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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

كاديمي هاا  ايجااا  مقتييا  ألهم صصائ  البرنامج ومرراا  التعلم المتوقعة من الطال  يوفر وصف البرنامج األ
 تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 ةبة ااملواد  املئييةعلوم الت قسم  القسم العلمي / املركز .2

 احليواين  اإلنتئج مبئ ئ  اسم الربنئمج األكئ ميي اا املهين .3

 ةبكئلوديوس اسم الشهئ ة النهئيية .4
 النظئم الدداسي : .5

 فصلي سنوي /مقردات /أخرى

  ليل ضمئن اجلو ة ااالعتمئ ية افق معئيري احتئ  اجلئمعئت العرةبية ةبرنئمج االعتمئ  املعتمد .6

 تدديب صيفي –زيئدات ميدانية  دجية األخرىاملؤثرات اخلئ .7

 0202 –5 – 1 تئديخ إعدا  الوصف .8

 أهداف الربنئمج األكئ ميي .9

 احليواين اأمهيته اإلنتئجإعطئء مقدمة عن  -1
 اتصنيفهئ اأمهيتهئألغنئم ا ا املئشية ألنواع داسة مبسطة  -0
 إعطئء نبذة عن التنئسل يف احليوانئت املزدعية .  -3
 إنتئج احلليب االعوامل املؤثرة عليه إعطئء نبذة عن -4
 إعطئء نبذة عن اإلحتيئجئت الغذايية للحيوانئت -5
 إعطئء نبذة عن الطيود الداجنة ااألمسئك . -6
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 خمرجئت الربنئمج املطلوةبة اطرايق التعليم االتعلم االتقييم  .11

 االهداف املعرفية   -أ
 جئت احليوانيةاالمهية االقتصئ ية للمنتان يتعرف الطئلب على    -1أ
  اتصنيفهئ  ااألغنئم  ااجلئموس األةبقئد أنواععلى الطئلب  تعرفان ي   -0أ
  العمليئت احلقلية للحيوانئت املزدعيةالطئلب  تعرفان ي   -3أ
  على انواع السجالت يف املزدعةالطئلب  تعرفي أن   -4أ

 
 األهداف املهئداتية اخلئصة ةبئلربنئمج  –ب 

  احليوانئت املزدعية ااحتيئجئهتئ .ةبطرق دعئية  تعريف الطئلب – 1ب 
 معرفة االنواع املختلفة للسجالت االعمليئت احلقلية  قددة الطئلب على – 0ب 
 

 طرايق التعليم االتعلم
 الشرح االتوضيح  -1
  االلكتانية ااحلضودية طريقة احملئضرة -0
 اجملئميع الطالةبية  -3
 ة ةبئلكليةيوانية اخلئصالدداس العملية يف احلقول احل -4
  للحقول يف املنطقةالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

 طرايق التقييم
 االختبئدات النظرية  -1
 االختبئدات العملية  -0
 التقئدير االدداسئت -3
 األهداف الوجدانية االقيمية . -ج

هو ملموس                  مهئدة التفكري حسب قددة الطئلب اان اهلدف من هذه املهئدة هو ان يعتقد الطئلب مبئ -1ج
 افهم مىت امئذا اكيف جيب ان يفكر ايعمل على حتسني القددة على التفكري ةبشكل معقول .

 املالحظة ااال داك -0ج
 التحليل االتفسري -3ج
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 االعدا  االتقومي  -4ج 
 استاتيجية التفكري النئقد يف التعلم  -5ج

 طرايق التعليم االتعلم
 العصف الذهين -1
اهم انواع االةبقئد ااجلئموس ا يجية التفكري حسب قددة الطئلب مثئل ) اذا استطئع الطئلب ان يتعلم استات -0

 . احلقول احليوانية (ا ادة  يف مهئدةا  خربة يكتسبحبيث  االغنئم اطرق ترةبيتهئ
 اهي مصطلح يرمز العلى مستويئت التفكري Critical Thinkingاستاتيجية التفكري النئقد يف التعلم  -3

 االيت يهدف اىل طرح مشكلة مئ مث حتليلهئ منطقيئً للوصول اىل احلل املطلوب .
 

