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1الصفحة

 وصف البرنامج ا�كاديمي

مقتضياً �ھم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة إيجازايوفر وصف البرنامج ا�كاديمي ھذا
ويصاحبه. ا!ستفادة القصوى من الفرص المتاحة من الطالب تحقيقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 بغدادجامعة–كلية الزراعة المؤسسة التعليمية.1

 نتاج الحيوانيا� المركز/ القسم العلمي.2

اسم البرنامج ا�كاديمي او.3
 ا�نتاج الحيواني المھني

 ا�نتاج الحيواني–م الزراعيةالبكالوريوس في العلو اسم الشھادة النھائية.4

: النظام الدراسي.5
 فصلي أخرى/مقررات/سنوي

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-اللجنة القطاعية الزراعية برنامج ا!عتماد المعتمد.6

و وزارة التعليم العالي والبحث الع المؤثرات الخارجية ا�خرى.7 لمي القرارات الصادرة من جامعة بغداد

 11/1/2017 تاريخ إعداد الوصف.8

 أھداف البرنامج ا�كاديمي.9
م-1 و تخريج و تح�ديث ا$نت�اج الحي�واني ھندس�ين زراعي�ين ف�ي اختص�اص إعداد و تط�وير م�ؤھلين $دارة

و المھ�ارة العملي�ة م�ع من خ0ل اعتماد من�اھج دراس�ية الحيواني ا$نتاجمشاريع  ت�وفر ا5س�اس النظ�ري
و تواك��ب لھ��ذه المن��اھج بحي��ث التح��ديث المس��تمر و التقن��ي ف��ي متطلب��ات س��وق العم��ل التط��ور العلم��ي

، وتركيز الجھ�ود لت�وفير الفرص�ة للطلب�ة للت�دريب العمل�ي ف�ي تنفي�ذ وإدارة العملي�ات  الجامعات المتقدمة
.الحقلية Gكتساب الخبرة العملية 

الت�ي تھ�دف إل�ى ح�ل المش�اكل الت�ي انياختصاص�ات ا$نت�اج الحي�وإجراء البحوث العلمي�ة التطبيقي�ة ف�ي-2
و تطوير وسائل ا$نتاج المستخدمة  و شركات القطاع الخاصتعترض العملية ا$نتاجية .القطاع العام

الدراس�ات مخرج�ات م�ن خ�0ل علميا في اختصاصات ا$نتاج الحي�واني رفد المجتمع بالكوادر المتقدمة-3
و ظھور اGختصاصات العلمية الجديدة العليا في القسم وفق منظور حاجة المجتمع  .الفعلية ل0ختصاص

و الع�راق تعتم�د مشاريع ا$نت�اج الحي�وانيفي صياغة سياسة البرنامج ا5كاديميمشاركة-4 ف�ي المحافظ�ة
و التخطيط $نشاء وتطوير المشاريع  .على ا5سلوب العلمي في اتخاذ القرارات

المقررات إتباع سياسة التطوير المستمر-5 اشتراكهولكادر التدريسي البرنامج ا5كاديمي من خ0ل تطوير
و مواكب��ة  بال��دورات التدريبي��ة والن��دوات والم��ؤتمرات داخ��ل وخ��ارج الع��راق لض��مان التفاع��ل ا$نس��اني

و العالمي .التطور ا$قليمي
و كلي�ات الزراع�ة الب�رامج ا5كاديمي�ة المماثل�ة ف�ي اGختص�اص ف�ي وضع الخطط ل0نفتاح عل�ى-6 العربي�ة

واس��تخدام وس��ائل التعل��يم الحديث��ةو تكام��ل الم��واردالعالمي��ة لتب��ادل الخب��رات ف��ي مج��ال تح��ديث المن��اھج 
و تبادل ا5ساتذة الزائرين .وإجراء البحوث المشتركة
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج.10

 المعرفية ا�ھداف-أ
اس-1 س تغذية الحيوان وكيفية التعامل مع الحيوانات الزراعيةھو ان يعرف الطالب
 تدريب الطلبة على ادارة مشاريع اGنتاج الحيواني-2
 ان يعرف الطالب الخصائص الفسلجية للحيوان التي تخدم تغذيته ووظائف اعظاءه وصحته العامة-3
 ان يعرف كيف يحسن ا!جيال القادمة للحيوانات المرباه-4

 لخاصة بالبرنامجايةاتالمھار ا�ھداف–ب
 كيفية التعامل مع الحيوانات المختلفة وفھم سلوكھا-1
 معرفه كيفية اGستفادة من انواع اGع0ف المختلفة لتحقيق اعلى انتاج وباقل التكاليف-2
 تشجيع الطلبة على تكوين مشاريع خاصة بھم بعد تخرجھم من الكلية-3

