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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 رة التعليم العالي والبحث العلميوزا التعليميةالمؤسسة  .1

 جامعة كربالء/كلية الزراعة  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي .3

  المهني
 زراعةكلية ال

 علوم زراعية بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  أخرى/فصلي/  سنوي
 .فصلي

 الدراسة النظرية والعملية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
والزيارات الميدانية  المختبرات والحقل الحيواني والمكتبة واالنترنيت

 لبساتينل

 6/8/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :أهداف البرنامج األكاديمي .9

بنوعية التعليم  لالرتقاء إلعداد كوادر زراعية متميزة كربالءكلية الزراعة في جامعة في قسم االنتاج الحيواني  تطلع ي -1

 الزراعي في العراق و على الصعيد العالمي.

 

والتعامل مع مختلف الحاالت المرضية في الحيوانات  ة تمكن من تشخيص األمراض التي تصيب الحيوانعلميمهارات  -2
 وعالجها

 

مهارات تفكير وتحليل تمكن من حل المشكالت المستجدة في مجال الثروة الحيوانية واألمراض المشتركة والعلوم األساسية  -3
 وطبقًا للمعايير المحلية واإلقليمية والدولية 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 لذاتي تمكن من المنافسة مع اآلخرين في سوق العملامهارات االستخدام والتطوير -4

 
 
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

   ةيلمعرفالهداف اا-أ     

   زراعةتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للالطار الفكري والمهاري لعلوم ال  -1/أ    

 الزراعة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم الخالقيات مهنة -2/أ    
 مفردات المقررات الدراسيةحصول على المعرفة والفهم الطلبة من التمكين  -3/أ      

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالمراض المشتركة بين االنسان والحيوان:  4أ/
 رفة والفهم للتوليد والخصوبة الحيوانتمكين الطلبة من الحصول على المع:  5أ/
 والفهم للعلوم االساسية الزراعيةعرفة تمكين الطلبة من الحصول على الم:  6أ/
 على المعرفة والفهم لمشاكل التي تعانيها قطاع الثروة الحيوانية تمكين الطلبة من الحصول:  7أ/
 

  برنامجالخاصة بال يةلمهاراتالهداف اا–ب 

 بواقع الثروة الحيوانية لمرتبطة: تمكين الطلبة من حل المشاكل ا 1ب/ -
 واقع الثروة السمكيةتبطة بحل المشاكل المر : تمكين الطلبة من  2ب/ -
 بقوانين ادارة القطاع الثروة الحيوانية : تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة 3ب/ -
 وامراض الدواجن واالسماكاالمراض طة ب: تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتب 4ب/ 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 لحل المشاكل العملية  والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات ,تزويد الطلبة باألساسيات  -

 عملي في مختلف مجاالت الواقع الزراعيتطبيق المواضيع المدروسة نظريًا على المستوى ال  -

 .م وباشراف أساتذته الدروس العملية باجراء بعض العمليات الفسلجية والحقليةبة خالل الطلب من الطل  -

 . العملية من قبل الكادر األكاديميمختبرات الزيارة   -

 

 طرائق التقييم      

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 .وشهرية امتحانات يومية -

 .ونهائية فصليةامتحانات  -

 درجات مشاركة ألسئلة المنافسة للمواضيع الدراسية . -

 درجات للواجبات البيتية . -

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 .التغيرات العلمية بواقع الثروة الحيوانيةمن خالل ربط  -1ج         

 المسببات المرضية. لطالب من التوصل الى معرفةتمكن ا -2ج

 التوصل الى معرفة وصف المرض الذي يصيب الحيوانمهارات عملية تمكن الطالب من  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 بمخرجات التعليم السابقة للمهارات , لحل المشاكل العملية .تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة   

  لعملي في مختلف فروع الزراعة تطبيق المواضيع المدروسة نظريًا على المستوى ا  

 .وباشراف أساتذتهم  الدروس العملية باجراء بعض العمليات الحقلية بة خالل الطلب من الطل 

 . األكاديمي العملية من قبل الكادرمختبرات الزيارة  

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات عملية . -

 امتحانات يومية بأسئلة عملية . -

 درجات مشاركة ألسئلة المنافسة للمواضيع الدراسية . -

 وضع درجات للواجبات البيتية . -

 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتلمنقولة لتاهيلية اوا المهارات العامة-د 

اضافة الى اشكال  ة لمختلف دروس الفسلجة شرائح زجاجية تتضمن مقاطع نسيجين الطلبة من استخدام : تمكي 1د/
 . وبوسترات تشرح حاالت مرضية معينة

