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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 االنتاج احليواينقسم  ملركز/ ا القسم العلمي .2

 تكنولوجيا منتجات دواجن 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 األخرىاملؤثرات  .7

 2016 – 7 – 31 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9
املبادئ العامة لالنتاج  والرتكيب الكيميائي والقيمة الغذائية و اخلزن والتسويق لبيض املائدة وحلوم تدريس وتدريب الطلبة على 

 الدواجن
 
 
 
 
 

 ملطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييما خمرجات الربنامج  .10



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف املعرفية  -أ
      منتجات الدواجن وامهية ان يتعرف الطالب على مفهوم   -1أ
 انتاج بيض املائدة والرتكيب الكيميائي والقيمة الغذائية و اخلزن والتسويق له على الطالب يتعرفان    -2أ
 الدواجن والرتكيب الكيميائي والقيمة الغذائية و اخلزن والتسويق لهانتاج حلوم  على الطالب يتعرفان    -3أ

 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 
  قياسات نوعية بيض املائدةالطالب تعلم  – 1ب 
  عمليات حتضري حلوم الدواجناجراء الطالب على  تعلم– 2ب 
  لذبيةة الدواجنوحساب الصايف والتشايفقطعيات الاجراء  تعلم الطالب- 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 عرض االفالم -2
  املختربالدروس العملية يف  -3
 السؤال واجلواب -4
 

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

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

 املالحظة واالدراك -2ج
 التةليل والتفسري -3ج
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 ملتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.املنقولة )املهارات األخرى 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
 (ينةحتليل التةقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة مع -3د

 بنية الربنامج .11

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

 3 2 تكنولوجيا منتجات دواجن    الثالثة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 فاعلية ونشاط .العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة ب -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
 . (التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق -5
 . (ملهارات العاملية ) الطالب قادر على التةدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرىا -6

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

 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14
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 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 زية املكتبة املرك -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
 ةيالمعرفداف األه

 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

 افرتاضي   الثالثة
تكنولوجيا 

ات منتج
 دواجن

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

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 االنتاج احليواينقسم  / املركز القسم العلمي  .2

  تكنولوجيا منتجات الدواجن اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2016 – 7 – 31 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

املبادئ العامة لالنتاج  والرتكيب الكيميائي والقيمة الغذائية و اخلزن والتسويق لبيض املائدة وحلوم تدريس وتدريب الطلبة على 
 الدواجن

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ط بينها وبني وصف الربنامج.املتاحة. والبد من الربالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .10
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  األهداف املعرفية  -أ
      منتجات الدواجن وامهية ان يتعرف الطالب على مفهوم   -1أ
 انتاج بيض املائدة والرتكيب الكيميائي والقيمة الغذائية و اخلزن والتسويق له على الطالب يتعرفان    -2أ
 له انتاج حلوم الدواجن والرتكيب الكيميائي والقيمة الغذائية و اخلزن والتسويق على الطالب يتعرفان    -3أ

  اخلاصة باملقرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 
  قياسات نوعية بيض املائدة على اجراء الطالبقدرة  – 1ب 
  اجراء عمليات حتضري حلوم الدواجنالطالب على  قدرة – 2ب 
    اجراء القطعيات وحساب الصايف والتشايف لذبيةة الدواجن قدرة الطالب – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 ح والتوضيح الشر  -1
 عرض االفالم -2
  املختربالدروس العملية يف  -3
 السؤال واجلواب -4

 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
 التةليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 ت العملية االختبارا -2
 التقارير والدراسات -3
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 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 .(حتليل التةقيق ) 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 األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 املوضوع
 ليمطريقة التع