 طرائق التعليم والتعلم
و إيصالطريقة استخدام- ، جھاز عرض البيانات المعلومات عن طريق المحاضرة باستخدام السبورة

و التفاعل مع العملية الحقلية ، عرض الفيديو التعليمي الذي يوفر فرصة المشاھدة المحاضرة التفاعلية
.المختبرية أو

ر العلمية حول فقرات اشتراك الطلبة في الحصول على المعلومات من خ0ل مطالبتھم بتقديم التقاري-
و تدريبه على وسائل الوصول و بما يضمن توسيع القدرة المعرفية للطالب  إلىمحددة في المنھج

.حداثة معلوماته مستقب0 $دامةالمعلومات
و كذلك إلىالمناقشة المنطقية للوصول أسلوبتدريب الطلبة على- من أسلوبالنتائج اGستنتاج

.المعطيات المتوفرة
و الحقلأوب الطالب على اGلتزام التربوي في السلوك داخل قاعة المحاضرة تدري- في المختبر

و بعد التخرج .الحيواني، بما يضمن سيادة التصرفات السليمة في المؤسسة التعليمية
و توفير الفرصة للطلبة لتطبيق المعارف ميدانياالتعلم من خ0ل الممارسات الحقلية التطبيقية- ،.

 ائق التقييم طر
، اGمتحان النھائي)  quizzes( السريعة، اGمتحانات اGمتحانات الشھرية- ،، اGمتحانات العملية

.مطالبة الطلبة بتقارير وترجمة ابحاث عالمية

.الوجدانية والقيمية ا�ھداف-ج
و التفاعل لدى الطلبة لطلب القيم التربوية في التعامل مع الطلبة لزرع ا5كاديمييتبنى البرنامج-1 الرغبة

و السعي و إتقانالمجتمع من خ0ل إلىنشر المنفعة العلمية إلىالعلم .في انجازه ا$خ0صالعمل
و إثارة-2 و تنمية الثقة بالنفس ، و التفوق و ا$مكانياتالطموح لدى الطلبة في اGنجاز الكامنة لدى الشباب

.قات البشرية في البناءھذه الطا إلىحاجة المجتمع
و أھميةالتركيز على-3 ، و اGزدھار للمشاريع ساحة النجاح مفتوحةإنالمنافسة العادلة في التطور

و كسب للمثابرين .لمنتجاتھم باعتماد الجودة ا5سواقو الصادقين في العمل
و عدم اGتكال على مجھود أھميةنشر–4 من ريناzخمساھمة الفرد ضمن الجماعة ، لتفادي نشوء طبقة

و المبدعين من الجماعة .العاطلين ضمن الجماعة تتخفى تحت انجازات المثابرين
و الغش في التعامل-5 و السلوك المنحرف ، من خ0ل نبذ المجتمع للفاسدين نشر ثقافة تطھير المجتمع لنفسه

لتجنب انعكاس الفعل المشين للقلة على تقديم النصح $ص0حھم من خ0لوو عدم التستر عليھم
و كرامة المجتمع الصالح .سمعة
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 طرائق التعليم والتعلم

و ا$رشادية- .إجراء الندوات التربوية
.تكريم الطلبة القدوة لتركيز الضوء على النماذج الصالحة في السلوك-
و ا$شارة إلى الفعل- .غير الجيد في الوسط ا5كاديمي تشجيع روح المبادرة للطلبة بتقديم ا5فكار
.تفعيل عمل اللجان التربوية في المراحل الدراسية للبرنامج ا5كاديمي-

 طرائق التقييم
.في مجتمع الطلبة اzراءاGستبيانات للطلبة للوقوف على إجراء-
.ا5كاديميتقارير اللجان التربوية في مراحل البرنامج-
ال- و تكرار حدوث الحاGت غير المقبولةتقييم تكرار ظھور الحاGت ، .سلوكية الجيدة في مجتمع الطلبة

و-د ).المھارات ا�خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المنقولة التأھيلية المھارات العامة

.و تطوير معلوماته $دامةمصادر المعرفة إلىالوصول إمكانيةتدريب الطالب على-1
و اzخرين إلىالمعلومات إيصال أسلوبيب الطلبة على تدر-2 .المحاضرة إلقاءمن خ0ل صياغة
في-3 .ا$نتاجالمعرفية في مشاريع ا$ضافةالمھارة في استغ0ل المتراكم من الخبرة العملية

أن، دون البدائل $يجادالمرونة في التعامل مع الحاGت الطارئة في العمل من خ0ل تطويع المعلومات-4
.يحجم فرص اتخاذ القرار المناسبتكون المعلومات قيدا