 : تمكين الطلبة من اجتياز مقابالت العمل . 2د/
 .من قبل جهات محلية: تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم  3د/



 

 
 4الصفحة 

 
  

 : تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . 4د/

 والتعلم  التعليمطرائق          

 .  في العراق لجنة عمداء كليات الزراعةريسية بالتنسيق مع وضع مناهج تد -

 تتطابق مع الواقع الزراعي كليةوضع مناهج تدريسية من قبل ال  -

 . ومزارع االسماك وحقول االبقار واالغنام  دوائر وشعب التابعة لمديرية الزراعةالطلبة للتدريب في  إرسال  -

 . ليكتسبوا الخبرات في المجاالت العلمية الزراعيةتدريب الطلبة   -

 وتنظيم لقاءات مع الطلبة والدوائر الزراعية دعوة بعض الجهات المهنية -  

 طرائق التقييم          

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا . -

 درجات مشاركة ألسئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية . -

 درجات محددة للواجبات البيتية . -

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي.12

تنمية القدرات لدى الطلبة في البحث والتقصي من خالل الزيارات الميدانية للحقول الحيوانية والمشاريع 

, االطالع على المصادر والكتب والمجالت  زيارة المكتبة اسبوعياالحث على المتعلقة بالطب البيطري , 

 كمصدر للمعلومات.

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول .13

 
 .مركزي/حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



 

 
 5الصفحة 

 
  

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج.14

 

 ومكتبة الكلية . المكتبة المركزية في الجامعة -1

 شبكة المعلومات االنترنيت. -2

 تجارب الجامعات العربية والعالمية. -3

 الدراسية الحالية.المناهج  -4

 



  
 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 المقرراسم  رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 ة يالمعرفاالهداف 
 يةالمهاراتاالهداف 

 برنامجالخاصة بال
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تاهيلية المهارات العامة وال

المهارات األخرى ) والمنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 االولى

 )الفصل االول(
ANCH  اساسي كيمياء حتليلة √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

POAP أساسي مبادئ انتاج حيواين √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √   √ √  مبادئ احصاء STAT الفصل الثاني

PRFC مبادئ طيور داجنة  √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 الثانية

 (االول)الفصل 
POFI مبادئ امساك  √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 MICR مبادئ احياء جمهرية  √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √   √ √  مبادئ علم االلبان  DAIR الفصل الثاني



  
 7الصفحة 

 
  

 

 AGEC أساسي مبادئ اقتصاد زراعي √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 الثالثة

 )الفصل االول(

ANPH  أساسي فسلجة حيوان √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 ANUT اساسي تغذية حيوان √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √   √ √ اساسي امراض حيوان  ADIS الفصل الثاني

 BREE اساسي تربية وحتسني حيوان √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 الرابعة 

 )الفصل االول(

PNUT  اساسي تغذية طيور داجنة √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 PAMA اساسي ادارة مراعي √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √   √ √ اساسي امراض دواجن  PODI الفصل الثاني 

 GRPR اساسي مشروع حبث √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 انتاج حيواني ي / المركزعلمالقسم ال .2

 اسم / رمز المقرر .3

كيمياء حتليلة مبادئ انتاج حيواين مبادئ احصاء مبادئ طيور داجنةمبادئ امساك 
فسلجة حيوان تغذية  مبادئ احياء جمهريةمبادئ علم االلبان مبادئ اقتصاد زراعي

امراض  تغذية طيور داجنة ادارة مراعي حيوان تربية وحتسني حيوانمراض ا حيوان
 ANCHمشروع حبثدواجن 

POAP,STAT,PRFC,POFC,MICR,DAIR,AGEC,ANPH,ANUT,ADI
S,BREE,PNUT,PAMA,PODI,GRPR 

 

 عملي ونظري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 )الكلي(
56,58,60،51 

 125الكلي 

 2/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تزويد الطالب بالمعلومات العملية والنظرية على كيفية رعاية الحيوان واتباع الطرائق الحديثة الدارة -1 

 العمليات الحقلية كافة 
وهي الحاسوب واالحصاء والوراثة  والداعمة في ادارة وتربية الحيوانتدريس الطالب العلوم االساسية  -2

 والتغذية 
تزويد الطالب بمعلومات عملية ونظرية على ادارة حقول وقاعات الدواجن ومعامل تصنيع االعالف  -3

 والمجازر ومحطات تربية الحيوان.
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 
 9الصفحة 

 
  

 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررخرجات الم.10

 ةيالمعرفاالهداف  -أ
 الطالب كيفية انشاء حقول حيوانية ذات مواصفات علمية حديثة وطرق ادارتها.تعليم  -1أ

تعريف الطلبة كيفية تطوير التراكيب الوراثية للحيوانات الحقلية واعتماد مبدأ تضريب للحفاظ على  -2أ

 الصفات المحلية وانتخاب الحيوانات ذات االنتاج العالي وتنميتها.

ية السيطرة على االمراض االنتقالية بين الحيوانات او االنسان وانتاج تمكين الطالب من معرفة كيف -3أ

 غذاء صحي لإلنسان خالي من مسببات االمراض عن طريق صحة اللحوم وصحة الحليب.
تعريف الطالب طرائق تطوير تغذية الحيوانات الحقلية والدواجن ورفع كفاءة التحويل الغذائي  -4أ

 للحيوانات.
من معرفة كيفية انشاء حقول للدواجن ذات االنتاجية العالية وكيفية ادارتها حسب تمكين الطالب   -5أ

  المواصفات العالمية.
  مقررالخاصة بال يةالمهاراتاالهداف   -ب 

اكساب الطالب مهارات تطبيق الطرق العلمية فيما يخص ادارة حقول الحيوانات كماشية الحليب  - 1ب

 وحقول الدواجن.

 الطالب على انتاج العالئق الغذائية للحيوانات والدواجن ذات االنتاجية العالية.تدريب  - 2ب

اكساب الطالب المهارات الالزمة لفحص ذبائح الحيوانات في المجاوز وكيفية اعطاء االحكام العلمية  - 3ب

 المناسبة.

 طرائق التعليم والتعلم      

شاشات العرض والبوربوينت والساليدات والمجاهر اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية من خالل 

واستخدام االجهزة والمعدات المختبرية المختلفة والخاصة  ينات اللحوم وتجارب فحص عينات الحليب وع

بتحليل العالئق واستخدام الحقل الحيواني لتدريب الطلبة على طرق السيطرة وتربية الحيوانات وطرق 

 فحص واعطاء االدوية لها.

 طرائق التقييم      

  Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 

 اجراء االمتحانات الشهرية

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 النظرية بصورة عملية. طالب من تطبيق المعلوماتتمكين ال -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالب لزيادة االنتاج كماً ونوعاً. -2ج

غرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح البسيطة في مجتمع الفالحين  -3ج

 والمربين للحيوانات.

 طرق العلمية الحديثة لدى الطلبة وذلك باتباع ال مية اخالقيات مهنة تربية الحيواناتتن -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 .اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية واستخدام الحقل الحيواني لتدريب الطلبة

 طرائق التقييم    



 

 
 10الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية     .12

 المطلوبة  الكتب المقررة  -1

    
 الكتب المنهجية المقررة

 المصادر الساندة لكل مقرر المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 الفصلية والنهائيةوالشهرية و Quizzesاالمتحانات اليومية السريعة 

 

 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقةالتاهيلية العامة و المهارات -د 

 على ادارة حقول تربية الحيوانات.ة لباتة الطقدرمهارات وتنمية  -1د

 بنية المقرر.    11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو اسم الوحدة / 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ً  االمتحانات نظري+عملي كيمياء حتليلة  مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي مبادئ انتاج حيواين مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي مبادئ احصاء مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي داجنةمبادئ طيور  مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي مبادئ امساك مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي مبادئ احياء جمهرية مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي مبادئ علم االلبان  مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي مبادئ اقتصاد زراعي مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي فسلجة حيوان  مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي تغذية حيوان مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي امراض حيوان  مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي تربية وحتسني حيوان مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي تغذية طيور داجنة  مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي ادارة مراعي مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  االمتحانات نظري+عملي امراض دواجن  مخرجات التعلم اضافة  عملي3نظري+ 2 اسبوعيا

 ً  بحوثال عملي مشروع حبث مخرجات التعلم اضافة  عملي3 اسبوعيا
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 لكتب والمراجع التي يوصي بهاا-أ

 )المجالت العلمية, التقارير,....( 
 في االختصاصات االساسية المجالت العلمية 

 

 المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت.-ب 

..... 
 التعليم االلكتروني لجامعة كربالءموقع 
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كيز على تربية تطوير المقررات الدراسية بما يتالئم مع خصوصية المحافظة من حيث االنتاج الحيواني والتر

اجن والتغذية الدواجن واستحداث درس تربية االسماك واستحداث دروس تطبيقية الدارة الحيوان وادارة الدو

 الحيوانات.وتطبيق الطرق الحديثة لتربية مع تطوير الحقل الحيواني بما يتالئم 


