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 1الصفحة 

 
  

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 ا.د. نادر فليح علي المبارك                                                                                               

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

وفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ي
 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 املركز/  القسم العلمي .2

 تربية وانتاج امساك او املهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية املعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ة األخرىاملؤثرات اخلارجي .7

 2016 – 8 – 10 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

 معرفة وفهم تربية االمساك وما يتعلق هبا من النواحي العملية والتطبيقية -1
 املتطلبات الرئيسية الحواض الرتبيةيشتمل على ختطيط وتصميم  -2
 مراض والتعامل م  تختلف احلاالت املرضية المساكمهارات عملية لتشخيص االمساك واال -3
 يف جمال الثروة السمكيةاملشكالت املستجدة  -4
 بلبيئة املائية املالئمة حلياة االمساك دراسة املشاكل املتعلقة  -5
 وفق الطرق احلديثة ضمن التكاليف االنتاجية تربية وانتاج االمساكحساب كلفة صيانة مشاري   -6
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 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مجتخرجات الربنا  .10

  االهداف املعرفية  -أ
     بية االمساك تران يتعرف الطالب على مفهوم    -1أ
 املالئمة لرتبية االمساكالطالب مصادر املياه  يتعرضان    -2أ
 تعريف الطالب على طرق تطوير تغذية االمساك   -3أ
 تصيب االمساك وطرق معاجلتها االمراض اليتتعريف الطالب على    -4أ
 تربية وانتاج االمساك ان يقيم الطالب كلفة صيانة مشاري     -5أ
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

  تربية وانتاج االمساكتعريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
 ليدية احلديثة ومقارنتها م  االنظمة التق الرتبية منظوماتقدرة الطالب على تقييم  – 2ب 
       االنتاجية لالمساكنشاء املشاري  الطلبة من حتليل كلف امتكني   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 عرض النماذج -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 وض  مناهج تدريس مشابه لبيئة العمل -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 ت حتاكي الواق تدريب الطلبة خلربا -7
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 االمتحانات اليومية -4
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -1ج

 ىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .وفهم م
 املالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج 
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين -1
اهم التقانات احلديثة النظمة ل ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مثااسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -2

 . االدارة والتنظيميكتسب مهارة حبيث  تربية االمساك
وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

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

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 االمتحانات اليومية -4

 

 املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية املهارات العامة و  -د 
 

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

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
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 طريقة احملاضرة  -2
 اجملامي  الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  اخر التقنيات املستخدمة للريالرحالت العلمية ملتابعة  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 ير والدراساتالتقار  -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 3 2 تربية وانتاج االمساك افرتاضي TS402 الثانية
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط .العمل اجلماعي : الع -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات م  القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -2
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 صل اىل اتفاق .التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتو  -5
 املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى . -6
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 املعهد(األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو   )وضمعيار القبول  .13

 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 املوق  االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
  دليل اجلامعة -2
 املكتبة املركزية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 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 
 والقيمية

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

 الرابعة
TS402  اضيافرت 

تربية وانتاج 
 االسماك

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 االنتاج احليواين / املركز القسم العلمي  .2

 افرتاضي TS402/   تربية وانتاج االمساك اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 ات الدراسية )الكلي(عدد الساع .6

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

 معرفة وفهم تربية االمساك وما يتعلق هبا من النواحي العملية والتطبيقية -1
 املتطلبات الرئيسية الحواض الرتبيةيشتمل على ختطيط وتصميم  -2
 تختلف احلاالت املرضية المساك مهارات عملية لتشخيص االمساك واالمراض والتعامل م  -3
 املشكالت املستجدة يف جمال الثروة السمكية -4
 بلبيئة املائية املالئمة حلياة االمساك دراسة املشاكل املتعلقة  -5
 وفق الطرق احلديثة ضمن التكاليف االنتاجية تربية وانتاج االمساكحساب كلفة صيانة مشاري   -6

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وتخرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم ى من فرص كان قد حقق االستفادة القصو 