.المھارة في صياغة فرضيات البحث العلمي لتوجيه البحث العلمي في خدمة المشاريع ا$نتاجية-5

 طرائق التعليم والتعلم

.يطالب المتدرب بتقديم حلقة دراسية في مجال اختصاصه-
.ا$نتاجيةاستثمار فترة التدريب الصيفي ل0حتكاك في المشاريعو الزيارات الميدانية-
مع من خ0ل- .الزائرينو الخبراء ا5ساتذة الطلبة
و العوائق في المشاريع اGنتاجية- .مشاركة الطلبة في الحلقات النقاشية عن المشاكل

 طرائق التقييم

م- .حدد أمام لجنة مختصةمناقشة الطالب عن الحلقة النقاشية في موضوع
.عتماد تقييم الخبراء في المشاريع ا$نتاجية أثناء التدريب الصيفي للطلبةا-
.مناقشة مشروع تخرج الطلبة من قبل لجنة مختصة-

 بنية البرنامج.11

المرحلة
 الدراسية

رمز المقرر أو
 المساق

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق
 عملي نظري

23 الحيواني ا$نتاج مبادئ ا�ولىالمرحلة
23 مبادئ محاصيل حقلية ا�ولىالمرحلة
13 مساحة ا�ولىالمرحلة
23 مبادئ طيور الداجنه ا�ولىالمرحلة
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23 مبادئ تربة ا�ولىالمرحلة
23 ا$حصاء علم ا�ولىالمرحلة
 --11- ليزيةاGنج اللغة ا�ولىالمرحلة
23 كيمياء تحليلية ا�ولىالمرحلة
--3 رياضيات ا�ولىالمرحلة
23 حيوان عام ا�ولىالمرحلة
--1 حقوق ا$نسان ا�ولىالمرحلة
23 كيمياء عضوية ا�ولىالمرحلة
23 النبات مبادئ وقاية ا�ولىالمرحلة
3 --)1(تطبيقات في الحاسوب ا�ولىالمرحلة
 --21- ليزيةاGنج اللغة ا�ولىالمرحلة

23 بستنة مبادئ المرحلة الثانية
23 تربية وإنتاج اسماك المرحلة الثانية
23 الوراثة علم المرحلة الثانية
23ةصحة منتجات حيواني المرحلة الثانية
 --2 الزراعي ا$رشاد مبادئ المرحلة الثانية

23 ا5سماكمبادئ ثانيةالمرحلة ال
23 ا5لبانمبادئ علم المرحلة الثانية
23 الحيواني ا$نتاجةمكنن المرحلة الثانية
23 الكيمياء الحيوية المرحلة الثانية
 --1 قراطية الحرية والديم المرحلة الثانية
23 مجھرية أحياء المرحلة الثانية

 --2ياGقتصاد الزراع مبادئ
23 محاصيل علف ومراعي المرحلة الثانية
3 --)2(تطبيقات في الحاسوب المرحلة الثانية
3 --)3(تطبيقات في الحاسوب المرحلة الثالثة
 --2 بيئة وسلوك حيواني المرحلة الثالثة
23 وع0ئق أع0ف المرحلة الثالثة
23 دواجن تكنولوجيا منتجات المرحلة الثالثة
 --3 الحيواني ا$نتاجاقتصاديات المرحلة الثالثة
23 تغذية حيوان المرحلة الثالثة
23 فسلجة الحيوان المرحلة الثالثة
فسلجة التناسل والتلقيح المرحلة الثالثة

23 اGصطناعي

23 فسلجة الطيور الداجنة المرحلة الثالثة
23 ربية وتحسين الحيوانت المرحلة الثالثة
23 تصميم وتحليل التجارب المرحلة الثالثة
23 المفاقس وإدارةالتفقيس المرحلة الثالثة
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23 حيوان أمراض المرحلة الثالثة
23 حشرات طبية وبيطرية المرحلة الثالثة
 --2 إنتاج الجاموس المرحلة الرابعة
23 لحومال إنتاج المرحلة الرابعة
23 علم التقنيات الحياتية المرحلة الرابعة
23 تربية وتحسين طيور داجنة المرحلة الرابعة
23 إدارة وإنتاج الطيور الداجنة المرحلة الرابعة
23 ماشية الحليب إنتاج المرحلة الرابعة
23 إدارة وإنتاج الطيور الداجنة المرحلة الرابعة

23 علم اللحوم رابعةالمرحلة ال
23 دواجن أمراض المرحلة الرابعة
23 تغذية طيور داجنة المرحلة الرابعة

6 -- مشروع بحث تخرج الرابعةالمرحلة
 ---1 حلقات دراسية الرابعةالمرحلة

33 وماعز أغنام إنتاج المرحلة الرابعة

 التخطيط للتطور الشخصي.12
و الفني من خ0ل اGلتحاق ا5فراد أداءلتطوير ا5كاديميج يخطط البرنام-1 على مستوى الكادر التدريسي

