


ا�كاديمي البرنامج وصف

ھذا ا�كاديمي البرنامج وصف المتوقعةإيجازايوفر التعلم ومخرجات البرنامج خصائص �ھم مقتضياً
حقق قد كان إذا عما مبرھناً تحقيقھا الطالب المتاحةمن الفرص من القصوى ويصاحبه.ا=ستفادة

البرنامج ضمن مقرر لكل وصف

التعليمية.1 الزراعةالمؤسسة بغدادجامعة�كلية

العلمي.2 الحيوانياMالمركز/القسم نتاج

او.3 ا�كاديمي البرنامج اسم
الحيوانيالمھني اMنتاج

النھائية.4 الشھادة العلواسم في الزراعيةالبكالوريوس الحيواني�م اMنتاج

الدراسي.5 :النظام
فصليأخرى/مقررات/سنوي

المعتمد.6 ا=عتماد الزراعيةبرنامج القطاعية العلمي-اللجنة والبحث العالي التعليم وزارة

ا�خرى.7 الخارجية العالمؤثرات والبحث العالي التعليم وزارة و بغداد جامعة من الصادرة لميالقرارات

الوصف.8 إعداد 11/1/2017تاريخ

ا�كاديمي.9 البرنامج أھداف
م-1 تخريج و اختص�اصإعداد ف�ي زراعي�ين الحي�وانيھندس�ين تح�ديثا$نت�اج و تط�وير و $دارة م�ؤھلين

دراس�يةالحيوانيا$نتاجمشاريع من�اھج اعتماد خ0ل م�عمن العملي�ة المھ�ارة و النظ�ري ا5س�اس ت�وفر
المس��تمر بحي��ثالتح��ديث المن��اھج وتواك��بلھ��ذه العم��ل س��وق ف��يمتطلب��ات التقن��ي و العلم��ي التط��ور

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

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

المتقدمة-3 بالكوادر المجتمع الحي�وانيرفد ا$نتاج اختصاصات في خ�0لعلميا الدراس�اتمخرج�اتم�ن
المجتمع حاجة منظور وفق القسم في الجديدةالعليا العلمية اGختصاصات ظھور و ل0ختصاص .الفعلية

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

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

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

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



�الصفحة

البرنامج.10 والتقييممخرجات والتعلم التعليم وطرائق المطلوبة

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

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

والتعلم التعليم طرائق
وإيصالطريقةاستخدام- البيانات عرض جھاز ، السبورة باستخدام المحاضرة طريق عن المعلومات

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

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

مستقب0$دامةالمعلومات معلوماته .حداثة
على- الطلبة للوصولأسلوبتدريب المنطقية كذلكإلىالمناقشة و منأسلوبالنتائج اGستنتاج

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

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

التقييمطر ائق
الشھرية- اGمتحاناتاGمتحانات النھائي)quizzes(السريعة، اGمتحان ، العملية اGمتحانات ،،

عالمية ابحاث وترجمة بتقارير الطلبة .مطالبة

والقيميةا�ھداف-ج .الوجدانية
البرنامج-1 لزرعا5كاديمييتبنى الطلبة مع التعامل في التربوية لطلبالقيم الطلبة لدى التفاعل و الرغبة

السعي و العلميةإلىالعلم المنفعة خ0لإلىنشر من وإتقانالمجتمع انجازها$خ0صالعمل .في
وإثارة-2 بالنفس الثقة تنمية و ، التفوق و اGنجاز في الطلبة لدى وا$مكانياتالطموح الشباب لدى الكامنة

المجتمع الطاإلىحاجة البناءھذه في البشرية .قات
على-3 وأھميةالتركيز ، للمشاريع اGزدھار و التطور في العادلة مفتوحةإنالمنافسة النجاح ساحة

كسبللمثابرين و العمل في الصادقين الجودةا5سواقو باعتماد .لمنتجاتھم
مجھودأھميةنشر�4 على اGتكال عدم و الجماعة ضمن الفرد منريناzخمساھمة طبقة نشوء لتفادي ،

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

عليھم التستر عدم خ0لوو $ص0حھممن النصح علىتقديم للقلة المشين الفعل انعكاس لتجنب
الصالح المجتمع كرامة و .سمعة
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والتعلم التعليم طرائق

ا$رشادية- و التربوية الندوات .إجراء
السلوك- في الصالحة النماذج على الضوء لتركيز القدوة الطلبة .تكريم
الفعل- إلى ا$شارة و ا5فكار بتقديم للطلبة المبادرة روح ا5كاديميتشجيع الوسط في الجيد .غير
ا5كاديمي- للبرنامج الدراسية المراحل في التربوية اللجان عمل .تفعيل

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

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

على-1 الطالب المعرفةإلىالوصولإمكانيةتدريب معلوماته$دامةمصادر تطوير .و
علىتدر-2 الطلبة واzخرينإلىالمعلوماتإيصالأسلوبيب صياغة خ0ل .المحاضرةإلقاءمن
في-3 العملية الخبرة من المتراكم استغ0ل في مشاريعا$ضافةالمھارة في .ا$نتاجالمعرفية

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

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

والتعلم التعليم طرائق

اختصاصه- مجال في دراسية حلقة بتقديم المتدرب .يطالب
الميدانية- المشاريعوالزيارات في ل0حتكاك الصيفي التدريب فترة .ا$نتاجيةاستثمار
خ0ل- معمن الخبراءا5ساتذةالطلبة .الزائرينو
اGنتاجية- المشاريع في العوائق و المشاكل عن النقاشية الحلقات في الطلبة .مشاركة

التقييم طرائق

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

البرنامج.11 بنية

المرحلة
الدراسية

أو المقرر رمز
المساق

المساق أو المقرر المعتمدةاسم الساعات
عملينظري

23الحيوانيا$نتاجمبادئا�ولىالمرحلة
حقليةا�ولىالمرحلة محاصيل 23مبادئ
13مساحةا�ولىالمرحلة
الداجنها�ولىالمرحلة طيور 23مبادئ
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تربةا�ولىالمرحلة 23مبادئ
23ا$حصاءعلما�ولىالمرحلة
--11-ليزيةاGنجاللغةا�ولىالمرحلة
تحليليةا�ولىالمرحلة 23كيمياء
--3رياضياتا�ولىالمرحلة
عاما�ولىالمرحلة 23حيوان
ا$نسانا�ولىالمرحلة --1حقوق
عضويةا�ولىالمرحلة 23كيمياء
وقايةا�ولىالمرحلة 23النباتمبادئ
الحاسوبا�ولىالمرحلة في 3--)1(تطبيقات
--21-ليزيةاGنجاللغةا�ولىالمرحلة

الثانية 23بستنةمبادئالمرحلة
الثانية اسماكالمرحلة وإنتاج 23تربية
الثانية 23الوراثةعلمالمرحلة
الثانية حيوانيالمرحلة منتجات 23ةصحة
الثانية --2الزراعيا$رشادمبادئالمرحلة

ال 23ا5سماكمبادئثانيةالمرحلة
الثانية علمالمرحلة 23ا5لبانمبادئ
الثانية 23الحيوانيا$نتاجةمكننالمرحلة
الثانية الحيويةالمرحلة 23الكيمياء
الثانية والديمالمرحلة --1قراطيةالحرية
الثانية 23مجھريةأحياءالمرحلة

الزراعمبادئ --2ياGقتصاد
الثانية ومراعيالمرحلة علف 23محاصيل
الثانية الحاسوبالمرحلة في 3--)2(تطبيقات
الثالثة الحاسوبالمرحلة في 3--)3(تطبيقات
الثالثة حيوانيالمرحلة وسلوك --2بيئة
الثالثة 23وع0ئقأع0فالمرحلة
الثالثة منتجاتالمرحلة 23دواجنتكنولوجيا
الثالثة --3الحيوانيا$نتاجاقتصادياتالمرحلة
الثالثة حيوانالمرحلة 23تغذية
الثالثة الحيوانالمرحلة 23فسلجة
الثالثة والتلقيحالمرحلة التناسل فسلجة

23اGصطناعي

الثالثة الداجنةالمرحلة الطيور 23فسلجة
الثالثة الحيوانتالمرحلة وتحسين 23ربية
الثالثة التجاربالمرحلة وتحليل 23تصميم
الثالثة 23المفاقسوإدارةالتفقيسالمرحلة



�الصفحة

الثالثة 23حيوانأمراضالمرحلة
الثالثة وبيطريةالمرحلة طبية 23حشرات
الرابعة الجاموسالمرحلة --2إنتاج
الرابعة 23لحومالإنتاجالمرحلة
الرابعة الحياتيةالمرحلة التقنيات 23علم
الرابعة داجنةالمرحلة طيور وتحسين 23تربية
الرابعة الداجنةالمرحلة الطيور وإنتاج 23إدارة
الرابعة الحليبإنتاجالمرحلة 23ماشية
الرابعة الداجنةالمرحلة الطيور وإنتاج 23إدارة

ال اللحومرابعةالمرحلة 23علم
الرابعة 23دواجنأمراضالمرحلة
الرابعة داجنةالمرحلة طيور 23تغذية

تخرجالرابعةالمرحلة بحث 6--مشروع
دراسيةالرابعةالمرحلة ---1حلقات

الرابعة 33وماعزأغنامإنتاجالمرحلة

الشخصي.12 للتطور التخطيط
البرنام-1 اGلتحاقا5فرادأداءلتطويرا5كاديميجيخطط خ0ل من الفني و التدريسي الكادر مستوى على

العمل ورش و العلمية الندوات و بالمؤتمرات اGشتراك و .بالدورات
دراسة�2 خ0ل من الطلبة انجاز مستوى للبرنامجا5داءتطوير فيا5كاديميالسنوي الخلل تجاوز مستوىو

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

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

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

حسب القبول العلميونظاميتم والبحث العالي التعليم القبول�زارة قسم

البرنامج.13 عن المعلومات مصادر أھم
الزراعة-1 كلية عمادة
ا=نترنت-2
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المقرر وصف نموذج

المقرر ابراھيم\وصف اسماعيل حسن\وفاء ا!نباريايمان

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� المركز/القسم المقرر/اسم.� اولى(احصاءرمز )مرحلة فيھا.� يدخل التي بكلوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور اسبوعياأشكال الربيعيالسنة/الفصل.� الفصل الدراسية.� الساعات )عملي�نظري�(ساعات�)الكلي(عدد الوصف.	 ھذا إعداد 
�\�\�تاريخ�� المقرر.� :أھداف التجارب-� وتحليل وتصميم اHحصاء مواضيع ضمن تدخل التي الحديثة العلمية المناھج ب الطلبة 
	���������تعريف �����	 ��� ����	 ��� ������ �����	 �	�	��� �� 
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما بينھا.المتاحةالتعلممبرھناً الربط من وصفو(بد وبين

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم :مخرجات



والفھم-أ المعرفة
اHحصائية-�أ المسائل لحل العلمية اHسس الطلبة تعليم
الحقلية-�أ التجارب في المناسب التصمسم Hختيار الضرورية المفاھيم الطلبة تعليم
اHحصائية-�أ البيانات تحليل كيفية الطلبة تعليم

بالموضوع-ب الخاصة المھارات
تعليم��ب لغرض الحاسبات التصميم مع اHحصاء ربط اي بعضيھا مع مرتبطة جميعھا المواضيع

وتحليلھا البيانات وجمع البحث انشاء ثم ومن التجربة ب الخاص التصميم وضع كيفية

والتعلم التعليم طرائق
علمية محاضرات
بيتية واجبات

لھا المناسب التصميم واختبار للتجربة علمية اسس بوضع الطلبة تكليف
التقييم طرائق

و الشھرية اليوميةالاHمتحانات مشاركات

التفكير-ج مھارات
يومية-�ج امتحانات
شھرية-�ج امتحانات
بيتية-�ج واجبات
تقارير-�ج

والتعلم التعليم طرائق

منھا اHستفادة ومدى طرحھا واساليب المادة يخص فيما المموضوعية المناقشات

التقييم طرائق

منھا اHستفادة مدى معرفة لنا ليتسنى المعطاة المادة بمواضيع الطالب منقشة تحريرية، اختبارات

والمنقولة-د العامة التوظيف(المھارات بقابلية المتعلقة اcخرى الشخصيالمھارات ).والتطور
المناسب-�د التصميم وضع خdل من البحوث واقع الى وترجمتھا النظرية المعلومات توضيف مبارة
اHحصائ-�د البرنامج في وتحليلھا بالبحث الخاصة البيانات ادخال كيفية
البحث-�د كتابة كيفية
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اcساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاcسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة /اسم
أو المساق
الموضوع

