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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / ادلركز القسم العلمي .2

  اعالف وعالئق او ادلهينربنامج األكادميي اسم ال .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

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

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ادلؤثرات اخلارجية األخرى .7

 1111 – 01 – 01 تاريخ إعداد الوصف .8

 أىداف الربنامج األكادميي .9

 احليواينان يتعرف الطالب على اىم ادلواد الغذائية الصاحلة لالستهالك  -0
 التعرف على االعالف اخلشنة وادلركزة واالضافات العلفية ادلستخدمة يف تغذية اجملًتات  -1
 ة واالضافات العلفية على طرق تصنيع االعالف ادلركزة واخلشنالتعرف  -2
   تكوين العالئق  -3

 
 
 

 ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .11
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  االىداف ادلعرفية  - أ
      االعالف والعالئقان يتعرف الطالب على مفهوم    -0أ
 نوعية االعالف اخلشنة وادلركزةيتعرف الطالب على ان    -1أ
 ى االضافات العلفية ادلستخدمة يف عالئق احليواناتعلالطالب  يتعرف ان    -2أ
  تغذية احليوانات من خمتلف العالئق يتعلم الطالب كيفيةان    -3أ
 كيفية خلط العالئق وهتيئتها وفق الشروط القياسية   يتعلم الطالبان    -4أ
 خلاصة بالربنامج ا يةادلهارات األىداف –ب 

  والعالئقاالعالف تعريف الطالب مبفهوم  – 0ب 
 التمييز بني انواع االعالفقدرة الطالب على  – 1ب 
       تكوين العالئق تعريف الطلبة بكيفية  - 2ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 لالدروس العملية يف احلق -3
 يف العراق  الدواجنالرحالت العلمية دلتابعة مشاريع  -4
 ريقة التعلم الذايت ط -5
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2
 الوجدانية والقيمية . األىداف -ج

مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -0ج
 جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .وفهم مىت وماذا وكيف 

 ادلالحظة واالدراك -1ج
 التحليل والتفسري -2ج
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 االعداد والتقومي  -3ج 
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذىين -0
تكوين الطرق احلديثة يف اىم الطالب ان يتعلم  مثال ) اذا استطاعاسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -1

 .(يكتسب مهارة ادارة وتنظيم حياتو الشخصية حبيث  العالئق
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -2

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

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2

 

 ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 

 يف الكالم (التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة  -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -1د
 .( حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -2د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -3د

 طرائق التعليم والتعلم
 رح والتوضيح الش -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -3
 يف العراق  اخر التقنيات ادلستخدمة للريالرحالت العلمية دلتابعة  -4
 طريقة التعلم الذايت -5

 طرائق التقييم   
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 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2

 مجبنية الربنا .11

 الساعات ادلعتمدة           اسم ادلقرر أو ادلساق رمز ادلقرر أو ادلساق ادلرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 2 1 اعالف وعالئق  الثالثة 
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -0
 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد. ادارة الوقت : -1
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز اآلخرين . -2
 االستقاللية بالعمل . -3
 . ( التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق -4
 . (ادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرىادلهارات العادلية ) الطالب ق -5

 
 ادلعهد(األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي

 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .14
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 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -0
 دليل اجلامعة  -1
 ادلكتبة ادلركزية  -2
 اصة بالقسم اىم الكتب وادلصادر اخل -3
 االنًتنت  -4
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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 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةاتالمهار األهداف 

 برنامجالخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 الثالثة 
 

اعالف 
 وعالئق

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

                   



 

 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / ادلركز القسم العلمي  .2

   اعالف وعالئق اسم / رمز ادلقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 21 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1111 – 01 – 01 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7
 أىداف ادلقرر .8

 ان يتعرف الطالب على اىم ادلواد الغذائية الصاحلة لالستهالك احليواين-0
 التعرف على االعالف اخلشنة وادلركزة واالضافات العلفية ادلستخدمة يف تغذية اجملًتات -1
 التعرف على طرق تصنيع االعالف ادلركزة واخلشنة واالضافات العلفية -2
 تكوين العالئق   -3

يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا  
 ؛ج.ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات ادلقررخمرج .01
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 االىداف ادلعرفية   - أ
 ان يتعرف الطالب على مفهوم االعالف والعالئق        -0أ
 ان يتعرف الطالب على نوعية االعالف اخلشنة وادلركزة   -1أ
 ان يتعرف  الطالب على االضافات العلفية ادلستخدمة يف عالئق احليوانات   -2أ
 طالب كيفية تغذية احليوانات من خمتلف العالئق ان يتعلم ال   -3أ
 ان يتعلم الطالب كيفية خلط العالئق وهتيئتها وفق الشروط القياسية   -4أ
  اخلاصة بادلقرر. يةادلهاراتاألىداف   -ب 

  صحة ادلنتجات احليوانيةتعريف الطالب مبفهوم  – 0ب 
 ىا ادلنتجات الصحية من غري قدرة الطالب على تقييم  – 1ب 
       تعريف الطلبة بكيفية تدريج البيض حسب الوزن واحلجم واللون وتسويقو باالسواق اىل ادلستهلكني  - 2ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -3
 زل يف العراق الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والب -4

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -0ج
 يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول . وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان

 ادلالحظة واالدراك -1ج
 التحليل والتفسري -2ج
 االعداد والتقومي  -3ج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 ول الزراعية الدروس العملية يف احلق -3
 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -4
 طريقة التعلم الذايت -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2

 شخصي (.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ال -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -1د
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -2د
 . (ة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابةاالتصال الكتايب ) القدر  -3د
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 بنية ادلقرر .00

 خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع

 1 األول
مقدمة عن االعالف 

 اعالف وعالئق والعالئق
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق واد العلفية انواع ادل 1 الثاين
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 صفات ادلواد العلفية 1 الثالث
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 تصنيع االعالف 1 الرابع
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

شرح وعرض النموذج ال اعالف وعالئق السايلج 1 اخلامس
 و احملاضرة

 اإلمتحان

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق الدريس 1 السادس
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 نظريات تناول الغذاء 1 السابع
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 1 الثامن
العوامل ادلؤثرة على 
 ىضم ادلواد العلفية 

وعرض النموذج  الشرح اعالف وعالئق
 اإلمتحان و احملاضرة

معامالت حتسني ادلواد  1 التاسع
 العلفية 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضرة

 اإلمتحان

استخدام مركبات  1 العاشر
 النًتوجينية غري الربوتينية 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 احلادي عشر
ؤثرة على العوامل ادل

 استهالك االعالف 
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 تكوين العالئق 1 الثاين عشر
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

 اإلمتحانالشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق ادلخلفات الزراعية  1 الثالث عشر



 

  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 و احملاضرة

 ادلخلفات الزراعية  1 الرابع عشر
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

 ادلخلفات الزراعية  1 اخلامس عشر
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

 البنية التحتية -01

 ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة0
اساسيات تغذية احليوان  د. علي عبد الكرمي العطار   -0

  جامعة البصرة  0873-
 شبكة ادلعلومات الدولية االنًتنت -1

 ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(1
اساسيات تغذية احليوان  د. علي عبد  -0   -0

 جامعة البصرة   0873-الكرمي العطار  
 شبكة ادلعلومات الدولية االنًتنت -1

                  ـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا 
 اجملالت العلمية االكادميية العراقية مية , التقارير ,....  () اجملالت العل

 Library Genesis ب ـ ادلراجع االلكًتونية, مواقع االنًتنيت ....