و ورش العمل و الندوات العلمية و اGشتراك بالمؤتمرات .بالدورات
في ا5كاديميالسنوي للبرنامج ا5داءتطوير مستوى انجاز الطلبة من خ0ل دراسة–2 مستوىو تجاوز الخلل

.ا5داء
منا–3 و اGستفادة لتخطيط لتكوين رابطة الخريجين من البرنامج ا5كاديمي لمتابعة ا5داء بعد التخرج

و فائدة سوق العمل من مفردات المنھج .الخريجين في تقييم مستوى المنھج الدراسي

أوعوض(معيار القبول.13 )المعھدا�نظمة المتعلقة با!لتحاق بالكلية

 قسم القبول–زارة التعليم العالي والبحث العلميو نظاميتم القبول حسب

أھم مصادر المعلومات عن البرنامج.13
 عمادة كلية الزراعة-1
 ا!نترنت-2
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المنھج مھارات مخطط

وضع للتقييمإشارةيرجى الخاضعة البرنامج من الفردية التعلم لمخرجات المقابلة المربعات في

ال من المطلوبة التعلم برنامجمخرجات

/السنة
المستوى

المقرر المقرررمز أساسياسم
اختياري أم

المعرفية المھاراتيةا�ھداف ا�ھداف
بالبرنامج الخاصة

الوجدانية ا�ھداف
والقيمية

العامة المھارات
المنقولة والتأھيلية

ا�خرى( المھارات
بقابلية المتعلقة
والتطور التوظيف

)الشخصي
بأ6أ45أ3أ2أ1أ

1
ب
2

ب
3

ب
4

4د3د2د1د4ج3ج2ج1ج
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 كلية الزراعة–جامعة بغداد المؤسسة التعليمية.1
 قسم ا$نتاج الحيواني المركز/ القسم الجامعي.2
 الحيوانمباديء علم رمز المقرر/ اسم.3
 البرامج التي يدخل فيھا.4
 أشكال الحضور المتاحة.5
 2017/ي الربيع السنة/ الفصل.6
5)الكلي(عدد الساعات الدراسية.7
 تاريخ إعداد ھذا الوصف.8

 المقررأھداف.9
������� ��	�
��� ���� ������ ����� �����
�� ������ ���� !� �"�#$�� �%�	
&� ������ ��'(� )*��� 

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً �ھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا
ً عما إذا كان قد حقق ا(ستفادة القصوى من فرص و(بد من الربط بينھا وبين وصف. المتاحةالتعلم مبرھنا

.البرنامج

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10



 المعرفة والفھم-أ
-1أ
-2أ
-3أ
-4أ
-5أ
-6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع-ب

 التعرف على ا$صناف الرئيسة في ا$سماك–1ب
 نماذج من خOيا الجسم–2ب
 تشريح الضفدع–3ب
 تشريح اجھزة الجسم الداخلية-4ب

 طرائق التعليم والتعلم

محاضرات متنوعة المصادر بعضھا مترجمة والبعض ا$خر من شبكة ا$نترنيت فضO عن كتب منھجية
 متنوعة

 طرائق التقييم

 مھارات التفكير-ج
-1ج
-2ج
-3ج
-4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 طرائق التقييم

).المھارات ا]خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( المھارات العامة والمنقولة-د
-1د
-2د
-3د



 البنية التحتية.12
:القراءات المطلوبة

 النصوص ا]ساسية�
 كتب المقرر�
 أخرى�

المثال وتشمل على سبيل( متطلبات خاصة
ورش العمل والدوريات والبرمجيات

)والمواقع ا$لكترونية

وتشمل على سبيل( الخدمات ا$جتماعية
المثال محاضرات الضيوف والتدريب

) المھني والدراسات الميدانية

 القبول.13
 المتطلبات السابقة

 أقل عدد من الطلبة
 أكبر عدد من الطلبة

-4د

 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم الساعات ا]سبوع
 المطلوبة

المساق/ اسم الوحدة
 طريقة التقييمطريقة التعليم أو الموضوع

5



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 كلية الزراعة–جامعة بغداد المؤسسة التعليمية.1
 قسم ا$نتاج الحيواني المركز/ القسم الجامعي.2
 مباديء علم ا$سماك رمز المقرر/ اسم.3
 البرامج التي يدخل فيھا.4
 أشكال الحضور المتاحة.5
 2017-2016/ الخريفي السنة/ الفصل.6
5)الكلي(عدد الساعات الدراسية.7
 تاريخ إعداد ھذا الوصف.8

