10 10 10% عملي صف الفصلناختبار  .3
 W15  20 20% عملي الفصل نهايةاختبار  .4
 W16  50 50% اختبار نهاية الفصل .5
 100 100 16 المجموع 
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IX. :مصادر التعلم 
 المراجع الرئيسة: .1

 مصر. –)تربية الحيوان( مكتبة االنجلو  2001د.صالح جالل و د.حسن كرم الطبعة السادسة  -
)كتاب مترجم( مطابع جامعة  ةتربية وتحسين حيوانات المزرع1981د. نجيب توفيق غزال  

 العراق. –الموصل 
  

 المراجع المساعدة: .2
 – . مبادئ علم الوراثة )كتاب مترجم( الدون ج جاردنر. الدار العربية1999ممدوح أبو المحاسن  -

  مصر للتوزيع

 مواد إلكترونية وإنترنت:    .3
1- http://www.vetice.net 

2-http://www.scribd.com/doc/171503442/Veterinary-Professional-Ethics-TS 

3-http://www.iep.utm.edu/category/value/ethics/ 

 
 

X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 
 ضور الفعاليات التعليمية:سياسة ح  .1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
ويحرم الطالب من دخول  ،للقسم ةبليقدم أستاذ المقرر تقرير بحضور وغياب الط -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25االختبار في حال تجاوز الغياب 
  : الحضور المتأخر   .2

حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل بللطالب  سمحي - 
 االلتزاموعند عدم ، يا من أستاذ المقررهعن ثالث مرات يحذر شفيادة إذا تأخر ز ، و الدراسي
 المحاضرة. دخول يمنع من

  ضوابط االمتحان:  .3

http://www.vetice.net/
http://www.scribd.com/doc/171503442/Veterinary-Professional-Ethics-TS
http://www.iep.utm.edu/category/value/ethics/


 
 الجمهورية اليمنية          
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  .يقة من بدء االختبار( دق20دخول االختبار النهائي إذا تأخر مقدار )بال يسمح للطالب -
  إذا تغيب الطالب عن االختبار النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االختبار في الكلية.-

 التعيينات والمشاريع:  .4
 ويحدد مواعيد تسليمها ،في بداية الفصل والمهام  يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات-
 وتسليمها.ها ضوابط تنفيذو 
 يحرم من درجة المحددموعد ال عنتسليم التكليفات يذ المهام و تنفإذا تأخر الطالب في -

 التكليف الذي تأخر في تسليمه. المهمة أو
  الغش:  .5

الئحة  عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االختبار النصفي أو النهائي تطبق-
 شؤون الطالب.

يحرم من الدرجة  المهامفي التكليفات و بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب -
 .مهام أو التكاليف المخصصة لل

  االنتحال:  .6
ألداء االختبار نيابة عنه تطبق الالئحة  طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية -

 .الخاصة بذلك
 سياسات أخرى:  .7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ...الخ
 

 
 