 طرايق التقييم
 االختبئدات النظرية  -1
 االختبئدات العملية  -0
 التقئدير االدداسئت -3

 

 ي(.املهئدات العئمة االتأهيلية املنقولة )املهئدات األخرى املتعلقة ةبقئةبلية التوظيف االتطود الشخص -  
 

 التواصل اللفظي ) القددة على التعبري عن األفكئد ةبوضوح اثقة يف الكالم ( -1 
 (Team workالعمل اجلمئعي ) العمل ةبثقة ضمن جمموعة  -0 
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومئت ةبشكل منهجي علمي لتأسيس احلقئيق ااملبئ ئ حاًل ملشكلة معينة. -3 
 . (ى التعبري عن نفسك ةبوضوح يف الكتئةبةاالتصئل الكتئيب ) القددة عل -4 

 طرايق التعليم االتعلم
 الشرح االتوضيح  -1
 طريقة احملئضرة  -0
 اجملئميع الطالةبية  -3
  احليوانية للكليةالدداس العملية يف احلقول  -4
  للحقول يف املنطقةالرحالت العلمية  -7
 طريقة التعلم الذايت -5

 طرايق التقييم



  
 4الصفحة 

 
  

 االختبئدات النظرية  -1
 ت العملية االختبئدا -0
 التقئدير االدداسئت -3

 ةبنية الربنئمج .11

 السئعئت املعتمدة           اسم املقرد أا املسئق دمز املقرد أا املسئق املرحلة الدداسية 
 عملي     نظري      

 3 0 احليواين اإلنتئج مبئ ئ افتاضي PAP االاىل
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطود الشخصي .12

 مل اجلمئعي : العمل ضمن اجملموعة ةبفئعلية انشئط .الع -1
 ا ادة الوقت : ا ادة الوقت ةبفئعلية احتديد االالويئت مع القددة على العمل املنظم مبواعيد. -0
 القيئ ة : القددة على توجيه احتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية ةبئلعمل . -4
 . (ن للمنئقشة االتوصل اىل اتفئقالتفئاض ااالقنئع ) الطئلب قئ د على التأثري ااقنئع االخري -5
 . (املهئدات العئملية ) الطئلب قئ د على التحدث افهم اللغئت االخرى اتقدير الثقئفئت االخرى -6

 
 معيئد القبول )اضع األنظمة املتعلقة ةبئاللتحئق ةبئلكلية أا املعهد( .13

 مركزي

 أهم مصئ د املعلومئت عن الربنئمج .14
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 ئمعة املوقع االلكتاين للكلية ااجل -1
  ليل اجلئمعة  -0
 املكتبة املركزية  -3
 اهم الكتب ااملصئ د اخلئصة ةبئلقسم  -4
 االنتنت  -5
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 مرطط مهارا  المنهج
 يراى وضع اشارة في المربعا  المقابلة لمرراا  التعلم الفردية من البرنامج الراضعة للتقييم

 مرراا  التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
 المستوى

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر
 أم اصتياري

 األهداف المعرفية
األهداف المهاراتية 
 الراصة بالبرنامج

األهداف الوادانية 
 والقيمية

المهارا  العامة 
والتأهيلية المنقولة) 
المهارا  األصرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 
 الشرصي(

 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

 افتاضي PAP االولى
مبادئ 
 اإلنتاج
 الحيواني

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

 وصف المقرر

 

 كلية الزداعة املؤسسة التعليمية .1

 علوم التةبة ااملواد  املئييةقسم  القسم العلمي  / املركز .2

 افتاضي PAP/   احليواين اإلنتئج مبئ ئ اسم / دمز املقرد .3

 اسبوعي أشكئل احلضود املتئحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 سئعة 75 عد  السئعئت الدداسية )الكلي( .6