 المقرر أھداف.9
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يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً �ھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا
ً عما إذا كان قد حقق ا(ستفادة القصوى من فرص و(بد من الربط بينھا وبين وصف. المتاحةالتعلم مبرھنا

.البرنامج

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10



 المعرفة والفھم-أ
-1أ
-2أ
-3أ
-4أ
-5أ
-6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع-ب

 تعلم قياس اطوال ا$سماك–1ب
 قياس وزن ا$سماك–2ب
 قياسات ابعاد الجسم–3ب
 تشريح اجھزة الجسم الداخلية-4ب

 طرائق التعليم والتعلم

منھجية محاضرات متنوعة المصادر بعضھا مترجمة والبعض ا$خر من شبكة ا$نترنيت فضU عن كتب
 متنوعة

 طرائق التقييم

 مھارات التفكير-ج
-1ج
-2ج
-3ج
-4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 طرائق التقييم

).المھارات ا]خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( المھارات العامة والمنقولة-د
-1د
-2د
-3د



 البنية التحتية.12
:القراءات المطلوبة

 النصوص ا]ساسية�
 كتب المقرر�
 أخرى�

وتشمل على سبيل المثال( متطلبات خاصة
ورش العمل والدوريات والبرمجيات

)والمواقع ا$لكترونية

وتشمل على سبيل( الخدمات ا$جتماعية
المثال محاضرات الضيوف والتدريب

) المھني والدراسات الميدانية

 القبول.13
 المتطلبات السابقة

 أقل عدد من الطلبة
 أكبر عدد من الطلبة

-4د

 المقرربنية.11

مخرجات التعلم الساعات ا]سبوع
 المطلوبة

المساق/ اسم الوحدة
 طريقة التقييمطريقة التعليم أو الموضوع

5



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية.1

 جامعة بغداد\كلية الزراعة\قسم ا"نتاج الحيواني المركز/ القسم الجامعي.2
 رمز المقرر/ اسم.3
 انتاج حيواني\المرحلة الثانية\صحة منتجات حيوانية البرامج التي يدخل فيھا.4
 أشكال الحضور المتاحة.5
 2016-2015\ الربيعي+ الخريفي السنة/ الفصل.6
)الكلي(عدد الساعات الدراسية.7

 2016-2008 تاريخ إعداد ھذا الوصف.8

 أھداف المقرر.9

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً �ھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا
ً عما إذا كان قد حقق ا(ستفادة القصوى من فرص و(بد من الربط بينھا وبين وصف. المتاحةالتعلم مبرھنا

.البرنامج

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10



 المعرفة والفھم-أ
-1أ
-2أ
-3أ
-4أ
-5أ
-6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع-ب

-1ب
-2ب
-3ب
-4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 طرائق التقييم

 مھارات التفكير-ج
-1ج
-2ج
-3ج
-4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 طرائق التقييم

).المھارات اSخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( المھارات العامة والمنقولة-د
-1د
-2د
-3د
-4د



 البنية التحتية.12
:القراءات المطلوبة

 النصوص اSساسية�
 كتب المقرر�
 أخرى�

������ 

وتشمل على سبيل المثال( متطلبات خاصة
ورش العمل والدوريات والبرمجيات

)والمواقع ا"لكترونية

وتشمل على سبيل( الخدمات ا"جتماعية
المثال محاضرات الضيوف والتدريب

) المھني والدراسات الميدانية

 القبول.13
 المتطلبات السابقة
 حسب المرحلة ودائما تكون المرحلة الثانية مزدحمة أقل عدد من الطلبة
 أكبر عدد من الطلبة

 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم الساعات اSسبوع
 المطلوبة

المساق/ اسم الوحدة
 طريقة التقييمطريقة التعليم أو الموضوع

 ا"ختبارات محاضرات15



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية.1
 جامعة بغداد/ كلية الزراعة/ قسم ا%نتاج الحيواني المركز/ القسم الجامعي.2
 رمز المقرر/ اسم.3

 البرامج التي يدخل فيھا.4
تصميم وتحليل+ المرحلة الثالثة/ تربية وتحسين الحيوان

حلقات+دراسات عليا/وراثة كمية+دراسات عليا/ تجارب
 دراسية لكل كورس

 أشكال الحضور المتاحة.5
 2017- 2016الربيعي+الخريفي السنة/ الفصل.6
 ساعة عملي3+ساعة نظري2)الكلي(عدد الساعات الدراسية.7
 2017- 2016 تاريخ إعداد ھذا الوصف.8

 أھداف المقرر.9
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يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً �ھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا
ً عما إذا كان قد حقق ا(ستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة و(بد من الربط بينھا وبين وصف. مبرھنا

