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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 املؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / املركز القسم العلمي .2

  بيئة وسلوك احليوان 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  اخلارجية األخرى املؤثرات .7

 2016 – 8 – 10 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

تعريف الطالب مبفهوم البيئية وعالقتها باحليوان ودراسة السلوك الطبيعي للحيوان الذي حيقق له الراحة والرفاهية  -1
 واليت تنعكس باحملصلة أدائُه اإلنتاجي .

 اقسام علم البيئة وتعريفاهتا دراسة -2
 دراسة العوامل البيئية وتأثريها على احليوان واجلانب اإلداري للحقول -3
 دراسة سلوك احليوان يف خمتلف مراحل حياته -4
 دراسة السلوك الطبيعي للحيوان الذي حيقق له الراحة والرفاهية واليت تنعكس باحملصلة أدائُه اإلنتاجي -5
 ام واملاعز واجلمالالتعرف على سلوك األغن -6
 . التعرف على سلوك األبقار والطيور الداجنة -7
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 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .10

  االهداف املعرفية  -أ
      علم البيئة ان يتعرف الطالب على مفهوم    -1أ
  نلم البيئة وتداخالته يف تربية احليوااقسام عان يصنف الطالب    -2أ
  يتعرف الطالب على تأثري العوامل البيئية على احليوانان    -3أ
  مشاكل الرتبية من خالل توفري الظروف البيئية املالئمةن حيلل الطالب ا   -4أ
السلوك الطبيعي للحيوان الذي حيقق له الراحة والرفاهية واليت تنعكس باحملصلة أدائُه يفهم الطالب  ان   -5أ

 اإلنتاجي
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات هدافاأل –ب 

 بالعوامل البيئية وعالقتها باحليوانتعريف الطالب  – 1ب 
  لطالب على تشخيص السلوك غري الطبيعي للحيوانقدرة ا – 2ب 
      وفري الظروف البيئية املالئمة للحيوان للمحافظة على صحتهت  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 يقة احملاضرة طر  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  لوحات العرض -4
  الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

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

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -1
تأثري العوامل البيئية على احليوان مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -2

 . (اليت تنعكس إجيابياً للفردمما يرفع األرباح و دارة ألمهارة ايكتسب حبيث  والسلوك الطبيعي والصحي هلا
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
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 

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

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

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
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 اجملاميع الطالبية  -3
  طريقة السؤال واجلواب -4
  إن امكنالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

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

 بنية الربنامج .11

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

 3 2 بيئة وسلوك احليوان افرتاضي TS402 ثالثةال
     
     
     
     

 

 للتطور الشخصيالتخطيط  .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -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
 . (أثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاقالتفاوض واالقناع ) الطالب قادر على الت -5
 . (املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى -6

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

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 كرتوين للكلية واجلامعة املوقع االل -1
 دليل اجلامعة  -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

 ثالثةال
TS402 افرتاضي 

بيئة وسلوك 
 الحيوان

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

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / املركز القسم العلمي  .2

 افرتاضي TS402/   بيئة وسلوك احليوان اسم / رمز املقرر .3

 سبوعيا 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

تعريف الطالب مبفهوم البيئية وعالقتها باحليوان ودراسة السلوك الطبيعي للحيوان الذي حيقق له الراحة والرفاهية  -1
 جي .واليت تنعكس باحملصلة أدائُه اإلنتا

 دراسة اقسام علم البيئة وتعريفاهتا -2
 دراسة العوامل البيئية وتأثريها على احليوان واجلانب اإلداري للحقول -3
 دراسة سلوك احليوان يف خمتلف مراحل حياته -4
 دراسة السلوك الطبيعي للحيوان الذي حيقق له الراحة والرفاهية واليت تنعكس باحملصلة أدائُه اإلنتاجي -5
 سلوك األغنام واملاعز واجلمال التعرف على -6

عما إذا  يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً 
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 التعرف على سلوك األبقار والطيور الداجنة . -7

