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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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 لتعليميةاملؤسسة ا .1

 االنتاج احليواىنقسم  / املركز القسم العلمي .2

  تربية وحتسني حيوان او املهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

 ري احتاد اجلامعات العربيةدليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معاي املعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  املؤثرات اخلارجية األخرى .7

                                    2016 – 8– 11 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

 حيوانات المزرعة.: تطبيق مبادئ الوراثة الكمية ووراثة العشائر في تحسين الصفات االنتاجية والتناسلية ل
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  االهداف املعرفية  -أ
      تقانات انظمة الريان يتعرف الطالب على مفهوم    -1أ
   ان يصنف الطالب مصادر املياه يف الطبيعة   -2أ
  احلديثة وتقانات الري القدميةالري تقانات ان يفصل الطالب بني    -3أ
 احملافظة على الرتبة من التلوث ان حيلل الطالب منظومة ادارة املياه و    -4أ
 ان يقيم الطالب كلفة صيانة مشاريع الري والبزل   -5أ
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

  تقانات انظمة الريتعريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
 منظومات الري احلديثة ومقارنتها مع االنظمة التقليدية قدرة الطالب على تقييم  – 2ب 
       نشاء املشاريع االروائيةالطلبة من حتليل كلف امتكني   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الرحالت العلمية ملتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

 ييمطرائق التق
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

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

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

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين -1
ديثة النظمة اهم التقانات احلمثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -2

 يكتسب مهارة ادارة وتنظيم حياته الشخصية .حبيث للمياه  الري
وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

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

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

 

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

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 Team workي ) العمل بثقة ضمن جمموعة العمل اجلماع -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

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

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

 بنية الربنامج .10

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

 3 2 تربية وحتسني حيوان  الثالثة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 ولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد.ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد اال -2
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . -5
 ى وتقدير الثقافات االخرى .املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخر  -6

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .13
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 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 املكتبة املركزية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5
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 رات المنهجمخطط مها
 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

جدانية األهداف الو 
 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

 الثالثة
تربية وحتسني  

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

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 االنتاج احليواينقسم  / املركز القسم العلمي  .2

 تربية وحتسني حيوان اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2016 – 8 – 11 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

 يف مصادر مياه الري وطرق التحكم هبا واستغالهلا وايصاهلا للحقول الزراعية الريتقانات انظمة يبحث علم  -1
 يشتمل على ختطيط وتصميم وتنفيذ منشآت الري -2
 ودراسة طرق اضافتها يف االنظمة احلديثة نقل وتوزيع مياه الري -3
 خدام التقنيات احلديثةباست حساب االحتياجات املائية للنبات من خالل دراسة عالقة املاء والرتبة واملناخ -4
باستخدام احدث التقنيات  دراسة املشاكل املتعلقة باضافة املياه كمشاكل التملح والبزل واستصالح الرتب -5

 احلديثة
 وفق الطرق احلديثة حساب كلفة صيانة مشاريع الري والبزل ضمن التكاليف االنتاجية -6

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛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
  األهداف املعرفية  -أ

      تقانات انظمة الريان يتعرف الطالب على مفهوم    -1أ
   ان يصنف الطالب مصادر املياه يف الطبيعة   -2أ
  احلديثة وتقانات الري القدميةالري تقانات ان يفصل الطالب بني    -3أ
 لوث ان حيلل الطالب منظومة ادارة املياه واحملافظة على الرتبة من الت   -4أ
 ان يقيم الطالب كلفة صيانة مشاريع الري والبزل   -5أ
  اخلاصة باملقرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 

  تقانات انظمة الريتعريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
 قدرة الطالب على تقييم منظومات الري احلديثة ومقارنتها مع االنظمة التقليدية  – 2ب 
       باستخدام التقانات احلديثة االنتاج متكني الطلبة من حتليل كلف  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الرحالت العلمية ملتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 لية االختبارات العم -2
 التقارير والدراسات -3
 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 وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ة واالدراكاملالحظ -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج
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 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
  الرحالت العلمية ملتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق -5
 طريقة التعلم الذايت -6

