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 1الصفحة 

 
  

      

 يمي وصف البرنامج األكاد       

 

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

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / املركز علميالقسم ال .2

  إدارة ابقار احلليب 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  ثرات اخلارجية األخرىاملؤ  .7

 2016 – 8 – 10 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

 بالصيغة اليت ميكن فهمها يف العراق والعامل تعريف الطالب على إنتاج أبقار احلليب -1
 فهم املعوقات يف أدارة ابقار احلليب يف العراق وسبل النهوض باإلنتاج -2
 راسة صفات سالالت أبقار احلليب وانتشارهاد -3
 التعرف على التناسل يف ابقار احلليب احلمل والوالدة -4
 فهم تقنيات تربية ورعاية العجول حديثة الوالدة واليت يف مرحلة النمو -5
 فهم فسلجة افراز احلليب والعوامل املؤثرة على انتاج احلليب -6
 ازنة العليقة وطرق الرتبية والتحسني يف األبقار.التعرف على تغذية ابقار احلليب وكيفية مو  -7
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 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .10

  االهداف املعرفية  -أ
      إنتاج احلليب لألبقار يف العاملان يتعرف الطالب على مفهوم    -1أ
   سالالت األبقاران يصنف الطالب    -2أ
  على مراحل اإلنتاج يف األبقار يتعرف الطالبان    -3أ
  مشاكل الرتبية واملعوقات اليت تقلل اإلنتاج وسبل النهوض هبان حيلل الطالب ا   -4أ
 تكاليف أنشاء املشروع وما هي اإليرادات املتحصلة لرفع األرباحان يقيم الطالب    -5أ
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

  وتقانات تربية ورعاية األبقار والعجول هوم تعريف الطالب مبف – 1ب 
  تكوين العليقة لسد احتياجات البقرة ورفع اإلنتاجقدرة الطالب  – 2ب 
       من معرفة مقومات بناء احلظائر وسبل اإلدارة الصحيةالطلبة متكني   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 ية اجملاميع الطالب -3
  لعمليةالدروس ا -4
  الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

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

 املالحظة واالدراك -2ج
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 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج 

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -1
 ألنظمةاهم التقانات احلديثة مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم تفكري حسب قدرة الطالب اسرتاتيجية ال -2

 . مما يرفع األرباح واليت تنعكس إجيابياً للفرد( مهارة ادارة وتنظيميكتسب حبيث  وإدارة حقول ابقار احلليب
على مستويات التفكري وهي مصطلح يرمز ال Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

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

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 

 لتوظيف والتطور الشخصي(.املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية االتأهيلية املهارات العامة و  -د 
 

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

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  لدروس العمليةا -4
  إن امكنالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6
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 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 رير والدراساتالتقا -3

 بنية الربنامج .11

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

 3 2 إدارة ابقار احلليب افرتاضي TS402 الرابعة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط .العمل اجلماعي : العم -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -2
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 . (ل اىل اتفاقالتفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوص -5
 . (املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى -6

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14
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 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 ة دليل اجلامع -2
 املكتبة املركزية  -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 
 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 رتاضياف 

إدارة ابقار 
 الحليب

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

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / املركز القسم العلمي  .2

 افرتاضي TS402/   إدارة ابقار احلليب اسم / رمز املقرر .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 املقرر .8

 بالصيغة اليت ميكن فهمها يف العراق والعامل تعريف الطالب على إنتاج أبقار احلليب -1
 ر احلليب يف العراق وسبل النهوض باإلنتاجفهم املعوقات يف أدارة ابقا  -2
 دراسة صفات سالالت أبقار احلليب وانتشارها -3
 التعرف على التناسل يف ابقار احلليب احلمل والوالدة -4
 فهم تقنيات تربية ورعاية العجول حديثة الوالدة واليت يف مرحلة النمو -5
 بفهم فسلجة افراز احلليب والعوامل املؤثرة على انتاج احللي -6
 التعرف على تغذية ابقار احلليب وكيفية موازنة العليقة وطرق الرتبية والتحسني يف األبقار. -7

ملتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم ا
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .10
 االهداف املعرفية   -ب
      إنتاج احلليب لألبقار يف العاملان يتعرف الطالب على مفهوم    -1أ
  بقار سالالت األان يصنف الطالب    -2أ
  يتعرف الطالب على مراحل اإلنتاج يف األبقاران    -3أ
  مشاكل الرتبية واملعوقات اليت تقلل اإلنتاج وسبل النهوض هبان حيلل الطالب ا   -4أ
 تكاليف أنشاء املشروع وما هي اإليرادات املتحصلة لرفع األرباحان يقيم الطالب    -5أ
 نامج األهداف املهاراتية اخلاصة بالرب  –ب 