التعليم التقييمطريقة طريقة

على�الثاني+اHول الطالب يتعرف
اHحصاء علم

وعdقته واساسياته
اHخرى بالعلوم

علم الى مدخل
وفروعه اHحصاء

/محاضرة
جماعية شفھيةمناقشة اختبارات

التوزيع�الثالث جداول كتابة
التكراري

اHحصائيةالجداول
توزيع جدول وانشاء

تكراري

نظري محاضرة
التطبيق يوميةمع اختبارات

جداول�الرابع انشاء تعلم
تصاعدي تكرار

وتنازلي

توزيع جدول
تصاعدي تكراري

وتنازلي
تطبيقية بيتيةمحاضرة واجبات

الخامس
الحدث�والسادس معنى تعلم

والمفكوك والحادث
اHحتماHت وقوانين

نظريات مبادئ
اHحتماHت

تطبيقية محاضرة
رياضية/ بيتيةامثلة واجبات

العشوئي�السادس /المتغير
اHحتمالية التوزيعات

ذو/المتقطعة توزيع
الحدين

اHحتمالي /التوزيع
الحدين ذو توزيع

تطبيقية محاضرة
رياضية/ امثلة

وواجبات مناقشة
بيتية

المنحنى�السابع صفات
بينه والعdقة الطبيعي
الحدين ذو توزيع وبين
تحت المساحة وحساب

المنحني

الطبيعي التوزيع
رياضية امثلة

ومشاركة تطبيقية
الحل في الطdب

يومية اختبارات
بيتية وواجبات

الفرضية�الثامن كتابة تعلم
المعنوية ومستوى
تتعلق واختبار
ايضا بمتوسطين

الفرضيات اختبار

رياضيةامثلة
الطالب يقوم
بنفسه بوضعھا
المناقشة مع

بيتية واجبات

التوزيع�العاشر/التاسع خصائص
بين اHستقdل واختبار

متغيرين
كاي مربع وامثلةاختبار اسئلة

بيتيةتطبيقية واجبات

عشر الحادي
عشر استخراج�والثاني خطوات

التنبؤ اHنحدارمعادلة تطبيقيةمعامل بيتيةامثلة واجبات

عشر اHرتباطانواعه/تعاريف�الثالث تطبيقيةمعامل بيتيةامثلة واجبات
عشر بحث�الرابع شكل على مناسب تحليل واستخدام فرضية بوضع الطالب مطالية
اختياري:مdحظة ثالث مع شھريين اختباين ھناك



خاصة العمل(متطلبات ورش المثال سبيل على وتشمل
اHلكترونية والمواقع والبرمجيات )والدوريات

اHجتماعية محاضرات(الخدمات المثال سبيل على وتشمل
الميدانية والدراسات المھني والتدريب )الضيوف

القبول.��

السابقةالمتطلبات

الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلمي�المؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانىسمالعلميالمركز/القسم ا#نتاج الزراعة/قسم بغداد/كلية جامعة المقرر/اسم.� الحيوانىرمز ا#نتاج مبادئ فيھا.� يدخل التي البرامج

المتاحة.� الحضور أشكال


��	�الخريفيالسنة/الفصل.��	�� الدراسية.� الساعات )عملي�+نضري�(ساعات�)الكلي(عدد الوصف.� ھذا إعداد 	�تاريخ��	�� وتھيئتھم.� المجترات وخصوصا الحيوانى ا#نتاج بأساسيات اJولى المرحلة طلبة تعريف المقرر أھداف
القادمة السنين في المختلفة الحيوانى ا#نتاج فھموجوانب في لتوسع

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

.البرنامج



والتقييم.	� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات

والفھم-أ المعرفة
الغذائية-�أ وقيتھا الحيوانية المنتجات مميزات يعرف ان

المجترة-�أ الحيوانات أھمية يعرف ان
الحيوانية-�أ المملكة في موقعھا يعرف ان
الھظمية-�أ القناة تشريح يعرف ان
تحضيرھا-�أ وكيفية لھا المناسبه اYعXف يعرف ان
العراقية-�أ الحيوانات سJXت يعرف ان
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

للحيوان-�ب والصحية ا#نتاجية الحالة على منه واJستدJل الحيواني السلوك تميز
وسXلة-�ب نوع كل لتربية المXئمة البيئة على التعرف

انتاجھاانواع-�ب كيفية و اYعXف
بين-�ب أو للحيوان والمراقبة المظھرية الصفات بين الربط خXل من المستقبلي با#نتاج التنباء

بينھا ما في المظھرية الصفات
والتعلم التعليم طرائق

والتعليمية+المحاضرات الميداني+اJفXم الخلقي العمل

التقييم طرائق

والعملية النضرية اJختبارات

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق



التقييم طرائق

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اYخرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اYساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

����� ��	
�� �
�� �
��+����
��

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

اJلكترونية )والمواقع
������ ���� � ������ ��� ! " ����� �����

اJجتماعية سبيل(الخدمات على وتشمل
والتدريب الضيوف محاضرات المثال

الميدانية والدراسات )المھني
��#$�% &��'( )�
�*

القبول.��

السابقة وتركيبالمتطلبات الحيوانية الخلية وتركيب الحيوان فسلجة عن شي فھم
الغذاء

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاYسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

المنتجات�� أھمية
أھمية+الحيوانية

المجترات

تكوين��
اJحتياجات+القطيع

المواد+الغذائية أقسام
في+العلفية التناسل
اJبقار اول� امتحان

انواع��
المميزات+الجاموس

العامة
في+للجاموس التناسل
الجامس اYغنام�� اYغنام+انواع
الحمXن+العراقية

الماعز�� +انواع
العراقي انتاج+الماعز

من والحلم الحليب
الماعز

ثانيالسابع امتحان



الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر �����:وصف �	
�� ��� ������� ��
���

التعليمية.� بغداد�الزراعةكليةالمؤسسة جامعة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا$نتاج المقرر/اسم.� حيوانيرمز انتاج مبادئ فيھا.� يدخل التي بتربيةالبرامج الخاص القطاع ا$نتاجومبادئالحليبماشيةمجال
الحيواني المتاحة.� الحضور اجباريحضورأشكال

السنة/الفصل.�
الربيعي لطلبة�الفصل الحيواني ا$نتاج مباديء مادة تدريس

الخريفي والفصل ا$ولى ماشية�المرحلة انتاج مادة تدريس
الرابعة المرحلة لطلبة حليب الدراسية.� الساعات فصل��)الكلي(عدد لكل ساعة الوصف.	 ھذا إعداد مناعتبارتاريخ 
�ا
لكل� والتقني العلمي التحديث واستمرار
اعNه المادتين مفردات المقرر.� أھداف

�.�����	 
���	 ��� ����� �� ���
�� ������� ��� ��� ���� �
!."�#��$ � "%&��� ��&�'� (�)*%	 +��)��� ����� -����	 .���/� -���0� 1&�)�(�3�� � ���
-.4560�.���/� 78/� ���
&.������/� �� 7���� � ��&�'� ��� ��� ���� �
9.:��&0�

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

.البرنامج



�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات

والفھم-أ المعرفة
للفصلين-�أ للطلبة منھجي كتاب حليب(توزيع مشية 
�انتاج�
الماشية- 
�انتاج��(
تفصيليا-�أ للطلبة الكتابين مفردات شرح
بالكتابين-�أ الخاصة مفردات لعرض شو الداتا جھاز استخدام
الحيواني-�أ الحقل زيارة
العملي-�.أ التطبيق

بالموضوع-ب الخاصة المھارات
طلبة��ب الحقولاعداد $دارة مؤھلين
العلمية-�ب الطلبة قابلية تطوير
وا$دارة��ب المزرعة حيوانات مع للتعامل فننين اعداد
-�ب

والتعلم التعليم طرائق
منھجية حليب(كتب ماشية 
�انتاج�
الماشية- شو)��
�انتاج داتا وجھاز ومحاضرات

للحقول وزيارات ومحاضرات

التقييم واا$متحانات-طرائق لفصليةالشھرية

التفكير-ج مھارات
عامة-�ج اسئلة
تفكيرية-�ج اسئلة
شھرية-�ج اسئلة
-�ج

والتعلم التعليم طرائق
منھجية حليب(كتب ماشية 
�انتاج�
الماشية- شو)��
�انتاج داتا وجھاز ومحاضرات

للحقول وزيارات ومحاضرات
التقييم والفصليةا$متحانات-طرائق الشھرية



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
ا_ساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا$لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة ا$ختصاصالمتطلبات بمجال العالمي العلمي التطور مراعاة مع جميعھا

الطلبة من عدد 
�أقل

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة ا_خرى ).المھارات
بالحقل-�د الميداني العمل
شو-�د الداتا جھاز
العملي-�د التطبيق
-�د

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتا_سبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

حقلية��� عمليات
منھجي كتاب
شو داتا جھاز
حقول زيارة الحيوانات� مساكن السN$ت� التناسل� والو$دة� الحمل وانواعھا� المحالب الحديثة� المواليد تربية



الطلبة من عدد 
��أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الزراعة/الحيوانيا&نتاجقسمالمركز/القسم بغداد/كلية جامعة المقرر/اسم.� داجنةرمز طيور مبادئ فيھا.� يدخل التي اولىالبرامج مرحلة داجنة طيور مبادئ المتاحة.� الحضور اجباريأشكال الربيعيالسنة/الفصل.� و الخريفي الدراسية.� الساعات و�)الكلي(عدد نظري عملي�ساعة دارسي/مادة/ساعات فصل الوصف.	 ھذا إعداد 
�تاريخ
�-�
�� المقرر.� أھداف

مرحلة.1 لكل المقرر المنھج بمفردات الطNب تعريف
بين.2 الربط إمكانية و له المعطاة العلمية المادة من اTستفادة كيفية الطالب تعليم

والعمليالمادة النظري
التي.3 و الحديثة التقنيات و العلمية البحوث و التطورات باخر الطالب تعريف

تطوره و العلم مواكبة و الدائم البحث على وحثه ومقرر مادة كل تخص
للطالب.4 ومشوقة سھلة بطريقة العلمية المادة إيصال محاولة
مشا.5 كانت سواء العملية للحياة وتھيئته الطNب دوائرتوجيه او خاصة ريع

حكومية

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

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

-�ب
-�ب
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

التفكيرمھارات-ج
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة ا"خرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اgساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

������ �	
� �����

خاصة على(متطلبات المثالوتشمل سبيل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

اTلكترونية )والمواقع

اTجتماعية سبيل(الخدمات على وتشمل
والتدريب الضيوف محاضرات المثال

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

المقرر.�� بنية

طيورا"سبوع مبادئ النظري(الداجنةمفردات )الجزء ووظائفھا� الدجاج اعضاء الحيويةتركيب ووظائفھا� الدجاج اعضاء الحيويةتركيب الطيورالوراثة� في الطيورالوراثة� في المفقسات� وادارة التفريخ ا"متحان� الدواجن� تغذية مبادئ الدواجن	 تغذية مبادئ الدواجن� وطفيليات امراض �
امتحان الغذائي�� النقص امراض الطفيليةا"مراض�� الحيوي�� ا0صابةبا.مراضلمنع�ا"من الدرس�� فصول لجميع عامه مراجعه ��



السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد معينأقل عدد مرحلة الطلبةلكل من

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� بغدادالمؤسسة الزراعة�جامعة كلية الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا$نتاج قسم المقرر/اسم.� علمرمز الحيوانمباديء فيھا.� يدخل التي البرامج المتاحة.� الحضور أشكال 	���/يالربيعالسنة/الفصل.� الدراسية.	 الساعات �)الكلي(عدد 
الوصف. ھذا إعداد تاريخ المقررأھداف.�
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج

والتقييم.�� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

ا$سماك��ب في الرئيسة ا$صناف على التعرف
الجسم��ب خOيا من نماذج
الضفدع��ب تشريح
الداخلية-�ب الجسم اجھزة تشريح

والتعلم التعليم طرائق

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

التقييم طرائق

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

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



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
ا]ساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

خاصة سبيل(متطلبات على المثالوتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا$لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر

-�د

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتا]سبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة �



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج الزراعة\قسم بغداد\كلية جامعة المقرر/اسم.� انكليزيةرمز اولى\لغة مرحلة فيھا.� يدخل التي البرامج المتاحة.� الحضور ًأشكال اسبوعيا الخريفيالسنة/الفصل.� الدراسية.� الساعات ن)الكلي(عدد ظريساعة الوصف.	 ھذا إعداد 
�\�\�تاريخ�� المقرر.� ����:أھداف �� �	
���� � ���� �����	�� ������ ���� �	��� ������ ����� ����� ��  �����
!� �"���� ��#$��%&�'%!� �(��).

