
 

       



 

  
 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 التعليمية ادلؤسسة .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / ادلركز القسم العلمي .2

  تربية وحتسني طيور داجنة او ادلهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى

 فق معايري احتاد اجلامعات العربيةدليل ضمان اجلودة واالعتمادية و  ادلعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ادلؤثرات اخلارجية األخرى .7

 0101 – 01 – 3 تاريخ إعداد الوصف .8

 أىداف الربنامج األكادميي .9

   ان يتعرف الطالب على ادلوارد الوراثية للطيور الداجنة واسلوب تصنيفها علميا -0
 جاج اسلوب توارث الصفات النوعية يف الد -0
 تقدير التباينات للصفات الكمية ذات االمهية االقتصادية  -3
   تقدير ادلعامل الوراثية للصفات الكمية  -4
 تعريف الطالب مبفهوم االنتخاب الوراثي ، انواعو ، طرائق تنفيذه يف الطيور الداجنة -5
 تعريف الطالب بادلرتكزات االساسية لربنامج حتسني الدجاج الغراض انتاج اللحم -6
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 لربامج الًتبية والتحسنيالفقرات ادلهمة   .11

  االىداف ادلعرفية  - أ
      امهية الربامج الوراثية لتحسني االداء يف قطعان الطيور الداجنةان يتعرف الطالب على    -0أ
    الوسائل العلمية ادلتاحة للمريب لتنفيذ برنامج الًتبية والتحسنييتعرف الطالب على ان    -0أ
 يف الطالب بادلفاتيح االساسية الختاذ القرارات العملية يف اساليب التحسني للصفات االقتصاديةتعر    -3أ
  تقدير ادلعامل الوراثية وامهيتها يف برامج الًتبية والتحسني بأساليبتعريف الطالب    -4أ
 سنيتدريب الطلبة على كيفية اختيار الصفات االقتصادية ادلهمة لربامج الًتبية والتح   -5أ
 خلاصة بالربنامج ا يةادلهارات األىداف –ب 

  مبراحل تطور علم الًتبية والتحسني وافاقو ادلستقبليةتعريف الطالب  – 0ب 
  تدريب الطلبة على اسلوب اختاذ القرارات العملية يف صياغة برنامج الًتبية والتحسني – 0ب 
ة والتحسني والتوجهات العادلية احلديثة يف شركات الًتبية تعليم الطلبة باحملددات اليت تواجو برامج الًتبي  - 3ب 

       والتحسني العادلية
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 احلضورية وااللكًتونيةطريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 لالدروس العملية يف احلق -4
  وكتابة التقارير العلمية طريقة التعلم الذايت -5
 

 قييمطرائق الت
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األىداف -ج
واليت تدعم العلمية اليت تؤىلو لتقييم القطيع واختاذ القرارات العملية الصائبة  قدرة الطالب وتنميةمهارة التفكري  -0ج

  الثقة بالنفس لتطوير الذات واالبداع.
 حظة واالدراكادلال -0ج
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 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج 
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذىين -0
الوسائل ادلتاحة يف عملو اىم مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -0

 .(يقرر اتباعها وابعاد استخدام كل وسيلة
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

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

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -0
 الدراساتالتقارير و  -3

 

 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  -0د
 .( ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينةحتليل التحقيق  -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 طريقة التعلم الذايت -5
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 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

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

 3 0 تربية وحتسني طيور داجنة  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. -0
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 . ( التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق -5
 . (ادلهارات العادلية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى -6

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

 مركزي
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 ىم مصادر ادلعلومات عن الربنامجأ .14

 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -0
 دليل اجلامعة  -0
 ادلكتبة ادلركزية  -3
 اىم الكتب وادلصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنًتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجم 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (الشخصيوالتطور 

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

  الرابعة
 

تربية وتحسين 
 طيور داجنة

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

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / ادلركز القسم العلمي  .2

   تربية وحتسني طيور داجنة اسم / رمز ادلقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 0101 – 01 – 3 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7
 أىداف ادلقرر .8

   ادلوارد الوراثية ادلتاحة للطيور الداجنة واستدامة ىذه ادلوارد لالجيال القادمةان يتعرف الطالب على اىم  -0
 تقسيم الصفات اليت ميتلكها الطائر اىل صفات نوعية واخرى كمية واسلوب التعامل معها اسلوب -0
 االمهية االقتصادية لًتبية الطيور الداجنة وىيكل صناعة الدواجن عادليا -3
   اساليب تقييم قطيع االساس واختاذ القرار حول طريقة الًتبية والتحسني -4
 يثة يف برامج الًتبية والتحسنيامهية التقنيات اجلزيئية احلد -5
تعريف الطالب بالعالقة بني االنتخاب الطبيعي ادلفروضة نتائجو على ادلريب وبني قرارات ادلريب يف االنتخاب  -6

 االصطناعي واسلوب استدامة النتائج
  

ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا   يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم
 ؛ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات ادلقررسلرج .01
  األىداف ادلعرفية  -أ
      الًتبية والتحسنيان يتعرف الطالب على مفهوم    -0أ
    الصفات النوعية والصفات الكمية يتعرف الطالب على كيفية التفريق بني ان    -0أ
 على العائد االنتخايب وتأثريىاالتباينات البيئية يف الصفات الكمية  بأمهيةتعريف الطالب    -3أ
  وانواع االنتخاب االصطناعي واسلوب اختيار االفضل تعليم الطالب شليزات وعيوب طرائق4أ
 تعليم الطالب اسلوب ادامة التباين يف قطيع الًتبية وجتنب االضرار الناجتة عن الًتبية الداخلية   -5أ
  اخلاصة بادلقرر. يةادلهاراتاألىداف   -ب 