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

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 وثقة يف الكالم (التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح  -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 املقرر .11

 خمرجات التعلم املطلوبة الساعات عاألسبو 
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول

مقدمة في تربية وتحسين 
الحيوانات الزراعية وتكوين 

أهداف مربي  -السالالت
مراجعة –الحيوانات الزراعية 

التباين والصفات الكمية 
–والنوعية  والصفات الحرجة 

والتربية التربية الداخلية 
 الخارجية

تربية وحتسني 
 حيوان

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثاين

القواعد األساسية في تربية 
معامل القرابة ومعامل -الحيوان

 –التربية الداخلية وقوة الهجين 
 –مفهوم االستبعاد واالستبدال 

 المعالم الوراثية

تربية وحتسني 
 حيوان 

 الشرح وعرض النموذج
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثالث
ومفهوم  –وراثة الصفات الكمية 
مفهوم  -التضريب والتدريج
 مدى الجيل

تربية وحتسني 
 حيوان 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

بدال  2 الرابع متوسط أثر الجين وا 
 الجين

تربية وحتسني 
 حيوان 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 مساخلا
تقدير المعالم الوراثية )المكافئ 

االرتباط الوراثي  -الوراثي
المعامل  –والمظهري 
 التغاير -التكراري(

تربية وحتسني 
 حيوان 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 السادس
( وقيم BVتقدير القيم التربوية )
( BLUPأفضل تنبؤ خطي )

 والقابلية اإلنتاجية الحقيقة

وحتسني تربية 
 حيوان 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 السابع
 -مفهوم االنتخاب وأنواعه
 –االنتخاب ألكثر من صفة 

 األدلة االنتخابية

تربية وحتسني 
 حيوان 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثامن
العوامل التي تزيد من كفاءة 

تأثير تباين القطيع  –االنتخاب 
شدة االنتخاب في مقدار و 

 العائد الوراثي

تربية وحتسني 
 حيوان 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 التصحيح للعوامل الوراثية 2 التاسع
تربية وحتسني 

 حيوان 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

التحسين الوراثي في وجود  2 العاشر
 تداخل بين البيئة والوراثة

 اإلمتحانالشرح وعرض النموذج وحتسني تربية 
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 ير املقرر الدراسيخطة تطو  -13

وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -1
تربية وحتسني حيوان ، تربية املهارات كاًل حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي )

  .وحتسني دواجن ، فسلجة حيوان ، تغذية حيوان (
 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

 و احملاضرة حيوان 

قدرة التوافق العامة    2 احلادي عشر
 والخاصة

تربية وحتسني 
 حيوان 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثاين عشر
استعماالت القيم التربوية 

 -في خطط التحسين
 جانب تطبيقي

تربية وحتسني 
 حيوان 

نموذج الشرح وعرض ال
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثالث عشر
مكونات خطط التحسين 
الوراثي على المستوى 

 القومي

تربية وحتسني 
 حيوان 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

النماذج الرياضية الثابتة  2 الرابع عشر
 أمثلة تطبيقية -والعشوائية

تربية وحتسني 
 حيوان 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان ضرةو احملا

 2 اخلامس عشر
حجم العينة المناسب في 

 –البحوث العلمية 
 مصطلحات

تربية وحتسني 
 حيوان 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 البنية التحتية -12
 تربية وحتسني حيوان دكتور توفيق جنيب غزال -1 ـ الكتب املقررة املطلوبة1

 ية حيوان دكتور صالح جالل و دكتور حسن كرمترب -1 )املصادر(ـ املراجع الرئيسية 2

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

 Library Genesis ب ـ املراجع االلكرتونية، مواقع االنرتنيت ....
Animal sciences 
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