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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

ذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي ه 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية الزراعة  املؤسسة التعليمية  .1

 دائققسم البستنة وهندسة احل / املركز   القسم العلمي  .2

  مبادئ االنتاج احليواين او املهيناسم الربانمج األكادميي   .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية .4
 : النظام الدراسي   .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى 

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية املعتمد  برانمج االعتماد .6

 تدريب صيفي  –ات ميدانية  زاير  املؤثرات اخلارجية األخرى  .7

 2022 –  2 –  2 اتريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف الربانمج األكادميي  .9

 دراسة االمهية االقتصادية للمنتجات احليوانية -1
 دراسة مبسطة النواع االبقار واجلاموس وامهيتها وتصنيفها  -2
 دراسة نبذة عن رعاية العجول  -3
 دراسة مبسطة للتناسل يف االبقار  -4
 صادية لالغنام واملاعزاالمهية االقت -5

 
 
 
 
 

 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   خمرجات الربانمج   .10
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  االهداف املعرفية   -أ
 االمهية االقتصادية للمنتجات احليوانية ان يتعرف الطالب على      -1أ
   انواع االبقار واجلاموس وتصنيفهاعلى  الطالب    تعرفان ي    -2أ
  ليات احلقلية للحيواانت املزرعيةالعم الطالب    تعرفان ي     -3أ
  السجالت يف املزرعة على انواع  الطالب    تعرفان ي    -4أ

 
 خلاصة ابلربانمج ا  يةاملهارات  األهداف  –ب  

  رعاية االبقار واجلاموس والعجولبطرق  تعريف الطالب    –  1ب  
 للسجالت والعمليات احلقلية معرفة االنواع املختلفة  قدرة الطالب على  –  2ب  
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 يوانية اخلاصة ابلكليةدروس العملية يف احلقول احلال -4
  للحقول يف املنطقةالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 ت التقارير والدراسا -3
 الوجدانية والقيمية .  األهداف  -ج

ملموس                   -1ج هو  مبا  الطالب  يعتقد  ان  هو  املهارة  هذه  من  اهلدف  وان  الطالب  قدرة  حسب  التفكري  مهارة 
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول . 

 املالحظة واالدراك   -2ج
 والتفسري التحليل    -3ج
 االعداد والتقومي   -4ج  
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 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم   -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين  -1
 االبقار واجلاموس و   اهم انواعمثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم  اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب   -2

 .   (  احلقول احليوانيةدارة  ا  يف   مهارة و   خربة   يكتسبحبيث    االغنام وطرق تربيتها
وهي مصطلح يرمز العلى مستوايت التفكري   Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم   -3

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

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

 

 املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. التأهيلية املهارات العامة و   -د  
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (   -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة    -2د
 ل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. حتلي -3د
 .   ( االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة  -4د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
   يوانية للكليةاحلالدروس العملية يف احلقول   -4
  للحقول يف املنطقةالرحالت العلمية  -7
 طريقة التعلم الذايت  -5

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

 بنية الربانمج .11

 الساعات املعتمدة             اسم املقرر أو املساق  رمز املقرر أو املساق  املرحلة الدراسية 
 عملي      نظري        

 3 2 مبادئ االنتاج احليواين افرتاضي   PAP االوىل 
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط .  -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولوايت مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد.  -2
 دة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . القيا -3
 االستقاللية ابلعمل .  -4
 . ( التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق -5
 .   (املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى -6

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة اباللتحاق ابلكلية أو    ع )وض معيار القبول   .13

 مركزي 

 أهم مصادر املعلومات عن الربانمج  .14
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 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 املكتبة املركزية   -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة ابلقسم  -4
 االنرتنت  -5
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 خمطط مهارات املنهج 
 ملخرجات التعلم الفردية من الربانمج اخلاضعة للتقييم   يرجى وضع اشارة يف املربعات املقابلة 

 خمرجات التعلم املطلوبة من الربانمج  

السنة / 
 املستوى 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 أساسي

 أم اختياري 
 ة ياملعرف األهداف  

 يةاملهاراتاألهداف  
 ربانمج اخلاصة ابل

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

ارات العامة امله
 ) قولةاملن والتأهيلية  

املهارات األخرى 
املتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 
 ( الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج  3ج  2ج  1ج  4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 افرتاضي   PAP الرابعة
مبادئ 
االنتاج  
 احليواين

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 وذج وصف املقرر من

 

 وصف املقرر 

 

 

 كلية الزراعة  املؤسسة التعليمية  .1

 قسم البستنة وهندسة احلدائق ركز / امل  القسم العلمي   .2

 افرتاضي   PAP/     مبادئ االنتاج احليواين اسم / رمز املقرر  .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة  .4

 فصلي الفصل / السنة  .5

 ساعة   30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2022 –  2 –  2 اتريخ إعداد هذا الوصف  .7
 أهداف املقرر  .8