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -02
وخاصة يف الدول ادلتقدمة  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -0

 ادلهارات كالً حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي لتطوير 
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . -1
تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت  -2

 زراعية .ال
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات االىلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -3
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ى الجامعة  : ديال   
 الكلية/ المعهد:  كلية الزراعة    
 القسم العلمي    : قسم االنتاج الحيواني    
  2018 – 10 – 10تاريخ ملء الملف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم المعاون العلمي : د.نزار سليمان علي                                اسم رئيس القسم :  د. عمار طالب ذياب             
                                                       2018 – 10 – 10التاريخ  :                                  2018 – 10– 10التاريخ   :      
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي: ا. محمد نديم الحسيني     
                        2018 - 10 – 10التاريخ :     
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 التوقيع    
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مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -0ج

 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
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 التحليل والتفسري -2ج
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 مخطط مهارات المنهج
 للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 األهداف المعرفية
األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

المهارات العامة 
والتأهيلية المنقولة) 
المهارات األخرى 

ظيف المتعلقة بقابلية التو 
 والتطور الشخصي(

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 الثالثة 
 

اعالف 
 وعالئق

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

                   



 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .9

 اإلنتاج احليواينقسم  القسم العلمي  / ادلركز .11
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 اسبوعي حلضور ادلتاحةأشكال ا .12

 فصلي الفصل / السنة .13

 ساعة 21 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 1107 – 01 – 01 تاريخ إعداد ىذا الوصف .15
 أىداف ادلقرر .16

 ان يتعرف الطالب على اىم ادلواد الغذائية الصاحلة لالستهالك احليواين-0
 ادلستخدمة يف تغذية اجملًتات  التعرف على االعالف اخلشنة وادلركزة واالضافات العلفية-1
 التعرف على طرق تصنيع االعالف ادلركزة واخلشنة واالضافات العلفية -2
 تكوين العالئق   -3

م ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا  يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعل
 ؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.

 خمرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .01
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 االىداف ادلعرفية   - أ
 ان يتعرف الطالب على مفهوم االعالف والعالئق        -0أ
 ف الطالب على نوعية االعالف اخلشنة وادلركزةان يتعر    -1أ
 ان يتعرف  الطالب على االضافات العلفية ادلستخدمة يف عالئق احليوانات   -2أ
 ان يتعلم الطالب كيفية تغذية احليوانات من خمتلف العالئق    -3أ
 ان يتعلم الطالب كيفية خلط العالئق وهتيئتها وفق الشروط القياسية   -4أ
 ىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر. األ  -ب 

  صحة ادلنتجات احليوانيةتعريف الطالب مبفهوم  – 0ب 
 ادلنتجات الصحية من غريىا قدرة الطالب على تقييم  – 1ب 
       تعريف الطلبة بكيفية تدريج البيض حسب الوزن واحلجم واللون وتسويقو باالسواق اىل ادلستهلكني  - 2ب 
 

 لتعلمطرائق التعليم وا
 الشرح والتوضيح  -5
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -7
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -8

 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -01
 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -4
 التقارير والدراسات -5
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -0ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -1ج
 التحليل والتفسري -2ج
 االعداد والتقومي  -3ج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -6
 طريقة احملاضرة  -7
 اجملاميع الطالبية  -8

 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -01
 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -00
 طريقة التعلم الذايت -01

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -3
 االختبارات العملية  -4
 التقارير والدراسات -5

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0د
 (Team work العمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة -1د
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -2د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -3د
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 بنية ادلقرر .02

 خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 طريقة التقييم ريقة التعليمط أو ادلوضوع

 1 األول
مقدمة عن االعالف 

 اعالف وعالئق والعالئق
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق انواع ادلواد العلفية  1 الثاين
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 صفات ادلواد العلفية 1 الثالث
وذج الشرح وعرض النم اعالف وعالئق

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 تصنيع االعالف 1 الرابع
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق السايلج 1 اخلامس
 و احملاضرة

 اإلمتحان

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق الدريس 1 السادس
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 تناول الغذاءنظريات  1 السابع
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 1 الثامن
العوامل ادلؤثرة على 
 ىضم ادلواد العلفية 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 اإلمتحان و احملاضرة

معامالت حتسني ادلواد  1 التاسع
 العلفية 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضرة

 اناإلمتح

استخدام مركبات  1 العاشر
 النًتوجينية غري الربوتينية 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 احلادي عشر
العوامل ادلؤثرة على 
 استهالك االعالف 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 تكوين العالئق 1 الثاين عشر
ح وعرض النموذج الشر  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

 اإلمتحانالشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق ادلخلفات الزراعية  1 الثالث عشر
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 و احملاضرة

 ادلخلفات الزراعية  1 الرابع عشر
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

 ادلخلفات الزراعية  1 اخلامس عشر
وعرض النموذج  الشرح اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

 البنية التحتية -01

 ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة0
اساسيات تغذية احليوان  د. علي عبد الكرمي العطار   -2

  جامعة البصرة  0873-
 شبكة ادلعلومات الدولية االنًتنت -3

 ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(1
اساسيات تغذية احليوان  د. علي عبد  -0   -1

 جامعة البصرة   0873-كرمي العطار  ال
 شبكة ادلعلومات الدولية االنًتنت -1

                  ـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا 
 اجملالت العلمية االكادميية العراقية ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  (

 Library Genesis ب ـ ادلراجع االلكًتونية, مواقع االنًتنيت ....

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -02
وخاصة يف الدول ادلتقدمة  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -4

 لتطوير ادلهارات كالً حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي 
 يفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية .التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ا -5
تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت  -6

 الزراعية .
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات االىلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -7
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  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 مصادقة السيد العميد                                                                                                          

  ا.د. نادر فليح علي المبارك                                                                                           

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .29

 يوايناإلنتاج احلقسم  القسم العلمي / ادلركز .31
اسم الربنامج األكادميي او  .31

 ادلهين
 اعالف وعالئق 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .32
 النظام الدراسي : .33

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية برنامج االعتماد ادلعتمد .34

 تدريب صيفي –ة زيارات ميداني ادلؤثرات اخلارجية األخرى .35

 1108 – 01 – 01 تاريخ إعداد الوصف .36

 أىداف الربنامج األكادميي .37

 ان يتعرف الطالب على اىم ادلواد الغذائية الصاحلة لالستهالك احليواين -8
 التعرف على االعالف اخلشنة وادلركزة واالضافات العلفية ادلستخدمة يف تغذية اجملًتات  -01
 ادلركزة واخلشنة واالضافات العلفية التعرف على طرق تصنيع االعالف  -00
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 تكوين العالئق    -01
 
 
 

 خمرجات الربنامج ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .38

 االىداف ادلعرفية   - ت
      االعالف والعالئقان يتعرف الطالب على مفهوم    -0أ
 يتعرف الطالب على نوعية االعالف اخلشنة وادلركزةان    -1أ
 على االضافات العلفية ادلستخدمة يف عالئق احليواناتالطالب  عرف يتان    -2أ
  يتعلم الطالب كيفية تغذية احليوانات من خمتلف العالئقان    -3أ
 يتعلم الطالب كيفية خلط العالئق وهتيئتها وفق الشروط القياسية ان    -4أ
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 

  االعالف والعالئقفهوم تعريف الطالب مب – 0ب 
 التمييز بني انواع االعالفقدرة الطالب على  – 1ب 
       تعريف الطلبة بكيفية تكوين العالئق  - 2ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -02
 طريقة احملاضرة  -03
 اجملاميع الطالبية  -04
 لالدروس العملية يف احلق -05
 يف العراق  نالدواجالرحالت العلمية دلتابعة مشاريع  -06
 طريقة التعلم الذايت  -07
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -6
 االختبارات العملية  -7
 التقارير والدراسات -8
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 األىداف الوجدانية والقيمية . -ج
مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -0ج

 ىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .وفهم م
 ادلالحظة واالدراك -1ج
 التحليل والتفسري -2ج
 االعداد والتقومي  -3ج 

 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذىين -6
اىم الطرق احلديثة يف تكوين ل ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثا -7

 .(يكتسب مهارة ادارة وتنظيم حياتو الشخصية العالئق حبيث 
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -8

 ل اىل احلل ادلطلوب .واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصو 
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2

 