.البرنامج

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10



 المعرفة والفھم-أ
-1أ
-2أ
-3أ
-4أ
-5أ
-6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع-ب

-1ب
-2ب
-3ب
-4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 طرائق التقييم

 مھارات التفكير-ج
-1ج
-2ج
-3ج
-4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 طرائق التقييم

).اYخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المھارات( المھارات العامة والمنقولة-د
-1د
-2د
-3د
-4د



 البنية التحتية.12
:القراءات المطلوبة

 النصوص اYساسية�
 كتب المقرر�
 أخرى�
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وتشمل على سبيل المثال( متطلبات خاصة
ورش العمل والدوريات والبرمجيات

)والمواقع ا`لكترونية

وتشمل على سبيل( الخدمات ا`جتماعية
المثال محاضرات الضيوف والتدريب

) المھني والدراسات الميدانية

 القبول.13
 المتطلبات السابقة
 أقل عدد من الطلبة
 أكبر عدد من الطلبة

 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم الساعات اYسبوع
 المطلوبة

المساق/ اسم الوحدة
 طريقة التقييمطريقة التعليم أو الموضوع

 ا`ختباراتكتاب منھجي15



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية.1
 جامعة بغداد/ كلية الزراعة/ قسم ا"نتاج الحيواني المركز/ القسم الجامعي.2
 رمز المقرر/ اسم.3

 البرامج التي يدخل فيھا.4
،) مرحلة ثالثة( تغذية حيوان ،اع2ف وع2ئق ،بحث نخرج

،ايض كاربوھيدرات ودھون ،احتياجات)مرحلة رابعة(حلقات
)دكتوراه وماجسنير(غذائية ،فسلجة ھضم مجترات

 أشكال الحضور المتاحة.5
 الربيعي والخريفي السنة/ الفصل.6
 ساعة عملي لكل مادة دراسات اولية3+ ساعة نظري2)الكلي(عدد الساعات الدراسية.7

 ساعة نظري لكل مادة دراسات عليا2
 10/1/2017 تاريخ إعداد ھذا الوصف.8
 المقررأھداف.9

و اسس تكوين الع2ئق-1 تعليم الطلبة اسس تغذية الحيوان العلمية
تجارب عملية علمية في التحلي2ت الغذائية --2
دراسة مكثفة ومتخصصة للدراسات العليا في مسارات ايض البروتين والدھون-3
في نعريف ط2ب الدراسات العليا اسس ا"حتياجات الغذائية للحيوان وعلميات-4 الھضم وا"متصاص

 جسم الحيوان للدراسات العليا

يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً �ھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا
ً عما إذا كان قد حقق ا(ستفادة القصوى من فرص و(بد من الربط بينھا وبين وصف. المتاحةالتعلم مبرھنا

.البرنامج

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10



 المعرفة والفھم-أ
-1أ
-2أ
-3أ
-4أ
-5أ
-6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع-ب

-1ب
-2ب
-3ب
-4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 طرائق التقييم

 مھارات التفكير-ج
-1ج
-2ج
-3ج
-4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 طرائق التقييم

).المھارات ا^خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( المھارات العامة والمنقولة-د
-1د
-2د
-3د
-4د



 البنية التحتية.12
:القراءات المطلوبة

 النصوص ا^ساسية�
 كتب المقرر�
 أخرى�
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وتشمل على سبيل المثال( متطلبات خاصة
ورش العمل والدوريات والبرمجيات

)والمواقع ا"لكترونية
"���� #���$ ��%�!�� ����&' 

وتشمل على سبيل( الخدمات ا"جتماعية
المثال محاضرات الضيوف والتدريب

) المھني والدراسات الميدانية

 القبول.13
 المتطلبات السابقة
 للدراسات ا"ولية نحتاج الى عدد اقل من الط2ب أقل عدد من الطلبة
 أكبر عدد من الطلبة

 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم الساعات ا^سبوع
 المطلوبة

المساق/ اسم الوحدة
 طريقة التقييمطريقة التعليم أو الموضوع

9 ا"ول

ايض/تغذية حيوان
كاربوھيدرات

احتياجات/ودھون
 غذائية

او اع2ف وع2ئق
وفسلجة ھضم

 مجترات



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة بغداد/ كليةالزراعة المؤسسة التعليمية.1
 قسم ا#نتاج الحيواني المركز/ القسم الجامعي.2
 نادية نايف عبد.د.أ رمز المقرر/ اسم.3
، بحث تخرج/تكنلوجيا منتجات دواجن متقدم البرامج التي يدخل فيھا.4 طلبة/دراسات عليا