 0202 –5 – 1 تئديخ إعدا  هذا الوصف .7
 أهداف املقرد .8

 احليواين اأمهيته اإلنتئجإعطئء مقدمة عن  -1

  داسة مبسطة ألنواع املئشية ا األغنئم اأمهيتهئ اتصنيفهئ -0

 إعطئء نبذة عن التنئسل يف احليوانئت املزدعية .  -3

 ئء نبذة عن إنتئج احلليب االعوامل املؤثرة عليهإعط -4

 إعطئء نبذة عن اإلحتيئجئت الغذايية للحيوانئت -5

 إعطئء نبذة عن الطيود الداجنة ااألمسئك . -6

يوفر اصف املقرد هذا إجيئزاً مقتضيًئ ألهم خصئيص املقرد اخمرجئت التعلم املتوقعة من الطئلب حتقيقهئ مربهنًئ عمئ إذا  
 االستفئ ة القصوى من فرص التعلم املتئحة. االةبد من الرةبط ةبينهئ اةبني اصف الربنئمج. كئن قد حقق



  
 9الصفحة 

 
  

 خمرجئت املقرد اطرايق التعليم االتعلم االتقييم .12
 األهداف املعرفية   -أ

 احليوانية مهية االقتصئ ية للمنتجئتاالان يتعرف الطئلب على    -1أ
  انواع االةبقئد ااجلئموس ااالغنئم الطئلب  عرفان ي   -0أ
  على العمليئت احلقلية للحيوانئت املزدعيةالطئلب  تعرفان ي   -3أ
 يتعرف الطئلب على الطرق املتبعة يف تصنيف احليوانئت املزدعيةان    -4أ
 األهداف املهئداتية اخلئصة ةبئملقرد.   -ب 

  ةبطرق دعئية االةبقئد ااجلئموس االعجولب تعريف الطئل – 1ب 
 معرفة االنواع املختلفة للسجالت االعمليئت احلقلية  قددة الطئلب على – 0ب 
 

 طرايق التعليم االتعلم
 الشرح االتوضيح  -1
 طريقة احملئضرة  -0
 اجملئميع الطالةبية  -3
  يوانيةالدداس العملية يف احلقول احل -4
  يف املنطقةللحقول احليوانية الرحالت العلمية  -5

 طرايق التقييم
 االختبئدات النظرية  -1
 االختبئدات العملية  -0
 التقئدير االدداسئت -3
 األهداف الوجدانية االقيمية  -ج

  مهئدة التفكري حسب قددة الطئلب اان اهلدف من هذه املهئدة هو ان يعتقد الطئلب مبئ هو ملموس                  -1ج
 فكر ايعمل على حتسني القددة على التفكري ةبشكل معقول .افهم مىت امئذا اكيف جيب ان ي

 املالحظة ااال داك -0ج
 التحليل االتفسري -3ج
 االعدا  االتقومي  -4ج
 استاتيجية التفكري النئقد يف التعلم -5ج
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 طرايق التعليم االتعلم
 الشرح االتوضيح  -1
 طريقة احملئضرة  -0
 اجملئميع الطالةبية  -3
  حليوانية للكليةا الدداس العملية يف احلقول -4
  للحقول احليوانية يف املنطقةالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرايق التقييم
 االختبئدات النظرية  -1
 االختبئدات العملية  -0
 التقئدير االدداسئت -3

 ي (.املهئدات العئمة االتأهيلية املنقولة ) املهئدات األخرى املتعلقة ةبقئةبلية التوظيف االتطود الشخص -  
 التواصل اللفظي ) القددة على التعبري عن األفكئد ةبوضوح اثقة يف الكالم ( -1 
 (Team workالعمل اجلمئعي ) العمل ةبثقة ضمن جمموعة  -0 
 .(حتليل التحقيق ) مجع املعلومئت ةبشكل منهجي علمي لتأسيس احلقئيق ااملبئ ئ حاًل ملشكلة معينة -3 
 . (لى التعبري عن نفسك ةبوضوح يف الكتئةبةاالتصئل الكتئيب ) القددة ع -4 
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 ةبنية املقرد .11