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 
 

 ار بوضوح وثقة يف الكالم (التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفك -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -1د
 .( حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -2د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -3د

 م والتعلمطرائق التعلي
 الشرح والتوضيح  -02
 طريقة احملاضرة  -03
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 اجملاميع الطالبية  -04
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -05
 يف العراق  اخر التقنيات ادلستخدمة للريالرحالت العلمية دلتابعة  -06
 طريقة التعلم الذايت -07
 طرائق التقييم   
 االختبارات النظرية  -6
 االختبارات العملية  -7
 تالتقارير والدراسا -8

 بنية الربنامج .39

 الساعات ادلعتمدة           اسم ادلقرر أو ادلساق رمز ادلقرر أو ادلساق ادلرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 2 1 اعالف وعالئق  الثالثة 
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .41

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -02
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد. -03
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز اآلخرين . -04
 االستقاللية بالعمل . -05
 . ( التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق -06
 . (ية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرىادلهارات العادل -07

 
 معيار القبول )وضع األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو ادلعهد( .41
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 مركزي

 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .42

 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -00
 دليل اجلامعة  -01
 ادلكتبة ادلركزية  -02
 ب وادلصادر اخلاصة بالقسم اىم الكت -03
 االنًتنت  -04
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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 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 األهداف المعرفية
األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

المهارات العامة 
والتأهيلية المنقولة) 
المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 والتطور الشخصي(

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 الثالثة 
 

اعالف 
 وعالئق

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

                   



 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .17

 اإلنتاج احليواينقسم  القسم العلمي  / ادلركز .18

   اعالف وعالئق اسم / رمز ادلقرر .19

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .21

 فصلي الفصل / السنة .21

 ساعة 21 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 1108 – 01 – 01 تاريخ إعداد ىذا الوصف .23
 ىداف ادلقررأ .24

 ان يتعرف الطالب على اىم ادلواد الغذائية الصاحلة لالستهالك احليواين-0
 التعرف على االعالف اخلشنة وادلركزة واالضافات العلفية ادلستخدمة يف تغذية اجملًتات -1
 التعرف على طرق تصنيع االعالف ادلركزة واخلشنة واالضافات العلفية -2
 تكوين العالئق   -3

يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا  
 ؛ني وصف الربنامج.كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وب

 خمرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .03
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 االىداف ادلعرفية   - أ
 ان يتعرف الطالب على مفهوم االعالف والعالئق        -0أ
 ان يتعرف الطالب على نوعية االعالف اخلشنة وادلركزة   -1أ
 ان يتعرف  الطالب على االضافات العلفية ادلستخدمة يف عالئق احليوانات   -2أ
 ان يتعلم الطالب كيفية تغذية احليوانات من خمتلف العالئق    -3أ
 ان يتعلم الطالب كيفية خلط العالئق وهتيئتها وفق الشروط القياسية   -4أ
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 

  صحة ادلنتجات احليوانيةتعريف الطالب مبفهوم  – 0ب 
 الصحية من غريىا  ادلنتجاتقدرة الطالب على تقييم  – 1ب 
       تعريف الطلبة بكيفية تدريج البيض حسب الوزن واحلجم واللون وتسويقو باالسواق اىل ادلستهلكني  - 2ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -00
 طريقة احملاضرة  -01
 اجملاميع الطالبية  -02
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -03
 اريع الري والبزل يف العراق الرحالت العلمية دلتابعة مش -04

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -6
 االختبارات العملية  -7
 التقارير والدراسات -8
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -0ج
 ذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .وفهم مىت وما

 ادلالحظة واالدراك -1ج
 التحليل والتفسري -2ج
 االعداد والتقومي  -3ج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -02
 طريقة احملاضرة  -03
 اجملاميع الطالبية  -04
 لعملية يف احلقول الزراعية الدروس ا -05
 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -06
 طريقة التعلم الذايت -07

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -6
 االختبارات العملية  -7
 التقارير والدراسات -8

 ظيف والتطور الشخصي (.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التو  -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -1د
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -2د
 . (لكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابةاالتصال ا -3د
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 بنية ادلقرر .04

 خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع

 1 األول
مقدمة عن االعالف 

 اعالف وعالئق والعالئق
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق انواع ادلواد العلفية  1 ينالثا
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 صفات ادلواد العلفية 1 الثالث
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 تصنيع االعالف 1 الرابع
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

الشرح وعرض النموذج  عالف وعالئقا السايلج 1 اخلامس
 و احملاضرة

 اإلمتحان

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق الدريس 1 السادس
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 نظريات تناول الغذاء 1 السابع
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 1 الثامن
العوامل ادلؤثرة على 
 ىضم ادلواد العلفية 

الشرح وعرض النموذج  ف وعالئقاعال
 اإلمتحان و احملاضرة

معامالت حتسني ادلواد  1 التاسع
 العلفية 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضرة

 اإلمتحان

استخدام مركبات  1 العاشر
 النًتوجينية غري الربوتينية 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 احلادي عشر
العوامل ادلؤثرة على 
 استهالك االعالف 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 تكوين العالئق 1 الثاين عشر
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

 اإلمتحانالشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق ادلخلفات الزراعية  1 الثالث عشر
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 و احملاضرة

 ادلخلفات الزراعية  1 الرابع عشر
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

 ادلخلفات الزراعية  1 اخلامس عشر
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

 البنية التحتية -01

 ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة0
رمي العطار  اساسيات تغذية احليوان  د. علي عبد الك -4

  جامعة البصرة  0873-
 شبكة ادلعلومات الدولية االنًتنت -5

 ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(1
اساسيات تغذية احليوان  د. علي عبد  -0   -2

 جامعة البصرة   0873-الكرمي العطار  
 شبكة ادلعلومات الدولية االنًتنت -1

                  ـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا 
 اجملالت العلمية االكادميية العراقية ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  (

 Library Genesis ب ـ ادلراجع االلكًتونية, مواقع االنًتنيت ....

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -02
تقدمة وخاصة يف الدول ادل اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -8

 لتطوير ادلهارات كالً حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي 
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . -01
يف اجملاالت تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو العلم  -00

 الزراعية .
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات االىلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -01
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 لجامعة  : ديالى ا   
 الكلية/ المعهد:  كلية الزراعة    
 القسم العلمي    : قسم االنتاج الحيواني    
  2020 – 10 – 10تاريخ ملء الملف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                    باسم رحيم بدرذياب                       اسم المعاون العلمي : د.اسم رئيس القسم :  د. عمار طالب    
                                                       2020 – 10 – 10التاريخ  :                                  2020 – 10– 10التاريخ   :      
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي: ا. محمد نديم الحسيني     
                        2020 - 10 – 10التاريخ :     
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 التوقيع    
 
 

                                                                                         
 مصادقة السيد العميد                                                                                                          

  حسن هادي مصطفى .د. .ما                                                                                           

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .43

 اإلنتاج احليواينقسم  القسم العلمي / ادلركز .44
اسم الربنامج األكادميي او  .45

 ادلهين
 اعالف وعالئق 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .46
 النظام الدراسي : .47

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية برنامج االعتماد ادلعتمد .48

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ادلؤثرات اخلارجية األخرى .49

 1111 – 01 – 01 تاريخ إعداد الوصف .51

 أىداف الربنامج األكادميي .51

 هالك احليواينان يتعرف الطالب على اىم ادلواد الغذائية الصاحلة لالست -02
 التعرف على االعالف اخلشنة وادلركزة واالضافات العلفية ادلستخدمة يف تغذية اجملًتات  -03
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 التعرف على طرق تصنيع االعالف ادلركزة واخلشنة واالضافات العلفية  -04
 تكوين العالئق    -05

 
 
 