  تقييم قطيع الًتبيةتعريف الطالب مبفهوم  – 0ب 
  اختاذ القرارات العملية باتباع التحسني البيئي او الوراثيقدرة الطالب على  – 0ب 
       تنمية مقدرة الطالب على اختيار الصفات االقتصادية ادلهمة يف برامج الًتبية والتحسني  - 3ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 اعية الدروس العملية يف احلقول الزر  -4

 
 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -0ج

 يعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر و 
 ادلالحظة واالدراك -0ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
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 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 اعية الدروس العملية يف احلقول الزر  -4
 طريقة التعلم الذايت -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3
 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 ضوح وثقة يف الكالم (التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بو  -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -0د
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د
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 بنية ادلقرر .00

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات سبوعاأل
اسم الوحدة / 
 أو ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 0 األول
أصللل الللدجاج ، تطللور علللم تربيللة 
وحتسني الطيور الداجنة ، تكوين 
السلللللالالت ، العواملللللل ادللللللؤثرة يف 

 تكرار اجلينات .

تربية وحتسني 
 طيور داجنة 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 0 الثاين
ادلبلللللللللللللللللادئ العاملللللللللللللللللة للوراثلللللللللللللللللة ، 
الكروموسللللللللللللومات يف الطيللللللللللللور ، 
حتديللللد اجلللللنس ، الوراثللللة ادلرتبطللللة 
 باجلنس ، التجنيس الذايت .

تربية وحتسني 
 طيور داجنة

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 0 الثالث

تعريللف الصللفات النوعيللة ، وراثلللة 
ي  توزيلع الللري  ، وراثلة طللول الللر 

، وراثللللة نسلللليجية الللللري  ، وراثلللللة 
للللون اللللري  ، وراثلللة للللون اجلللللد ، 

 وراثة شكل العرف .

تربية وحتسني 
الشرح وعرض النموذج  طيور داجنة

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 0 الرابع

التعريللللللللف بالصللللللللفات الكميللللللللة ، 
وراثتها ، التباين الوراثي ، التبلاين 
ادلظهلللللري ، التلللللداخل بلللللني البيئلللللة 

تشللابو بللني األقللارب ، والوراثلة ، ال
 حساب درجة القرابة .

تربية وحتسني 
الشرح وعرض النموذج  طيور داجنة

 اإلمتحان و احملاضرة

 0 اخلامس
تقللللدير ادلعللللامل الوراثيللللة ، ادلكللللاف  
اللللوراثي ، أمهيتلللو وطلللرق تقلللديره ، 
االرتبلللاط اللللوراثي ، أمهيتلللو وطلللرق 

 تقديره .

تربية وحتسني 
 طيور داجنة

وذج الشرح وعرض النم
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 0 السادس

االنتخللللللاب الللللللوراثي، االنتخللللللاب 
للصلللللللفات النوعيلللللللة و الكميلللللللة ، 
أنلللللللللللللللواع االنتخلللللللللللللللاب ، طرائلللللللللللللللق 
االنتخلللاب ، العائلللد االنتخللللايب ، 
شلللللللدة االنتخلللللللاب ، االسلللللللتجابة 

 ادلصاحبة لالنتخاب .

تربية وحتسني 
الشرح وعرض النموذج  طيور داجنة

 اإلمتحان و احملاضرة

 0 السابع

أنظمللة التلللزاوج ، الًتبيللة الداخليلللة 
، تقدير معامل الًتبية الداخلية ، 
التغللري يف معامللل الًتييللة الداخليللة 
للقطيع ، التأثريات الضارة للًتبية 

 الداخلية .

تربية وحتسني 
الشرح وعرض النموذج  طيور داجنة

 و احملاضرة
 اإلمتحان

الًتبيلللللللللللة اخلارجيلللللللللللة ، أنواعهلللللللللللا ،  0 الثامن
لتوافقية العاملة واخلاصلة ، القدرة ا

 اإلمتحانالشرح وعرض النموذج تربية وحتسني 
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 و احملاضرة طيور داجنة قوة اذلجني .

 0 التاسع

تربيللللللة وحتسللللللني الللللللدجاج إلنتللللللاج 
اللحللم ، بللرامج الًتبيللة والتحسللني 
ادلتبعلللللللة إلنتلللللللاج فلللللللروج اللحلللللللم ، 
الصللللللللللللللللللللللللللفات ادلسللللللللللللللللللللللللللتهدفة يف 
االنتخللللللللاب يف اخلطلللللللللوط النقيلللللللللة 

شلللللللللللللللاكل ادلرافقلللللللللللللللة للًتبيلللللللللللللللة ، ادل
 لالنتخاب لزيادة معدل النمو .

تربية وحتسني 
 طيور داجنة

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 0 العاشر
تربية وحتسني الدجاج إلنتاج 
البيض ، الصفات ادلستهدفة 

 باالنتخاب لزيادة إنتاج البيض .
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