اسم الوحدة /  خمرجئت التعلم املطلوةبة السئعئت األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم أا املوضوع

 اإلنتاجمقدمة عامة عن  5 األال

 . الحيواني وأهميته

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين 

 اإلمتحئن زيارة لحقول كلية الزراعة

 الثئين

الحيواني  اإلنتاجعالقة  5

,  النباتي اإلنتاجب

العلوم التي ترتبط 

 الحيواني   اإلنتاجب

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

مشاهدات للعمليات الحقلية 

 اإلمتحئن في حقول الثروة الحيوانية

 الثئلث

الحيواني  اإلنتاجإمكانات  5

, المعوقات  في العراق

 اإلنتاجالتي تواجهه 

 في العراقالحيواني 

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

 اإلمتحئن عمليات الحلب

 الراةبع
,التصنيف ،  األبقار 5

,  أبقار الحليب سالالت

 المواصفات , األهمية

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

 اإلمتحئن رضاعة العجول

 اخلئمس
سالالت أبقار اللحم ,  5

المواصفات , سالالت 

 األبقار المحلية 

 اإلنتئجمبئ ئ 
 وايناحلي

 اإلمتحئن السجالت والتسجيل

 السئ س
الجاموس , السالالت ,  5

 المواصفات , األهمية  

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

سفرة علمية الحد مشاريع 

 اإلمتحئن الثروة الحيوانية

 السئةبع
إنتاج الحليب في العالم  5

والعوامل المؤثرة 

 عليه.

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

ح فسلجة التناسل والتلقي

 اإلمتحئن الصناعي

 5 الثئمن
 سالالت االغنام  وأهميتها

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

التفقيس واختيار البيض 

 اإلمتحئن الصالح للتفقيس

 التئسع
5 

اإلحتياجات الغذائية , أقسام 

 المعدة المركبة 

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

المواد العلفية وتكوين 

 اإلمتحئن العالئق

العلف , أهمية مكونات  5 العئشر

 التغذية للحيوانات المزرعية

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

 اإلمتحئن الرعي والمراعي
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 5 احلئ ي عشر
 الطيور الداجنة ,أنواعها

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

مساكن الحيوانات 

 اإلمتحئن ومواصفاتها

 الثئين عشر
,شروط اإلنشاء  الحظائر    5

 و أنواعها

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

امراض الحيوانات 

الزراعية وطرائق الوقاية 

 والعالج
 اإلمتحئن

 الثئلث عشر
5 

 ملحقات الحظائر و السجالت
 اإلنتئجمبئ ئ 

 احليواين

تطبيقات عامة في ادارة 

وتربية الحيوانات الزراعية 

 االخرى
 اإلمتحئن

التناسل في الحيوانات  5 الراةبع عشر

 المزرعية

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

 اإلمتحئن لحقول كلية الزراعة زيارة

 5 اخلئمس عشر
 تربية األسماك  ة عننبذ

 

 اإلنتئجمبئ ئ 
 احليواين

مشاهدات للعمليات الحقلية 

 اإلمتحئن في حقول الثروة الحيوانية

 البنية التحتية -10
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اخئصة يف الدال املتقدمة لتطوير  خئدج العراقاىل ايفئ  الطلبة اخئصة األاايل منهم على اقسئمهم العلمية   -1
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 التعئان ةبني اجلئمعئت العراقية ااجلئمعئت العئملية من خالل ايفئ  التدديسيني اىل اجلئمعئت العئملية . -0
 ن خالل منئقشة طلبة الدداسئت العليئ .التعئان ةبني اجلئمعئت العراقية ااجلئمعئت االهلية م -3
 

 

 