 المرحلة الرابعة
 الدوام الرسمي بالقسم طيلة ايام ا#سبوع أشكال الحضور المتاحة.5
 2017- 2016الربيعي السنة/ الفصل.6
و2)الكلي(عدد الساعات الدراسية.7  ساعة عملي3ساعة نظري
 9/1/2017 تاريخ إعداد ھذا الوصف.8

 أھداف المقرر.9
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يوفر وصف المقرر ھذا إيجازاً مقتضياً �ھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقھا
ً عما إذا كان قد حقق ا(ستفادة القصوى من فرص و(بد من الربط بينھا وبين وصف. المتاحةالتعلم مبرھنا

.البرنامج



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10
 المعرفة والفھم-أ

-1أ
-2أ
-3أ
-4أ
-5أ
-6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع-ب

-1ب
-2ب
-3ب
-4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 طرائق التقييم

 مھارات التفكير-ج
-1ج
-2ج
-3ج
-4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 طرائق التقييم



 البنية التحتية.12
:القراءات المطلوبة

 النصوص اRساسية�
 كتب المقرر�
 أخرى�
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وتشمل على سبيل المثال( متطلبات خاصة
ورش العمل والدوريات والبرمجيات

)والمواقع ا#لكترونية

وتشمل على سبيل( الخدمات ا#جتماعية
المثال محاضرات الضيوف والتدريب

) المھني والدراسات الميدانية
-��&� ���J�I 

).اRخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المھارات( المھارات العامة والمنقولة-د
تَ-1د و التي و التعرف على طريقة استخدام ا#جھزة الخاصة الجزء العملي من الدرس  قوم مھارات الطلبة

.و المتوفرة بالمختبر بالتكنلوجيا

-2د
-3د
-4د

 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم الساعات اRسبوع
 المطلوبة

/ الوحدة اسم
المساق أو
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

كل اسابيع
الفصل

 الدراسي
تكنلوجيا منتجات5

 متقدم دواجن

 Dataعرض-
show.

التطبيق العملي-
و طرق القياس التي
يحتاجھا الطالب في
الجزء العملي من

 اطروحته

ا#متحان
و النظري

 العملي



 القبول.13
 المتطلبات السابقة
و ما يحتاجه طالب3 أقل عدد من الطلبة و عدد الطلبة المقبولين و حسب الدورة

.الدراسات العليا للتسجيل على الدرس
 أكبر عدد من الطلبة



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا المؤسسة التعليمية.1
 جامعة بغداد/ كلية الزراعة/ قسم ا&نتاج الحيواني المركز/ القسم الجامعي.2
 رمز المقرر/ اسم.3

 البرامج التي يدخل فيھا.4
مباديء انتاج+ المرحلة الرابعة/تربية وتحسين طيور داجنة

حلقات دراسية لكل+ بحث تخرج+ المرحلة ا&ولى/ حيواني
 كورس

 أشكال الحضور المتاحة.5
 2016- 2015/ الربيعي+ الخريفي السنة/ الفصل.6
 كورس/مادة/س عملي3+س نظري2)الكلي(عدد الساعات الدراسية.7
 2016-2008 تاريخ إعداد ھذا الوصف.8

 أھداف المقرر.9
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ً عما إذا كان قد حقق ا(ستفادة القصوى من فرص و(بد من الربط بينھا وبين وصف. المتاحةالتعلم مبرھنا
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10
 المعرفة والفھم-أ
-1أ
-2أ
-3أ
-4أ
-5أ
-6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع-ب

-1ب
-2ب
-3ب
-4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 طرائق التقييم

 مھارات التفكير-ج
-1ج
-2ج
-3ج
-4ج

 طرائق التعليم والتعلم



 البنية التحتية.12
:القراءات المطلوبة

 النصوص اVساسية�
 كتب المقرر�
 أخرى�
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وتشمل على سبيل المثال( متطلبات خاصة
ورش العمل والدوريات والبرمجيات

)والمواقع ا&لكترونية

وتشمل على سبيل( الخدمات ا&جتماعية
المثال محاضرات الضيوف والتدريب

) المھني والدراسات الميدانية

 القبول.13
 المرحلة ا&ولى مزدحمةودائما ما تكون حسب المرحلة المتطلبات السابقة

 طرائق التقييم

).المھارات اVخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( المھارات العامة والمنقولة-د
-1د
-2د
-3د
-4د

 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم الساعات اVسبوع
 المطلوبة

المساق/ اسم الوحدة
 طريقة التقييمطريقة التعليم أو الموضوع

 اVختبارات كتاب منھجي15



 أقل عدد من الطلبة
 أكبر عدد من الطلبة



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة بغداد/كلية الزراعة المؤسسة التعليمية.1

