
 

 

 



 

 

 
 1انظفحخ 

 
  

 

 وطف انجشَبيج األكبدًٍَ 

 
َىفش وطف انجشَبيج األكبدًٍَ هزا  اَجبصاً يقتضُبً ألهى خظبئض انجشَبيج ويخشجبد انتعهى انًتىقعخ 

وَظبحجه وطف . يٍ انطبنت تحقُقهب يجشهُبً عًب إرا كبٌ قذ حقق االستفبدح انقظىي يٍ انفشص انًتبحخ 

 نكم يقشس ضًٍ انجشَبيج

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 قسم اإلنتاج احليواين القسم العلمي / ادلركز .2

 علم احليوان  اسم الربنامج األكادميي او ادلهين .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 النظام الدراسي : .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

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

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ادلؤثرات اخلارجية األخرى .7

 2121-12-11 تاريخ إعداد الوصف .8

 أىداف الربنامج األكادميي .9

 يقذيخ عبيخ حىل عهى انحُىاٌ وعالقته ثبنعهىو االخشي -1
 اسس انتظُُف وانتسًُخ انعهًُخ -طشَقخ انجحث انعهًٍ -2
 اَقسبيهبانخهُخ واَىاعهب واسجبة  -3
 تعلم كيفية تسويق البيض وتدرجيو حسب الوزن واحلجم والنظافة   -4
 انجشوتىثالصو  وانسبَتىثالصو -5
 ثُىع االحُبء وتظُُفهب -6

 

 خمرجات الربنامج ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11



 

 

 
 2انظفحخ 

 
  

 

 االىداف ادلعرفية   -1
 ان يتعرف الطالب على علم احليوان وعالقتو بالعلوم االخرى       -1أ
 ان يتعرف الطالب االنزميات ودورىا يف حياة الكائن احلي   -2أ
 ان يتعرف الطالب على التنسيق الكيميائي يف الكائنات احلية   -3أ
 ان يتعلم الطالب على صيانة التنوع البيولوجي    -4أ
 تية اخلاصة بالربنامج األىداف ادلهارا –ب 

 تعريف الطالب مبفهوم علم احليوان  – 1ب 
 التعرف على مصادر التغذية  – 2ب 
 تعريف الطالب على البيئة ودورىا يف حياة الكائن احلي        - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقل -4
 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الدواجن يف العراق  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

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

الطالب مبا ىو ملموس                     مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد  -1ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج 
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 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الذىين العصف -1
 اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ) يستطيع الطالب تشريع حيوانات صغرية مثل الضفدع (. -2
مستويات التفكري  وىي مصطلح يرمز العلى Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

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

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

 

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

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -2د
 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

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الرحالت العلمية دلتابعة اخر التقنيات ادلستخدمة للري يف العراق  -5
 الذايتطريقة التعلم  -6
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 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

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

 3 2 علم احليوان   االوىل
     
     
     
     
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد. -2
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق ( . التفاوض واالقناع ) الطالب -5
 ادلهارات العادلية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى( . -6

 
 معيار القبول )وضع األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو ادلعهد( .13

 مركزي

 الربنامجأىم مصادر ادلعلومات عن  .14
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 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 ادلكتبة ادلركزية  -3
 اىم الكتب وادلصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنًتنت  -5



 

 

 
 6انظفحخ 

 
  

 

 

 خمطط مهارات ادلنهج
 يرجى وضع اشارة يف ادلربعات ادلقابلة دلخرجات التعلم الفردية من الربنامج اخلاضعة للتقييم

 خمرجات التعلم ادلطلوبة من الربنامج 

 أساسي اسم ادلقرر رمز ادلقرر السنة / ادلستوى
 أم اختياري

األىداف ادلهاراتية اخلاصة  األىداف ادلعرفية
 بالربنامج

األىداف الوجدانية 
 والقيمية

ادلهارات العامة والتأىيلية 
ادلنقولة) ادلهارات األخرى 
ادلتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 االوىل
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي علم احليوان 
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 منوذج وصف ادلقرر

 

 وصف ادلقرر

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

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 قسم اإلنتاج احليواين القسم العلمي  / ادلركز .2

 علم احليوان   اسم / رمز ادلقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2121-12-11 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7
 أىداف ادلقرر .8