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .10
 االهداف املعرفية   -ب
      علم البيئة ان يتعرف الطالب على مفهوم    -1أ
  اقسام علم البيئة وتداخالته يف حياة احليوان ان يصنف الطالب    -2أ
  يتعرف الطالب على تأثري العوامل البيئية على احليوانان    -3أ
  مشاكل الرتبية من خالل توفري الظروف البيئية املالئمةن حيلل الطالب ا   -4أ
السلوك الطبيعي للحيوان الذي حيقق له الراحة والرفاهية واليت تنعكس باحملصلة أدائُه يفهم الطالب  ان   -5أ

 اإلنتاجي
 اف املهاراتية اخلاصة بالربنامج األهد –ب 

 بالعوامل البيئية وعالقتها باحليوانتعريف الطالب  – 1ب 
  لطالب على تشخيص السلوك غري الطبيعي للحيوانقدرة ا – 2ب 
      وفري الظروف البيئية املالئمة للحيوان للمحافظة على صحتهت  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 احملاضرة  طريقة -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة السؤال واجلواب -4
  الرحالت العلمية  -5

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

  ا هو ملموس                 مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مب -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
 الشرح والتوضيح  -1
 يقة احملاضرة طر  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  طريقة السؤال واجلواب -4
  علمية الرحالت ال -5
 طريقة التعلم الذايت -6

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

 طور الشخصي (.املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والت -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
 . (القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة االتصال الكتايب ) -4د

  



  
 10الصفحة 

 
  

 بنية املقرر .11

 خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول

  تعاريف علم البيئة
 وأقسامها

  قوانين توزيع
الحيوانات على 
 الكرة األرضية

بيئة وسلوك 
 احليوان

ح وعرض النموذج الشر 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثاين
  العوامل البيئية

وتأثيرها على 
 الحيوان

بيئة وسلوك 
 احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثالث
  مصادر الحرارة في

جسم الحيوان 
والعوامل المؤثرة 

 عليها

بيئة وسلوك 
 احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 حاناإلمت

 2 الرابع
  الحرارة والرطوبة

وتأثيرها على 
 الحيوان

بيئة وسلوك 
 احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 اخلامس
   بيئة وسلوك  التوازن الحراري

 احليوان
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
  الحمل واإلشعاع

 والتوصيل والتبخر 
بيئة وسلوك 

 ناحليوا
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع
  الجمال والبيئة

الصحراوية 
 والعجول والبيئة

بيئة وسلوك 
 احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثامن
  دور غدة تحت

 المهاد والنخامية  
بيئة وسلوك 

 احليوان
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
  التعرق وعوامل

 تنظيم حرارة الجسم
بيئة وسلوك 

 احليوان
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
  مفهوم سلوك

الحيوان وتأثيرهُ 
 على اإلنتاج 

بيئة وسلوك 
 احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 احلادي عشر
  سلوك الماشية قبل

الوالدة وأثنائها 
  وبعدها

بيئة وسلوك 
 احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثاين عشر
  سلوك تناول الغذاء

واالجترار وشرب 
 الماء

بيئة وسلوك 
 احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة
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 خطة تطوير املقرر الدراسي -13
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقى اقسامهم العلمية ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم عل  -1

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

 

 2 الثالث عشر
  ،سلوك الرضاعة

 سلوك الثيران 
بيئة وسلوك 

 احليوان
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان اضرةو احمل

 2 الرابع عشر
  سلوك األغنام

 والماعز 
بيئة وسلوك 

 احليوان
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 اخلامس عشر
  سلوك الطيور

 الداجنة
بيئة وسلوك 

 احليوان
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب املقررة املطلوبة1

لحيوان الزراعي        د. أكرم ذنون       بيئة ا -1
(1992) 

أساسيات علم البيئة الحيوانية   د. محمد النعمة  -2
 (2011ومحمد ماهر     )

 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(2
بيئة الحيوان الزراعي        د. أكرم ذنون        -1

(1992) 
 

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 
 الت العلمية   التقارير  ....  () اجمل
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