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

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات

والفھم-أ المعرفة
ا�نكليزية-�أ اللغة اھمية معرفة
وا�لفاظ-�أ وا�صوات ا�بجدية ا�حرف .معرف
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ



بالموضوع-ب الخاصة المھارات
ا"نكليزية��ب اللغة اھمية معرفة
ا"م��ب اللغة غير اخرى لغة تعلم على الرغبة .امتWك
��ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

عن-ترجمةال-المحاضرات ً Wفض المنھجية البيتيالكتب الواجب

التقييم طرائق

وا"متحان الطالبالفصليا"سبوعي نشاطات عن ً Wا"خرىفض

التفكير-ج مھارات
المحاضرة-�ج اثناء اليومية ا"سئلة
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

البيتي الواجب

التقييم طرائق

الفصلي ا"متحان او المحاضرة اثناء اليومية ا"سئلة على ا"جابة

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اaخرى ).المھارات
الترجمة-�د
-�د



المقرر.�� النظري////بنية الجزء

التعلممخرجاتالساعاتاaسبوع
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

الجملنظري�ا"ول انواع ا�نكليزيةمعرفة ا�سبوعيالمحاضرةالجمل ا�متحان
الفصلي او

المركبةمعرفةنظري�الثاني المركبةالجمل ا�سبوعيالمحاضرةالجمل ا�متحان
الفصلي او

للجملمعرفةنظري�الثالث المضافة المساعدةا�فعال ا�فعال ا�سبوعيالمحاضرةانواع ا�متحان
الفصلي او

المساعدةنظري�الرابع ا�فعال قواعد ا�ضافيةمعرفة ا�فعال ا�سبوعيالمحاضرةقواعد ا�متحان
الفصلي او

الصحيحةنظري�الخامس الجمل تمييز
محلولةمنھاالخاطئةوتصحيح واختبارات ا�سبوعيالمحاضرةتمارين ا�متحان

الفصلي او
اولالسادس فصلي امتحان
التنظري�السابع طرق الترجمةرجمةمعرفة ا�سبوعيالمحاضرةقواعد ا�متحان

الفصلي او

العربيةنظري�الثامن اللغة الى ا�سبوعيالمحاضرة1الترجمةالترجمة ا�متحان
الفصلياو

ا�نكليزيةنظري�التاسع اللغة الى ا�سبوعيالمحاضرة2الترجمةالترجمة ا�متحان
الفصلي او

ا�نكليزيةنظري�العاشر باللغة ا�نشاءالكتابة ا�سبوعيالمحاضرةكتابة ا�متحان
الفصلي او

عشر ثانيالحادي فصلي امتحان

التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اaساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

��	
���� ��#$��%� +,-
�������� 	
� ���� ���

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا"لكترونية )والمواقع

.�$/�� 0
���� � 12/�� �$������	�� ��/'�� 3�4��5�)�,�� ��75�
�2	�� 8�9:�$�/5!� ;�(

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

الميدانية والدراسات )المھني
���9=� >?��� 3��� ��@���� �	
���� 0��A B�4��.

القبول.��

السابقة السابقةالمتطلبات الطالب دراسة مراحل في ا"نكليزية اللغة عن اوليات

الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج الزراعة\قسم بغداد\كلية جامعة المقرر/اسم.� انكليزيةرمز ثانيةمرحلة\لغة فيھا.� يدخل التي البرامج المتاحة.� الحضور ًأشكال اسبوعيا الخريفيالسنة/الفصل.� الدراسية.� الساعات ن)الكلي(عدد ظريساعة الوصف.	 ھذا إعداد 
�\�\�تاريخ�� المقرر.� ������:أھداف ��	
��������
 ������ ���� ����
 ������ ����
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� �� ��	���
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج

�
التعلم. والتقييممخرجات والتعلم التعليم وطرائق

والفھم-أ المعرفة
ا�نكليزية-�أ اللغة اھمية معرفة
وا�لفاظ-�أ وا�صوات ا�بجدية ا�حرف .معرف
ا�نكليزية-�أ الجمل انواع معرفة
-�أ
-�أ
-�أ



بالموضوع-ب الخاصة المھارات
ا"نكليزية��ب اللغة اھمية معرفة
ا"م��ب اللغة غير اخرى لغة تعلم على الرغبة .امتXك
��ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

عن-ترجمةال-المحاضرات ً Xفض المنھجية البيتيالكتب الواجب

التقييم طرائق

وا"متحان الطالبالفصليا"سبوعي نشاطات عن ً Xا"خرىفض

التفكير-ج مھارات
المحاضرة-�ج اثناء اليومية ا"سئلة
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

البيتي الواجب

التقييم طرائق

الفصلي ا"متحان او المحاضرة اثناء اليومية ا"سئلة على ا"جابة

والمنقولة-د العامة التوظيف(المھارات بقابلية المتعلقة اaخرى الشخصيالمھارات ).والتطور
الترجمة-�د
-�د



المقرر.�� النظري////بنية الجزء

التعلمالساعاتاaسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

الجملنظري�ا"ول انواع الجملوا�فعالمعرفة وا�فعالانواع
ا�سبوعيالمحاضرةا�نكليزية ا�متحان

الفصلي او

بيننظري�الثاني ا�فضلية في التمييز
محلولةا�ختيارات وتمارين ا�سبوعيالمحاضرةالترجمة ا�متحان

الفصلي او

المنفيةنظري�الثالث الجمل استخدام ا�نكليزيةحا�ت الجمل ا�سبوعيالمحاضرةنفي ا�متحان
الفصلي او

النفينظري�الرابع ادوات الجملادواتمعرفة ا�سبوعيالمحاضرةنفي ا�متحان
الفصلي او

المثبتةنظري�الخامس الجمل نفي محلولةامكانية واختبارات ا�سبوعيالمحاضرةتمارين ا�متحان
الفصلي او

اولالسادس فصلي امتحان
ا�نكليزيةمعرفةنظري�السابع الجملة تحويل

منفية جمل استفھاميةالى والمنفيةاو المثبتة ا�سبوعيالمحاضرةالجمل ا�متحان
الفصلي او

ا�ستفھاميةنظري�الثامن الجمل ا�ستفھاميةاستخدام الجملة ا�سبوعيالمحاضرةتكوين ا�متحان
الفصلي او

ا�ستفھامنظري�التاسع ادوات ا�ستفھاممعرفة ا�سبوعيالمحاضرةادوات ا�متحان
الفصلي او

ا�نكليزيةنظري�العاشر الجمل تحويل امكانية
استفھامية جمل محلولةالى واختبارات ا�سبوعيالمحاضرةتمارين ا�متحان

الفصلي او
عشر ثانيالحادي فصلي امتحان

التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اaساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�
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خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

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

الميدانية والدراسات )المھني
���7;
 <=��� 2��
 ��>���
 ��	���� .��? @�3��.

القبول.��

السابقة السابقةالمتطلبات الطالب دراسة مراحل في ا"نكليزية اللغة عن اوليات

الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج الزراعة\قسم بغداد\كلية جامعة المقرر/اسم.� رمز فيھا.� يدخل التي حيوانيةالبرامج منتجات الثانية\صحة حيواني\المرحلة انتاج المتاحة.� الحضور أشكال ����-����\الربيعي+الخريفيالسنة/الفصل.� الدراسية.	 الساعات )الكلي(عدد 
الوصف. ھذا إعداد 
���تاريخ-���� المقرر.� أھداف

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

.البرنامج

والتقييم.�� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

-�ب
-�ب
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اSخرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اSساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

������

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا"لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد مزدحمةأقل الثانية المرحلة تكون ودائما المرحلة حسب

الطلبة من عدد أكبر

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاSسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة ا"ختباراتمحاضرات��



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� بغدادالمؤسسة الزراعة�جامعة كلية الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا$نتاج قسم المقرر/اسم.� ا$سماكرمز علم مباديء فيھا.� يدخل التي البرامج المتاحة.� الحضور أشكال 	���-����/الخريفيالسنة/الفصل.� الدراسية.	 الساعات �)الكلي(عدد 
الوصف. ھذا إعداد تاريخ المقررأھداف.�

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

.البرنامج

والتقييم.�� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

ا$سماك��ب اطوال قياس تعلم
ا$سماك��ب وزن قياس
الجسم��ب ابعاد قياسات
الداخلية-�ب الجسم اجھزة تشريح

والتعلم التعليم طرائق

كتب عن Uفض ا$نترنيت شبكة من ا$خر والبعض مترجمة بعضھا المصادر متنوعة منھجيةمحاضرات
متنوعة

التقييم طرائق

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

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



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
ا]ساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا$لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر

-�د

المقرربنية.��

التعلمالساعاتا]سبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة �



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج المقرر/اسم.� اسماكرمز وانتاج تربية فيھا.� يدخل التي بكالوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور اجباريأشكال الربيعيالسنة/الفصل.� الدراسية.� الساعات عملي�+نظري�)الكلي(عدد الوصف.	 ھذا إعداد تاريخ 
المقرر. أھداف

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

.البرنامج

والتقييم.�� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

-�ب
-�ب
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اSخرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د



المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاSسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة
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التحتية.�� البنية
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المطلوبة :القراءات
اSساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا"لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� بغداد�الزراعةكليةالمؤسسة جامعة الجامعي.� الحيواني-العلميالقسمالمركز/القسم ا%نتاج المقرر/اسم.� الوراثةرمز الث(علم )انيةالمرحلة

فيھا.� يدخل التي البكالوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور اسبوعياأشكال الربيعيالسنة/الفصل.� الفصل الدراسية.� الساعات و�(ساعات�)ليالك(عدد )عملي�نظري الوصف.	 ھذا إعداد 
�تاريخ/�/�
�� المقرر.� أھداف

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

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
على-�أ الطلبة وتأھيل المندليةتدريب النسب تحديد وكيفية الوراثية التراكيب تحديد
الوراثية-�أ المادة في تحدث التي وا%ختQفات التحويرات تفسير
العملي-�أ الزراعيةالتطبيقات الحيوانات تحسين مجال في المختلفة الوراثة علم لفروع ة
الوصول-�أ بھدف نوع لكل الجينات وعدد الوراثية المادة نوع لتحديد برامج وضع على الطلبة تأھيل

مرغوبة جينات تكرار زيادة خQل من المطلوب التحسين اجراء خQلھا من والتي الجينية الخارطة الى
ج حساب مرغوبةعلى غير .ينات

تفسير-�أ كيفية الطلبة تفسيرتعليم على والعمل المعروفة المندلية النسب عليھا %تنطبق التي النتائج
احصائيا واختباره ا%نحراف .اسباب

-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

المادة��ب انتقال تحكم التي والقوانين الوراثية للمادة الطلبة الوراثيةمعرفة
مندل��ب وقوانين الوراثية النسب حساب
الوراثية��ب ا%مراض وبعض الوراثية ا%ختQفات لحصول علمية تفاسير وضع
-�ب

والتعلم التعليم طرائق
مقدمة علمية مادة بكل الخاصة التعليمية والبرامج العلمية ا%فQم %حدث عرض ووسائل علمية محاضرات

للطلبة

التقييم طرائق

اليومية والمشاركات الشھرية ا%متحانات

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اaساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

P�<+� ������� ��2.Q��3���� ����� 3�2+���2 S/0�� 7�
T�N

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا%لكترونية )والمواقع

&��4 � &M 1�2 ������ P�3<������������<? � 7��	
U<�� H��<:�� VT���
7��8�� ����3� ��>/�� I�"�� �32 3	3G�.