 علم والتقييموطرائق التعليم والت ات املقررتخرج .10
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 األهداف املعرفية  -أ
  

     بية االمساك تران يتعرف الطالب على مفهوم    -1أ
 املالئمة لرتبية االمساكالطالب مصادر املياه  يتعرضان    -2أ
 تعريف الطالب على طرق تطوير تغذية االمساك   -3أ
 تعريف الطالب على االمراض اليت تصيب االمساك وطرق معاجلتها   -4أ
 تربية وانتاج االمساكان يقيم الطالب كلفة صيانة مشاري     -5أ
  اخلاصة باملقرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 

  تربية وانتاج االمساكتعريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
 احلديثة ومقارنتها م  االنظمة التقليدية  الرتبية منظوماتقدرة الطالب على تقييم  – 2ب 
       نشاء املشاري  االنتاجية لالمساكليل كلف االطلبة من حتمتكني   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 حفظ النماذج -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق تربية االمساك الرحالت العلمية ملتابعة مشاري   -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 عملية االختبارات ال -2
 التقارير والدراسات -3
 االمتحانات اليومية -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -1ج
 ل معقول .وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشك

 املالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج



  
 9الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملامي  الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  تربية االمساكمشاري  الرحالت العلمية ملتابعة  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 االمتحانات اليومية -4

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 فظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (التواصل الل -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 .(حتليل التحقيق ) مج  املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 . (وضوح يف الكتابةاالتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك ب -4د
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 بنية املقرر .11

 تخرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 
 أو املوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
ان يتعرف الطالب على 
 طرق استزراع االمساك 

تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثاين
الطالب عن ان يتعرف 

 انشاء احواض االمساك
تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

ان يتعرف الطالب على  2 الثالث
 تسميد احواض االمساك 

تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الراب 
ان يتعرف الطالب على 
التغذية االصطناعية 

 ك لالمسا

تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 اخلامس
ان يتعرف الطالب على  

 التغذية التكميلية
تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 السادس
ان يتعرف الطالب على 
 التكاثر الطبيعي لالمساك 

تربية وانتاج 
 االمساك

رض النموذج الشرح وع
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الساب 
ان يتعرف الطالب على 
التكاثر االصطناعي 

 لالمساك 

تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثامن
ان يتعرف الطالب على 
 ادارة احواض االمساك

تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 ناإلمتحا و احملاضرة

 2 التاس 
ان يتعرف الطالب على 
الوسائل الكفيلة لزيادة 

 االنتاج السمكي

تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 العاشر
ان يتعرف الطالب على 
جين االمساك وتنظيف 

 االحواض 

تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 ان يتعرف الطالب على  2 عشراحلادي 
العوامل البيئية املؤثرة 

تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان
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 على االمساك  

ان يتعرف الطالب على  2 الثاين عشر
 امراض االمساك

تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثالث عشر
الطالب على ان يتعرف 

 اعداء االمساك
تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الراب  عشر
ان يتعرف الطالب على 
تربية االمساك واالنظمة 

 املغلقة 

تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 اخلامس عشر
ان يتعرف الطالب على 

اك احواض االمس
 والصحة العامة

تربية وانتاج 
 االمساك

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب املقررة املطلوبة1

وزارة التعليم  1990جنم قمر الدهامتأليف د. تربية االمساك -1
 جامعة بغداد –العايل والبحث العلمي 

. حممد عادل سناء بشري و د اساسيات علم االمساك تأليف -2
  –وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  1990,عبد الرزاق 

 بغدادجامعة 
كلية   1991, هاشم عبد الرزاقتأليف د. مبادئ علم االمساك -3

 البصرةجامعة  –الزراعة 
 

  )املصادر(ـ املراج  الرئيسية 2

               ـ الكتب واملراج  اليت يوصى هبا  ا
 ( التقارير ,....  اجملالت العلمية ,) 

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية


