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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوف
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 االنتاج احليواين كرز / امل القسم العلمي .2

 اعالف وعالئق او املهيناسم الربنامج األزادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقكررات /أخكرى
 فصلي

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العكربية املعتمد بكرنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  املؤثكرات اخلارجية األخكرى .7

 2016 – 8 – 10 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األزادميي .9

 يبحث يف مصادر غذاء احليوان -1
 يشتمل على دراسة انواع اغذية احليوان وحتليلها الكيمياوي  -2
 معكرفة زيفية استثمار املواد العلفية لغكر ض توفري الغذاء املالئم للحيوان -3
 ق اعداد العالئق وحسب نوع احليوان التعكريف بطكر  -4
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 املطلوبة وطكرائق التعليم والتعلم والتقييم خمكرجات الربنامج  .10

  االهداف املعكرفية  -أ
     غذاء احليوان ان يتعكرف الطالب على مفهوم    -1أ
 االعالف املتوفكرة صادر ملالطالب  يتعكرضان    -2أ
 ف هتيئة االعالتعكريف الطالب على طكرق    -3أ

 
 
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

  صادر غذاء احليوانتعكريف الطالب مب – 1ب 
  فهم زيفية الوصول اىل افضل استثمار لالعالفقدرة الطالب على  – 2ب 
       هتيئة افضل العالئقالطلبة من متكني   - 3ب 

 
 طكرائق التعليم والتعلم

 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 عكرض النماذج -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
 وضع مناهج تدريس مشابه لبيئة العمل -5
 طكريقة التعلم الذايت  -6
 تدريب الطلبة خلربات حتازي الواقع -7
 

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3
 االمتحانات اليومية -4
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 قيمية .الوجدانية وال األهداف -ج
مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -1ج

 وفهم مىت وماذا وزيف جيب ان يفككر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
 املالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 ومي االعداد والتق -4ج 
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج

 طكرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين -1
لعمل اهم التقانات احلديثة مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -2

 . االدارة والتنظيميكتسب مهارة  العالئق حىت
وهي مصطلح يكرم  العلى مستويات التفكري  Critical Thinking اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -3

 واليت يهدف اىل طكرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب .
 

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3
 االمتحانات اليومية -4

 

 املنقولة )املهارات األخكرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية ة و املهارات العام -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 ي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة.حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علم -3د
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4د

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -1
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 طكريقة احملاضكرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
 يف العكراق  لعمل العالئق يات املستخدمةاخكر التقنالكرحالت العلمية ملتابعة  -5
 طكريقة التعلم الذايت -6

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقكرر أو املساق رم  املقكرر أو املساق املكرحلة الدراسية 
 لي عم    نظكري      

 3 2 اعالف وعالئق  افرتاضي TS402 الثالثة 
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -2
 جيه وحتفي  اآلخكرين .القيادة : القدرة على تو  -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخكرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . -5
 املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخكرى وتقديكر الثقافات االخكرى . -6
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 املعهد(لتحاق بالكلية أو األنظمة املتعلقة باال ع)وضمعيار القبول  .13

 مكرز ي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 املكتبة املكرز ية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري
 ةيالمعرفاألهداف 

 يةالمهاراتاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 ميةوالقي

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 (الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 الثالثة 
TS402 افرتاضي 

اعالف 
 وعالئق

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 وصف المقرر موذجن

 

 وصف المقرر

 

 

  راعةزلية ال املؤسسة التعليمية .1

 االنتاج احليواين / املكرز  القسم العلمي  .2

 افرتاضي TS402/  اعالف وعالئق اسم / رم  املقكرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2016 – 8 – 10 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقكرر .8

     غذاء احليوان مفهوم  ان يتعكرف الطالب على -1ا
 االعالف املتوفكرة صادر ملالطالب  يتعكرضان    -2أ
 تعكريف الطالب على طكرق هتيئة االعالف    -3أ

 
 

 
 

يوفكر وصف املقكرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقكرر وخمكرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛املتاحة. والبد من الكربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم زان قد حقق االستفادة القصوى من فكرص 
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 وطكرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقكررخمكرج .10
 األهداف املعكرفية  -أ
  

     غذاء احليوان ان يتعكرف الطالب على مفهوم    -1أ
 االغذية اخلاصة باحليوان الطالب مصادر ا عكرضيتان    -2أ
 هتيئة العالئق تعكريف الطالب على طكرق    -3أ

 
  اخلاصة باملقكرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 

  االعالف وتكرزيبها الكيمياوي تعكريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
  االعالف قدرة الطالب على تقييم  – 2ب 
      ق تكوين العالئالطلبة من متكني   - 3ب 

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 حفظ النماذج -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
 يف العكراق تكربية االمساك الكرحالت العلمية ملتابعة مشاريع  -5

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3
 وميةاالمتحانات الي -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -1ج
 وفهم مىت وماذا وزيف جيب ان يفككر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
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 املالحظة واالدراك -2ج
 ليل والتفسريالتح -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
  العكراق تكربية احليوان يفمشاريع الكرحالت العلمية ملتابعة  -5
 ذايتطكريقة التعلم ال -6

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3
 االمتحانات اليومية -4

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخكرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 ح وثقة يف الكالم (التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضو  -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 .(حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د
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 بنية املقكرر .11

 خمكرجات التعلم املطلوبة الساعات بوعاألس
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طكريقة التقييم طكريقة التعليم

 2 األول
ان يتعكرف الطالب على 

  انواع االعالف 
 اعالف وعالئق

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 الثاين
 لىان يتعكرف الطالب ع
 اعالف وعالئق االعالف اخلشنة

موذج الشكرح وعكرض الن
 اإلمتحان و احملاضكرة

ان يتعكرف الطالب على  2 الثالث
  انواع احلبوب 

الشكرح وعكرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 الكرابع
ان يتعكرف الطالب على 

 االعالف املكرز ة 
 اعالف وعالئق

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 اخلامس
ان يتعكرف الطالب على  

 اعالف وعالئق ذية التكميليةالتغ
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 السادس
ان يتعكرف الطالب على 

 اعالف وعالئق  االعالف اخلضكراء 
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة

ان يتعكرف الطالب على  2 السابع
 االضافات الغذائية 

الشكرح وعكرض النموذج  اعالف وعالئق
 ةو احملاضكر 

 اإلمتحان

 2 الثامن
ان يتعكرف الطالب على 
 طكرق خلط العالئق 

 اعالف وعالئق
الشكرح وعكرض النموذج 

 و احملاضكرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
ان يتعكرف الطالب على 

 لط العالئق خطكرق 

 اعالف وعالئق
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة

ان يتعكرف الطالب على  2 العاشكر
 لط العالئق خطكرق 

الشكرح وعكرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

ان يتعكرف الطالب على  2 احلادي عشكر
 طكرق خلط العالئق

الشكرح وعكرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 الثاين عشكر
ان يتعكرف الطالب على 

 طكرق حلط العالئق 

 اعالف وعالئق
الشكرح وعكرض النموذج 

 و احملاضكرة
 اإلمتحان

 2 الثالث عشكر
ان يتعكرف الطالب على 

 طكرق حلط العالئق 

 اعالف وعالئق
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة
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 2 الكرابع عشكر
ان يتعكرف الطالب على 
 اعالف وعالئق  طكرق تصنيع االعالف 

الشكرح وعكرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضكرة

ان يتعكرف الطالب على  2 اخلامس عشكر
 عالف طكرق تصنيع اال

الشكرح وعكرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضكرة

 اإلمتحان
 

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب املقكررة املطلوبة1

وزارة التعليم  1990امحد احلاج طه تأليف د. تغذية احليوان  -1
 املوصل جامعة  –العايل والبحث العلمي 

وزارة  1990علي العطار د.   تأليف غذاء وتغذية احليوان  -2
 البصكرة  جامعة  –لتعليم العايل والبحث العلمي ا

 

  )املصادر(ـ املكراجع الكرئيسية 2

               ـ الكتب واملكراجع اليت يوصى هبا  ا
 اجملالت العلمية االزادميية العكراقية ( اجملالت العلمية , التقاريكر ,.... ) 