 وعالقته ثبنعهىو االخشييقذيخ عبيخ حىل عهى انحُىاٌ -1
 اسس انتظُُف وانتسًُخ انعهًُخ -طشَقخ انجحث انعهًٍ-2
 انخهُخ واَىاعهب واسجبة اَقسبيهب-3
 تعلم كيفية تسويق البيض وتدرجيو حسب الوزن واحلجم والنظافة  -4
 انجشوتىثالصو  وانسبَتىثالصو-5
 ثُىع االحُبء وتظُُفهب-6
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 التعليم والتعلم والتقييمخمرجات ادلقرر وطرائق  .11
 االىداف ادلعرفية    -أ -1

 ان يتعرف الطالب على علم احليوان وعالقتو بالعلوم االخرى       -1أ
 ان يتعرف الطالب االنزميات ودورىا يف حياة الكائن احلي   -2أ
 ان يتعرف الطالب على التنسيق الكيميائي يف الكائنات احلية   -3أ
 على صيانة التنوع البيولوجي ان يتعلم الطالب   -4أ
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بالربنامج    -ب 

 تعريف الطالب مبفهوم علم احليوان  – 1ب 
 التعرف على مصادر التغذية  – 2ب 
 تعريف الطالب على البيئة ودورىا يف حياة الكائن احلي        - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -5

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

قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                   مهارة التفكري حسب  -1ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
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 لناقد يف التعلماسًتاتيجية التفكري ا -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

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

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -2د
 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

  
 

 بنية ادلقرر .11

اسم الوحدة /  خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
 أو ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
يقذيخ عبيخ حىل عهى 

انحُىاٌ وعالقته 

 ثبنعهىو االخشي

 علم احليوان 
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاين
 -طشَقخ انجحث انعهًٍ

اسس انتظُُف 

 وانتسًُخ انعهًُخ

 علم احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة
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واَىاعهب انخهُخ  2 الثالث

 واسجبة اَقسبيهب
 علم احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

انجشوتىثالصو  2 الرابع

 وانسبَتىثالصو
 علم احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

ثُىع االحُبء  2 اخلامس

 وتظُُفهب
 علم احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

االَضًَبد ودوسهب فٍ  2 السادس

 حُبح انكبئٍ انحٍ
 علم احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

انتعشف عهً استخذاو  2 السابع

 انًجهش
 علم احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

انتُسُق انكًُُبئٍ فٍ  2 الثامن

 انكبئُبد انحُخ
 علم احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 احملاضرةو 

 اإلمتحان

 -انسالسم انجُىنىجُخ 2 التاسع

 يقذيخ عبيخ
 علم احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

طُبَخ انتُىع  2 العاشر

 انجُىنىجٍ
 علم احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 علم احليوان انتطىس انعضىٌ 2 احلادي عشر

الشرح وعرض النموذج 
 احملاضرةو 

 اإلمتحان

انجُئخ ودوسهب فٍ حُبح  2 الثاين عشر

 انكبئٍ انحٍ
 علم احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

يظبدس  -انتغزَخ 2 الثالث عشر

 انتغزَخ
 علم احليوان

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 علم احليوان تششَح انضفذع 2 الرابع عشر

النموذج الشرح وعرض 
 اإلمتحان و احملاضرة

 علم احليوان عهى االَسجخ انحُىاَُخ 2 اخلامس عشر

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان
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 البنية التحتية -12

 ـ الكتب وادلصادر الرئيسية ادلقررة ادلطلوبة1
 عهى انحُىاٌ انعبو د. يحًذ عًبس انشاوٌ

 د. فتحٍ انشاوٌ د. يشاد ثبثب يشاد

 االَسجخ د. كىاكت انًختبسعهى 
ـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                   

 ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  (
 اجملالت العلمية االكادميية العراقية

 اجملالت العادلية ضمن مستوعبات سكوبس ب ـ ادلراجع االلكًتونية, مواقع االنًتنيت ....
 

 

 الدراسيخطة تطوير ادلقرر  -13
ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية اىل خارج العراق وخاصة يف الدول   -1

 ادلتقدمة لتطوير ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي 
اجلامعات العادلية التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل  -2

. 
تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت  -3

 الزراعية .
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات االىلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4
 
 