 خمرجات الربنامج ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .52

 فية  االىداف ادلعر  - ث
      االعالف والعالئقان يتعرف الطالب على مفهوم    -0أ
 يتعرف الطالب على نوعية االعالف اخلشنة وادلركزةان    -1أ
 على االضافات العلفية ادلستخدمة يف عالئق احليواناتالطالب  يتعرف ان    -2أ
  يتعلم الطالب كيفية تغذية احليوانات من خمتلف العالئقان    -3أ
 يتعلم الطالب كيفية خلط العالئق وهتيئتها وفق الشروط القياسية ان    -4أ
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 

  االعالف والعالئقتعريف الطالب مبفهوم  – 0ب 
 التمييز بني انواع االعالفقدرة الطالب على  – 1ب 
       تعريف الطلبة بكيفية تكوين العالئق  - 2ب 

 
 تعليم والتعلمطرائق ال

 الشرح والتوضيح  -08
 طريقة احملاضرة  -11
 اجملاميع الطالبية  -10
 لالدروس العملية يف احلق -11
 يف العراق  الدواجنالرحالت العلمية دلتابعة مشاريع  -12
 طريقة التعلم الذايت  -13
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -01
 االختبارات العملية  -00
 التقارير والدراسات -01
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 ية والقيمية .األىداف الوجدان -ج
مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -0ج

 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
 ادلالحظة واالدراك -1ج
 التحليل والتفسري -2ج
 والتقومي  االعداد -3ج 

 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذىين -01
اىم الطرق احلديثة يف اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم  -00

 .(يكتسب مهارة ادارة وتنظيم حياتو الشخصية تكوين العالئق حبيث 
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات  Critical Thinkingري الناقد يف التعلم اسًتاتيجية التفك -01

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

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2

 

 التأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.ادلهارات العامة و  -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -1د
 .( لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينةحتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي  -2د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -3د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -08
 طريقة احملاضرة  -11
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 اجملاميع الطالبية  -10
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -11
 يف العراق  نيات ادلستخدمة للرياخر التقالرحالت العلمية دلتابعة  -12
 طريقة التعلم الذايت -13
 طرائق التقييم   
 االختبارات النظرية  -01
 االختبارات العملية  -00
 التقارير والدراسات -01

 بنية الربنامج .53

 الساعات ادلعتمدة           اسم ادلقرر أو ادلساق رمز ادلقرر أو ادلساق ادلرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 2 1 اعالف وعالئق  الثالثة 
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .54

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -08
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد. -11
 . القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز اآلخرين -10
 االستقاللية بالعمل . -11
 . ( التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق -12
 . (ادلهارات العادلية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى -13

 
 أو ادلعهد(معيار القبول )وضع األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية  .55
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 مركزي

 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .56

 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -05
 دليل اجلامعة  -06
 ادلكتبة ادلركزية  -07
 اىم الكتب وادلصادر اخلاصة بالقسم  -08
 االنًتنت  -11
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 مخطط مهارات المنهج
 الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 األهداف المعرفية
األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

المهارات العامة 
والتأهيلية المنقولة) 
المهارات األخرى 

لية التوظيف المتعلقة بقاب
 والتطور الشخصي(

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 الثالثة 
 

اعالف 
 وعالئق

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .25

 اإلنتاج احليواينقسم  القسم العلمي  / ادلركز .26

   اعالف وعالئق اسم / رمز ادلقرر .27

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .28

 فصلي الفصل / السنة .29

 ساعة 21 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .31

 1111 – 01 – 01 تاريخ إعداد ىذا الوصف .31
 أىداف ادلقرر .32

 ان يتعرف الطالب على اىم ادلواد الغذائية الصاحلة لالستهالك احليواين-0
 العلفية ادلستخدمة يف تغذية اجملًتات  التعرف على االعالف اخلشنة وادلركزة واالضافات-1
 التعرف على طرق تصنيع االعالف ادلركزة واخلشنة واالضافات العلفية -2
 تكوين العالئق   -3

ات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا  يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وخمرج
 ؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.

 خمرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .05
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 االىداف ادلعرفية   - أ
 ان يتعرف الطالب على مفهوم االعالف والعالئق        -0أ
 ان يتعرف الطالب على نوعية االعالف اخلشنة وادلركزة   -1أ
 ان يتعرف  الطالب على االضافات العلفية ادلستخدمة يف عالئق احليوانات   -2أ
 ان يتعلم الطالب كيفية تغذية احليوانات من خمتلف العالئق    -3أ
 ان يتعلم الطالب كيفية خلط العالئق وهتيئتها وفق الشروط القياسية   -4أ
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 

  صحة ادلنتجات احليوانيةتعريف الطالب مبفهوم  – 0ب 
 ادلنتجات الصحية من غريىا قدرة الطالب على تقييم  – 1ب 
       تعريف الطلبة بكيفية تدريج البيض حسب الوزن واحلجم واللون وتسويقو باالسواق اىل ادلستهلكني  - 2ب 
 

 تعليم والتعلمطرائق ال
 الشرح والتوضيح  -05
 طريقة احملاضرة  -06
 اجملاميع الطالبية  -07
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -08
 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -11

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -01
 االختبارات العملية  -00
 التقارير والدراسات -01
 يمية األىداف الوجدانية والق -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -0ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -1ج
 التحليل والتفسري -2ج
 مي االعداد والتقو  -3ج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -4ج

 طرائق التعليم والتعلم



 

  
 14الصفحة 

 
  

 

 الشرح والتوضيح  -08
 طريقة احملاضرة  -11
 اجملاميع الطالبية  -10
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -11
 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -12
 طريقة التعلم الذايت -13

 طرائق التقييم
 لنظرية االختبارات ا -01
 االختبارات العملية  -00
 التقارير والدراسات -01

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0د
 (Team workن رلموعة العمل اجلماعي ) العمل بثقة ضم -1د
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -2د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -3د
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 بنية ادلقرر .06

 خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 دلوضوعأو ا
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1 األول
مقدمة عن االعالف 

 اعالف وعالئق والعالئق
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق انواع ادلواد العلفية  1 الثاين
 و احملاضرة

 اإلمتحان

عرض النموذج الشرح و  اعالف وعالئق صفات ادلواد العلفية 1 الثالث
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 تصنيع االعالف 1 الرابع
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 السايلج 1 اخلامس
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق الدريس 1 السادس
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 نظريات تناول الغذاء 1 السابع
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 1 الثامن
العوامل ادلؤثرة على 
 ىضم ادلواد العلفية 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 اإلمتحان و احملاضرة

 1 التاسع
معامالت حتسني ادلواد 

 العلفية 
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان ةو احملاضر 

استخدام مركبات  1 العاشر
 النًتوجينية غري الربوتينية 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 احلادي عشر
العوامل ادلؤثرة على 
 استهالك االعالف 

الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 تكوين العالئق 1 الثاين عشر
الشرح وعرض النموذج  ئقاعالف وعال

 اإلمتحان و احملاضرة

 ادلخلفات الزراعية  1 الثالث عشر
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة
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 ادلخلفات الزراعية  1 الرابع عشر
الشرح وعرض النموذج  اعالف وعالئق

 اإلمتحان و احملاضرة

الشرح وعرض النموذج  ئقاعالف وعال ادلخلفات الزراعية  1 اخلامس عشر
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 البنية التحتية -01

 ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة0
اساسيات تغذية احليوان  د. علي عبد الكرمي العطار   -6

  جامعة البصرة  0873-
 شبكة ادلعلومات الدولية االنًتنت -7

 ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(1
ي عبد اساسيات تغذية احليوان  د. عل -0   -3

 جامعة البصرة   0873-الكرمي العطار  
 شبكة ادلعلومات الدولية االنًتنت -1

                  ـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا 
 اجملالت العلمية االكادميية العراقية ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  (

 Library Genesis ب ـ ادلراجع االلكًتونية, مواقع االنًتنيت ....

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -02
وخاصة يف الدول ادلتقدمة  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -02

 لتطوير ادلهارات كالً حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي 
 ن خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية .التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية م -03
تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت  -04

 الزراعية .
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات االىلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -05
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