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اaخرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاaسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

عامة�ا%ول وتعاريف مفاھيم
الوراثةفي الوراثةعلم علم

محاضرةال
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

وتطبيقاتھاقوانين�الثاني الوراثةمندل علم
المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

النووية�الثالث ا%حماض
وتركيبھا تعريفھا

الكيمياوي
الوراثة علم

المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

والشفرة�الرابع الجيني التعبير
الوراثةالوراثية علم

ضرةالمحا
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

بالجنس�الخامس ا%رتباط
المميتة الوراثةوالجينات علم

المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

والتفوق�السادس الجيني الوراثةالتداخل علم
المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

والتشوھات�ابعالس الطفرات
الوراثةالوراثية علم

المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة



ا%جتماعية سبيل(الخدمات على وتشمل
وال الضيوف محاضرات تدريبالمثال
الميدانية والدراسات )المھني

I�M ����� 7�
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القبول.��

السابقة بعلمانالمتطلبات سابقة معرفة الطلبة لدى ا%حصاءتكون وعلم ا%حياء

الطلبة من عدد عنأقل 
�%يقل%

الطلبة من عدد 
�أكبر
%



المقرر وصف نموذج

المقرر علي.دوصف عبد الكريم.د/اشواق عبد الرحمن عبد

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم الزراعة/ا"نتاج كلية المقرر/اسم.� وع&ئقرمز اع&ف فيھا.� يدخل التي بكلوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور اسبوعياأشكال الربيعيالسنة/الفصل.� الدراسية.� الساعات )عملي�+نظري�(ساعة�)الكلي(عدد الوصف.	 ھذا إعداد 
�/�/�تاريخ�� المقرر.� أھداف
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما الربط.المتاحةالتعلممبرھناً من وصفو(بد وبين بينھا

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
الغذائي-�أ التحليل اسس الطلبة تعليم
للع&ئقالخلط-�أ العلمي والتصنيع
غذائيا-�أ ومناسبة بديلة مواد ابتكار
وانتاج-�أ الحيوان باخت&ف الع&ئق انواع بين الفرق معرفة
للرعي-�أ تصلح التي النباتات انواع على التعرف
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

في��ب البحث خ&ل من ا"ع&ف تنوع اساليب الطلبة ا"نواعتعليم عن الحقول
عليھا-�ب والتعرف المركزة ا"ع&ف مكونات انواع تحضير
ا"ع&ف-�ب تقديم انواع لمشاھدة حقلية زيارة
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

نظرية ا"ع&ف�محاضرات تصنيع واف&م لصور يدوية�عرض مختبرية تحلي&ت
يدوية اع&ف تصنيع

التقييم طرائق
والتقارير واليومية الشھرية ا"متحانات

التفكير-ج مھارات
اشھرية-�ج ا"متحانات
اليومية-�ج ا"متحانات
المتخصصة-�ج التقارير
ا"ع&ف-�ج من نماذج جلب

والتعلم التعليم طرائق
العرض مع النظرية المحاضرات �اسلوب� ����

ا"ع&فاسلوب من المختلفة ا"نواع لوصف المختبر في التعليم

التقييم طرائق

المباشرة ا"متحانات

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اbخرى ).المھارات
ا"ع&ف-�د تصنيع طرق تعليم
-�د
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اbساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

�
@A-(� B&���

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا"لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد بينأقل ما الحضور نسبة 
�يتراوح-	
%

الطلبة من عدد أكبر

-�د

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاbسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

كورس
كامل

في� ساعة
ا"سبوع

معرفة اكتساب
تصنيع في ومھارة

ا"ع&ف
وع&ئق ا"متحاناتمحاضراتاع&ف



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج الزراعة/قسم بغداد/كلية جامعة المقرر/اسم.� الحيوانرمز وسلوك بيئة فيھا.� يدخل التي البكالوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور أسبوعياًأشكال الخريفيالسنة/الفصل.� الفصل الدراسية.� الساعات )فقطينظر(�)الكلي(عدد الوصف.	 ھذا إعداد 
�/�/���تاريخ�� المقرر.� أھداف
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج



�
والتقييممخرجات. والتعلم التعليم وطرائق التعلم

والفھم-أ المعرفة
البيئة-�أ علم .وتصنيفاته.تعريف
وتأثيراتھا-�أ البيئية .العوامل
تفصTً-�أ الحراري، التظيم
الحيوان-�أ سلوك علم .تعريف
الكبيرة-�أ الحيوان لسلوك اVجتماعية .المظاھر
لسلوك-�أ اVجتماعية .الطيورالمظاھر
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

واVستجواب��ب المناقشة أسلوبة .اعتماد
وا^يضاح��ب العرض وسائل .استخدام
بالموضوع��ب المتعلقة واVشكال والصور .ا^فTم
-�ب

والتعلم التعليم طرائق
البيتي، الواجب المناقشة، اVستنطاق، العلمية، التحديالمحاضرة .سؤال

التقارير .كتابة
التقييم طرائق

التحدي سؤال الفصلي، التقرير اليومي، الشھري، .اVمتحان

التفكير-ج مھارات
المحاظرة-�ج أثناء في اVستنباطية .ا^سئلة
البيتي-�ج .الواجب
مواضيع-�ج عدة بين واVنتاج(الربط الفسلجية والحالة والسلوك )البيئة
الموضوعات-�ج مداولة

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة ا^خرى ).المھارات
التقليدي-�د غير (اVمتحان والجواب. السؤال على توزع والدرجة والجواب، السؤال يضع ).الطالب



التحتية.�� البنية

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

اVلكترونية )والمواقع
���
+!�1	 �!+Y	 <� ��TTZ� �
-� R(�:

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتا^سبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

البيئة�� علم تعريف
يوميمحاضرةواقسامه امتحان المناخية�� يوميمحاضرة��العوامل امتحان المناخية�� يوميمحاضرة��العوامل امتحان شھري�� امتحان الحراري�� يوميمحاضرةالتنظيم امتحان والتنظيم�� الھرمونات
يوميمحاضرةالحراري امتحان الغذائية�� المستويات

الحراري يوميمحاضرةوالتنظيم امتحان شھري�	 امتحان سلوك�� علم تعريف
يوميمحاضرةالحيوان امتحان �
السلوكية� المظاھر
يوميمحاضرة�للحيوان امتحان السلوكية��� المظاھر
يوميمحاضرة�للحيوان امتحان شھري��� امتحان في��� السلوكية المظاھر
يوميمحاضرةالطيور امتحان الحافي��� يوميمحاضرةالجھاز امتحان شھري�� امتحان



اVجتماعية سبيل(الخدمات على وتشمل
والتدريب الضيوف محاضرات المثال

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد %�	أقل

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا%نتاج الزراعة/قسم بغداد/كلية جامعة المقرر/اسم.� رمز فيھا.� يدخل التي الحيوانالبرامج وتحسين الثالثة/تربية المرحلة المتاحة.� الحضور أشكال ����-����الربيعيالسنة/الفصل.� الدراسية.	 الساعات نظري�)الكلي(عدد عملي�+ساعة ساعة 
الوصف. ھذا إعداد ����-����تاريخ المقرر.� أھداف
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
المتاحة التعلم فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.مبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج

والتقييم.�� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

-�ب
-�ب
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اWخرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اWساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�
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خاصة على(متطلبات المثالوتشمل سبيل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا^لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاWسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
التعليمالموضوعأو التقييمطريقة طريقة منھجي�� ا^ختباراتكتاب



المقرر وصف نموذج

المقرر �������وصف ��	
��� 
��

التعليمية.� الزراعةالمؤسسة بغداد�كلية جامعة الجامعي.� الحيوانيالعلميالقسمالمركز/القسم ا$نتاج المقرر/اسم.� الزراعيةرمز التجارب وتحليل الثالثة(تصميم -)المرحلة فيھا.� يدخل التي بكلريوسالبرامج المتاحة.� الحضور اسبوعياأشكال الخريفيالفصلالسنة/الفصل.� الدراسية.� الساعات و�(ساعات�)الكلي(عدد )عملي�نظري الوصف.	 ھذا إعداد 
�تاريخ\�\�
�� المقرر.� أھداف
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج

�
التعلم. والتقييممخرجات والتعلم التعليم وطرائق



والفھم-أ المعرفة
ا$حصائية-�أ المسائل لحل العلمية ا$سس الطلبة تعليم
الحقلية-�أ التجارب في المناسب التصميم $ختيار الضروريه المفاھيم الطلبة تعليم
التخرج-�أ بحث خQل من البحوث كتابة كيفية الطلبة تعليم
الحاسبات-�أ استخدام كيفية الطلبة الحلقاتتعليم خQل من وترجمتھا البحوث $ستخراج وا$نترنيت

الدراسية
تجارب-�أ وتحليل تصميم مادة لربط استخدامھا وكيفية ا$حصائية برامج الطلبة تعليم

بالموضوع-ب الخاصة المھارات
ربط��ب اي بعضھا مع مرتبطة جميعھا التعلمالمواضع لغرض الحاسبات مع التصميم مع ا$حصاء

كتابة وبعدھا وتحليلھا البانات وجمع البحث انشاء ثم ومن بالتجربة الخاص التصميم وضع كيفية
الماجستير لمرحلة واعدادة الطالب تھيئة لغرض البحث

-�ب
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق
علمية بيتية.محاضرات لھا.واجبات الخاص التصميم واختيار لتجربة علمية اسس بوضع الطلبة تكليف

تحلية ثم
التقييم طرائق

اليومية والمشاركات الشھرية ا$متحانات

التفكير-ج مھارات
اليومية-�ج ا$متحانات
الشھرية-�ج ا$متحانات
البيتية-�ج الواجبات
التقارير-�ج

والتعلم التعليم طرائق
منھا ا$ستفادة ومدى المادة طرح واساليب المادة يخص فيما الموضعية المناقشات

التقييم طرائق

تحريرية من.اختبارات الطالب استفادة مدى معرفة لنا ليتسنى المعطات المادة بمواضيع الطالب مناقشة
المادة ھذة



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اgساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�
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خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا$لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

والمنقولةالمھارات-د الشخصي(العامة والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اgخرى ).المھارات
المناسب-�د التصميم وضع خQل من البحوث واقع الى وترجمتھا النظرية المعلومات توظيف مھارة
برنامج-�د في وتحليلھا بالبحث الخاصه البيانات ادخال �كيفية��
البحث-�د كتابة كيفية
-�د

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاgسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

كورس
كامل

ساعات�
التصميماسبوعيا اھمية تجاربمعرفة وتحليل محاضراتتصميم

ال.ا$متحانات
يومية

والشھرية
كورس

كامل
ساعات�

اسبوعيا
ا$حصاءمعرفة اھمية

ا$متحاناتمحاضراتاحصاءواستخداماتة

كورس
كامل

ساعات�
التصاميماسبوعيا العشوائيانواع التصميم

ا$متحاناتمحاضراتالكامل
اليومية

كورس
القطاعاتكامل محاضراتتصميم

امتحانات
وواجبات

يومية
كورس

ا$تينيكامل امتحاناتمحاضراتالمربع

العاملية امتحانيةمحاضراتالتجارب امثلة
المشترك امتحاناتمحاضراتالتباين



السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� بغداد�الزراعةكليةالمؤسسة جامعة الجامعي.� الحيواني-العلميالقسمالمركز/القسم ا%نتاج المقرر/اسم.� الزراعيةرمز التجارب وتحليل الثالثة(تصميم )المرحلة

فيھا.� يدخل التي البكالوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور اسبوعياأشكال الخريفيالسنة/الفصل.� الفصل الساع.� الدراسيةعدد و�(ساعات�)الكلي(ات )عملي�نظري الوصف.	 ھذا إعداد 
�تاريخ/�/�
�� المقرر.� أھداف
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
الرياضية-�أ القوانين استخدام على الطلبة وتأھيل تدريب
التجارب-�أ وتحليل تصميم بعلم الخاصة ا%ساسية المفاھيم الطلبة تعليم
م-�أ وبشكل الزراعية التجربة اجراء خطوات تحديد على الطلبة وواضحتمكين تسلسل
المUئم-�أ بالشكل وتحليلھا مختلفة اختصاصات في زراعية تجارب تصميم على الطلبة تشجيع
الموضوع-�أ عن الخاصة تصوراتھم ووضع عليھا الحصول تم التي النتائج تفسير كيفية الطلبة تعليم

.المدروس
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

الطلبة��ب المطلوبةتمكين للتجربة المUئم الرياضي وا%نموذج التصميم تحديد من
المتحصلة��ب للنتائج مUئمة علمية تفاسير وضع على الطلبة قدرة
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق
مقدمة علمية مادة بكل الخاصة التعليمية والبرامج العلمية ا%فUم %حدث عرض ووسائل علمية محاضرات

للطلبة

التقييم طرائق

اليومية والمشاركات الشھرية البيتيةا%متحانات والواجبات

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة ا`خرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
ا`ساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�
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خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا%لكترونية )والمواقع
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ا%جتماعية سبيل(الخدمات على وتشمل
والتدريب الضيوف محاضرات المثال

الميدانية والدراسات )المھني
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القبول.��

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتا`سبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

عامة�ا%ول وتعاريف مفاھيم
وتحليل تصميم في
الزراعية التجارب

اسئلةمحاضرة

العشوائي�الثاني التصميم
�(الكامل�محاضرة)�

اسئلة
ومشاركة
في الطلبة
المناقشة

ا%حصائية�الثالث ا%ختبارات
المتوسطات بين للمقارنة

التجربة المعامUت
محاضرة

اسئلة
واختبارات
سريعة

القطاعات�الرابع تصميم
الكاملة العشوائي

)����(
اسئلةمحاضرة

واختبارات

الUتيني�الخامس المربع اسئلةمحاضرةتصميم
واختبارات

العاملية�السادس اسئلةمحاضرةالتجارب
واختبارات

المشترك�السابع التباين اسئلةمحاضرةتحليل
راتواختبا



السابقة والحاسوبالمتطلبات ا%حصاء بعلم سابقة معرفة الطلبة لدى تكون ان

الطلبة من عدد عنأقل 
�%يقل%

الطلبة من عدد 
�أكبر
%



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج الزراعة/قسم بغداد/كلية جامعة المقرر/اسم.� رمز فيھا.� يدخل التي حيوانالبرامج تغذية المتاحة.� الحضور أشكال الخريفيالسنة/الفصل.� الدراسية.� الساعات نظري�)الكلي(عدد عملي�+ساعة ساعة الوصف.	 ھذا إعداد 
�تاريخ/�/�
�� المقرر.� العLئق-�أھداف تكوين اسس و العلمية الحيوان تغذية اسس الطلبة تعليم الغذائية--� التحليLت في علمية عملية تجارب

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

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

-�ب
-�ب
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اWخرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اWساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

������ �	
���� ������� ������ ��� �� �����
������ �� ��!��

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

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

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاWسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

حيوان�ا"ول تغذية



المقرر وصف نموذج

المقرر الحيالي.د.أوصف ابراھيم محمد باسل

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم الزراعة/ا"نتاج كلية المقرر/اسم.� المفاقسرمز وادارة الثالثة(تفقيس )المرحلة فيھا.� يدخل التي بكلوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور أسبوعياًأشكال الخريفيالسنة/الفصل.� الفصل الدراسية.� الساعات و�(ساعات�)الكلي(عدد )عملي�نظري الوصف.	 ھذا إعداد 
�تاريخ/�/�
�� المقرر.� أھداف

���� �� �	
�� ���� ��� ���� �	������ ����� ��	������  !"�� #$%&�"���� '�()* ��+��,� �-".)/� 0� 1%
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
التفقيس-�أ وتطور نشأة على التعرف
وا"نثوية-�أ الذكرية التناسلية ا"جھزة تشريح على التعرف
التفقيس-�أ بيض مع التعامل كيفية على التعرف
والتلوث-�أ ا"مراض من للتخلص للمفاقس الحيوي ا"من على التعرف
المفاقس-�أ في المتبعة ا"دارية ا"جراءات على التعرف
الجنيني-�أ التطور مراحل على التعرف
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

-�ب
-�ب
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

التعليمية+المحاضرات الحقلي+ا"ف_م الميداني بصيغة+العمل المحاضرات �عرض��� ����
بالموضوع خاصة ايضاح وسائل الطيور+مع واناث لذكور التناسلية ا"جھزة تشريح

التقييم طرائق

والعملية النظرية ا"ختبارات

التفكيرمھارات-ج
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

بصيغة ومحاضرات بالموضوع خاصة توضيحية واف_م منھجي �كتاب��� �ميدانية��� وزيارات
للمفاقس

التقييم طرائق

واليومية الشھرية وا"متحانات ا"ختبارات



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اcساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

�	�����  ��<�*��,� ���5��

والمنقولة-د العامة الشخصيالمھارات(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة ).اcخرى
-�د
-�د
-�د
-�د

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاcسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

التفريخ�� تأريخ
ا"صطناعي

وادارة التفقيس
المفاقس

محاضرات
وعملية ا"ختباراتنظرية

على�� تشريحالتعرف
التناسليا لجھاز

للطيور الذكري تشريح�� على التعرف
التناسلي الجھاز
للطيور ا"نثوي قبل�� البيض معاملة

متطلبات+التفقيس
التفقيس عملية ا"ول� الشھر امتحان وانواع�� التفريخ طرق

المفرخات التطورمراحل��
المراقبة+الجنيني

التفقيس خ_ل الحيوية في�	 الصحية ا"دارة
العناية+المفاقس

بالمفاقس الصحية للمفاقس�� الحيوي ا"من �
الثاني الشھر امتحان



خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا"لكترونية )والمواقع
=:�&�� >$�)���� =:�?� ��&��

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

الميدانية والدراسات )المھني
�	:@� �*���:� ���$A

القبول.��

السابقة الفقسالمتطلبات لعملية الم_ئمة الظروف توفير وكيفية التفقيس الية فھم

الطلبة من عدد الط_بأقل جميع

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� بغداد/كليةالزراعةالمؤسسة جامعة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا#نتاج قسم المقرر/اسم.� عبد.د.أرمز نايف نادية فيھا.� يدخل التي دواجنالبرامج منتجات تكنلوجيا المتاحة.� الحضور ا#سبوعأشكال ايام طيلة بالقسم الرسمي الدوام 	���-����الربيعيالسنة/الفصل.� الدراسية.	 الساعات و�)الكلي(عدد نظري عملي�ساعة ساعة 
الوصف. ھذا إعداد 	���/�/�تاريخ المقرر.� ���أھداف �����	 
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج



والتقييم.�� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات

والفھم-أ المعرفة
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

-�ب
-�ب
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اPساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

�7 � ����� ����% �	'H
I@��/
/	

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا#لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني
����% �	'J
I

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

بالمختبربالتكنلوجيا المتوفرة .و

-�د
-�د
-�د

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاPسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة /اسم
أو المساق
الموضوع

التعليم التقييمطريقة طريقة

اسابيع كل
الفصل

الدراسي
منتجات� تكنلوجيا

دواجن

�عرض-� ����.
العملي- التطبيق

التي القياس طرق و
في الطالب يحتاجھا
من العملي الجزء

اطروحته

ا#متحان
و النظري

العملي



القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد طالب�أقل يحتاجه ما و المقبولين الطلبة عدد و الدورة حسب و
الدرس على للتسجيل العليا .الدراسات

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج الزراعة/قسم بغداد/كلية جامعة المقرر/اسم.� الداجنةرمز الطيور فسلجة فيھا.� يدخل التي البكالوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور أسبوعياًأشكال الربيعيالسنة/الفصل.� الفصل الدراسية.� الساعات )عملي�+نظري�(�)الكلي(عدد الوصف.	 ھذا إعداد 
�/�/��تاريخ�� المقرر.� أھداف
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج



�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات

والفھم-أ المعرفة
علم-�أ الطيورتعريف .فسلجة
ووظائفھا-�أ وأعضائھا الداجنة الطيور .أجھزة
واQعضاء-�أ اQجھزة على والتعرف الطيور تشريح
المنوي-�أ والسائل الدم اختبار
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

واQستجواب��ب المناقشة أسلوبة .اعتماد
وا]يضاح��ب العرض وسائل .استخدام
بالموضوع��ب المتعلقة واQشكال والصور .ا]ف[م
العملي-�ب التطبيق

والتعلم التعليم طرائق
التحدي سؤال البيتي، الواجب المناقشة، اQستنطاق، العلمية، .المحاضرة

التقارير .كتابة
التقييم طرائق

التحدي سؤال الفصلي، التقرير اليومي، الشھري، .اQمتحان

التفكير-ج مھارات
المحاظرة-�ج أثناء في اQستنباطية .ا]سئلة
البيتي-�ج .الواجب
مواضيع-�ج عدة بين واQنتاج(الربط الفسلجية والحالة والسلوك )البيئة
الموضوعات-�ج مداولة

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة ا]خرى ).المھارات
التقليدي-�د غير (اQمتحان والجواب. السؤال على توزع والدرجة والجواب، السؤال يضع ).الطالب



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
ا]ساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

�!�+� ���	3/5	6 7�
8
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خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

اQلكترونية )والمواقع
�
$�,�'<� ��,/� �� 2���=� ��%� *>3?

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتا]سبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
التعليمالموضوعأو التقييمطريقة طريقة الجسم�� وسوائل يوميمحاضرةالدم امتحان الدموية�� والدورة يوميمحاضرةالقلب امتحان البولي�� يوميمحاضرةالجھاز امتحان التنفسي�� يوميمحاضرةالجھاز امتحان والتبادل�� التنفس

يوميمحاضرةالغازي امتحان شھري�� امتحان التنظيم�� جھاز
يوميمحاضرةالحراري امتحان الھضمي�	 يوميمحاضرةالجھاز امتحان وQمتصاص�� يوميمحاضرةالھضم امتحان �
التناسلي� الجھاز
يوميمحاضرةا]نثوي امتحان التناسلي��� الجھاز
يوميمحاضرةالذكري امتحان شھريامتحان��� والتناسل��� يوميمحاضرةالضوء امتحان الصم��� يوميمحاضرةالغدد امتحان شھري��� امتحان



اQجتماعية سبيل(الخدمات على وتشمل
والتدريب الضيوف محاضرات المثال

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد %�	أقل

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر ھوبي.د.أ:وصف الرضا عبد الكريم كسار.د.م.أ-عبد حسين.د.م.أ-جاسرحازم جاسم حسام

التعليمية.1 بغدادالمؤسسة الزراعة/جامعة كلية

الجامعي.2 الحيوانيالمركز/القسم ا�نتاج قسم

المقرر/اسم.3 والترمز التناسل ا�صطناعيلقفسلجة يح

فيھا.4 يدخل التي والتالبرامج التناسل ا�صطناعيلقفسلجة الثالثة�يح المرحلة

المتاحة.5 الحضور )عملي�نظري(اسبوعيأشكال

فصليالسنة/الفصل.6

الدراسية.7 الساعات ساعة30)الكلي(عدد

الوصف.8 ھذا إعداد 2017-2-3تاريخ

المقرر.9 أھداف

فسلجة علم أساسيات الطلبة للحيواناتالتناسلتعليم ا�صطناعي .المزرعيةوالتقيلح
وا�نثوي الذكري التناسلي الجھاز بأجزاء الطلبة جزءتعليم كل واھمية ووظائف المزرعية .للحيوانات

تنظيم عن المسؤولة والھرمونات عامة بصورة الجسم عمل على تسيطر التي الھرمونات بانواع الطلبة تدريس
المزرعية للحيوانات التناسلية .الدورات

الموسمالعواملتدريس وعMقة المزرعية الحيوانات في الجنسي والنضج البلوغ عمر على المؤثرة
الجنسي والنضج البلوغ فترة بتحديد .والھرمونات

الذكري التناسلي الجھاز اجزاء عبر وانتقالھا وا�نثوية الذكرية ا�مشاج تكوين بمراحل الطلبة تدريس
بفتراتوا�نثوي الطلبة تعليم الى والماعزبا�ضافة وا�غنام ا�بقار عند وعMماته .الشياع

الحمل فترة خMل الھرمونية والتغيرات المبكر الجنيني والتطور والحمل ا�خصاب حصول بكيفية الطلبة تعليم
للحمل ا�م .وتمييز

والمشيمة الجنينية ا�غشية بتركيب الطلبة المشيميةتعليم .والھرمونات

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

.البرنامج

التعلم.10 والتقييممخرجات والتعلم التعليم وطرائق



والفھم-أ المعرفة
في-1أ المعطاة المعلومات مع ا�صطناعي والتلقيح التناسل فسلجة بعلم المتعلقة المعلومات ربط على التأكيد

الحي الكائن �جزاء الفسلجي التركيب دراسة تتناو�ن المادتين �ن الحيوانوذلك فسلجة .مادة
الحيواناتتطوير-2أ اعداد زيادة في كبيرة اھمية من له لما التناسل فسلجة علم استيعاب على الطلبة قابلية

