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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 االنتاج احليواينقسم  / ادلركز القسم العلمي .2

  انتاج اغنام وماعز او ادلهينامج األكادميي اسم الربن .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى

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

 فيتدريب صي –زيارات ميدانية  ادلؤثرات اخلارجية األخرى .7

 01/01/1111 تاريخ إعداد الوصف .8

 أىداف الربنامج األكادميي .9

 وتصنيفها امهية االغنام وادلاعز انتاج االغنام وادلاعز يفيبحث  -0
 طرق تربيتها وتكاثرىا وتغذيتها -1
 امناط انتاج اللحوم -2
 انتاج احلليب والصوف والشعر -3
 بعض العمليات احلقلية اخلاصة باالغنام وادلاعز -4

 
 
 
 
 

 ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم جات الربنامجسلر   .11
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  االىداف ادلعرفية  - أ
 امهية انتاج االغنام وادلاعزان يتعرف الطالب على    -0أ
   على انواع واصناف االغنام احمللية والعربية والعادليةالطالب  تعرفان ي   -1أ
  نام وادلاعزالتقنيات احلديثة يف تربية االغالطالب  تعرفان ي   -2أ
  على انواع منتجات االغنام وادلاعز واستخداماهتاالطالب  تعرفان ي   -3أ

 
 خلاصة بالربنامج ا يةادلهارات األىداف –ب 

  بطرق وانظمة والتقنيات احلديثة يف تربية االغنام وادلاعزتعريف الطالب  – 0ب 
 اعز والتمييز بينهامعرفة االنواع ادلختلفة لالغنام وادل قدرة الطالب على – 1ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 يوانية اخلاصة بالكليةدروس العملية يف احلقول احلال -3
  للحقول يف ادلنطقةالرحالت العلمية  -4
 طريقة التعلم الذايت  -5
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 ة االختبارات العملي -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
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 االدراكادلالحظة و  -1ج
 التحليل والتفسري -2ج
 االعداد والتقومي  -3ج 
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 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذىين -0
 اىم انواع االغنام وطرق تربيتهامثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -1

 . احلقول احليوانيةادارة  يف مهارةو  خربة يكتسبحبيث 
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -2

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

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 لتقارير والدراساتا -2

 

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

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

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
  يوانية للكليةاحلالدروس العملية يف احلقول  -3
  للحقول يف ادلنطقةالرحالت العلمية  -6
 طريقة التعلم الذايت -4
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 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2

 بنية الربنامج .11

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

 2 1 انتاج اغنام وماعز افًتاضي S&G الرابعة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 
 ادلعهد(ظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األن 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
 اىم الكتب وادلصادر اخلاصة بالقسم  -3
 االنًتنت  -4
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 مخطط مهارات المنهج
 رجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخ

 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
S&G افًتاضي 

انتاج اغنام 
 وماعز

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

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 االنتاج احليواينقسم  ركز/ ادل القسم العلمي  .2

 افًتاضي S&G/   انتاج اعنام وماعز اسم / رمز ادلقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 21 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

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

 وتصنيفها وادلاعز امهية االغنام انتاج االغنام وادلاعز يفيبحث  -0
 طرق تربيتها وتكاثرىا وتغذيتهامعرفة   -1
 التعرف على امناط انتاج اللحوم -2
 التعرف على انتاج احلليب والصوف والشعر -3
 عرض بعض العمليات احلقلية اخلاصة باالغنام وادلاعز -4

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

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات ادلقررسلرج .01
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  األىداف ادلعرفية  -أ
 امهية انتاج االغنام وادلاعزيتعرف الطالب على ان    -0أ
   تصنيف االغنام وادلاعز عربيا وعادلياالطالب  غرفان ي   -1أ
  على انواع االغنام وادلاعز زلليا وعربيا وعادلياالطالب  تعرفان ي   -2أ
 لالغنام وادلاعز يتعرف الطالب على ادلنتجات االساسيةان    -3أ
  اخلاصة بادلقرر. يةادلهاراتاألىداف   -ب 