  وتقانات تربية ورعاية األبقار والعجول تعريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
  تكوين العليقة لسد احتياجات البقرة ورفع اإلنتاجقدرة الطالب  – 2ب 
       من معرفة مقومات بناء احلظائر وسبل اإلدارة الصحيةالطلبة متكني   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 قة احملاضرة طري -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 دروس العملية ال -4
  الرحالت العلمية  -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

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

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 احملاضرة  طريقة -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  لدروس العملية ا -4
 يف العراق  أبقار احلليبمشاريع علمية ملتابعة الرحالت ال -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

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

 خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
ليبأمهية تربية أبقار احل  

 
إدارة ابقار 

 احلليب
ج الشرح وعرض النموذ 

 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثاين
العوامل اليت أدت إىل 

اخنفاض أنتاج احلليب يف 
 العراق

إدارة ابقار 
 احلليب

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثالث
 تقييم أبقار احلليب

 
إدارة ابقار 

 احلليب
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الرابع
ليباحلالتناسل يف أبقار  إدارة ابقار  

 احلليب
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 اخلامس
إدارة ابقار  تربية العجالت ورعايتها

 احلليب
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
إدارة األبقار يف احملطات 

 الكبرية 
إدارة ابقار 

 احلليب
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 ناإلمتحا

 2 السابع
إدارة ابقار  فسلجة إفراز احلليب

 احلليب
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثامن
إدارة ابقار  االمتحان األول

 احلليب
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
إدارة ابقار  عملية تكوين احلليب

 احلليب
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اناإلمتح

 2 العاشر
السيطرة اهلرمونية على الغدة 

 اللبنية وإنتاج احلليب
إدارة ابقار 

 احلليب
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 احلادي عشر
االحتياجات الغذائية ألبقار 

 احلليب
إدارة ابقار 

 احلليب
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثاين عشر
 يف أبقار الرتبية والتحسني

 احلليب  
إدارة ابقار 

 احلليب
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

العوامل البيئية وأبقار  2 الثالث عشر
 اإلمتحانالشرح وعرض النموذج إدارة ابقار  احلليب
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 و احملاضرة احلليب

 2 الرابع عشر
العوامل املؤثرة على أنتاج 

 احلليب لألبقار
إدارة ابقار 

 احلليب
شرح وعرض النموذج ال

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 اخلامس عشر
إدارة ابقار  ثاينال متحانالا

 احلليب
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب املقررة املطلوبة1

طه, أحمد الحاج , أكرم ذنون يونس , راشد محمود  -1
    ار الكتبمديرية د -. ماشية الحليب 1984الراشد . 

للطباعة والنشر                                                
 العراق –جامعة الموصل 

. انتاج ماشية الحليب ,  1986عبد اللطيف , فؤاد .  -2
 العراق. -جامعة البصرة  -مطبعة جامعة البصرة 

عباس , محمد رياض , حسام عالء الدين , حامد عبد  -3
. ماشية  1990ب حنون . الواحد أحمد , عادل طال

أرباح( . )ترجمة( الجزء  -تطبيقات  -الحليب )أساسيات
 العراق . -وزارة التعليم العالي  -األول 

.أنتاج 2010القدسي,ناطق حميد و جيآل فكتور أيليا . -4
ماشية الحليب.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة 

 بغداد.

 )املصادر(ـ املراجع الرئيسية 2

.أنتاج 2010دسي,ناطق حميد و جيآل فكتور أيليا .الق -1
ماشية الحليب.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة 

 بغداد.
تقانات رعاية . القدسي ، ناطق محيد و حممد أمحد شويل  -2

 . 2015العجول . 

               ـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  ا
 ( . اجملالت العلمية ، التقارير ،...) 

الحكيم , مرتضى كمال , جالل إيليا القس وصباح عبد الرضا 
 . بايولوجيا انتاج اللبن . )ترجمة(1982العبيدي . 

كلية   -مديرية دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل . 
 العراق. -جامعة بغداد  -الزراعة 

 



  
 12الصفحة 

 
  

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي -13
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -1

  .القسم العلمي يف املهارات كاًل حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة 
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية . -2
 .تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت الزراعية  -3
 من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . األخرىامعات العراقية واجلامعات التعاون بني اجل -4
 

 

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية

 مواقع االنرتنيت ....ب ـ املراجع االلكرتونية، 
 Journal of Dairy Science 

 Journal of Animal Science 

 