المزرعية للحيوانات التناسلية ا�دارة عمليات توضيح الى با�ضافة القطيع، .داخل

بالموضوع-ب الخاصة المھارات
التناسلي�1ب الجھاز اجزاء ومعرفة تشريح على الطلبة وا�نثويتدريب .الذكري
2�ًب عمليا وتطبيقھا المزرعية الحيوانات ذكور من المنوي السائل جمع طرق على الطلبة .تدريب
الفحوصات-3ب من عدد اجراء خMل من المزرعية الحيوانات ذكور من المجمع المنوي السائل تقييم

كان اذا نوعيته عن انطباع اعطاء ثم ومن والكيمياوية التلقيحالفيزياوية عمليات في �ستخدامه جيدا
� ام .ا�صطناعي

والتعلم التعليم طرائق
ÿالمنھجي الكتاب على تعتمد المادة المزرعية(مفردات الحيوانات تناسل التعليموان).فسلجة طريقة

العرض جھاز خMل من تتم المحاضرات اعطاء في الصورDatashowالمستخدمة رؤية لتسھيل
الدرس بمحور العMقة ذات الفيديو .ومقاطع

ÿالطلبة مع المناقشة و الحوار .استخدام
ÿومعرفة تشريحھا على الطلبة لتدريب وا�نثوية الذكرية التناسلية لMجھزة حقيقية اجزاء احضار

.مكوناتھا
ÿفسلجة مادة من مختلفة مواضيع تخص تقارير بجلب الطلبة ا�دراكتكليف لزيادة وذلك التناسل

المھم العلم ھذا في الحاصلة .بالتطورات
التقييم طرائق

النھائي- ا�متحان ، العلمية التقارير ، الشھرية .ا�متحانات
المناقشات- في المشاركة و الحضور خMل من الصفي .النشاط

التفكير-ج مھارات
-1ج
-2ج
-3ج
-4ج

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اuخرى ).المھارات



المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاUسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

كل�اYول ووظائف تركيبه
عضو

�������	
��������
���� ����
���� �����
����

ا�ختبارات
ا�سبوعية
وا�متحانات
الشھرية

كل�الثاني ووظائف تركيبه
عضو

�������	
��������
���� ����
���� �����
����

ا�ختبارات
ا�سبوعية
وا�متحانات
الشھرية

الغدد�الثالث انواع
وتنظيم والھرمونات

افرازھا

���� ���!�� "���#���"�$
%
�����&

���� ����
���� �����
����

ا�ختبارات
ا�سبوعية
وا�متحانات
الشھرية

في�الرابع المؤثرة العوامل
والنضج البلوغ
وموسمية الجنسي
وطرق التناسل
البلوغ استحداث

البلوغوالنضجالجنسي
���� ����
���� �����
����

ا�ختبارات
ا�سبوعية
وا�متحانات
الشھرية

البويضات�الخامس تكوين
وميكانيكية والحيامن

ا(باضة حدوث
الدموي والحاجز

الخصوي

تكوينا(مشاجوانتقالھا
���� ����
���� �����
����

ا�ختبارات
ا�سبوعية
وا�متحانات
الشھرية

الشياع�السادس دورة فترات
والسيطرةوعMماتھا

عليھا الھرمونية
دورةالشياع

���� ����
���� �����
����

ا�ختبارات
ا�سبوعية
وا�متحانات
الشھرية

وتكيف�السابع ا�خصاب
المنوية الحيوانات
والتفاعل وانتقالھا
وتمييز ا�كروسومي

للحمل ا�م

ا(خصابوالحمل
���� ����
���� �����
����

ا�ختبارات
ا�سبوعية
وا�متحانات
الشھرية

الجنينية�الثامن السوائل
وا�نغراس وا�رتباط
وتصنيف وتركيب

المشائم

ا(غشيةالجنينيةوالمشي
مة

���� ����
���� �����
����

ا�ختبارات
ا�سبوعية
وا�متحانات
الشھرية

�التاسع
لعملية الجنين تكيف
احداث وطرق الو�دة
صناعيا الو�دة
المشيمة واحتباس
وفسلجة والنفاس

وتركيب الحليب ادرار

ارالحليبرالو(دةواد
���� ����
���� �����
����

ا�ختبارات
ا�سبوعية
وا�متحانات
الشھرية



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اuساسية� النصوص
المقررالكتاب�
أخرى�
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خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا�لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر

اللبنية الغدة وتشريح
الھرمونية والسيطرة
الحليب افراز على

�العاشر
ا�صطناعي التلقيح
في ا�جنة وانتاج ونقل
جنس وتحديد المختبر
حفظ وطرق الجنين
بالتجميد ا�جنة
وا�ستنساخ

التقنياتا(حيائيةوالتناس
ل

���� ����
���� �����
����

ا�ختبارات
ا�سبوعية
وا�متحانات
الشھرية

الحادي
�عشر

المبيض وظيفة اختMل
ا�خصابواظطراب

والھMك الحمل وفقد
المبكر الجنيني

واضطرابات والمتأخر
والو�دة الحمل
ونقص والنفاس

الذكور في الخصوبة

الفش8لتناسليفيالحيوانات
المزرعية

���� ����
���� �����
����

ا�ختبارات
ا�سبوعية
وا�متحانات
الشھرية



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� بغداد�الزراعةكليةالمؤسسة جامعة الجامعي.� الحيواني-العلميالقسمالمركز/القسم ا%نتاج المقرر/اسم.� حيوانرمز 
	����فسلجة �����
��الث( )ةلثاالمرحلة

فيھا.� يدخل التي البكالوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور اسبوعياأشكال الالسنة/الفصل.� خريفيالفصل الس.� الدراسيةعدد و�(ساعات�)الكلي(اعات )عملي�نظري الوصف.� ھذا إعداد ����/�/�تاريخ المقرر.� أھداف

������ �	
����� ������� ��������������
����� �� ������ ��  �! ������ �"!��#����$%�� �&

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

.البرنامج

والتقييم.�� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
على-�أ الطلبة وتأھيل التراكيبتدريب الحيوانيةتحديد الخلية لمكونات الدقيقة
المختلفةتفسير-�أ الفسلجية بالظواھر تحدث التي التغيرات
علم-�أ لفروع العملية الفسلجةالتطبيقات
الطلبة-�أ الظواھرتأھيل تفسير الطبيالفسلجيةعلى وغير .عيةالطبيعية

بالموضوع-ب الخاصة المھارات
الطلبة��ب ا%عضاءمعرفة تلوظائف التي بھاحكمتوالقوانين
ا%عضاء��ب وظائف على الدالة الفحوص بعض على الطالب تدريب
�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق
والبرامج العلمية ا%ف]م %حدث عرض ووسائل علمية مقدمةمحاضرات علمية مادة بكل الخاصة التعليمية

للطلبة

التقييم طرائق

اليومية والمشاركات الشھرية ا%متحانات

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

والمنقولة-د العامة الم(المھارات ا`خرى الشخصيالمھارات والتطور التوظيف بقابلية ).تعلقة
-�د
-�د
-�د
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
ا`ساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

'�$()�*�� �����),..�/� 0�1 2��3+�5�67 �! '�$(
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خا المثال(صةمتطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا%لكترونية )والمواقع
 �! 9�>��� 'B"$��?"�� @�:*C�7 D���E� F8G 'B�H

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتا`سبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

وتعاريفمفاھيم�ا%ول
علم حيوانعلمفسلحةالواقسام فسلجة

محاضرةال
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

الدوران�الثاني جھاز
القلبو على السيطرة

الدموية والدورة
حيوان فسلجة علم

المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

الغددجھازدراسة�الثالث
حيوانالھرموناتوالصماء فسلجة علم

المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحثوك تابة

العصبي�الرابع وفسلجةالجھاز
حيوانا%عصاب فسلجة علم

المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

البولي�الخامس حيوانالجھاز فسلجة علم
المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

الھضمي�السادس حيوانالجھاز فسلجة علم
المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

امتحان�السابع



الس بعلمابقةالمتطلبات سابقة معرفة الطلبة لدى تكون ا%حصاءان وعلم ا%حياء

الطلبة من عدد عنأقل %��%يقل

الطلبة من عدد %���أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج الزراعة\قسم بغداد\كلية جامعة المقرر/اسم.� رمز فيھا.� يدخل التي حيوانالبرامج الثالثة\امراض حيواني\المرحلة انتاج المتاحة.� الحضور أشكال ����-����\الربيعيالسنة/الفصل.� الدراسية.	 الساعات )الكلي(عدد 
الوصف. ھذا إعداد 
���تاريخ-���� المقرر.� أھداف

������� �	
 ���� ��	���� ����	� ���� � ����� ��	�� �� ������ � �� �	��! �" #$%�� �&	�� '(��).

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

.البرنامج

والتقييم.�� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

-�ب
-�ب
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اTخرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اTساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

��	+�,� -�.

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا"لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد دائماأقل مزدحمة المرحلة

الطلبة من عدد أكبر

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاTسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة اختباراتمحاضرات��



المقرر وصف نموذج

المقرر الشديدي.دوصف محمد رسول.د/شھرزاد سعدي خولة.د/بشرى

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج المقرر/اسم.� الدواجنرمز رابعة(ادارة )مرحلة فيھا.� يدخل التي بكالوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور اسبوعياأشكال الخريفيالسنة/الفصل.� الفصل الدراسية.� الساعات )عملي�+نظري�(ساعات�)الكلي(عدد الوصف.	 ھذا إعداد 
�/�/�تاريخ�� المقرر.� أھداف

الداجنة الطيور لمشاريع الناجح ا"داري عمل بمنھاج الطلبة تعريف
الداجنة الطيور ادارة ومنھاج درس ومفردات مقررات فھم في الطلبة مساعدة

والعالم العراق في الداجنة الطيور وانواع بمشاريع التعريف
الداجنة الطيور مشاريع "ھم العملية الممارسة

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

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
الداجنة-�أ الطيور لحقول الناجح ا"داري دور الطلبة تعليم
محليا-�أ الداجنة الطيور تربية ثقافة نشر
بتربيتھا-�أ الخاصة المشاريع واھم الداجنة الطيور بانواع التعريف
الداجنة-�أ الطيور حقول في ا"دارية المشاكل حل
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

الداجنة��ب للطيور ا"دارية النشاطات بعض تطبيق
-�ب
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق
الدرس خWل العلمية المحاضرات

فصلي بتقرير الطلبة تكليف
الدرس خWل المواضيع احد حول مستفيضة مناقشات

التقييم طرائق
الدرس خWل وا"جوبة ا"سئلة
ا"سبوعية القصيرة ا"متحانات

الشھرية ا"متحانات
الدراسي المقرر مواضيع من موضوع حول طالب كل يقدمه الذي الفصلي التقرير

التفكير-ج مھارات
ا"سبوعية-�ج القصيرة ا"متحانات
الدرس-�ج خWل ا"سبوعية المناقشات
الشھرية-�ج ا"متحانات
-�ج

والتعلم التعليم طرائق
الدرس خWل العلمية المحاضرات

الطلبة فصليتكليف بتقرير
الدرس خWل المواضيع احد حول مستفيضة مناقشات

التقييم طرائق
الدرس خWل وا"جوبة ا"سئلة
ا"سبوعية القصيرة ا"متحانات

الشھرية ا"متحانات
الدراسي المقرر مواضيع من موضوع حول طالب كل يقدمه الذي الفصلي التقرير



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
ا^ساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

اضافية ومحاضرات الدواجن ادارة ھو منھجي كتاب

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا"لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة ا^خرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتا^سبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة أو/اسم المساق
الموضوع

طريقة
التقييمالتعليم طريقة

محاضرات��
الدواجنومناقشات ادارة اسبوعيامتحانمحاضرةمفھوم محاضرات��
الدجاجومناقشات امھات ورعاية اسبوعيمحاضرةادارة امتحان

محاضرات��
الدواجنومناقشات مجازر اسبوعيمحاضرةادارة امتحان

محاضرات��
ومناقشات

ا"جواء في الدواجن ادارة
الحارة

اسبوعيمحاضرة امتحان

محاضرات��
ا"جباريومناقشات اسبوعيمحاضرةالقلش امتحان

محاضرات��
للدواجنومناقشات الصحية اسبوعيمحاضرةا"دارة امتحان شھري� شھريامتحان امتحان