طريقة 
 التقييم

 أمهية منتجات الدواجن 2 األول
تكنولوجيا 

  منتجات الدواجن
والتوضيح والسؤال الشرح 

 اإلمتةان واجلواب وعرض االفالم

 واقع انتاج الدواجن يف 2 الثاين
 العراق

تكنولوجيا 
 منتجات الدواجن

الشرح والتوضيح والسؤال 
 واجلواب وعرض االفالم

 اإلمتةان

وين البيضةتك 2 الثالث تكنولوجيا  
 منتجات الدواجن

الشرح والتوضيح والسؤال 
 واجلواب وعرض االفالم

 اإلمتةان

 2 الرابع
تكنولوجيا  قياسات جودة البيض

 منتجات الدواجن
الشرح والتوضيح والسؤال 
 واجلواب وعرض االفالم

 اإلمتةان

 2 اخلامس
يضالقيمة الغذائية للب تكنولوجيا  

 منتجات الدواجن
ح والتوضيح والسؤال الشر 

 اإلمتةان واجلواب وعرض االفالم

مجانتاج البيض املرب  2 السادس تكنولوجيا  
 منتجات الدواجن

الشرح والتوضيح والسؤال 
 واجلواب وعرض االفالم

 اإلمتةان

 2 السابع
تكنولوجيا  كيمياء البيض

 منتجات الدواجن
الشرح والتوضيح والسؤال 
 واجلواب وعرض االفالم

 ناإلمتةا

 2 الثامن
يضميكروبيولوجيا الب تكنولوجيا  

 منتجات الدواجن
الشرح وعرض النموذج و 

 اإلمتةان احملاضرة

 2 التاسع
قهخزن البيض وتسوي تكنولوجيا  

 منتجات الدواجن
الشرح والتوضيح والسؤال 
 اإلمتةان واجلواب وعرض االفالم

انواع الطيور الداجنة  2 العاشر
لةماملستخدمة النتاج ال  

تكنولوجيا 
 منتجات الدواجن

الشرح والتوضيح والسؤال 
 واجلواب وعرض االفالم

 اإلمتةان

 2 احلادي عشر
وم عمليات حتضري حل

 الدواجن
تكنولوجيا 

 منتجات الدواجن
الشرح والتوضيح والسؤال 
 واجلواب وعرض االفالم

 اإلمتةان

 2 الثاين عشر
 الرتكيب الكيميائي
 للةوم الدواجن

تكنولوجيا 
 ات الدواجنمنتج

الشرح والتوضيح والسؤال 
 اإلمتةان واجلواب وعرض االفالم

 2 الثالث عشر
تكنولوجيا  نوعية حلوم الدواجن

 منتجات الدواجن 
الشرح والتوضيح والسؤال 
 اإلمتةان واجلواب وعرض االفالم
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 خطة تطوير املقرر الدراسي -13
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير  العراقاىل خارج ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -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

 2 الرابع عشر
وم احلفاظ على نوعية حل

 الدواجن
تكنولوجيا 

 منتجات الدواجن
ضيح والسؤال الشرح والتو 

 اإلمتةان واجلواب وعرض االفالم

تكنولوجيا  مراجعة عامة 2 اخلامس عشر
 منتجات الدواجن

الشرح والتوضيح والسؤال 
 واجلواب وعرض االفالم

 اإلمتةان

 البنية التةتية -12

 ـ الكتب املقررة املطلوبة1

جيا . تكنولو  1989، محدي عبد العزيز و سعد عبد احلسني ناجي. الفياض  
 منتجات الدواجن . وزارة التعليم العايل والبةث العلمي ــــــ جامعة بغداد . 

  
. 2012ناجي، سعد عبد احلسني وناديه نايف عبداهلجو وغالب علوان القيسي . 

انتاج وتكنولوجيا حلوم الدواجن . الدار اجلامعية للطباعة والنشر والرتمجة ـــ جامعة 
 بغداد .

 

 )املصادر(سية ـ املراجع الرئي2

North, M.O. 1994. Commercial Chicken Production Manual 

. AVI Publishing Company. New York. 

 

Stadelman,W.J. and Cotterill,O.J. 1995. Egg Science and  

          Technology Food Products Press. United States of  

          America. 

 

 
ملراجع اليت يوصى ـ الكتب واا

اجملالت )                هبا  
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية

ب ـ املراجع االلكرتونية، مواقع 
 االنرتنيت ....
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 .واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت الزراعية  تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات -3
 . بناء مشاريع منوذجية لالنتاج احليواين يستطيع الطالب ان يطبق فية ما تعلمه نظريا -4
 

 


