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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ن الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة م
 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

  علم اللحوم او ادلهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس يةاسم الشهادة النهائ .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

 2019 – 10 – 3 تاريخ إعداد الوصف .8

 أىداف الربنامج األكادميي .9

   انواع اللحوم والقيمة الغذائية ذلاان يتعرف الطالب على  -1
 يتعرف الطالب على الًتكيب الكيميائي للحم، وانواع العضالت -2
 ميكانيكية تقلص وانبساط العضالتالتعرف على  -3
   اىم التغيريات اليت حتدث يف العضالت بعد ادلوت او الذبحتعلم  -4
 معملية حتول العضالت اىل حلالتعرف على  -5
  التيبس الرمي والعوامل ادلؤثرة عليوالتعرف على  -6

 

 ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات الربنامج  .11
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  االىداف ادلعرفية  - أ
      ما تشملو كلمة حلم ان يتعرف الطالب على    -1أ
    بروتينات اللحم وتصنيفهايتعرف الطالب على ان    -2أ
 طريقة الصحيحة للذبح والتعامل مع اللحم بعد الذبحيفهم الطالب الان    -3أ
  خزن اللحوميتعلم الطالب كيفية ان    -4أ
  العوامل ادلؤثرة على جودة اللحوم ادلنتجةيتعلم الطالب ان    -5أ
 خلاصة بالربنامج ا يةادلهارات األىداف –ب 

  بطرق الذبحتعريف الطالب  – 1ب 
  انواع وتدريج الذبائحاحلكم على قدرة الطالب على  – 2ب 
 التقطيع الفين للذبائحتعريف الطلبة بكيفية   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 لالدروس العملية يف احلق -4
 يف العراق  الدواجنالرحالت العلمية دلتابعة مشاريع  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

 مطرائق التقيي
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األىداف -ج

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

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

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذىين -1
بيل الذبح ان يتعلم الطالب كيفية التعامل مع احليوانات قمثال ) اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -2

 .( وكذلك التعامل مع الذبائح واللحم بعد الذبح
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
 ة االختبارات النظري -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -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 ( -1د
 (Team workمن رلموعة العمل اجلماعي ) العمل بثقة ض -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
 ية اجملاميع الطالب -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  اخر التقنيات ادلستخدمة للريالرحالت العلمية دلتابعة  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

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

 بنية الربنامج .11

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

 3 2 علم اللحوم  الرابعة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 
 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  -1
 دليل اجلامعة  -2
 ادلكتبة ادلركزية  -3
 اىم الكتب وادلصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنًتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

ارات العامة لمها
 )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

 الثانية 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي علم اللحوم 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / ادلركز لعلمي القسم ا .2

 علم اللحوم اسم / رمز ادلقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2019 – 10 – 3 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7
 أىداف ادلقرر .8

 ا  ان يتعرف الطالب على انواع اللحوم والقيمة الغذائية ذل -7
 يتعرف الطالب على الًتكيب الكيميائي للحم، وانواع العضالت -8
 التعرف على ميكانيكية تقلص وانبساط العضالت -9

 تعلم اىم التغيريات اليت حتدث يف العضالت بعد ادلوت او الذبح   -10
 التعرف على عملية حتول العضالت اىل حلم -11
 التعرف على التيبس الرمي والعوامل ادلؤثرة عليو  -12

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 .10
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 االىداف ادلعرفية   - ب
      ما تشملو كلمة حلم ان يتعرف الطالب على    -1أ
  يتعرف الطالب على بروتينات اللحم وتصنيفها  ان    -2أ
 يفهم الطالب الطريقة الصحيحة للذبح والتعامل مع اللحم بعد الذبحان    -3أ
  لطالب كيفية خزن اللحوميتعلم اان    -4أ
 يتعلم الطالب العوامل ادلؤثرة على جودة اللحوم ادلنتجة ان    -5أ
  بادلقرراألىداف ادلهاراتية اخلاصة  –ب 

  بطرق الذبحتعريف الطالب  – 1ب 
 احلكم على انواع وتدريج الذبائح قدرة الطالب على  – 2ب 
 بائحتعريف الطلبة بكيفية التقطيع الفين للذ  - 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
 الوجدانية والقيمية  األىداف -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -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
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
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 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

 مطرائق التقيي
 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 work) العمل بثقة ضمن رلموعة العمل اجلماعي  -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
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 بنية ادلقرر .11

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
م الوحدة / اس

 أو ادلوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
ان يتعرف الطالب على 
انواع اللحوم والقيمة 

  الغذائية ذلا
الشرح وعرض النموذج  علم اللحوم

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاين
ان يتعرف الطالب على 

الًتكيب الكيميائب 
 للحم

الشرح وعرض النموذج  علم اللحوم
 ةو احملاضر 

 اإلمتحان

 2 الثالث
ان يتعرف الطالب على 
الًتكيب الدقيق للحم، 
 العضالت وانواعها 

الشرح وعرض النموذج  علم اللحوم
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الرابع
ان يتعرف الطالب على 
 علم اللحوم بروتينات اخللية العضلية

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 اخلامس
الب على  ان يتعرف الط

ميكانيكية تقلص 
 العضالت اذليكلية 

 علم اللحوم
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس

 ان يتعرف الطالب على 
التغريات الكيميائية يف 

العضلة بعد ادلوت والعوامل 
 ادلؤثرة عليها

الشرح وعرض النموذج  علم اللحوم
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 السابع
 لطالب علىان يتعرف ا

التيبس الرمي، انواعو 
 والعوامل ادلؤثرة عليو

 علم اللحوم
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 ان يتعرف الطالب على 2 الثامن
 خصائص اللحم الطازج

الشرح وعرض النموذج  علم اللحوم
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 التاسع
ان يتعرف الطالب على 

 طرق خزن اللحوم 
 ومعلم اللح

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 العاشر
ان يتعرف الطالب على 
 علم اللحوم تعبئة وتغليف اللحوم 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة
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 2 احلادي عشر
 ان يتعرف الطالب على 

 علم اللحوم    تلوث اللحوم
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

ان يتعرف الطالب على  2 الثاين عشر
   طرق الطبخ

الشرح وعرض النموذج  علم اللحوم
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثالث عشر
ان يتعرف الطالب على 

فحوصات السيطرة 
   النوعية

 علم اللحوم
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الرابع عشر
ان يتعرف الطالب على 
اذليكل العظمي لالبقار 

  واالغنام
الشرح وعرض النموذج  علم اللحوم

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 اخلامس عشر
ان يتعرف الطالب على 
االختبارات الفيزيائية 

 والكيميائية للحم
 علم اللحوم

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1
ب عبد احلميد طاىر اساسيات علم اللحوم ، ترمجة د.زلار 

1983 

 ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(2

 1990علم اللحوم ، د.زلارب عبد احلميد طاىر  .1
انتاج وتسويق ماشية اللحم د.عطا اهلل سعيد، حامت  .2

 حسون،  زلمد طو علوان
انتاج ماشية اللحوم ، د.فؤاد عبد اللطيف عبد  .3

 الكرمي 
 شبكة االنًتنت .4

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

 journal of meat science and - ب ـ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
technology 



 

  
 13الصفحة 

 
  

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -13
وخاصة يف الدول ادلتقدمة  اىل خارج العراققسامهم العلمية ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على ا  -1

 لتطوير ادلهارات كالً حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي 
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . -2
اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت الزراعية تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد  -3

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