 العلمي الحيواني ا"نتاجقسم المركز/ القسم الجامعي.2
 تربية وتحسين طيور داجنة رمز المقرر/ اسم.3
سبكالوريو البرامج التي يدخل فيھا.4

 أسبوعيا أشكال الحضور المتاحة.5
 فصلي السنة/ الفصل.6
)ساعة عملي3( ساعة 45)الكلي(عدد الساعات الدراسية.7

 2017-1-11 تاريخ إعداد ھذا الوصف.8

 أھداف المقرر.9
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ً عما إذا كان قد حقق ا(ستفادة القصوى من فرص و(بد من الربط بينھا وبين وصف. المتاحةالتعلم مبرھنا
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10



 المعرفة والفھم-أ
 التربية والتحسين مفھوم واھمية توضيح لطلبة المرحلة-1أ
 المكافئ الوراثي تقديرتعريف الطلبة كيفية-2أ
 تعريف الطلبة بكيفية توريث الصفات الوراثية من جيل الى آخر-3أ
 انتخاب الطيور ذات اRنتاج العالي من البيض واللحم تعريف الطلبة بكيفية-4أ

 المھارات الخاصة بالموضوع-ب
 على كيفية انتخاب الحيوانات لعدة اجيال تمكين الطلبة من التعرف–1ب
 والمحافظة عليھا تمكين الطلبة من سبل رعايتھا–2ب
 السRYت تمكين الطلبة من معرفة تحسين–3ب

 طرائق التعليم والتعلم
المحاضرة-1
 تكليف الطلبة بكتابة التقارير-2
 المناقشة-3
 الواجب البيتي-4

 طرائق التقييم
 اRختبارت المقالية-1
 اختبارات اRختيار من متعدد-2
 الشفوية ا[سئلة-3

 مھارات التفكير-ج
 تربية وتحسين الدواجن تمكين الطلبة من فھم واستيعاب موضوعات-1ج
 معرفة انواع سRYت الطيور الداجنة-2ج
 وسبل تحسينھا معرفة تربية الطيور-3ج

 طرائق التعليم والتعلم
المحاضرة-1
 power pointمحاضرة عرض بواسطة-2
 اRلقاء والمناقشة-3

 طرائق التقييم
 اRختبارات التحريرية-1
 اRختبارات الموضوعية-2



 البنية التحتية.12
:القراءات المطلوبة

 النصوص ا[ساسية�
 كتب المقرر�
 أخرى�

 الكتاب المنھجي

).المھارات ا[خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( المھارات العامة والمنقولة-د
 مھارة توظيف المعلومات النظرية وترجمتھا الى واقع عملي من خYل الجانب العملي للمادة-1د

 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم الساعات ا[سبوع
 المطلوبة

المساق/ اسم الوحدة
 طريقة التقييمطريقة التعليم أو الموضوع

ان يعرفوا3 ا[ول
التربية والتحسين أھمية

تربية وتحسين أھمية
 اRختبارات اRلقاء الطيور الداجنة

ان يتعرفوا على3 الثاني
 سRYت الدواجنأھم

تربية وتحسين
 الدواجن

اRلقاء
 والمناقشة

 ا[سئلة
 الصفية

اRول( قوانين مندل3 الثالث
)والثاني

اRلقاء
 واRستجواب

اRختبارات
 المقالية

3 الرابع
وراثة ان يستوعبوا

الصفات الوراثية
للريش والجلد

 واRرجل
تربية وتحسين

اRختيار من المحاضرة الدواجن
 متعدد

اRختيار من المحاضرة الجينات المميتة3 الخامس
 متعدد

تربية وتحسين التحليل الحصائي3 السادس
 الدواجن

اRلقاء
 والمناقشة

تااRختبار
 المقالية

معرفة اھمية اRنتخاب3 السابع
 للطيور الداجنة

اRلقاء
 والمناقشة

اRختبارات
 المقالية

3 الثامن
معرفة تقدير المكافئ
الوراثي واRرتباطات

 الوراثية
 ا[سئلة المحاضرة

 التحريرية

3 التاسع
تحديد مستويات الطلبة

وتشخيص الفروق
 الفردية ومعالجتھا

 اRمتحان النظري
لمحتوى والعملي
 المادة

اRختبارات
 المقالية



وتشمل على سبيل المثال( متطلبات خاصة
ورش العمل والدوريات والبرمجيات

)والمواقع اRلكترونية
 ا�نترنيت

وتشمل على سبيل( الخدمات اRجتماعية
المثال محاضرات الضيوف والتدريب

) المھني والدراسات الميدانية
 التدريب العملي

 القبول.13
 المتطلبات السابقة
 حسب المرحلة الدراسية أقل عدد من الطلبة
 أكبر عدد من الطلبة
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