  بامهية االغنام وادلاعز بالنسبة لالنسانتعريف الطالب  – 0ب 
  معرفة االنواع واالصناف اجليدة ذات الصفات ادلرغوبةقدرة الطالب على  – 1ب 
       التعرف على التقنيات احلديثة ادلستخدمة النتاج االغنام وادلاعزمتكني الطلبة من   - 2ب 

 والتعلم طرائق التعليم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
  يوانيةالدروس العملية يف احلقول احل -3
  للحقول احليوانية يف ادلنطقةالرحالت العلمية  -4

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

  رة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                 مها -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
 تيجية التفكري الناقد يف التعلماسًتا -4ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1



 

  
 11الصفحة 

 
  

 

 اجملاميع الطالبية  -2
  حليوانية للكليةالدروس العملية يف احلقول ا -3
  للحقول احليوانية يف ادلنطقةالرحالت العلمية  -4
 طريقة التعلم الذايت -5

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

 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 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
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 بنية ادلقرر .00

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو ادلوضوع
 طريقة التقييم لتعليمطريقة ا

 1 األول
ان يتعرف الطالب على 

  امهية االغنام وادلاعز
انتاج االغنام 

  وادلاعز
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 1 الثاين
 ان يتعرف الطالب على
انواع واصناف االغنام 

 وادلاعز عربيا وعادليا

انتاج االغنام 
 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 ضرةو احملا

 اإلمتحان

 1 الثالث
لى ان يتعرف الطالب ع
طرق تربية االغنام 

  وادلاعز

انتاج االغنام 
 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

ان يتعرف الطالب على  1 الرابع
  تغذية االغنام وادلاعز

انتاج االغنام 
 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 اخلامس
ن يتعرف الطالب على  ا

التناسل يف االغنام 
 وادلاعز

انتاج االغنام 
 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

ان يتعرف الطالب على  1 السادس
  حتسني االغنام وادلاعز

انتاج االغنام 
 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 السابع
ان يتعرف الطالب على 

ج احلليب يف االغنام انتا 
  وادلاعز

انتاج االغنام 
 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 1 الثامن
ان يتعرف الطالب على 

  يف االغنام انتاج الصوف
انتاج االغنام 

 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 التاسع
ان يتعرف الطالب على 

 يف ادلاعز انتاج الشعر
انتاج االغنام 

 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 1 العاشر
ان يتعرف الطالب على 
ادلنتجات الثانوية لالغنام 

 وادلاعز 

انتاج االغنام 
 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 اإلمتحانالشرح وعرض النموذج انتاج االغنام  ان يتعرف الطالب على  1 احلادي عشر
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انشاء احلظائر ومساكن 
 اعز  االغنام وادل

 و احملاضرة وادلاعز

 1 الثاين عشر
ان يتعرف الطالب على 

العمليات احلقلية 
 لالغنام وادلاعز

انتاج االغنام 
 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 الثالث عشر
ان يتعرف الطالب على 
التقنيات احلديثة النتاج 

 غنام وادلاعزاال

انتاج االغنام 
 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 الرابع عشر
ان يتعرف الطالب على 
الرعي يف انتاج االغنام 

 وادلاعز

انتاج االغنام 
 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 اخلامس عشر
ان يتعرف الطالب على 
 االنتاج ادلكثف لالغنام

 وادلاعز

انتاج االغنام 
 وادلاعز

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 البنية التحتية -01

 ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة0
د. جالل ايليا      اساسيات انتاج االغنام وادلاعز وتربيتها

 القس
 د.زىري فخري اجلليلي     د. دائب اسحق عزيز

 )ادلصادر(ـ ادلراجع الرئيسية 1

انتاج االغنام وادلاعز  د. زىري فخري اجلليلي د. جالل  -0
 ايليا القس

انتاج االغنام والصوف      د. جنيب توفيق غزال    د. -1
 مظفر نافع الصائغ
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -02
وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -0

 .العلمي  ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . -1
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات االىلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -2
 

 

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

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية

ب ـ ادلراجع االلكًتونية, مواقع االنًتنيت 
.... Animal  Science  J. 