 جات احليوانيةدراسة االمهية االقتصادية للمنت  -1
 دراسة مبسطة النواع االبقار واجلاموس وامهيتها وتصنيفها  -2
 دراسة نبذة عن رعاية العجول  -3
 دراسة مبسطة للتناسل يف االبقار  -4
 االمهية االقتصادية لالغنام واملاعز -5

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج. التعلم  كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   ات املقررخمرج  .10
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  األهداف املعرفية    -أ
 االقتصادية للمنتجات احليوانية مهية  االب على  ان يتعرف الطال     -1أ
    انواع االبقار واجلاموس واالغنام الطالب    رف عان ي    -2أ
  العمليات احلقلية للحيواانت املزرعية على  الطالب    تعرفان ي    -3أ
 الطرق املتبعة يف تصنيف احليواانت املزرعية يتعرف الطالب على  ان      -4أ
  خلاصة ابملقرر. ا  يةاملهاراتاألهداف     -ب  

  بطرق رعاية االبقار واجلاموس والعجولتعريف الطالب    –  1ب  
 معرفة االنواع املختلفة للسجالت والعمليات احلقلية  قدرة الطالب على  –  2ب  
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
   يوانيةالدروس العملية يف احلقول احل -4
  للحقول احليوانية يف املنطقةالرحالت العلمية  -5

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

ملموس                 -1ج هو  مبا  الطالب  يعتقد  ان  هو  املهارة  هذه  من  اهلدف  وان  الطالب  قدرة  حسب  التفكري       مهارة 
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول . 

 املالحظة واالدراك   -2ج
 التحليل والتفسري   -3ج
 االعداد والتقومي   -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم   -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
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 لطالبية اجملاميع ا -3
   حليوانية للكليةالدروس العملية يف احلقول ا -4
  للحقول احليوانية يف املنطقةالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6

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

 لقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتع   -د  
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (   -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة    -2د
 . (حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 .   ( االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة  -4د
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 بنية املقرر  .11

 خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 األول 
ان يتعرف الطالب على 

االمهية االقتصادية 
   للمنتجات احليوانية

نتاج مبادئ اال
   احليواين

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 الثاين
ان يتعرف الطالب على 
انواع االبقار واجلاموس 

 واالغنام 

مبادئ االنتاج 
 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 الثالث 
ان يتعرف الطالب على 

التناسل يف االبقار 
 واجلاموس 

مبادئ االنتاج 
 واين احلي

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 الرابع 
ان يتعرف الطالب على 

 رعاية العجول 
مبادئ االنتاج 

 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

 2 اخلامس 
ان يتعرف الطالب على  
تغذية االبقار واجلاموس 

 واالغنام 

مبادئ االنتاج 
 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 احملاضرة   و

 اإلمتحان

 2 السادس
ان يتعرف الطالب على 
انتاج احلليب يف االبقار 

 واجلاموس 

مبادئ االنتاج 
 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 السابع 
ان يتعرف الطالب على 

العمليات احلقلية 
 للحيواانت يف املزرعة 

مبادئ االنتاج 
 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 الثامن
ان يتعرف الطالب على 

انواع السجالت يف 
 املزرعة 

مبادئ االنتاج 
 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 التاسع 
ان يتعرف الطالب على 

مساكن احليواانت  
 املزرعية 

مبادئ االنتاج 
 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان
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 2 العاشر
ان يتعرف الطالب على 

 اجلاموس 
مبادئ االنتاج 

 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

 2 احلادي عشر 
 ان يتعرف الطالب على 

االمهية االقتصادية 
 لالغنام واملاعز 

مبادئ االنتاج 
 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

لطالب على ان يتعرف ا 2 الثاين عشر 
 تصنيف االغنام واملاعز 

مبادئ االنتاج 
 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 الثالث عشر
ان يتعرف الطالب على 
طرق تصنيف احليواانت  

 املزرعية 

مبادئ االنتاج 
 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

 2 الرابع عشر
ان يتعرف الطالب على 

ناسل يف االغنام الت
 واملاعز

مبادئ االنتاج 
 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

 2 اخلامس عشر 
ان يتعرف الطالب على 

العمليات احلقلية 
 لالغنام واملاعز واملاعز 

مبادئ االنتاج 
 احليواين 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

 البنية التحتية  -12
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 اساسيات االنتاج احليواين      د. زهري اجلليلي  قررة املطلوبة ـ الكتب امل1
 د. حممد عادل    د. فريد الشهواين       طالل يوسف 

 )املصادر( ـ املراجع الرئيسية  2

 انتاج ماشية احلليب       د. انطق محيد القدسي     -1

د. جالل        اساسيات انتاج االغنام واملاعز وتربيتها  -2
 ايليا القس

 .زهري فخري اجلليلي     د. دائب اسحق عزيز د
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               ـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  ا
 (   اجملالت العلمية , التقارير ,....  )  

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية 
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ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع 
 االنرتنيت ....

Animal  Science Journal 
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 املقرر الدراسي  خطة تطوير  -13
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير   اىل خارج العراق ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية     -1

 . املهارات كالً حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي  
 اىل اجلامعات العاملية .   التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني -2
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -3
 

 