الطلبة من عدد منأقل اكثر الحضور يكون للدرس%
�غالبا الطWب من

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج الزراعة\قسم بغداد\كلية جامعة المقرر/اسم.� وماعزرمز اغنام انتاج فيھا.� يدخل التي البرامج المتاحة.� الحضور ًأشكال اسبوعيا الخريفيالسنة/الفصل.� الدراسية.� الساعات )عملي�+نظري�(ساعات�)الكلي(عدد الوصف.	 ھذا إعداد 
�\�\�تاريخ�� المقرر.� ������:أھداف �	
��� ���
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات

والفھم-أ المعرفة
والحلول-�أ والمعوقات والماعز ا�غنام تربية ميزات ا%خرينمعرفة بتجارب ا�ستعانة مع .محليا
المحلية-�أ ا�نواع تربيتھامعرفة الجغرافيةالعالميةا�نواعوواھمية المنطقة او الذيل شكل او للمنتج وفقا
تقديمھا-�أ وآلية انتاجھا وطرق الغذائية ا�حتياجات تحسينھامعرفة وسبل
التناسلية-�أ المعايير القطيعھااستخداموسبلمعرفة لتقييم
التناسلالھرمونات-�أ موسم ،
فيه-�أ المؤثرة والعوامل الحليب انتاج



بالموضوع-ب الخاصة المھارات
تحسينھا��ب وسبل المجترات في التناسل .معرفة
للمجترات��ب الھضمي الجھاز فسلجة .معرفة
فيه��ب المؤثرة والعوامل الحليب انتاج
المجترات-�ب من اللحوم وانتاج التربية .انماط

والتعلم التعليم طرائق

العمليالكتب-البحوث-المحاضرات للجزء الحقلي العمل عن ً فض] المنھجية

التقييم طرائق

وا"متحان الطالبالفصليا"سبوعي نشاطات عن ً ا"خرىفض]

التفكير-ج مھارات
المحاضرة-�ج اثناء اليومية ا"سئلة
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

البيتي الواجب

التقييم طرائق

الفصلي ا"متحان او المحاضرة اثناء اليومية ا"سئلة على ا"جابة

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اcخرى ).المھارات
الفصلية-�د البحوث
-�د



المقرر.�� النظري////بنية الجزء

التعلمالساعاتاcسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

ا�غنامنظري�ا"ول تربية ميزات معرفة
والحلول والمعوقات والماعز

لتربية ا�قتصادية ا�ھمية
والماعز ا�سبوعيالمحاضرةا�غنام ا�متحان

الفصلي او

ا�نواعنظري�الثاني المحليةمعرفة
والعالمية

والماعز ا�غنام ا�سبوعيالمحاضرةتصنيف ا�متحان
الفصلي او

الغذائيةنظري�الثالث ا�حتياجات معرفة
تقديمھا وآلية انتاجھا وطرق

والماعز ا�غنام ا�سبوعيالمحاضرةتغذية ا�متحان
الفصلي او

التناسلية،)1(نظري�الرابع المعايير معرفة
القطيعاستخدام لتقييم البيانات

والماعز ا�غنام في التناسل
اول( ا�سبوعيالمحاضرة)جزء ا�متحان

الفصلي او

الشياع،)2(نظري�الخامس توحيد ميزات
الو�دة التناسلي، الموسم

والماعز ا�غنام في التناسل
ثاني( ا�سبوعيالمحاضرة)جزء ا�متحان

الفصلي او
فصليالسادس اولامتحان
وا�نتاجنظري�السابع التسمين طرق معرفة

للتسويق فترة الحمراءوافضل اللحوم وانتاج ا�سبوعيالمحاضرةالنمو ا�متحان
الفصلي او

والشعرنظري�الثامن الصوف اھمية معرفة
والتدريج ا�نتاج والشعروطرف الصوف ا�سبوعيالمحاضرةانتاج ا�متحان

الفصلي او

المنتجةنظري�التاسع ا�صناف معرفة
ا�نتاج وكفاءة الحليبللحليب ا�سبوعيالمحاضرةانتاج ا�متحان

الفصلي او

المواليدنظري�العاشر رضاعة آلية معرفة
الحليب بدائل الحمYنورضاعة وفطام ا�سبوعيالمحاضرةرضاعة ا�متحان

الفصلي او
عشر ثانيالحادي فصلي امتحان

التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اcساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

���	�� �	��� �	
��)�.� <1�� 	���� =>..0���?�� @&A+ &�3B
����  �C� �D��(

���	�� �	��� �	
��)�.<1�� 	���� =>.(

خاصة سبيل(متطلبات على المثالوتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا"لكترونية )والمواقع

0
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ا"جتماعية سبيل(الخدمات على وتشمل
والتدريب الضيوف محاضرات المثال

الميدانية والدراسات )المھني
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القبول.��

السابقة الحليبالمتطلبات انتاج اللحوم، انتاج التغذية، في دراسي فصل

الطلبة من عدد أقل

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميوزارالمؤسسة والبحث العالي التعليم ة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج الزراعة/قسم بغداد/كلية جامعة المقرر/اسم.� جاموسرمز انتاج فيھا.� يدخل التي البكالوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور أسبوعياًأشكال الربيعيالفصلالسنة/الفصل.� الدراسية.� الساعات )فقطينظر(�)الكلي(عدد الوصف.	 ھذا إعداد 
�/�/��تاريخ�� المقرر.� أھداف
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج



�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات

والفھم-أ المعرفة
الحيوانية-�أ المملكة ضمن الجاموس .تصنيف
العالم-�أ في الجاموس اعداد
انتاجيته-�أ في الجاموس مساكن اھمية
الجاموس-�أ في واللحم الحليب انتاجية
المؤ-�أ الجاموسالعوامل وتناسل تغذية في ثرة
الجاموس-�أ عجول .تربية
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

واVستجواب��ب المناقشة أسلوبة .اعتماد
واYيضاح��ب العرض وسائل .استخدام
بالموضوع��ب المتعلقة واVشكال والصور .اYف\م
-�ب

والتعلم التعليم طرائق
ا التحديالمحاضرة سؤال البيتي، الواجب المناقشة، اVستنطاق، .لعلمية،

التقارير .كتابة
التقييم طرائق

التحدي سؤال الفصلي، التقرير اليومي، الشھري، .اVمتحان

التفكير-ج مھارات
المحاظرة-�ج أثناء في اVستنباطية .اYسئلة
البيتي-�ج .الواجب
مواضيع-�ج عدة بين الزراعية(الربط الحيوانات وبقية الجاموس بين لجوھرية )اVخت\فات
الموضوعات-�ج مداولة

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اYخرى ).المھارات
التقليدي-�د غير (اVمتحان والجوا. السؤال على توزع والدرجة والجواب، السؤال يضع ).بالطالب



المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاYسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

التاريخي�� التطور
الجاموس يوميمحاضرةلنشوء امتحان

في�� الجاموس تصنيف
الحيوانية المملكة

في الجاموس واعداد
العالم

يومحاضرة ميامتحان

الجاموس�� يوميمحاضرة�-س\Vت امتحان الجاموس�� يوميمحاضرة�-س\Vت امتحان الجاموس�� مساكن يوميمحاضرةانوع امتحان شھري�� امتحان في�� الحليب انتاج
والعوامل الجاموس

عليه المؤثرة
يوميمحاضرة امتحان

في�	 اللحم انتاج
والعو املالجاموس
عليه المؤثرة

يوميمحاضرة امتحان

الجاموس�� في -التناسل يوميمحاضرة� امتحان �
شھري� امتحان الجاموس��� في -التناسل يوميمحاضرة� امتحان

التناسلي��� التقانات
في المستخدمة
الجاموس

يوميمحاضرة امتحان

في��� التغذوي النظام
يوميامحاضرةالجاموس متحان الجاموس��� عجول يوميمحاضرةتربية امتحان شھري�� امتحان



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اYساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�
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خاص المثال(ةمتطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

اVلكترونية )والمواقع
#�$���%&�� #��'�� (� )�**+�, ��-, ��.)0���
�1�(

اVجتماعية سبيل(الخدمات على وتشمل
والتدريب الضيوف محاضرات المثال

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

ا لسابقةالمتطلبات

الطلبة من عدد %�	أقل

الطلبة من عدد أكبر



ا�كاديمي البرنامج وصف
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المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� الزراعةالمؤسسة بغداد/كلية جامعة الجامعي.� العلميالحيوانيا"نتاجقسمالمركز/القسم المقرر/اسم.� داجنةرمز طيور وتحسين تربية فيھا.� يدخل التي سبكالوريوالبرامج المتاحة.� الحضور أسبوعياأشكال فصليالسنة/الفصل.� الدراسية.� الساعات عملي�(ساعة��)الكلي(عدد )ساعة الوصف.	 ھذا إعداد 
�-�-��تاريخ�� المقرر.� أھداف

������� ��	
��� ��� �� ������ ���� �
�������� �
� �� �
!���
���

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

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
المرحلة-�أ لطلبة واھميةتوضيح والتحسينمفھوم التربية
كيفية-�أ الطلبة الوراثيتقديرتعريف المكافئ
آخر-�أ الى جيل من الوراثية الصفات توريث بكيفية الطلبة تعريف
بكيفية-�أ الطلبة واللحمتعريف البيض من العالي اRنتاج ذات الطيور انتخاب

بالموضوع-ب الخاصة المھارات
التعرف��ب من الطلبة اجيالتمكين لعدة الحيوانات انتخاب كيفية على
رعايتھا��ب سبل من الطلبة عليھاتمكين والمحافظة
تحسين��ب معرفة من الطلبة السRYتتمكين

والتعلم التعليم طرائق المحاضرة-� التقارير-� بكتابة الطلبة تكليف المناقشة-� البيتي-� الواجب

التقييم طرائق المقالية-� اRختبارت متعدد-� من اRختيار اختبارات الشفويةا[سئلة-�

التفكير-ج مھارات
موضوعات-�ج واستيعاب فھم من الطلبة الدواجنتمكين وتحسين تربية
الداجنة-�ج الطيور سRYت انواع معرفة
الطيور-�ج تربية تحسينھامعرفة وسبل

والتعلم التعليم طرائق المحاضرة-� بواسطة-� عرض �محاضرة��� ���� والمناقشة-� اRلقاء

التقييم طرائق التحريرية-� اRختبارات الموضوعية-� اRختبارات



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
ا[ساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

المنھجي الكتاب

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

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتا[سبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

يعرفوا�ا[ول ان
والتحسينأھمية التربية

وتحسينأھمية تربية
الداجنة اRختباراتاRلقاءالطيور

على�الثاني يتعرفوا ان
الدواجنأھم سRYت

وتحسين تربية
الدواجن

اRلقاء
والمناقشة

ا[سئلة
الصفية

مندل�الثالث اRول(قوانين
)والثاني

اRلقاء
واRستجواب

اRختبارات
المقالية

يستوعبوا�الرابع وراثةان
الوراثية الصفات
والجلد للريش

واRرجل

وتحسين تربية
منالمحاضرةالدواجن اRختيار

متعدد

المميتة�الخامس منالمحاضرةالجينات اRختيار
متعدد

الحصائي�السادس وتحسينالتحليل تربية
الدواجن

اRلقاء
والمناقشة

تااRختبار
المقالية

اRنتخاب�السابع اھمية معرفة
الداجنة للطيور

اRلقاء
والمناقشة

اRختبارات
المقالية

المكافئ�الثامن تقدير معرفة
واRرتباطات الوراثي

الوراثية
ا[سئلةالمحاضرة

التحريرية

الطلبة�التاسع مستويات تحديد
الفروق وتشخيص
ومعالجتھا الفردية

النظري اRمتحان
لمحتوىوالعملي
المادة

اRختبارات
المقالية



خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

اRلكترونية )والمواقع
ا�نترنيت

اRجتماعية سبيل(الخدمات على وتشمل
والتدريب الضيوف محاضرات المثال

الميدانية والدراسات )المھني
العملي التدريب

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد الدراسيةأقل المرحلة حسب

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر داجنة:وصف طيور تغذية 
	���.�/مادة��� 	��� ������.�	��� 	�� ��

التعليمية.� بغدادالمؤسسة الزراعة/جامعة كلية الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا#نتاج قسم المقرر/اسم.� �����رمز ��	
 ����/ فيھا.� يدخل التي داجنةالبرامج طيور الرابعة-تغذية المرحلة الحضور.� )عملي�نظري(اسبوعيالمتاحةأشكال فصليالسنة/الفصل.� الدراسية.� الساعات ةساع	�)الكلي(عدد 
الوصف. ھذا إعداد ��	�-�-�تاريخ المقرر.� أھداف

� �� ����� �� ����� ������������ ��
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�	-����' ����1%>6� �	L���� �� �	��%&� M=53 ���;�. �!N���' �?3��&�' ����-3� �5%@� C�3 ������� ��	��� �0O��� �	A�3 .���@ 7	�1� �	&�;�� C�3 H-%P�
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج
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والتقييم.	� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات

'��A?"-أ �K��B�
X1!' "?-?K �	�-3 H	?<%� ������� ��	��� M=53 * ��@���� �	A���� ���B� C�3 �0���� D5
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بالموضوع-ب الخاصة المھارات
Q1�M	0�%��' _�;A�� `	L �� ������ ���	A%�� .���/�� �	-��
Q2!�536� 7	�1%� H���� F�P&� C�3 �	�#�/�� �0���� Q�<W�
Q3��	A���� ���B� �� _��A%O6��	3��#� :�;� �> Q��a �	A%� _�K�%B�

والتعلم التعليم طرائق
<] +�b� �	A���� ���B� �� $2�c N�3��	=��G �-	> �� J��d ��7�e	U�%��' f�P��
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التقييم طرائق
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التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اOساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

�n?�� Q�%W
� �	�o� ������� ��	��� ����.�' pO�	�� M��b� �03 ��3.�03 �<L �-j

��0���q�	�	qr���� "	��%�� _��s'�-���� `E0��'����# �����

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا#لكترونية )والمواقع

والتعلم التعليم طرائق

�?���g%O� k'�<� �3 �	A�3 _��� HW�3 ����/� F����# �0���� �	�;�

2!_�#�B� ��	��� �5%@�# M=5��� �� D��&� _��� �	A�3 .���@ ���;�.
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التقييم طرائق
�	�1A�� .�&�E%�6�' �	��	�� .���0%@6� F����

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اOخرى ).المھارات
'��P>��B!1د ���S� C�3 ������ _��> �����.
��;5+-�د * �/u' f�U�# ��;Kv� �3 i0�%�� C�3 _��/��
�6&%��	�-�د �	�-��� * �R��S� H=�O' +��g%O� w� x�a6�

ا.�� لمقرربنية

المطلوبةالساعاتاOسبوع التعلم الوحدةمخرجات المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

واصلھا�ا#ول الطاقة مصادر الطاقةلمعرفة

N�3' f�P��
' $2�-���
_�U�y�

ا#ختبارات

البروتين�الثاني تصنيف
البروتيناتالخ....وانواعه

N�3' f�P��$2�-���
_�U�y� ا#ختبارات'

وتصنيفاتھا�الثالث الفيتاميناتانواعھا
$2�-��� N�3' f�P��

_�U�y� ا#ختبارات'

انواعھا�الرابع ال^عضويةمعرفة العناصر
$2�-��� N�3' f�P��

_�U�y� ا#ختبارات'

الماء�الخامس الماءمكونات
$2�-��� N�3' f�P��

_�U�y� ا#ختبارات'

السادس
على� الطالب يتعرف ان

للطيور الھضمي وا#يضالجھاز الھضم
$2�-��� N�3' f�P��

_�U�y� ا#ختبارات'

العلفية�السابع المادة نوعية ماھي
وفوائدھا العلفيةمساؤھا المواد

$2�-��� N�3' f�P��
_�U�y� ا#ختبارات'

الثامن
�

خلطات البريمكساتلتكوين
العلفية المركزات
مسبقة والمخاليط

التحضير

$2�-��� N�3' f�P��
_�U�y� ا#ختبارات'

للعلف�التاسع معامل تكوين امكانية
ا#ع^فوانتاجه وتصنيع انتاج

$2�-��� N�3' f�P��
_�U�y� ا#ختبارات'

من�العاشر العلفية المواد محتوى
السموم

المواد العلفيةتلوث
الغذائي والتسمم

$2�-��� N�3' f�P��
_�U�y� ا#ختبارات'

الحادي
عشر

الع^ئق� تكوين الطالب تعليم
واعمارھا الطيور انواع الع^ئقحسب تكوين

$2�-��� N�3' f�P��
_�U�y� ا#ختبارات'

الثاني
عشر

المكونات� على السيطرة
الع^ئق تكوين في الداخلة

والسيطرةالتقيسس
النوعية

$2�-��� N�3' f�P��
_�U�y� ا#ختبارات'



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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد للطلبةأقل الحضور يكون ما 
غالبا	%

الطلبة من عدد أكبر



المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� بغداد�الزراعةكليةالمؤسسة جامعة الجامعي.� الحيواني-العلميالقسمالمركز/القسم ا%نتاج المقرر/اسم.� الجزيئيعلمرمز )الرابعةالمرحلة(ا%حياء

فيھا.� يدخل التي البكالوريوسالبرامج المتاحة.� الحضور اسبوعياأشكال الربيعيالسنة/الفصل.� الفصل الدراسي.� الساعات و�(ساعات�)الكلي(ةعدد )عملي�نظري الوصف.	 ھذا إعداد 
�تاريخ/�/�
�� المقرر.� أھداف
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج

�
والتقييم. والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
على-�أ الطلبة وتأھيل الوراثيةتدريب للمادة الجزيئي التركيب فھم
تحديد-�أ في الطلبة الوراثيةمساعدة المادة في المختلفةا%ختRقات ا%نواع بين الجزيئي المستوى على

الحية .للكائنات
جديدة-�أ وراثية صفات اكسابھا بھدف الحيوانات من مختلفة انواع بين الوراثية المادة نقل امكانية
الوراثية-�أ الھندسة تطبيقات على الطلبة قدرات زيادة
عل-�أ تحسينالعمل في وسريعة حديثة كطريقة الجزيئي ا%حياء علم في السريع التطور استغRل ى

الزراعية الحيوانات .اداء
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

ومضاعفتھا-�ب الوراثية المادة انتقال وكيفية الوراثية للمادة المكونة الجزيئة لتركيب الطلبة معرفة
انتق��ب مختلفةامكانية كائنات بين الوراثية المادة ال
المزرعية��ب للحيوانات الوراثي التحسين عمليات في الجزيئية الوراثة دور
-�ب

والتعلم التعليم طرائق
مقدمة علمية مادة بكل الخاصة التعليمية والبرامج العلمية ا%فRم %حدث عرض ووسائل علمية محاضرات

للطلبة

التقييم طرائق

اليومية والمشاركات الشھرية ا%متحانات

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة ا`خرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
ا`� ساسيةالنصوص
المقرر� كتب
أخرى�

��>�) ?@A�! ��
B�C

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا%لكترونية )والمواقع
D�) "�>��� E�21������ �	@F� GH� �(�	��� ��0�.! ��#	$%� I���� 2	23

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

الميدانية والدراسات )المھني

�������� ��2�J� ; �<	2�� ����01�� /@K1�� ����.L) G>) M�!! ��!2�
N����� O�1��� /�: ; GP�P1�� �
>���� G)��� QH���!.

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتا`سبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

و�ا%ول تاريخية مفاھيمنظرة
في ا%حياءعلمعامة
الجزيئي

الجزيئي ا%حياء علم
محاضرةال

والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

والتحول�ثانيال الجزيئيا%قتران ا%حياء علم
المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

الكيمياوي�الثالث ا%ساس
الوراثية المادة الجزيئيلجزيئات ا%حياء علم

المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

الھندسة�الرابع خطوات
الجزيئاتونالوراثية قل

%خر كائن من
الجزيئي ا%حياء علم

المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

الھندسة�الخامس تطبيقات
مجال في الوراثية
الحيواني ا%نتاج

الجزيئي ا%حياء علم
المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

الم�السادس البلمرة تسلسلتفاعل
)��الجزيئي)� ا%حياء علم

المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة

الجيني�السابع التعبير
ونقل وا%ستنساخ

.البروتين
الجزيئي ا%حياء علم

المحاضرة
والمناقشة
الجماعية

اختبارات
بحث وكتابة



القبول.��

السابقة بعلمالمتطلبات سابقة معرفة الطلبة لدى تكون وعلماان وعلم%حياء الوراثة
ا%حصاء

الطلبة من عدد عنأقل 
�%يقل%

الطلبة من عدد 
�أكبر
%



ا�كاديمي البرنامج وصف
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المقرر وصف نموذج

المقرر وصف

التعليمية.� العلميالمؤسسة والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي.� الحيوانيالمركز/القسم ا"نتاج الزراعة\قسم بغداد\كلية جامعة المقرر/اسم.� رمز فيھا.� يدخل التي دواجنالبرامج الرابعة\امراض حيواني\المرحلة انتاج المتاحة.� الحضور أشكال ����-����\الربيعيالسنة/الفصل.� الدراسية.	 الساعات )الكلي(عدد 
الوصف. ھذا إعداد 
���تاريخ-���� المقرر.� أھداف

������� �	
 ���� ��	���� ����	� ���� � ����� ��	�� �� ������� �� �	��� � !"#�� �$	�� %&��'.

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

.البرنامج

والتقييم.�� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

-�ب
-�ب
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

التفكير-ج مھارات
-�ج
-�ج
-�ج
-�ج

والتعلم التعليم طرائق

التقييم طرائق

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اSخرى ).المھارات
-�د
-�د
-�د
-�د



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اSساسية� النصوص
المقرر� كتب
أخرى�

)�	*�+� ,�-

خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

ا"لكترونية )والمواقع

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

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة المتطلبات

الطلبة من عدد ا"حيانأقل اغلب في مزدحمة المرحلة

الطلبة من عدد أكبر

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاSسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة ا"ختباراتمحاضرات��
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الوصف. ھذا إعداد 	���\�\�تاريخ المقرر.� أھداف
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تحقيقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص �ھم مقتضياً إيجازاً ھذا المقرر وصف يوفر
فرص من القصوى ا(ستفادة حقق قد كان إذا عما وصف.المتاحةالتعلممبرھناً وبين بينھا الربط من و(بد

.البرنامج

والتقييم.�� والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات



والفھم-أ المعرفة
الحليب-�أ أبقار أنواع معرفة
معھا-�أ التعامل
العجول-�أ إدارة
المحطات-�أ في العمل
-�أ
-�أ
بالموضوع-ب الخاصة المھارات

يومية��ب امتحان
شفھية-�ب أسئلة
-�ب
-�ب

والتعلم التعليم طرائق
محاضرةالقاء

الموضوع حول الطلبة محاورة

التقييم طرائق

والشھري اليومي اUمتحان

التفكير-ج مھارات
فكرية-�ج أسئلة
-�ج
-�ج
-�ج

والمنقولة-د العامة الشخصي(المھارات والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة اXخرى ).المھارات
الحقولإدارة-�د
الحليب-�د بحيوانات الخاصة العYئق تكوين
الحظائر-�د نظافة على المحافظة
بھاإدارة-�د والعناية المواليد



التحتية.�� البنية

المطلوبة :القراءات
اXساسية� النصوص
المقرركتب�
أخرى�

�����  �%	� �	
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خاصة المثال(متطلبات سبيل على وتشمل
والبرمجيات والدوريات العمل ورش

)ا"لكترونيةوالمواقع
� �0	!�E��:�5�

اUجتماعية سبيل(الخدمات على وتشمل
والتدريب الضيوف محاضرات المثال

الميدانية والدراسات )المھني

القبول.��

السابقة حيوانيالمتطلبات إنتاج مبادئ

الطلبة من عدد ��أقل
الطلبة من عدد ��أكبر

المقرر.�� بنية

التعلمالساعاتاXسبوع مخرجات
المطلوبة

الوحدة المساق/اسم
الموضوع التعليمأو التقييمطريقة طريقة

امتحانمحاضرةالحليبأنواعأبقار�اXول
اXبقار�الثاني في امتحانمحاضرةالتناسل
اXبقار�الثالث امتحانمحاضرةحلب
الكبرى�الرابع امتحانمحاضرةالمحطات العجول� امتحانمحاضرةتربية اXبقار� امتحانمحاضرةتغذية امتحانمحاضرةالحليبأبقاربيئة�


