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 نموذج وصف البرنامج األكاديمي

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 ديميوصف البرنامج األكا

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 تكريتجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 أالنتاج الحيواني - كلية الزراعة معي / المركزالقسم الجا .2

ة/ االنتاج الدراسة  االولية  لمنح  شهادة  بكالوريوس في العلوم الزراعي اسم البرنامج األكاديمي .3

 الحيواني
 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4

 فصلي النظام الدراسي .5

 دليل ضمان الجودة واالعتمادية المعتمد برنامج االعتماد .6

لمؤثرات الخارجية ا .7

 األخرى
 تدريب صيفي –زيارات ميدانية 

 22/10/2018 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 إعداد و تخريج كادر زراعي متخصص مؤهل إلدارة المشاريع الحيوانية .1

نتاجية و تطوير وسائل إجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تهدف إلى حل المشاكل التي تعترض العملية اإل .2

 اإلنتاج المستخدمة
 يالحديثة فى مجال اإلنتاج الحيوان التوجه في استخدام تقنيات الهندسة الوراثية. 3

 ي تطوير طرق و أدوات و أساليب جديدة فى مجال اإلنتاج الحيوان القدرة على. 4

 وإدارة مشاريع اإلنتاج الحيواني تصميم وانشاء  . القدرة على5

 رفد المجتمع بالكوادر المتقدمة في االختصاصات الزراعية. 6



 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 والفهم  المعرفة-أ
  يااللمام باألساسيات العلمية المتعلقة بمجال اإلنتاج الحيوان   -1أ

 لمرتبطة بهاو العلوم ااإلنتاج الحيواني التعرف على النظريات العلمية فى  -2أ

 التعرف على منهجيات و أخالقيات البحث العلمى و أدواته المختلفة -3أ
  التعرف على المستلزمات الضرورية لتربية الحيوانات -4أ

 التعرف على المعارف المتعلقة بآثار ممارسة المهنة على البيئة -5أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

  تطوير مجال اإلنتاج الحيوانيفي  يمارس المهارات المتعلمة - 1ب 

  الحيوانييشغل األدوات األجهزة الحديثة المستخدمة فى مجال اإلنتاج  - 2ب 

  اإلنتاج الحيوانيقدرة الطالب على تقييم و تقويم مشاريع  - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة المحاضرة  -2
 المجاميع الطالبية  -3
 في الحقل الدروس العملية -4
 في العراق  اإلنتاج الحيوانيالرحالت العلمية لمتابعة مشاريع  -5
 طريقة التعلم الذاتي -6

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية  .1
 االختبارات العملية  .2
  التقارير والدراسات .3

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

لمهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم متى مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه ا -1ج

 وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير و حل المشاكل .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير و االقناع -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج
 والتعلم  طرائق التعليم    

 الشرح والتوضيح  .1
 طريقة المحاضرة  .2
 المجاميع الطالبية  .3
 الدروس العملية في الحقل .4
 في العراق  اإلنتاج الحيوانيالرحالت العلمية لمتابعة مشاريع  .5
 طريقة التعلم الذاتي .6

 طرائق التقييم    



 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات- 3    
 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم ( -1

 (Team workالعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2

 مات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معينة( .تحليل التحقيق ) جمع المعلو -3

 االتصال الكتابي ) القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة( . -4

 طرائق التعليم والتعلم          

 الشرح والتوضيح  .1
 طريقة المحاضرة  .2
 المجاميع الطالبية  .3
 الدروس العملية في الحقل .4
 في العراق  اإلنتاج الحيوانية لمتابعة مشاريع الرحالت العلمي .5
 طريقة التعلم الذاتي .6

 طرائق التقييم          

 كتابة التقارير. .1
 كتابة المقاالت العلمية . .2
 تقديم العروض الشفوية. .3
 مهارات فريق العمل . .4

 الشهادات والساعات المعتمدة .12 بنية البرنامج .11

 المستوى / السنة
رمز المقرر أو 

 المساق
 م المقرر أو المساقاس

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 االولى
 

الفصل الدراسي 

 االول/الخريفي
 وحدة 35

  
 

 

 

 

 درجة البكالوريوس

 معتمدةوحدة (  145 تتطلب )
 

 

 
الفصل الدراسي 

 الثاني/الربيعي

 الثانية
 

الفصل الدراسي 

 االول/الخريفي
 وحدة 36

 
الفصل الدراسي 

 الثاني/الربيعي

 الثالثة
 

الفصل الدراسي 

 االول/الخريفي
 وحدة 38

 
الفصل الدراسي 

 الثاني/الربيعي

 الرابعة
 

الفصل الدراسي 

 االول/الخريفي
 وحدة 36

 
الفصل الدراسي 

 الثاني/الربيعي
 



 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 العمل الجماعي : العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط . .1
 ارة الوقت بفاعلية وتحديد االولويات مع القدرة على العمل المنظم بمواعيد.ادارة الوقت : اد .2
 القيادة : القدرة على توجيه وتحفيز اآلخرين . .3
 االستقاللية بالعمل . .4
 التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثير واقناع االخرين للمناقشة والتوصل الى اتفاق ( . .5
 على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى( . المهارات العالمية ) الطالب قادر .6
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 مركزي          

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة  .1
 دليل الجامعة  .2
 المكتبة المركزية  .3
 در الخاصة بالقسم اهم الكتب والمصا .4
 االنترنت .5

 

  

  



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
ت الخاصة المهارا

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى المتعلقة 

بقابلية التوظيف والتطور 

 الشخصي

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

 االولى
 

الفصل الدراسي 

 االول/الخريفي
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

 
ل الدراسي الفص

 الثاني/الربيعي
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

 الثانية
 

الفصل الدراسي 

 االول/الخريفي
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

 
الفصل الدراسي 

 الثاني/الربيعي
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

 الثالثة
 

الفصل الدراسي 

 االول/الخريفي
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

 
الفصل الدراسي 

 الثاني/الربيعي
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

 الرابعة
 

الفصل الدراسي 

 االول/الخريفي
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

 
الفصل الدراسي 

 الثاني/الربيعي
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي



 الحيواني االنتاجالدراسية لقسم  المناهج 

 المرحلة االولى

 ت
 اسم الموضوع

 

 الرمز

 

عدد  عدد الساعات عدد الساعات

 فصل ثاني فصل اول الوحدات

  عملي نظري عملي نظري

 AP1F1 2 3   3 كيمياء تحليلية 1

 AP1F2 2 3   3 مبادئ علم التربة 2

 AP1F3 2 3   3 مبادئ وقاية نبات 3

 AP1F4 2 3   3 بادئ انتاج حيوانيم 4

 AP1F5 1 3   2 مساحة مستوية 5

6 
تطبيقات في 

 1الحاسوب 
AP1F6 - 3   1 

7 
لغة انكليزية 

 1تخصصية
AP1F7 1 -   1 

8 
حقوق انسان 

 وحريات عامة
AP1F8 1 -   1 

 AP1S1   2 3 3 كيمياء عضوية 9

10 
مبادئ محاصيل 

 حقلية
AP1S2   2 3 3 

 AP1S3   2 3 3 حصاءمبادئ ا 11

 AP1S4   2 3 3 مبادئ طيور داجنة 12

 AP1S5   2 - 2 رياضيات 13

 AP1S6   2 3 3 حيوان عام 14

15 
لغة انكليزية 

 2تخصصية 
AP1S7   1 - 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المرحلة الثانية 

 ت
 اسم الموضوع

 

 الرمز

 

 عدد الساعات عدد الساعات
 عدد الوحدات

 فصل ثاني فصل اول

  عملي نظري عملي نظري

 AP2F1 2 3   3 كيمياء حيوية 1

 AP2F2 2 3   3 صحة منتجات حيوانية 2

 AP2F3 2 3   3 مبادئ اسماك 3

 AP2F4 2 3   3 مبادئ علم البستنة 4

 AP2F5 2 -   2 مبادئ ارشاد زراعي 5

 AP2F6 - 3   3 مبدئ احياء مجهرية 6

 AP2F7 2 3   3 مكننة انتاج حيواني 7

 AP2S1   2 3 3 وراثة 8

 AP2S2   2 3 3 محاصيل علف ومراعي 9

 AP2S3   2 3 3 تربية وانتاج اسماك 10

 AP2S4   2 3 3 مبادئ علم االلبان 11

 AP2S5   2 - 2 مبادئ اقتصاد زراعي 12

 AP2S6   1 - 1 حرية وديمقراطية 13

 AP2S7   - 3 1 2تطبيقات في الحاسوب  14
 

 المرحلة الثالثة  

 ت
 اسم الموضوع

 

 الرمز

 

 عدد الساعات
عدد 

 الساعات
عدد 

 وحداتال
 فصل ثاني فصل اول

  عملي نظري عملي نظري

 AP3F1 2 3   3 فسلجة حيوان 1

 AP3F2 2 3   3 تفقيس وادارة مفاقس 2

 AP3F3 2 3   3 تغذية حيوان 3

 AP3F4 2 -   2 اقتصاديات انتاج حيواني 4

 AP3F5 2 -   2 بيئة وسلوك حيوان 5

 AP3F6 2 3   3 تصميم وتحليل تجارب 6

 AP3F7 2 3   3 حشرات طبية وبيطرية 7

 AP3S1   2 3 3 فسلجة طيور داجنة 8

 AP3S2   2 3 3 دواجنتكنلوجيا  9

 AP3S3   2 3 3 اعالف وعالئق 10

 AP3S4   2 3 3 امراض حيوان 11

 AP3S5   2 3 3 انتربية وتحسين حيو 12

 AP3S6   2 3 3 فسلجة تناسل 13

 AP3S7   - 3 1 3تطبيقات في الحاسوب  14
 
 



 

 

 المرحلة الرابعة  

 ت
 اسم الموضوع

 

 الرمز

 

 

عدد  عدد الساعات عدد الساعات

 فصل ثاني فصل اول الوحدات

  عملي نظري عملي نظري

 AP4F1 2 3   3 تغذية طيور داجنة 1

 AP4F2 2 3   3 ة وتحسين طيور داجنةتربي 2

 AP4F3 2 3   3 انتاج اغنام وماعز 3

 AP4F4 2 3   3 انتاج لحوم 4

 AP4F5 2 3   3 ادارة وانتاج طيور داجنة 5

 AP4F6 - 3   1 مشروع بحث تخرج 6

 AP4F1   2 3 3 امراض دواجن 7

 AP4F2   2 3 3 علم االحياء الجزيئية 8

 AP4F3   2 3 3 يبانتاج ابقار الحل 9

 AP4F4   2 3 3 علم اللحوم 10

 AP4F5   2 3 3 انتاج جاموس 11

 AP4F6   1 - 1 حلقات دراسية 12

 AP4F7   - 3 1 مشروع بحث تخرج 13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم االنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .2

 AP1F7 / 1اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 1 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 21/10/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 تمكين الطالب من اساسيات اللغة االنكليزية على المستوى التمهيدي. -1

التعبيرية على المستويين  توسيع قدرة الطالب على استخدام اللغة االنكليزية ورفع قدرته -2

 الشفوي والتحريري.

 ممارسة المهارات اللغوية الرئيسة )االصغاء،التحدث،القراءة،الكتابة( -3

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية   -أ

ضافة الى اجادة نطقها ان يتعرف الطالب على فهم اللغة الهدف ) اللغة االنكليزية( معنى ومبنى باإل-1أ

 في المستوى التمهيدي.  

 ان يصنف الطالب مصادر مفردات  اللغة االنكليزية.   -2أ

 اللغة االنكليزية و اللغات االخرى مثال ذلك اللغة االم.  ان يفصل الطالب بين   -3أ

 ان يحلل الطالب مواضيع   اللغة االنكليزية    -4أ

 ع اللغة االنكليزية واستخدامها كلغة تخاطب في المواقف الحياتية اليومية.ان يتعلم الطالب التعامل  م -5أ



 

 

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 تعريف الطالب  باللغة االنكليزية وتنظيم التعلم اللغوي فيها بوصفها لغة اجنبية.– 1ب

 ساسية. درة الطالب على التعرف على  اللغة االنكليزية ومهاراتها االق – 2ب

 اللغوي من تمكين الطلبة من معرفة التعامل  مع  اللغة االنكليزية وتنمية مهارة التقويم الذاتي – 3ب

   -خالل ما تزوده االختبارات من تغذية راجعة.

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح و التوضيح )العرض والتقديم(. -1

 طريقة المحاضرة . -2

 هم على التعلم الذاتي. المجاميع الطالبية وتشجيع -3

  .طريقة المناقشة. -4

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

 هارة التفكير حسب فهم الطالب ألهمية اللغة االنكليزية في التخاطب وااليصال.م-1ج ج

 المالحظة و االدراك. -2ج

 التخيل و التأمل. -3ج

 بتغيه بصورة واضحة وسليمه.يألفكاره وتساؤالته والتعبير عن ما ايصال الطالب  -4ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 م ذاتيا.التعلم المنظ-المناقشة-االلقاء -

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -1

 المالحظة. -2

 

التطور التوظيف ولمهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية ا -د   

 الشخصي (.

 لمواكبة.امل للقواعد على السبورة وتوفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم على التوضيح الكا-1د

كير شكال المستخدمة للشرح لغرض اكتساب الطالب المهارات اللغوية ومهارات التفاستعمال اال -2د

 المختلفة.  

 للشرح.  استعمال الداتاشو   -3د

 اسة والبحثتمكين الطلبة من االستفادة من المصادر االجنبية كل حسب اختصاصه لغرض الدر -4د 

 العلمي.



 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1 االول

المشار اليها في المحور 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

Hello لمناقشةا-االلقاء 
االختبارات 

 التحريرية

 1 الثاني

المشار اليها في المحور 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

 لمناقشةا-االلقاء تكملة الوحدة
االختبارات 

 التحريرية

 1 الثالث

المشار اليها في المحور 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

Your 

World 
 لمناقشةا-االلقاء

االختبارات 

 التحريرية

 1 بعالرا

المشار اليها في المحور 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

 لمناقشةا-االلقاء تكملة الوحدة
االختبارات 

 التحريرية

 1 الخامس

المشار اليها في المحور 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

All About 

You 
 لمناقشةا-االلقاء

االختبارات 

 التحريرية

 1 السادس

المشار اليها في المحور 

ب السابق وكل حس

 المحتوى

 لمناقشةا-االلقاء تكملة الوحدة
االختبارات 

 التحريرية

 1 السابع

المشار اليها في المحور 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

Family and 

Friends 
 لمناقشةا-االلقاء

االختبارات 

 التحريرية

 1 الثامن

المشار اليها في المحور 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

 قشةلمناا-االلقاء تمكلة الوحدة
االختبارات 

 التحريرية

 1 التاسع

المشار اليها في المحور 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

The Way I 

Live 
 لمناقشةا-االلقاء

االختبارات 

 التحريرية

 1 العاشر

المشار اليها في المحور 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

 لمناقشةا-االلقاء تكملة الوحدة
االختبارات 

 التحريرية

الحادي 

 عشر
1 

لمشار اليها في المحور ا

السابق وكل حسب 

 المحتوى

Every Day لمناقشةا-االلقاء 
االختبارات 

 التحريرية

 1 الثاني عشر

المشار اليها في المحور 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

 لمناقشةا-االلقاء تكملة الوحدة
االختبارات 

 التحريرية

االختبارات  لمناقشةا-االلقاء Myالمشار اليها في المحور  1 الثالث عشر



 

 

 

 

 

 

 

 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

Favourites التحريرية 

 1 الرابع عشر

المشار اليها في المحور 

السابق وكل حسب 

 المحتوى

 المناقشة-االلقاء تكملة الوحدة
االختبارات 

 التحريرية

الخامس 

 عشر
1  

االختبار 

 نصف الفصلي
 

االختبارات 

 التحريرية
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 /اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول

ان يتعرف الطالب على 

االهمية االقتصادية 

 للمنتجات الحيوانية 

مبادئ االنتاج 

 الحيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني

ان يتعرف الطالب على 

انواع االبقار والجاموس 

 واالغنام

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث

ان يتعرف الطالب على 

التناسل في االبقار 

 والجاموس 

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
ان يتعرف الطالب على 

 رعاية العجول 

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 ةالنموذج و المحاضر
 اإلمتحان

 2 الخامس

ان يتعرف الطالب على  

تغذية االبقار والجاموس 

 واالغنام

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس

ان يتعرف الطالب على 

انتاج الحليب في االبقار 

 والجاموس 

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 متحاناإل

 2 السابع

ان يتعرف الطالب على 

العمليات الحقلية للحيوانات 

 في المزرعة 

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن

ان يتعرف الطالب على 

انواع السجالت في 

 المزرعة 

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع

ان يتعرف الطالب على 

مساكن الحيوانات 

 المزرعية

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
ان يتعرف الطالب على 

 الجاموس 

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

 ان يتعرف الطالب على 

مية االقتصادية لالغنام االه

 والماعز

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

 تصنيف االغنام والماعز

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

لحيوانات طرق تصنيف ا

 المزرعية

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 اإلمتحانالشرح وعرض مبادئ االنتاج ان يتعرف الطالب على  2الرابع 



 

 

 

 

 

 

 

التناسل في االغنام  عشر

 والماعز

 النموذج و المحاضرة الحيواني

الخامس 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

غنام العمليات الحقلية لال

 والماعز والماعز

مبادئ االنتاج 

 الحيواني

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان
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 ـ الكتب المقررة المطلوبة1
 اساسيات االنتاج الحيواني      د. زهير الجليلي

 د. محمد عادل    د. فريد الشهواني       طالل يوسف

 ر(ـ المراجع الرئيسية )المصاد2

 انتاج ماشية الحليب، د. ناطق حميد القدسي  -1

اساسيات انتاج االغنام والماعز وتربيتها :    د. جالل  -2

 د.زهير فخري الجليلي     د. دائب اسحق عزيز ايليا القس

 

 

 

 

 

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 العلمية االكاديمية العراقيةالمجالت 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Animal  Science Journal 
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ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة   -1

 .بحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي لتطوير المهارات كالً حسب رغبته و

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات العالمية . -2

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -3

 



 نموذج وصف المقرر

 قرروصف الم

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية. 1

 قسم اإلنتاج الحيواني   ي  / المركزالقسم العلم .2

 AP1F8 /حقوق االنسان اسم / رمز المقرر .3

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصل دراسي الفصل / السنة .5

 ساعة 15 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 21/10/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

1-  ً  معرفة مفهوم الحق لغة واصطالحا

 مصادر حقوق االنسان التعرف على -2

 معرفة اهم بنود حقوق االنسان -3

 معرفة واجبات االنسان والقيود الواردة على ممارسة حقوق االنسان -4

 معرفة مبررات حالة الطوارىء اثناء الحروب -5

 معرفة الفساد واهم انواعه -6

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9



 األهداف المعرفية   -أ

 رفة والفهم المع -أ

1-  ً  معرفة مفهوم الحرية لغة واصطالحا

 التعرف على أشكال وأنواع الحريات -2

 معرفة معنى الديمقراطية واالصل التاريخي لها -3

 معرفة مزايا المنهج الديمقراطي -4

 معرفة انواع الديمقراطية   -5

 معرفة الضمانات التي تكفل النظام الديمقراطي -6

 رر. لمهاراتية الخاصة بالمقااألهداف   -ب 

 هارة تحديد األهداف الخاصة بالموضوع م -1د

  هارة عرض الموضوع وكيفية إصغاء الطالب باهتمام الى طريقة شرح المعلم م -2د

 هارة استخدام البيئة واألحداث الجارية والقراءات الخارجيةم  -3د

 هارة استخدام طرائق واستراتيجيات واساليب التدريس  م -4د   

 يم والتعلم طرائق التعل     

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض الموضوع معززة باالمثلة -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي  -4

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية  -1

 التقارير -2

ل هذا جدانية والقيمية تتضمن ) الميول ورغبات واالتجاهات والقيم ( وقد صنف كراثواألهداف الو -ج

  -هداف الى خمسة مجاالت هي :المستوى من اال

 الستقبال ) مستوى االنتباه الى المثيرات واستقبالها(ا -1ج          

 الستجابة ) مستوى االستجابة االيجابية للمثيرات (ا -2ج

 التقييم ) التثمين (  -3ج

 التنظيم   -4ج        

 ة القيمة  التمييز بواسط -5ج        

  طرائق التعليم والتعلم    

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض الموضوع معززة باالمثلة  -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية  -1

 التقارير -2



 

 

 .(ر الشخصي عامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالمهارات ال -د 

 محاكاة التقليد / ال -1د

 األداء الحركي للمهارة  -2د

 لتناسق ااألداء الذي يتطلب  -3د

 الحركية أداء المهارات -4د          
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 األسبوع
 الساعات

 
 طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

طريقة 

 التقييم

ً  مفهوم الحق لغة الفهم واستيعاب الموضوع 1 األول  واصطالحا
الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

 1 الثاني
معرفة مصادر حقوق 

 االنسان
 مصار حقوق االنسان

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

 معرفة بنود حقوق االنسان 1 الثالث

الحقوق المدنية والسياسية ، 

الحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

 1 الرابع
امتحان يومي بواجبات 

 االنسان والقيود الواردة

واجبات االنيان والقيود 

الواردة على ممارسة حقوق 

 االنسان

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

 1 الخامس

معرفة القيود الواردة التي 

ترد على ممارسة حقوق 

 االنسان

القيود في الحاالت 

 االستثنائية ) حالة الطوارىء 

الشرح وعرض 

 ضوعالمو
 االمتحان

 امتحان شهري امتحان شهري 1 السادس
الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

 1 السابع
معرفة اهم مبررات حالة 

 الطوارىء
 الطوارئاهم مبررات حالة 

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

 1 الثامن

التعرف على كيفية الحفاظ 

على الحقوق االساسية 

 للالنسان

ضمان الحفاظ على على 

 األساسيةق الحقو

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

 1 التاسع
معرفة اهم القيود في 

 الظروف العادية
 القيود في الظروف العادية

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

 1 العاشر
معرفة اهم مبادىء القانون 

 االنساني الدولي

مبادىء القانون االنساني 

 الدولي

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

الحادي 

 شرع
1 

معرفة المبادىء في حالة 

 الحروب والقتال

المبادىء في حالة الحروب 

 والقتال

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

الثاني 

 عشر
1 

امتحان يومي معرفة 

 الفساد ومظاهره
 الفساد ومظاهره

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

الثالث 

 عشر
 انواع الفساد معرفة انواع الفساد 1

الشرح وعرض 

 عالموضو
 االمتحان

الرابع 

 عشر
1 

التعرف على التلوث 

 واشاكله
 التلوث واشكاله

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

الخامس 

 عشر
 امتحان شهري امتحان شهري 1

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان
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المساعد حقوق اإلنسان والديمقراطية والحريات العامة ،لألستاذ  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .2010الدكتورماهر صبري كاظم ، بغداد،



 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 ان يكون المقرر سنوي وليس فصلي  -1

 إضافة مفردات جديدة تناسب الظروف واألحداث  -2

 تعزيز الكتب والمراجع بالصور الملونة من اجل إيضاح المفردات والتشويق لها  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكومة اإلسالمية وآليات الشورى ،إبراهيم الشبوط ، الديمقراطية  - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

والديمقراطية بغداد، تموز،   سلسة تصدرها منظمة اإلسالم (3للجميع)

2004 . 

يمقراطية للجميع رسالة في قضايا المرأة ،حسين درويش العادلي ، الد -

 من سلسة تصدرها منظمة اإلسالم  والديمقراطية، د. ت  ) 4)

الشورى وأثرها في الديمقراطية , عبد الحميد إسماعيل األنصاري ،  -

 .  1981المطبعة الفلسفية ومكتبتها ، 

قراءة أولية في خصائص الديمقراطية ، علي خليفة الكواري ،   -

  منظمة اإلسالم والديمقراطية ( سلسة تصدرها5لديمقراطية للجميع)

)مستل من المسالة الديمقراطية في الوطن العربي مركز دراسات 

 ( . 2002،آيار، 2الوحدة العربية ، بيروت، ط

المواطنة ..المبدأ الضائع ، حسين درويش العادلي ،  الديمقراطية   -

  ( سلسة تصدرها منظمة اإلسالم والديمقراطية ـ بغداد،2للجميع)

  .2004تموز، 

مفهوم الديمقراطية المعاصرة ، علي خليفة الكواري ، من مجلة المستقبل  -

 . 1993، شباط 168العربي ، ع

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

بها ) المجالت العلمية , التقارير 

)  ...., 

 الدراسات العلمية ، الزيارات الميدانية ، عقد الندوات والمؤتمرات 

ية, مواقع ب ـ المراجع االلكترون

 االنترنيت ....

 االنترنيت  



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية. 1

 قسم االنتاج الحيواني مركزالقسم العلمي  / ال. 2

  AP1F6تطبيقات حاسوب /   اسم / رمز المقرر. 3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة. 4

 فصلي الفصل / السنة. 5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(. 6

 21/10/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف. 7

 أهداف المقرر. 8

 ى كيفية استخدام الحاسوب وبعض برامجياتهيبحث علم تطبيقات الحاسوب في التعرف عل -1

 يشتمل على الهارد وير والسوفت وير  -2

 التعرف على مكونات جهاز الحاسوب -3

 التركيز على دراسة البرامج التطبيقية  -4

 دراسة كافة مميزات هذه البرامج وكيفية تنصيبها واستعماالتها وفوائدها -5

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

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

 ؛البرنامج.
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 األهداف المعرفية   -أ

 لطالب على مفهوم تطبيقات الحاسوب     اان يتعرف    -   -1أ

 نف الطالب انواع البرامج  ان يص   -2أ

 ن يفصل الطالب بين انواع البرامج ا   -3أ

 ن يحلل الطالب بيانات بحوثه بدراسة احدى البرامج االحصائية ا   -4أ

 التطبيقات من خالل االختبارات العمليةب ان يقيم الطالب معرفته   -5أ

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 عريف الطالب بمفهوم تطبيقات الحاسوب ت – 1ب 

 درة الطالب على تنصيب وحذف واستعماالت البرامج التطبيقية بمهارة ق – 2ب 

 مكين الطلبة من تحليل بيانات بحوثهم احصائيا      ت  - 3ب 

 

 ئق التعليم والتعلمطرا

 الشرح والتوضيح  -6

 طريقة المحاضرة  -7

 المجاميع الطالبية  -8

 الدروس العملية في المختبر  -9

 طريقة التعلم الذاتي  -10

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -4

 االختبارات العملية  -5

 

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

          س         هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من م -1ج

 وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 تعليم والتعلمطرائق ال

 الشرح والتوضيح  -7

 طريقة المحاضرة  -8

 المجاميع الطالبية  -9

 الدروس العملية في المختبرات  -10

 الرحالت العلمية لمتابعة معارض التقنيات االلكترونية   -11

 طريقة التعلم الذاتي -12

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -4



 

 االختبارات العملية  -5

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات العامة والتأهيلية -د 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم ( -1د

 (Team workالعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د

 لحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معينة(.تحليل التحقيق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس ا -3د

 االتصال الكتابي ) القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة( . -4د

  



 بنية المقرر. 10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 األول

 ان يتعرف الطالب على 

مميزاته  الحاسوب ،

 ومكوناته

تطبيقات 

 حاسوب 

الشرح والتطبيق و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

 الثاني
 ان يتعرف الطالب عن  3

 انظمة التشغيل وانواعها

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

 الثالث

 ان يتعرف الطالب على  3

تشغيل وايقاف والتحكم 

 بالنوافذ

تطبيقات 

 حاسوب

بيق و الشرح والتط

 اإلمتحان المحاضرة

 الرابع

 ان يتعرف الطالب على  3

انشاء وحذف 

المجلدات،قائمة الزر 

 االيمن

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

 الخامس
 ان يتعرف الطالب على   3

 لوحة التحكم، الزر االيمن

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

 السادس
 ان يتعرف الطالب على  3

 خصائص شريط المهام

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

 السابع
 ان يتعرف الطالب على  3

 االمتداد وفائدته، الكيبورد

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

 الثامن
 ان يتعرف الطالب على  3

 مفاتيح برامج التطبيقات

ات تطبيق

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

 التاسع

 ان يتعرف الطالب على  3

تبويب الصفحة الرئيسية 

 وادراج

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 اإلمتحان المحاضرة

 العاشر
 ان يتعرف الطالب على  3

 تبويب مراجعة وعرض

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

دي الحا

 عشر

 ان يتعرف الطالب على  3

 اشرطة التنسيقات

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر

 ان يتعرف الطالب على  3

تبويب تخطيط وتبويب 

 معادالت

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 اإلمتحان المحاضرة

الثالث 

 عشر

 ان يتعرف الطالب على  3

  ميمتبويب ادراج وتص

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر

 ان يتعرف الطالب على  3

 تبويب عرض الشريحة

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر

 ان يتعرف الطالب على  3

تبويب عرض وطباعة 

 الشرائح

تطبيقات 

 حاسوب

الشرح والتطبيق و 

 اإلمتحان المحاضرة
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 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في   -1

الدول المتقدمة لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في 

 القسم العلمي. 

التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى  -2

 الجامعات العالمية .

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في  -3

 المجاالت الزراعية .

مناقشة طلبة الدراسات العليا  التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل -4

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

. ويندوز سفن احتراف مع  2005ضرغام محمد صالح . -1

صور توضيحية ، دار االسراء للنشر والتوزيع ، عمان، 

 األردن

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

نظم التشغيل ، اسامة الهاجري ، عمان االردن،  اساسيات  -1

 ة مايكروسوفت، موقع شرك 2004

مايكل نبيل اخنوخ ، نرمين فهيم، مجموعة احتراف  -2

دريم ميكر ، جمهورية مصر العربية ، االوفيس ، مركز 

 2007القاهرة، 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
www.microsoft.com 

http://www.microsoft.com/


 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية. 1

 قسم االنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز. 2

 افتراضي AP2F5مبادىء االرشاد الزراعي  /   اسم / رمز المقرر. 3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة. 4

 فصلي الفصل / السنة. 5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(. 6

 21/10/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف. 7

 أهداف المقرر. 8

 

 أالرشاد الزراعي ، مقدمة ، تعريفة ، فلسفة االرشاد الزراعي  -1

 أهداف أالرشاد الزراعي، دور أالرشاد الزراعي  -2

 في التنمية الريفية،موقع االرشاد الزراعي بين 

 العلوم الزراعية 

 اعية ، مبادْى التنظيم ،النظم االرشادية الزر -3

 وظائف التنظيم االداري لألرشاد الزراعي  

 التنظيم االرشادي الزراعي في العراق  -4

 أالتصال ، عناصر االتصال ، التبني  -5

 الطرق والمعينات االرشادية الزراعية  -6

 القيادة ، تعريف القيادة ، القائد ،  -7

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

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينه ا وبين وصف مبرهنا

 ؛البرنامج.



 تبعة في القيادة أنواع القيادات وفقا للطريقة الم -8

نواع القيادات وفقا للطريقة المجازات ، القيادة وعالقتها بالعمل االرشادي  ، صفات القائد في المجتمع  -9

 الريفي 

 التغيير ، التغير والتغيير والفرق بينهما ، التغير االجتماعي واسبابة  -10

 شاد الزراعي مستويات التغير ، معوقات ومحفزات التغيير في مجال االر -11

 تخطيط البرامج االرشادية ، التخطيط االرشادي ، مبادْى التخطيط االرشادي  -12

 اهداف التخطيط ، عملية بناء البرامج االرشادية الزراعية  -13

 التعلم والتعليم ،مفهوم التعلم ،  عملية التعلم والتعليم -14

 صائص الكبارنظريات التعليم االرشادي  ، تعليم الكبار ، خ -15

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية   -أ

 أن يتعرف الطالب عن مفهوم االرشاد الزراعي  -1أ

 دور االرشاد الزراعي في القطاع الزراعي ، وعالقة أالرشاد الزراعي  بالعلوم أالخرى  -2أ 

 طيط االبرامج أالرشادية.  هيكلية التنظيمات االرشاد الزراعي  وتخ -3أ 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تعليم الطالب على تطبيقات مفهوم االرشاد  في الزراعة بشكل عملي  – 1ب 

 أهمية االرشاد الزراعي في الزراعة من تحقيق معدالت عالية في االنتاج الزراعي  .  -2ب 

 جتماعي .أهمية االرشاد الزراعي في جانب اال -3ب 

 أهمية االرشاد الزراعي في جانب االقتصادي . - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -11

 طريقة المحاضرة  -12

 المجاميع الطالبية  -13

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -6

 االختبارات العملية  -7

 التقارير والدراسات -8

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

ر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس       مهارة التفكي -1ج

 وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 في التعلماستراتيجية التفكير الناقد  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -13

 طريقة المحاضرة  -14



 

 المجاميع الطالبية  -15

 طريقة التعلم الذاتي -16

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -6

 االختبارات العملية  -7

 التقارير والدراسات -8

 الشخصي (. التوظيف والتطورلمهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية ا -د 

 لتواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم (ا -1د

 (Team workلعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة ا -2د

 ينة(.يق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معتحليل التحق -3د

 . ال الكتابي ) القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة(االتص -4د

  



 بنية المقرر. 10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول

 

أالرشاد الزراعي ، مقدمة ، 

تعريفة ، فلسفة االرشاد 

 الزراعي

مبادىء االرشاد 

 زراعيال

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني

أهداف أالرشاد الزراعي، دور 

 أالرشاد الزراعي

في التنمية الريفية،موقع االرشاد 

 الزراعي بين

 العلوم الزراعية

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث

 النظم االرشادية الزراعية ،

 مبادْى التنظيم ،

وظائف التنظيم االداري لألرشاد 

 الزراعي

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
التنظيم االرشادي الزراعي 

 في العراق

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس
ال ، أالتصال ، عناصر االتص

 التبني

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
الطرق والمعينات االرشادية 

 الزراعية

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع

د القيادة ، تعريف القيادة ، القائ

، 

أنواع القيادات وفقا للطريقة 

 متبعة في القيادةال

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن

أنواع القيادات وفقا للطريقة 

المجازات ، القيادة وعالقتها 

بالعمل االرشادي  ، صفات 

 القائد في المجتمع الريفي

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع

التغيير ، التغير والتغيير 

والفرق بينهما ، التغير 

 االجتماعي واسبابة

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر

مستويات التغير ، معوقات 

ومحفزات التغيير في مجال 

 االرشاد الزراعي

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 المحاضرة النموذج و
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

تخطيط البرامج االرشادية ، 

التخطيط االرشادي ، مبادْى 

 التخطيط االرشادي

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 اإلمتحانالشرح وعرض مبادىء االرشاد اهداف التخطيط ، عملية بناء  2الثانية 



 

 النموذج و المحاضرة الزراعي البرامج االرشادية الزراعية عشر

الثالثه 

 عشر
2 

  التعلم والتعليم ،مفهوم التعلم ،

 عملية التعلم والتعليم

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابعة 

 عشر
2 

نظريات التعليم االرشادي  ، 

تعليم الكبار ، خصائص 

 الكبار

مبادىء االرشاد 

 الزراعي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 .السامرائي  والجادري ، عبدهللا أحمد و عدنان حسين  -1

 ، علم أالرشاد الزراعي  جامعة بغداد . 1990

الليلة وعثمان ، زكي حسن و سمير عبد العظيم  -2

 عي ،  جامعة الموصل .. مبأدى االرشاد الزرا1987.

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

.أالرشاد الزراعي 1976السامرائي  ، حاتم علي .  -1

 د.ودوره في التنمية الريفية ، مطبعة الزمان ، بغدا

ماندر ،ترجمة عباس عبدالمحسن الخفاجي . –أديسون ه  -2

، جامعة 2، ج  1. أالرشاد الزراعي ، ج1983

 البصرة .

من االنترنيت ومن مجالت علمية مقاالت حديثة  -3

العراقية والمكتبة -مختصة ومجلة العلوم الزارعية 
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 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

   ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
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 وصف المقرر
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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
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 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول

مقدمة في مفهوم علم 

اإلحصاء والرموز 

 اإلحصائية

 علم االحصاء
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني
الشرح وعرض  علم االحصاء نواع البيانات االحصائيةأ

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث
الشرح وعرض  علم االحصاء تبويب البيانات

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
الشرح وعرض  علم االحصاء نظرية االحتمال

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس
الشرح وعرض  لم االحصاءع التجارب والحوادث 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
الشرح وعرض  علم االحصاء االحتماالت الشرطية

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع
المتعيرات العشوائية 

 والتوزيعات االحتمالية

الشرح وعرض  علم االحصاء

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن
الشرح وعرض  علم االحصاء باديلالتوافيق والت

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
مقاييس النزعة المركزية 

 ومقاييس التشتت مع التطبيق

الشرح وعرض  علم االحصاء

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
االحتماالت ومفكوك ذو 

 الحدين مع التطبيق 

الشرح وعرض  علم االحصاء

 رةالنموذج و المحاض
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

واختبار  –التوزيع الطبيعي 

Z  وT  

الشرح وعرض  علم االحصاء

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

الشرح وعرض  علم االحصاء اختبار مربع كاي

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

الشرح وعرض  علم اإلحصاء  اختبار الفرضيات

 لمحاضرةالنموذج و ا
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

الشرح وعرض  علم االحصاء االنحدار البسيط 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

الشرح وعرض  علم االحصاء االنحدار المتعدد 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية -12

 

 ـ الكتب المقررة المطلوبة

. كلياة الزراعاة اء. قسم اإلنتااج الحياواني ،المدخل الى االحص

تاااأليف األساااتاذ الااادكتور خاشاااع محماااود  . جامعاااة الموصااال 

 1984الراوي 

       اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها          

..  ة..) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربي

) 

 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

 قرر الدراسيخطة تطوير الم -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في   -1

الدول المتقدمة لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم 

 العلمي 

الجامعات التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى  -2

 العالمية .

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في  -3

 المجاالت الزراعية .

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4

الزراعة و البيطرة و التعرف على تفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر  -5

 المشاكل وايجاد الحلول لها.



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .11

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .12

 AP2F3/مبادئ اسماك اسم / رمز المقرر .13

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .14

 فصلي الفصل / السنة .15

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .16

 2018 – 10 – 16 اد هذا الوصفتاريخ إعد .17

 أهداف المقرر .18

 يبحث علم األسماك في كيفية التعرف على األسماك -1

 يشتمل على العلوم المتخصصة في دراسة األسماك-2

 التعرف على األجزاء الخارجية والداخلية لألسماك-3

 التعرف على أنواع األسماك وبيئاتها-4

 تعيش في نفس بيئتها التعرف على االحياء األخرى التي-5

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

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

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .19



 األهداف المعرفية   -أ

 يتعرف الطالب على مفهوم مبادئ األسماك - 1أ 

 يتعلم تصنيف األسماك -2أ 

 يتعرف على األجزاء الداخلية والخارجية لألسماك -3أ 

 التعرف على العلوم المتخصصة بدراسة األسماك -4أ 

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 تعرف الطالب بمفهوم مبادي األسماك -1ب

 قدرة الطالب على تميز األسماك وأماكن تواجدها في البيئات المائية -2ب 

 اثرهاالتعرف على كيفية دراسة غذاء األسماك وتقدير عمرها وتحديد فترة تك -3ب 

 سماك العراقيةقدرة الطالب على تمييز بعض األ -4ب   

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح   -1

 طريقة المحاضرة  -2

 مشاركة الطلبة للمحاضرة -3

 الدروس العملية في المختبر -4

  الزيارات للمسطحات المائية القريبة -5

 زيارة أسواق بيع األسماك في المنطقة -6

 طريقة التعلم الذاتي -7

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -9

 ت العملية االختبارا -10

 التقارير والدراسات -11

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وس وفهم ير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفك -1ج

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -17
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 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع الدواجن في العراق  -21

 لذاتيطريقة التعلم ا -22

 طرائق التقييم



 

 االختبارات النظرية  -9

 االختبارات العملية  -10

 التقارير والدراسات -11

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم ( -1د

 (Team workالعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د
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 بنية المقرر .20

 مطلوبةمخرجات التعلم ال الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول

األسماك  التعرف على

واهميتها والعلوم المختصة 

 بدراستها

 مبادئ اسماك
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني

التعرف على المجاميع 

الرئيسة لألسماك وتصنيف 

 األسماك

 مبادئ اسماك
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث
التعرف على جمع عينات 

 األسماك
 مبادئ اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
التعرف على التعرف على 

 أجزاء جسم السمكة
 مبادئ اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس

التعرف على بيولوجية 

نمو وعمر -االسماك

 االسماك

 مبادئ اسماك
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
الغذاء والتغذية والهضم 

 واالفراز
 مبادئ اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع
الدم وجهاز الدوران 

 والتنفس في االسماك
 مبادئ اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 حاناإلمت

 2 الثامن
 التنظيم االزموزي

 مبادئ اسماك
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
 التعرف على بيئة االسماك

 مبادئ اسماك
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
 التعرف على تكاثر االسماك

 مبادئ اسماك
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

حادي ال

 عشر
2 

الجهاز الهيكلي والعضلي 

 لألسماك
 مبادئ اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

 الجلد والتلون في االسماك
 مبادئ اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

 سلوك في االسماك
 مبادئ اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 إلمتحانا

الرابع 

 عشر
2 

 األسماك المسممة والسامة
 مبادئ اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

التعرف على التعرف على 

بعض اسماك المياه الداخلية 

 وتصنيفها

 مبادئ اسماك
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 

 البنية التحتية -11

دار  1991ك. د. هاشم عبد الرزاق احمد،مبادئ األسما-1 بةمقررة المطلوالكتب ال-1

 الحكمة /جامعة البصرة

د. هاشم عبد الرزاق وفرحان  2+ج1اك ححياتية األسم-2

 . المكتبة الوطنية /بغداد1986ضمد محيسن 

ألسماك. سناء بشير اللوس وعادل عبد ااساسيات علم -3

 المعاهد الفنيةهيئة 1990الرزاق وقيس يامور منصور 

مطبعة  1987سماك. هاشم عبد الرزاق احمد بايولوجية األ-4

 جامعة البصرة

دار  1991ك. د. هاشم عبد الرزاق احمد،مبادئ األسما-1 لمراجع الرئيسية )المصادر(ا-2

 الحكمة /جامعة البصرة

د. هاشم عبد الرزاق وفرحان  2+ج1حياتية األسماك ح-2



 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

 زيارة الطلبة الى قسم األسماك /جامعة البصرة من خالل السفرات العلمية -1

عاون العلمي مع الجامعات العالمية من خالل تطوير المالكات التدريسية لالطالع على التطور الت -2

 في المجال العلمي ذات االختصاص للمقرر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوطنية /بغداد. المكتبة ا1986ضمد محيسن 

ألسماك. سناء بشير اللوس وعادل عبد ااساسيات علم -3

 هيئة المعاهد الفنية1990الرزاق وقيس يامور منصور 

 1987ايولوجية األسماك. هاشم عبد الرزاق احمد ب--4

 مطبعة جامعة البصرة

5-Ichthyology. The study of fishes  .Lagler et 

al 1962  

 االنترنيت-6

وصى بها )المجالت المراجع التي يالكتب و-أ

 العلمية، التقارير، ادلة التربية(

 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

 Fish biology لمراجع االلكترونية. مواقع االنترنيتا-ب



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .21

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .22

 AP1F2/صحة منتجات حيوانية اسم / رمز المقرر .23

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .24

 فصلي الفصل / السنة .25

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .26

 2018 – 10 – 21 تاريخ إعداد هذا الوصف .27

 أهداف المقرر .28

 تبحث مادة صحة المنتجات الحيوانية االلمام بفوائد ومضار هذه المنتجات  -1

 معرفة كيفية الحصول على منتجات صحية -2

 تالفةالتمييز بين المنتجات الطازجة وال -3

 الوصول الى الطرق المثلى للحفاظ على المنتجات الحيوانية سليمة  -4

 معرفة عالقة صحة وحالة الحيوان قبل الذبح بنوعية اللحم ومنتجاته -5

 التطرق الى الفرق بين لحوم االغنام والخنازير واسباب تحريم لحم الخنزير   -6

 

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

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

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .29



 هداف المعرفية  اال -ب

 تعرف الطالب على مفهوم صحة المنتجات الحيوانية   ي  -1

 تعلم الفرق بين المنتجات الحيوانية الطازجة والمصنعة  ي   -2

مطروحة لطالب التطور الحاصل في الوقت الحالي والزيادة في المنتجات الحيوانية الاان يواكب    -3

 في االسواق  

 نتج ومعرفة صالحيتهفحص الم ان يتعرف الطالب طرق   -4

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج ا –ب 

 عريف الطالب بمفهوم صحة المنتجات الحيوانيةت – 1 

 للحم اقدرة الطالب على تقييم الحيوان وحالته الصحية قبل الذبح ومعرفة تاثيراته على نوعية  – 2 

 درة الطالب على فحص المنتج في االسواق ق  - 3 

 توعية الطالب بما هو مفيد لصحته       -4 

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -14

 طريقة المحاضرة  -15

 المجاميع الطالبية  -16

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -17

 الرحالت العلمية لمتابعة المجازر ومعامل تصنيع اللحوم  -18

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -12

  االختبارات العملية -13

 التقارير والدراسات -14

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وس وفهم ير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفك -1ج

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 ل والتفسيرالتحلي -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -23

 طريقة المحاضرة  -24

 المجاميع الطالبية  -25

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -26

 الرحالت العلمية لمتابعة معامل االلبان في العراق -27

 طريقة التعلم الذاتي -28

 ق التقييمطرائ

 االختبارات النظرية  -12

 االختبارات العملية  -13

 التقارير والدراسات -14



 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم ( -1د

 (Team workالجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة العمل  -2د

 تحليل التحقيق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معينة(. -3د

 االتصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في الكتابة( . -4د

  



 بنية المقرر .30

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
م الوحدة / اس

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول

يأخذ الطالب فكرة عن صحة 

المنتجات الحيوانية )حليب ، 

 لحم ، بيض( 

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني

يتعلم الطالب كيفية معاملة 

الحيوان قبل الذبح )راحة ، 

 ارواء ، تغذية(

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث

يبدأ الطالب بتعلم كيفية فحص 

الحيوان ظاهريا وتقدير العمر 

 عن طريق االسنان

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع

شرح موضوع نزف الدم وما 

تأثيره على نوعية اللحم 

 العوامل المؤثرة عليهو

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس
يتعلم الطالب خطوات الفحص 

 الصحي بعد ذبح الحيوان 

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس

يصبح الطالب على علم 

بالتغيرات التي تطرأ على 

 )التيبس الرمي( الذبيحة

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع

تعريف الطالب ببعض 

التغيرات غيرالطبيعية 

والمرضية في الحيوانات 

 المنتجة للحم 

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن

معرفة كيفية التعامل مع 

نات الهزيلة وغير الحيوا

 الناتجة

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع

توضيح موضوع صالحية 

لحوم الحيوانات المصابة 

 بالحمى

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
التطرق الى موضوع صحة 

 الحيوانات المنتجة للحليب 

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
 معرفة مصادر تلوث الحليب  2

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

تحديد التغيرات غيرالمرضية 

 للحليب) رائحة،لون،لزوجة(

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 ذج و المحاضرةالنمو
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

اتقان الطالب لطرق فحص 

 الحليب 

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

شرح عن البيض وخواصه 

 الفيزياوية والكيمياوية

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق   -1

ول المتقدمة لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب وخاصة في الد

 التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى  -2

 الجامعات العالمية .

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه  -3

 لعلم في المجاالت الزراعية .ا

التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة  -4

 الدراسات العليا .

تفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و البيطرة و  -5

 التعرف على المشاكل وايجاد الحلول لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

الخامس 

 عشر
2 

وث البيض وانتقال االصابة تل

 باالمراض المعدية

صحة منتجات 

 حيوانية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 البنية التحتية -11

 ـ المصادر الخارجية 1

Gracy JF,Collins DS,Huey RJ.Meat 

hygiene.10thed.W.B.Sunder company 

LTD.Newyork.USA;199 

 

Sofos JN. Challenges to meat safety in the 

21 century . Elsevier.Meat science. 

2008;3-13.  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Animal products hygiene  



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .31

 قسم اإلنتاج الحيواني مركزالقسم العلمي  / ال .32

 AP2S3/اسماك تربية وانتاج اسم / رمز المقرر .33

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .34

 فصلي الفصل / السنة .35

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .36

 2018 – 10 – 16 تاريخ إعداد هذا الوصف .37

 أهداف المقرر .38

 يبحث علم تربية وإنتاج األسماك -1

 ف على نظم تربية وإنتاج األسماكيشتمل التعر-2

 األسماكالتعرف على أنواع عالئق -3

 التعرف على أنواع اسماك التربية -4

 األسماكالتعرف على امراض واعداء -5

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

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

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .39

 األهداف المعرفية   -أ

 ألسماك يتعرف الطالب على مفهوم تربية وإنتاج ا - 1أ        

 يتعلم نظم تربية االسماك -2أ   

 يتعرف على التلقيح االصطناعي لألسماك -3أ   

 التعرف على المواد التي تستخدم في تحضير عالئق االسماك - 4أ        



 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 تعرف الطالب بمفهوم تربية وإنتاج االسماك األسماك -1ب 

 طالب على تميز األسماك التي تستخدم في التربية قدرة ال - 2ب 

 التعرف على كيفية تغذية األسماك وتكثيرها - 3ب 

 بهاقدرة الطالب على وقاية اسماك التربية ومعالجة االمراض التي تصي - 4ب 

 قدرة الطالب على انشاء مزرعة سمكية وادارتها - 5ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -8

 المحاضرة  طريقة -9

 مشاركة الطلبة للمحاضرة -10

 الدروس العملية في المختبر -11

ة في الزيارات للمزارع السمكية الموجودة في المنطقة واالطالع على االحواض الموجود -12

 الكلية

 زيارة مفاقس االسماك -13

 طرقة التعلم الذاتي -14

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -15

 االختبارات العملية  -16

 اتالتقارير والدراس -17

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وس وفهم ير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفك -1ج

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 عداد والتقويم اال -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -29

 طريقة المحاضرة  -30

 المجاميع الطالبية  -31

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -32

 الرحالت العلمية لمتابعة اخر التقنيات المستخدمة للري في العراق  -33

 طريقة التعلم الذاتي -34

 لتقييمطرائق ا

 االختبارات النظرية  -6

 االختبارات العملية  -7

 التقارير والدراسات -8



 

 .(ر الشخصي عامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالمهارات ال -د 

 لتواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم (ا -1د

 (Team workماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الج -2د

 ينة(.يق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معتحليل التحق -3د

 التصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في الكتابة( .ا -4د



 

 

 

 بنية المقرر .40

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
حدة / اسم الو

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول

التعرف على تربية األسماك 

واهميتها والعلوم المختصة 

 بدراستها

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 اإلمتحان النموذج والمحاضرة

 2 الثاني
التعرف على نظم تربية 

 االسماك

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 اضرةالنموذج والمح
 اإلمتحان

 2 الثالث
التعرف على أنواع اسماك 

 التربية.

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
التعرف على مصادر مياه 

 احواض التربية ونوعيتها

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس
انشاء التعرف على كيفية 

 االحواض السمكية

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس

التعرف على االعمال 

اليومية والشهرية والسنوية 

 لالحواض

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 اإلمتحان النموذج والمحاضرة

 2 السابع
التعرف على كيفية نقل 

 األسماك واقلمتها

وإنتاج  تربية

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن
التعرف على إدارة 

 االحواض

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
التعرف على تسميد 

 احواض االسماك

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
التعرف على تكاثر األسماك 

 والتلقيح االصطناعي

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

التعرف على مكونات 

 عالئق االسماك

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

التعرف على تصنيع عالئق 

 االسماك

ربية وإنتاج ت

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

التعرف على وراثة 

 االسماك

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

التعرف على أعداء 

 األسماك

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان

لخامس ا

 عشر
2 

التعرف على التعرف على 

 امراض االسماك

تربية وإنتاج 

 االسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 اإلمتحان
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  لكتب المقررة المطلوبةا-1

ة وإنتاج األسماك د. محفوظ حسين محمد اساسيات تربي-1

 عبد هللا دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل

دار الكتب  1990ك د. نجم قمر الدهام تربية األسما-2

 والوثائق /بغداد

ساسيات تربية وإنتاج األسماك د. محفوظ حسين محمد عبد ا- لمراجع الرئيسية )المصادر(ا-2

 هللا دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل

دار الكتب  1990ك د. نجم قمر الدهام تربية األسما-2

 والوثائق /بغداد

ألسماك عطا هللا محيسن علي وامين عبد علم وتربية ا-3

 الوهاب. مؤسسة التعليم المهني /وزارة التربية

4—fish culture  .Hickling 1971 

 االنترنيت-5 

جع التي يوصى بها )المجالت الكتب والمرا-أ

 العلمية، التقارير، ادلة التربية(

 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

 Fish culture النترنيتااجع االلكترونية. مواقع المر-ب

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

 زيارة الطلبة الى قسم األسماك /جامعة البصرة من خالل السفرات العلمية -1

التعاون العلمي مع الجامعات العالمية من خالل تطوير المالكات التدريسية لالطالع على التطور في  -2

 ختصاص للمقرر. المجال العلمي ذات اال

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .41

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .42

   AP3S1/فسلجة الطيور الداجنة  اسم / رمز المقرر .43

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .44

 فصلي الفصل / السنة .45

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

 2016 – 11 – 10 تاريخ إعداد هذا الوصف .47

 اف المقررأهد .48

 يدرس علم وظائف األعضاء وسبل االستفادة منها بهدف الوصول الى افضل انتاج   -1

 يشتمل على تشريح األجهزة الحيوية في جسم الطير  -2

 تحديد وظائف األعضاء واهميتها الحيوية   -3

 تعلم كيفية تشخيص وتحديد أجزاء جسم الطير ووظائفة الحيوية  -4

 رق جمع الدم من أنواع الطيور المختلفة التعرف على ط -5

 التعرف على طرق جمع المني واجراء عمليات التلقيح االصطناعي في الطيور الداجنة  -6

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

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

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .49



 األهداف المعرفية   -أ

 ن يتعرف الطالب على اهم األجهزة الحيوية في جس الطير      ا    -1أ

 وية ويحدد حاالت الشذوذ فيها   ان يشخص األجهزة الحي   -2أ

 ن يحدد األثر األبرز ألجهزة الجسم الحيوية وعالقتة بالحالة اإلنتاجية ا   -3أ

 ن يتعلم الطالب كيفية جمع الدم من مناطق مختلفة وفي اعمار مختلفة ا   -4أ

 ويتعلم طرق التلقيح االصطناعي  ن يتعلم الطالب كيفية جمع المني من الطيور الداجنةا   -5أ

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 عريف الطالب بمفهوم فسلجة الطيور الداجنة  ت – 1ب 

 درة الطالب على تشخيص األجهزة الحيوية والتداخل فيما بينها ق – 2ب 

 لحجم ن يمتلك القدرة على جمع الدم وتحديد الطريقة المثلى مع العمر واا  - 3ب 

 ستطيع تشخيص صفات السائل المنوي بعد جمعة واجراء عمليات التلقيح االصطناعي ي -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -19

 طريقة المحاضرة  -20

 المجاميع الطالبية  -21

 الدروس العملية في مختبرات القسم والحقول  -22

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية الدواجن في العراق  -23

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -18

 االختبارات العملية  -19

 التقارير والدراسات -20

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وس وفهم ير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفك -1ج

 التفكير بشكل معقول . متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -35

 طريقة المحاضرة  -36

 المجاميع الطالبية  -37

 الدروس العملية في المختبرات والحقول الزراعية  -38

 العلمية لمتابعة مشاريع الدواجن في العراق الرحالت  -39

 طريقة التعلم الذاتي -40

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -9

 االختبارات العملية  -10

 التقارير والدراسات -11



 

 .(ر الشخصي عامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالمهارات ال -د 

 بوضوح وثقة في الكالم ( ي ) القدرة على التعبير عن األفكارالتواصل اللفظ -1د

 (Team workلعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة ا -2د

 ينة(.يق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معتحليل التحق -3د

 كتابة( .التصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في الا -4د

  



 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .50

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول
ان يتعرف الطالب على اهم 

 وصف عام لفسلجة االعضاء 

فسلجة الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني
الب على تركيب ان يتعرف الط

 الخلية الحيوانية 

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث
ان يتعرف الطالب الدمم 

 وسوائل الجسم  

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
ان يتعرف الطالب على القلب 

 والجهاز الدوري  

لجة  الطيور فس

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس
ان يتعرف الطالب على  

 األجهزة التناسلية   

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 التكاثر في الدواجن  2 السادس
فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 متحاناإل

 2 السابع
ان يتعرف الطالب على الجهاز 

 البولي  

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن
ان يتعرف الطالب على الجهاز 

 الهضمي  

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
ان يتعرف الطالب على 

 سي   التنف

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
ان يتعرف الطالب على الجهاز 

 العصبي  

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على الغدد 

 الصم  

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 نموذج و المحاضرةال
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على الجهاز 

 اللمفاوي والمناعة   

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على جهاز 

 التنظيم الحراري   

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 رةالنموذج و المحاض
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على فسلجة 

 الفقس والتنفس الجنيني   

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

المهدات واثرها على الثبات 

 النسبي للبيئة الداخلية  

فسلجة  الطيور 

 الداجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان
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 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

فسلجة الطيور الداجنة تاليف د ضياء الحسني  .1

 –،  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2000،

 جامعة بغداد

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت .2

Sturkie’s Avian Physiology 2015،  Colin G. 

Scanes Academic Press is an imprint of 

Elsevier 

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

Sturkie’s Avian Physiology 2015،  Colin G. 

Scanes Academic Press is an imprint of 

Elsevier 

Avian Physiology .4 thd  edn, 1986. Sturkie 

.P.D. Springer Verlag .New York.                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت

       اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها          

 ( ة. ) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربي

 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

Poultry  Science journal 

British  Poultry  Science journal 

ROSS COM. GUIADE   

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

poultry Science 

Avian hematology and cytology    

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة  -1

وبحسب التخصصات  في الدول المتقدمة لتطوير المهارات كالً حسب رغبته

 الموجودة في القسم العلمي 

التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى  -2

 الجامعات العالمية .

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم  -3

 في المجاالت الزراعية .

جامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات التعاون بين ال -4

 العليا .

تفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و البيطرة و التعرف  -5

 على المشاكل وايجاد الحلول لها.

 



 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .51

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .52

 AP3F3 /تغذية حيوان   المقرراسم / رمز  .53

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .54

 فصلي الفصل / السنة .55

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .56

 2018 – 10 – 20 تاريخ إعداد هذا الوصف .57

 أهداف المقرر .58

 يبحث علم  في كيفية ادارة وتغذية المجترات ابتداءا من الوالدة وصوال الى نهاية االنتاج  -1

 يشتمل على تغذية المجترات  كيفية تصميم وانشاء العالئق -2

التعرف على انواع المواد الغذائية المستخدمة في تغذية المجترات وحساب احتياجاتها حسب النوع  -5

 اإلنتاجيةوالعمر والحالة 

ارية المثلى التعرف على كيفية اختيار االعالف في األجواء الحارة والباردة ومعرفة الدرجات الحر -6

 للتربية واظمة االضاءة والتهوية المستخدمة في تربية االبقار الحليب واللحم

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

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

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .59

 األهداف المعرفية   -أ

 ان يتعرف الطالب على مفهوم تغذية المجترات         -1أ

 والعمر والظروف المالئمة للتربية  ان يصنف الطالب المجترات على اساسا االنتاج    -2أ

ان يفصل الطالب بين تغذية المجترات في العصر الحديث وبين ادارتها قديما والفرق في برامج    -3أ



 التغذية بين الماضي والحاضر 

ات في مستازم لطالب كيفية تغذية االبقار واالغنام سوأ حيوانات الحليب او اللحم والفرقاان يتعلم    -4أ

 ية بين االثنين الترب

حرارة  لطالب كيفية انشاء قاعات لتربية الدواجن والتجهيزات المالئمة للتربية مناان يتعلم    -5أ

 ورطوبة واضاءة وتهوية

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 عريف الطالب بمفهوم تغذية المجترات ت – 1ب 

النتاج االحديثة ومقارنتها بامشاريع القديمة من حيث  درة الطالب على تقييم مشاريع المجتراتق – 2ب 

 والمستلزمات 

لتربية بة بكيفية انشاء انظمة االضاءة والتهوية وكيفية حساب المساحة المخصصة لتعريف الطل  - 3ب 

 لكل من االبقار الحليب واللحم  واالغنام      

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -24

 طريقة المحاضرة  -25

 المجاميع الطالبية  -26

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -27

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية االغنام واالبقار في العراق  -28

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -21

 االختبارات العملية  -22

 التقارير والدراسات -23

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وس وفهم طالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفكير حسب قدرة ال -1ج

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 تعليم والتعلمطرائق ال

 الشرح والتوضيح  -41

 طريقة المحاضرة  -42

 المجاميع الطالبية  -43

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -44

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع الدواجن في العراق  -45
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 بنية المقرر .60

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

اسم الوحدة / 

أو 

 الموضوع

 طريقة التعليم
طريقة 

 التقييم

 2 األول
م ان يتعرف الطالب على اه

 الماد العلفيه للمجترات  
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني
عمليات الهضم في الحيوانات 

 المجترة ووحيدة المعدة 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث

ان يتعرف الطالب 

الكاربوهيدرات وتصنيفها 

 واهميتها

 نتغذية حيوا
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
ان يتعرف الطالب على 

 البروتينات واقسامها واهميتها  
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس

ان يتعرف الطالب على  اهم 

المواد الخاصه بالدهون 

 والزيوت  

 تغذية حيوان
الشرح وعرض 

 حاضرةالنموذج و الم
 اإلمتحان

 2 السادس

ان يتعرف الطالب على كيفية 

حساب الطاقة والبروتين في 

 العليقة 

 تغذية حيوان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع
ان يتعرف الطالب على الطاقة 

 الغذائيه وتقسيماته 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن
يتعرف الطالب على هضم  ان

 الكاربوهيدرات 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
ان يتعرف الطالب على هضم 

 البروتين 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
ان يتعرف الطالب على هضم 

 الدهون  
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 و المحاضرة النموذج
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

 ان يتعرف الطالب على 

انواع العالئق ونظام البروتين 

 الحديث والقديم

 تغذية حيوان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على الطرق 

 المستخدمه في تقدير الهضم 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 رةالنموذج و المحاض
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

 المضادات الحيويه  واالنزيمات 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

 احتياجات االدامه واالنتاج
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

تعرف الطالب على تكوين ان ي

العالئق العلمية لسد احتياجات 

 االدامه واالنتاج

 تغذية حيوان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

تغذية الحيوان ترجمة د.احمد الحاج طه صالح و د  -2

  عطاهللا سعيد والكتور محمد رمزبي طاقة 

3- ANIMAL NUTRITION  

MCDONALD , EDWWARDS,    

GREENHAIGH  1981,2002 

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت -4

       اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها          

 (ة  ) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربي
 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

 واقع االنترنيتب ـ المراجع االلكترونية, م
Animal Nutrition 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق   -1

وخاصة في الدول المتقدمة لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب 

 التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

اقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين التعاون بين الجامعات العر -2

 الى الجامعات العالمية .

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه  -3

 العلم في المجاالت الزراعية .

التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة  -4

 يا .الدراسات العل

تفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و البيطرة و  -5

 التعرف على المشاكل وايجاد الحلول لها.

 



 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .61

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .62

   AP3F2/تفقيس وادارة مفاقس اسم / رمز المقرر .63

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .64

 فصلي / السنة الفصل .65

 ساعة عملي 45ساعة نظري+ 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .66

 2016 – 10 – 23 تاريخ إعداد هذا الوصف .67

 أهداف المقرر .68

يبحث علم التفقيس وانتاج الطيور الداجنة في كيفية ادارة البيض واالفراخ ابتداءا من لحظة جمع بيض  -1

 التفقيس وصوال الى الفقس. 

 لى كيفية تصميم وانشاء قاعات الدواجنيشتمل ع -2

 نقل البيض من القاعة الى المفقس وادارتها  -3

 تعلم كيفية اجراء التعقيم للبيض والمفقس  -4

التعرف على انواع المواد الغذائية المستخدمة في تغذية الدواجن وحساب احتياجاتها حسب النوع  -5

 اإلنتاجيةوالعمر والحالة 

كيفية ادارة المفقس في األجواء الحارة والباردة ومعرفة الدرجات الحرارية والرطوبة التعرف على  -6

 المثلى للحضن وانظمة التهوية والتبخير المستخدمة .

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

ً ع ما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهنا

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11



 االهداف المعرفية   -ت

 قتها بالتفقيس. تعرف الطالب على الجهاز التناسلي الذكرية و االنثوية و عالي  -1

 ن يواكب الطالب ادارة الدواجن في حقول االمهات و عالقتها ببيض التفقيس. ا   -2

يني, لطالب على المفاقس, انواعها, البيض الصالح للتفقيس, التطور و النمو الجناان يتعرف    -3

 الخصوبة و االخصاب.

 ن يتعلم الطالب الجدوى االقتصادية من المفاقس.ا   -4

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 عريف الطالب بمفهوم ادارة المفاقس.ت – 1 

 الجنة.قدرة الطالب على تحديد مراحل التطور و النمو الجنيني وقدرتة على تحديد اسباب هالك ا – 2 

 االنتاجي بة اهمية التعامل مع بيض التفقيس خالل فترة التفقيس و اهميته على االداءتعريف الطل  - 3 

 لالفراخ طيلة فترة التربية.

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -29

 طريقة المحاضرة  -30

 المجاميع الطالبية  -31

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -32

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع التفقيس في العراق  -33

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -24

 االختبارات العملية  -25

 ارير والدراساتالتق -26

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وس وفهم ير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفك -1ج

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 فسيرالتحليل والت -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -47

 طريقة المحاضرة  -48

 المجاميع الطالبية  -49

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -50

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع الدواجن المتكاملة في العراق  -51

 طريقة التعلم الذاتي -52

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -15

 االختبارات العملية  -16



 

 التقارير والدراسات -17

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم ( -1د

 (Team workالعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د

 تحليل التحقيق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معينة(. -3د

 االتصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في الكتابة( . -4د

  



 

 

 

 بنية المقرر .12

 األسبوع
الساعا

 ت
 وبةمخرجات التعلم المطل

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول
 التفقيس الطبيعي و تاريخ

 تطويره و الصناعي

التفقيس و ادارة 

 المافقس

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني

الجهاز التناسلي الذكري , 

 النضج

 الجنسي بالذكور, الخصوبة

التفقيس و ادارة 

 سالمافق

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث
النضج الجنسي, االباضة و 

 قطع البيض,تركيب البيضة

التفقيس و ادارة 

 المافقس

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع

معاملة البيض قبل التفقيس 

الجمع, االنتخاب الخزن, (

 )تدفئة البيض

التفقيس و ادارة 

 المافقس

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس
النمو الجنيني داخل و خارج 

 تطورها جسم االم و

التفقيس و ادارة 

 المافقس

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس

االوضاع الشاذة للجنين و 

 اسبابها

 الوراثية و والبيئية

التفقيس و ادارة 

 المافقس

الشرح وعرض 

 نموذج و المحاضرةال
 اإلمتحان

 2 السابع
المراحل الحيوية خالل عملية 

 التفقيس

التفقيس و ادارة 

 المافقس

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 (1)اختبار 2 الثامن
التفقيس و ادارة 

 المافقس
 اإلمتحان اختبار

 2 التاسع
تصميم االبنية و ادارة 

 المفاقس

التفقيس و ادارة 

 سالمافق

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
االدارة العلمية للمفاقس و 

 االمن الحيوي

التفقيس و ادارة 

 المافقس

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

العناية بقطيع األمهات و 

 التفقيس مصادر بيض

التفقيس و ادارة 

 المافقس

الشرح وعرض 

 محاضرةالنموذج و ال
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

التغذية و الوراثة و عالقتها 

 بالتفقيس

التفقيس و ادارة 

 المافقس

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

تحديد و تقسيم نوعية االفراخ 

 تغذيتها بالفقس الفاقسة و

التفقيس و ادارة 

 المافقس

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 حاناإلمت

الرابع 

 عشر
2 

الجدوى االقتصادية من 

 المفقس

التفقيس و ادارة 

 المافقس

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
 (2اختبار) 2

التفقيس و ادارة 

 المافقس
 اإلمتحان اختبار



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 التعليم العالي والبحثالتفقيس وادارة مفاقس وزارة  -5

 دادجامعة بغ –العلمي 

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت -6

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

 بحثالتفقيس وادارة مفاقس وزارة التعليم العالي وال 1 -1

 ة بغدادجامع –العلمي 

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت

       اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها          

..  ة..) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربي

) 

 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

poultry Science  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

لمتقدمة الدول اق وخاصة في اايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العر  -1

 لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

 ية .ات العالملجامعالتعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى ا -2

جاالت ي المفر ماتوصل اليه العلم تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخ -3

 الزراعية .

 .عليا التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات ال -4

ل لمشاكاتفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و البيطرة و التعرف على  -5

 وايجاد الحلول لها.



 

 المقرر نموذج وصف

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .30

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي / المركز .31

اسم البرنامج األكاديمي او  .32

 المهني
 AP3F6 /تصميم وتحيل تجارب زراعية

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .33

 فصلي النظام الدراسي :سنوي /مقررا .34

 العربيةدليل ضمان الجودة واالعتمادية وفق معايير اتحاد الجامعات  برنامج االعتماد المعتمد .35

 تدريب صيفي –تطبيق على الحاسوب المؤثرات الخارجية األخرى .36

 2016 – 11 – 10 تاريخ إعداد الوصف .37

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .38

 يبحث تصميم وتحليل التجارب  -9

 أهمية اجراء التجارب والتحليل الوصفي واالحصائي للتجارب الزراعيةالتعرف  -10

البحث في أهمية معرفة التصميم المناسب لكل تجربة حسب عدد المشاهدات والعوامل  -11

 المدروسة 

 

 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 أهداف البرنامج األكاديمي .39

 االهداف المعرفية   -ث

 يتعرف الطالب على مفهوم تصميم وتحليل التجارب الزراعية     -1

 يتعلم اختيار التصميم المناسب لكل تجربة     -2

الطالب في مجال تصميم البحوث في العصر الحديث واستخدام البرامج اإلحصائية ان يواكب    -3

 المناسبة والحديثة

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تعريف الطالب بمفهوم تصميم وتحليل التجارب الزراعية – 1 

بنتائج معنوية من  تدريس الطلبة وتدريبهم على األسلوب العلمي في اجراء التجربة والخروج – 2 

   عدمها 

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -12

 طريقة المحاضرة  -13

 المجاميع الطالبية  -14

 الدروس العملية في الحقل -15

 طريقة التعلم الذاتي  -16

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -4

 االختبارات العملية  -5

 التقارير والدراسات -6

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  -1ج

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير وحل المشاكل .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير و االقناع -3ج
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 اختياري أم

 األهداف المعرفية
األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج

األهداف الوجدانية 

 والقيمية

المهارات العامة 

والتأهيلية المنقولة) 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 

 الشخصي(

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

 الثالثة
 

يل تصميم وتحل

 تجارب
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

                   



 بنية المقرر .13

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول

مقدمة في مفهوم علم 

اإلحصاء والرموز 

 اإلحصائية

تصميم وتحليل 

تجارب 

 زراعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني

مقاييس النزعة المركزية 

 ومقاييس التشتت مع التطبيق

تصميم وتحليل 

تجارب 

 زراعية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث

االحتماالت ومفكوك ذو 

الحدين مع التطبيق واختبار 

 الفرضيات

تصميم وتحليل 

تجارب 

 زراعية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع

اختبار و –التوزيع الطبيعي 

Z  وT واختبار مربع كاي 

تصميم وتحليل 

تجارب 

 زراعية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس

–االنحدار واالرتباط البسيط 

المفهوم واألنواع مع أمثلة 

 عادلة التوقعم–تطبيقية 

تحليل تصميم و

تجارب 

 زراعية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس

 –االنحدار واالرتباط المتعدد 

 مع أمثلة تطبيقية

تصميم وتحليل 

تجارب 

 زراعية

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع

مفاهيم في تصميم وتحليل 

-التجارب الزراعية )التصميم

 -جريبيةلوحدة التا-التجربة

درجات  –الخطأ التجريبي 

 –مستوى المعنوية –الحرية 

األنموذج  -تحليل التباين

 الرياضي(

تصميم وتحليل 

تجارب 

 زراعية
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن

التصميم العشوائي الكامل 

(CRD في حالة تساوي )

 -األهمية –المكررات

 -لمحدداتا-المميزات

جدول  -لرياضياألنموذج ا

 مثلة تطبيقيةأ -تحليل التباين

تصميم وتحليل 

تجارب 

الشرح وعرض  زراعية

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع

التصميم العشوائي الكامل 

(CRDفي حالة ) عدم 

 -األهمية –تساوي المكررات

جدول  -األنموذج الرياضي

 مثلة تطبيقيةأ -تحليل التباين

تصميم وتحليل 

تجارب 

 راعيةز
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 اإلمتحانالشرح وعرض تصميم وتحليل االختبارات اإلحصائية  2 العاشر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)التركيز على اختبار أقل 

واختبار   LSDفرق معنوي 

دنكن متعدد المديات واختبار 

 دونيت(

تجارب 

 زراعية

 النموذج و المحاضرة

الحادي 

 عشر
2 

ائية تصميم القطاعات العشو

 -األهمية –(RCBDالكاملة )

 -المحددات-المميزات

جدول  -األنموذج الرياضي

 أمثلة تطبيقية -تحليل التباين

تصميم وتحليل 

تجارب 

 زراعية
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

تصميم القطاعات العشوائية 

في حالة  –(RCBDالكاملة )

األنموذج  -وجود قيم مفقودة

جدول تحليل  -لرياضيا

الكفاءة  -أمثلة تطبيقية -التباين

 النسبية للتصميم

تصميم وتحليل 

تجارب 

الشرح وعرض  زراعية

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

تصميم المربع الالتيني 

(LS)– المميزات -األهمية-

األنموذج  -المحددات

جدول تحليل  -الرياضي

لكفاءة ا -أمثلة تطبيقية -التباين

 النسبية للتصميم

تصميم وتحليل 

تجارب 

الشرح وعرض  زراعية

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

التجارب العاملية )تداخل 

 -األهمية –عاملين فقط(

 -المحددات-المميزات

جدول  -األنموذج الرياضي

 أمثلة تطبيقية -تحليل التباين

تصميم وتحليل 

تجارب 

 زراعية
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

التجارب العاملية )تداخل 

 -األهمية –لثالث عوامل( 

 -المحددات-المميزات

جدول  -األنموذج الرياضي

 أمثلة تطبيقية -تحليل التباين

تصميم وتحليل 

تجارب 

 زراعية
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحتية البنية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 . تصميم وتحليل تجاارب زراعياة  . قسام اإلنتااج الحياواني ،

 صااافحة . 340 كلياااة الزراعاااة. جامعاااة الموصااال  .

تأليف األستاذ الدكتور خاشع محمود الراوي والدكتور 

   1981عبد العزيز محمد الخشاب 

       اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها          

..  ة..) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربي

) 

 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة   -1

 ات الموجودة في القسم العلمي لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصص

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات العالمية . -2

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في المجاالت  -3

 الزراعية .

 ية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا .التعاون بين الجامعات العراق -4

تفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و البيطرة و التعرف على المشاكل  -5

 وايجاد الحلول لها.

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .69

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .70

 AP3S6 /اسل الحيوانات المزرعيةفسلحة تن اسم / رمز المقرر .71

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .72

 فصلي الفصل / السنة .73

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .74

 2018 – 10 – 21 تاريخ إعداد هذا الوصف .75

 أهداف المقرر .76

 يبحث في علم تناسل الحيوانات المزرعية  .1

 كيفية اجراء عمليات التلقيح الصناعي  .2

 الهرمونات الصناعية المتوفرة بصورة تجارية لتحسين االداء التناسلي  التعامل مع .3

 دراسة الموسم التناسلي وعالقته بتناسل بعض انواع الحيوانات .4

دراسة المراحل الفسلجية التي يمر بها الحيوان منذ الوالدة وحتى يكون قادرا على االنتاج )نسل ،  .5

 حليب(.

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

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

 البرنامج.

 لتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم وا .77



 األهداف المعرفية   -أ

 لحرص على التكامل مع مقررات فسلجة الحيوان ، انتاج اغنام والماعز.        ا  -1

جال ملحديثة في زيادة المعرفة بالفائدة االقتصادية المكتسبة من اتباع اساليب التقنية ا الحرص على   -2

 التناسل للحيوانات المزرعية.

العالقة هازين التناسليين الذكري واالنثوي ولى معرفة الطالب بالوصف النسيجي للجيهدف المقرر ا-3

 الهرمونية في كال الجهازين بعمليهما.

 النتاج .اظائف الحيوان التناسلية من المرحلة الجنينية الى النضج وصوال الى مرحلة دراسة تطور و-4

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  ا  -ب 

قانات تالغنام واالبقار وكذلك ف الطالب الممارسة الحقلية على استخدام طرق توحيد الشبق لتعري – 1

 التلقيح الصناعي .

اسلي معرفة الطالب باستخدام الهرمونات المصنعة واثرها في تحقيق اعلى نسب من االداء التن  – 2 

 للحيوان . 

تاج تحديد حاجات الحيوان بما يضمن االن دريب الطلبة عن كيفية اتخاذ القرارات العملية فيت  - 3 

 السليم.      

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -34

 طريقة المحاضرة  -35

 المجاميع الطالبية  -36

 الدروس العملية في الحقل -37
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 يمطرائق التقي

 االختبارات النظرية  -27

 االختبارات العملية  -28

 التقارير والدراسات -29

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

جيد باقل النتاج الى اقل مستوى مع المحافظة على جودة المنتج بما يضمن ايصال المنتج التقليل كلف ا -1ج

 كلفة الى المستهلك .

 يوانات وتجنب االيذاء غير المبرر للحيواناتلتعامل بمسؤولية اخالقية وانسانية مع الحا -2ج

 االعداد والتقويم  -3ج 

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -53

 طريقة المحاضرة  -54

 المجاميع الطالبية  -55

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -56

 العراق  الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع الدواجن في -57

 طريقة التعلم الذاتي -58

 طرائق التقييم



 

 االختبارات النظرية  -6

 االختبارات العملية  -7

 التقارير والدراسات -8

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بوضوح وثقة في الكالم ( التواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار -1د

 (Team workالعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د

 تحليل التحقيق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معينة(. -3د

 االتصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في الكتابة( . -4د

  



 بنية المقرر .78

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول
ان يتعرف الطالب على 

 الجهاز التناسلي للذكر 

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني
ان يتعرف الطالب الجهاز 

 التناسلي االنثوي

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث

ان يتعرف الطالب على 

الهرمونات ذات العالقة 

 بالتناسل 

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع

ان يتعرف الطالب مرحلة 

نسي الج Pubertyالبلوغ  

 للحيوانات   

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس

ان يتعرف الطالب مرحلة 

النضج الجنسي 

maturation   للحيوانات 

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس

قة ان يتعرف الطالب عال

الموسم التناسلي خالل السنة 

 وعالقته باالنتاج 

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع

ان يتعرف الطالب على 

مراحل تطور الحيامن في 

 الخصية 

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 نالثام

ان يتعرف الطالب على 

تطور الجريبات والبيوض في 

 المبايض 

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
ان يتعرف الطالب على 

 مراحل دورة الشبق)الشياع(

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
ان يتعرف الطالب على اتحاد 

 االمشاج في عملية االخصاب  

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

 مراحل الحمل  

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

اني الث

 عشر
2 

 ان يتعرف الطالب على 

مرحلة الحمل وما بعدها 

 الوب الرحم بعد الوالدة 

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 اإلمتحانالشرح وعرض فسلجة تناسل ان يتعرف الطالب على بعض  2الثالث 



 

 

 

 

 

 

االمراض التي تؤثر في  عشر

 االداء التناسلي 

الحيوانات 

 المزرعية 

 النموذج و المحاضرة

الرابع 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على اهم 

 التقانات المزرعية الحديثة 

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 المزرعية 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

 تقانات نقل االجنة 

فسلجة تناسل 

الحيوانات 

 ية المزرع

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 البنية التحتية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

فسلجة تناسل الحيوانات المزرعية / د.محمد علي  -9

 –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   /2011اسحق/

 جامعة بغداد

ل والتلقيج االصطناعي/د.اسماعيل كاظم فسلجة التناس-2

 –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /1989/ عجام

 جامعة بغداد



 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول   -1

 المتقدمة لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

عالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات ال -2

 العالمية .

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في  -3

 المجاالت الزراعية .

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4

ة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و البيطرة و التعرف على تفاعل الجامع -5

 المشاكل وايجاد الحلول لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

فسلجة تناسل الحيوانات المزرعية / د.محمد علي  -1

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   /2011اسحق/

 جامعة بغداد –

 فسلجة التناسل والتلقيج االصطناعي/د.اسماعيل كاظم -2

 –رة التعليم العالي والبحث العلمي وزا /1989عجام /

 جامعة بغداد

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت -3

       اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها          

..  ة..) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربي

) 

 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
animal science  

 



 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .79

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .80

  AP3S2 /تكنولوجيا دواجن  اسم / رمز المقرر .81

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .82

 فصلي الفصل / السنة .83

 ساعة 75 ساعات الدراسية )الكلي(عدد ال .84

 2018 – 10 – 21 تاريخ إعداد هذا الوصف .85

 أهداف المقرر .86

يبحث علم تكنولوجيا منتجات الدواجن كل مايتعلق في القيمة الغذائية للبيض والتركيب الكيميائي للحوم  -1

 الدواجن .

 يشتمل على معرفة الجهاز التناسلي االنثوي في الدواجن . -2

 يمة الغذائية للبيض . الق -3

 التركيب الكيميائي للبياض الجزاء البيض  -4

 التركيب الكيميائي للحوم الدواجن . -5

 أنواع المجازر ودراسة المنتجات الثانوية لمخلفات المجازر الخاصة بالدواجن . -6

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

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

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .87



 األهداف المعرفية   -أ

 ان يتعرف الطالب على مفهوم تكنولوجيا الدواجن .         -1أ

 لطالب الدواجن على اساسا االنتاج والعمر والظروف المالئمة للتربية  ان يصنف ا   -2أ

 ن يفصل الطالب بين القيمة الغذائية لمنتجات الدواجن وبين تربيتها . ا   -3أ

 إدارة مخلفات المجازر .ن يتعلم الطالب كيفية ادارة مجازر الدواجن وا   -4أ

 ن يتعلم الطالب على التركيب الكيميائي ومكونات البيض وانواعه .ا   -5أ

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 عريف الطالب بمفهوم تكنولوجيا منتجات الدواجن . ت – 1ب 

النتاج القديمة من حيث ا درة الطالب على تقييم مشاريع الدواجن الحديثة ومقارنتها بامشاريعق – 2ب 

 والمستلزمات 

 عريف بالقيمة الغذائية للبيض ةللحوم الدواجن .ت  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -40

 طريقة المحاضرة  -41

 المجاميع الطالبية  -42

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -43

 الرحالت العلمية لمتابعة مجازر ومفتقس الدواجن في العراق  -44

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -30

 االختبارات العملية  -31

 التقارير والدراسات -32

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وس وفهم ير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفك -1ج

 التفكير بشكل معقول . متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -59

 طريقة المحاضرة  -60

 المجاميع الطالبية  -61

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -62

 ابعة مشاريع الدواجن في العراق الرحالت العلمية لمت -63

 طريقة التعلم الذاتي -64

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -6

 االختبارات العملية  -7

 التقارير والدراسات -8



 

 .(ر الشخصي عامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالمهارات ال -د 

 لى التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم (عالتواصل اللفظي ) القدرة  -1د

 (Team workلعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة ا -2د

 ينة(.يق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معتحليل التحق -3د

 التصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في الكتابة( .ا -4د

  



 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .88

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 البيض أنتاج 2 األول
تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 للبيض الغذائية القيمة 2 الثاني
تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 لنموذج و المحاضرةا
 اإلمتحان

 للبيض النوعية القياسات 2 الثالث
تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 ومنتجاته البيض كيمياء 2 الرابع
تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 البيض مايكروبايولوجيا 2 الخامس
ا تكنولوجي

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 وتسويقه البيض خزن 2 السادس
تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 أنتاج لحوم الدواجن 2 السابع
تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن
ماوية الخواص الكي

 والغذائية للحوم الدواجن

تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
عمليات تحضير لحوم 

 الدواجن لالستهالك

تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
نوعية لحوم الدواجن 

 وطرق الحفاظ عليها

 تكنولوجيا

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
 خزن لحوم الدواجن 2

تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

علم اإلحياء الدقيقة للحوم 

   الدواجن

تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 ناإلمتحا

الثالث 

 عشر
2 

نكهة وطراوة لحوم 

 الدواجن

تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

التعرف على أنواع 

 المجازر

تكنولوجيا 

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

التعرف على مشاريع انتاج 

 بيض المائدة

نولوجيا تك

 منتجات دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة   -1

 لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

 ل ايفاد التدريسيين الى الجامعات العالمية .التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خال -2

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في المجاالت  -3

 الزراعية .

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4

ع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و البيطرة و التعرف على المشاكل تفاعل الجامعة و الكلية م -5

 وايجاد الحلول لها.

 

 

 

 

 البنية التحتية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

وزارة  1985انتاج دواجن  د.صهيب عبد الرزاق , -1

 امعة بغدادج –التعليم العالي والبحث العلمي 

ادارة فروج اللحم  تأليف د.سعد عبد الحسين ناجي  -2

 نشرة فنية تابعة  –لية الزراعة / جامعة بغداد ك  2006,

 لجمعية علوم الدواجن

د حمدي عبد العزيز  1986تكنولوجيا منتجات دواجن  -3

 الفياض وسعد عبد الحسين ناجي

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

وزارة  1985د.صهيب عبد الرزاق ,  انتاج دواجن -1

 ادامعة بغدج –التعليم العالي والبحث العلمي 

للحم  تأليف د.سعد عبد الحسين ناجي اادارة فروج  -2

نشرة فنية تابعة   –كلية الزراعة / جامعة بغداد   2006,

 لجمعية علوم الدواجن

       اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها          

..  ة..) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربي

) 

 قيةالمجالت العلمية االكاديمية العرا



 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .89

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .90

 AP3S4 /امراض حيوان  اسم / رمز المقرر .91

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .92

 فصلي الفصل / السنة .93

 ساعة 30 (عدد الساعات الدراسية )الكلي .94

 2016 – 11 – 10 تاريخ إعداد هذا الوصف .95

 أهداف المقرر .96

يبحث علم االمراض الحيوان في كيفية تشخيص المرض من خالل العالمات السريرية االولية ووضع  -1

 التدابير الوقائية والعالجية له 

 يشتمل على كيفية عمل المسبب المرضي  -2

   يدرس كيفية انتقل المسبب المرضي -3

 تعلم كيفية اجراء التعقيم في الحول الحيوانية  -4

 التعرف على انواع المواد الغذائية المستخدمة في تغذية الحيوانوالتي لها عالقة باالمراض االيضية  . -5

التعرف على كيفية ادارة الحيوانات المصابة  والسليمة  في األجواء الحارة والباردة ومعرفة الدرجات  -6

 ة المثلى للتربية واظمة االضاءة والتهوية المستخدمة في حقول الحيوانات الزراعيةالحراري

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

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

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .97



 األهداف المعرفية   -أ

 ن يتعرف الطالب على مفهوم امراض الحيوان     ا    -1

 يوان المصاب  ن يصنف الطالب االمراض على اساسا نوع المسبب ونوع الحا   -2

ل ارة التعاملطالب بين االمراض الوبائية واالمراض غير الوبائية والفرق في برامج االدان يفصل ا   -3

 بينها 

 لطالب كيفية معالجة االمراض الشائعة والفرق في مستازمات العالجية بينهااان يتعلم    -4

 راض .الحقول الحيوانية لمنع حدوث االمن يتعلم الطالب كيفية انشاء برامج صحية متكاملة في ا   -5أ

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 عريف الطالب بمفهوم امراض الحيوان ت – 1ب 

لعالجية اقدرة الطالب على تقييم البرامج الصحية ومقارنتها بالبرامج  القديمة من حيث الكفاء  – 2ب 

 والمستلزمات الضرورية 

المراض وتاثير الظروف الحقية عليها من  االضاءة بكيفية عالج مختلف اتعريف الطلبة   - 3ب 

 والتهوية .

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -45

 طريقة المحاضرة  -46

 المجاميع الطالبية  -47

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -48

 راق الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية الحيوان من الناحية الصحية  في الع -49

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -33

 االختبارات العملية  -34

 التقارير والدراسات -35

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وس وفهم ير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفك -1ج

 ة على التفكير بشكل معقول .متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدر

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -65

 طريقة المحاضرة  -66

 المجاميع الطالبية  -67

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -68

 ة لمتابعة مشاريع الحيوانات صحيا في العراق الرحالت العلمي -69

 طريقة التعلم الذاتي -70

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -6

 االختبارات العملية  -7



 

 التقارير والدراسات -8

 .(ر الشخصي عامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالمهارات ال -د 

 وضوح وثقة في الكالم (ظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بالتواصل اللف -1د

 (Team workلعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة ا -2د

 ينة(.يق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معتحليل التحق -3د

 لكتابة( .التصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في اا -4د



 بنية المقرر .98

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول

عالقة  ان يتعرف الطالب على 

امراض الحيوان بالثروة 

  الحيوانية

 امراض حيوان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني
تصنيف  لطالب ان يتعرف ا

  اإلمراض
 امراض حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث
 ان يتعرف الطالب كيفية 

  اإلمراض المعدية وغير المعدية
 امراض حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع

البكتريا  ان يتعرف الطالب على 

والفايروسات و الفطريات و 

  وتوزواالبر

 امراض حيوان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس
 ان يتعرف الطالب على  

  الطفيليات الداخلية والخارجية
 امراض حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
طرق  ان يتعرف الطالب على

  مسببات العدوى
 امراض حيوان

الشرح وعرض 

 محاضرةالنموذج و ال
 اإلمتحان

 2 السابع
وسائل  ان يتعرف الطالب على 

 دفاع الجسم  ضد االم راض
 امراض حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن
نبذة  ان يتعرف الطالب على 

 عامة عن اللقاحات
 امراض حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع

نبذة  ب على ان يتعرف الطال

عامة عن االمراض المعدية  

التي تنتقل من الحيوان الى 

  االنسان

 امراض حيوان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر

اهم  ان يتعرف الطالب على 

االمراض المعدية البكتيرية 

 واعراضها وطرق الوقاية منها

 امراض حيوان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 متحاناإل

الحادي 

 عشر
2 

اهم  ان يتعرف الطالب على

االمراض المعدية الفيروسية 

  واعراضها وطرق الوقاية منه ا

 امراض حيوان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

اهم  ان يتعرف الطالب على 

  الطفيليات الدموية واعراضها
 امراض حيوان

الشرح وعرض 

 رةالنموذج و المحاض
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

اهم  ان يتعرف الطالب على 

االمراض المعدية المتسببة عن 

  الطفيليات الداخلية  واعراضها

 امراض حيوان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

اهم  ان يتعرف الطالب على 

االمراض المعدية المتسببة عن 

  الطفيليات الخارجية  واعراضها

 امراض حيوان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

اهم  ان يتعرف الطالب على 

االمراض المعدية المتسببة عن 
 امراض حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والفايروسات   البكتريا

 األغنامواعراضها في 

 

 البنية التحتية -11

 لمطلوبةـ الكتب المقررة ا1

 (. مطابع التعليم العالي ، جامعة1990)امراض حيوان  -9

 بغداد .

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت -10

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

امراض حيوان , الموسس العامة للتعليم الفني  1

 ة .( ,المملكة العربية السعودي 2006ووالتدريب المهني )

 رنتبكة المعلومات الدولية االنتش -2

       اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها          

 ة () المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربي
 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
Diseases of animals  

 

 اسيخطة تطوير المقرر الدر -12

لمتقدمة لدول اائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في ايفاد الطلبة وخاصة األوا  -1

 لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

 ية .ت العالملجامعااالتعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى  -2

مجاالت في ال الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم تطوير فكرة االستاذ -3

 الزراعية .

 .لعليا التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات ا -4

 كلالمشا تفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و البيطرة و التعرف على -5

 وايجاد الحلول لها.

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .99

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .100

 AP3F1 /فسلجة حيوان  اسم / رمز المقرر .101

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .102

 فصلي الفصل / السنة .103

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .104

 2016 – 11 – 10 تاريخ إعداد هذا الوصف .105

 مقررأهداف ال .106

يبحث علم فسلجة الحيوان في كيفية ودراسة االجهزة الجسم ابتداءا من الخلية  وصوال الى اجهزة الجسم  -1

 المختلفة وحسب تعقيدتها 

 يشتمل على كيفية اجراء الفحوصات الدموية  -2

 نقل الدم وحفظه ثم اجراء الفحوصات  -3

 نشاط الكهربائي لها  تعلم كيفية عمل االنسجة خارج الجسم ومعرفة ال -4

 التعرف على انواع المواد الغذائية الداخله الى الجهاز الهضمي وكيفية الحفاظ عن الثبات الداخلي  -5

 التعرف على كيفية عمل اجهزة الجسم المختلفه من خالل دراسه التفصله لها  -6

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

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

 نامج.البر
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 ية  األهداف المعرف -أ

 ن يتعرف الطالب على مفهوم فسلجة الحيوان ا    -1أ

العلمي  لطالب علم الفسلجة  على اساسا المعلومات النظرية القديمة ومقارنة التطوران يصنف ا   -2أ

 الحاصل لها 

 رق فيحداثةلطالب بين المفاهيم الفسلجية في العصر الحديث وبين المفاهيم  قديما والفان يفصل ا   -3أ

 لومات  بين الماضي والحاضر المع

  لطالب كيفية عمل االعضاء الجسم الفسيوالجيا وماهي العوامل المؤثرة عليهااان يتعلم    -4أ

لطالب كيفية اجراء الفحوصات الفسلجية عن اجهزة الجسم وماهي المستلزمات اان يتعلم    -5أ

 الضرورية لذلك 

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 عريف الطالب بمفهوم الفسلجة الحيوان ت – 1 ب

 درة الطالب على دراسه اجهزة الجسم المختلفة بطريقة علمية ق – 2ب 

 عريف الطلبة بكيفية استخدام االجهزة المختبرية الجراء الفحوصات الدموية ت  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -50

 طريقة المحاضرة  -51

  المجاميع الطالبية -52

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -53

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع الحيونات الزراعية  في العراق  -54

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -36

 االختبارات العملية  -37

 التقارير والدراسات -38

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

س وفهم المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه م -1ج

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 التوضيح الشرح و -71

 طريقة المحاضرة  -72

 المجاميع الطالبية  -73

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -74

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع حقول الحيوانات في العراق  -75

 طريقة التعلم الذاتي -76

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -6

 االختبارات العملية  -7



 

 التقارير والدراسات -8

 أهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والت -د 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم ( -1د

 (Team workالعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د

 أسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معينة(.تحليل التحقيق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لت -3د

 االتصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في الكتابة( . -4د
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول
ان يتعرف الطالب على فسلجة 

 كيبها الخلية وتر
 فسلجة حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني
ان يتعرف الطالب فسلجة 

 الجهاز الهضمي وتركيبه 
 فسلجة حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث

ان يتعرف الطالب كيفية 

االنزيمات الملحقه بالجهاز 

 الهضمي 

 فسلجة حيوان
الشرح وعرض 

 موذج و المحاضرةالن
 اإلمتحان

 2 الرابع
ان يتعرف الطالب على الدم 

 وسوائل الجسم 
 فسلجة حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس
ان يتعرف الطالب على  جهاز 

 الدوران  وتركيبه 
 فسلجة حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
على الجهاز ان يتعرف الطالب 

 البولي وتركيبه 
 فسلجة حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع
ان يتعرف الطالب على فسلجة 

 العضالت 
 فسلجة حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن
ان يتعرف الطالب على الجهاز 

 العصبي المركزي 
 فسلجة حيوان

الشرح وعرض 

 ج و المحاضرةالنموذ
 اإلمتحان

 2 التاسع
ان يتعرف الطالب على الجهاز 

 العصبي الذاتي 
 فسلجة حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
ان يتعرف الطالب على الجهاز 

 التنفسي 
 فسلجة حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

 ان يتعرف الطالب على 

 انسجة الجسم وانواعها 
 فسلجة حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

االيض ان يتعرف الطالب على 

  وتحرير الطاقة
 فسلجة حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على الجهاز 

 اللمفاوي وعمله 
 فسلجة حيوان

عرض الشرح و

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على الغدد 

الصماء واسلوب عمل 

 الهرمون 

 فسلجة حيوان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

هرمونات الغد النخامية والغدد 

 االخرى 

 فسلجة حيوان
الشرح وعرض 

 محاضرةالنموذج و ال
 اإلمتحان



 

 

 

 

 

 ير المقرر الدراسيخطة تطو -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة   -1

 لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

 ن الى الجامعات العالمية .التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيي -2

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في المجاالت  -3

 الزراعية .

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4

دوائر الزراعة و البيطرة و التعرف على المشاكل تفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق  -5

 وايجاد الحلول لها.

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

, الحسني ، ضياء حسن والهيتي ، صادق محمد فسلجة حيوان 

 د .(. مطابع التعليم العالي ، جامعة بغدا1990أمين. )

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت -9

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

 ) محاي الادين ، خيار هللا ويوساف ، ية علم الفسلجة البيطر -1

والنشار  ة. مديرية دار الكتب للطباعا (1987 )وليد حمد . 

 جمهورية العراق .  –جامعة الموصل  –

 فسلجة الغدد الصم والتكاثر في الثدييات والطيور" محي  -2

.  الدين , خير الدين ويوسف, وليد حميد وتوحله, سعد حسين

ي والبحث العلمي , لدار (. وزارة التعليم العال1990)

 الحكمة للطباعة والنشر , الموصل . العراق . 

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت -3

 

          اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها       

) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة 

 التربية....  (

 االنترنت

 المجالت العلمية االكاديمية العراقية



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .109

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .110

  AP3S3 /اعالف وعالئق  اسم / رمز المقرر .111

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .112

 فصلي الفصل / السنة .113

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .114

 2016 – 11 – 10 خ إعداد هذا الوصفتاري .115

 أهداف المقرر .116

 يبحث في نوع المواد الغذائية المستعملة في تكوين العالئق -1

 يشتمل على كيفية تصميم وانشاء عالئق تغذوية  -2

 تحضير االعالف  -3

 خلط العالئق  -4

 تقدير مكونات الغذاء في االعالف لتحضير العالئق -5

 ليقة والمكمالت الغذائية المستعملة وفقا للحالة الفسلجية للحيوانتقدير نوع الع -6

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

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

 البرنامج.
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 األهداف المعرفية   -أ

 ن يتعرف الطالب على مفهوم العلف والغذاء     ا    -1أ

 ن يصنف الطالب االعالف تبعا لمكوناتها الغذائية ا   -2أ

 لطالب اساليب التغذية الحديثة ان يتعلم ا   -3أ

 لطالب التغييرات الحديثة في احتياجات الحيوان من المكمالت الغذائيةاان يتعلم    -4أ

 ن يتعلم الطالب كيفية توفير المتطلبات التغذوية من عالئق مختلفة ا   -5أ

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 العالئق بمفهوم االعالف تعريف الطالب – 1ب 

 درة الطالب على تقييم مشارييع معامل االعالف ق – 2ب 

 بة بكيفية تحضير انواع مختلفة من العالئق وفقا للمتوفر منها حسب الرقعةتعريف الطل  - 3ب 

 الجغرافية     

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -55

 طريقة المحاضرة  -56

 المجاميع الطالبية  -57

 حقول الزراعية الدروس العملية في ال -58

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية الدواجن في العراق  -59

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -39

 االختبارات العملية  -40

 التقارير والدراسات -41

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وفهم  بما هو ملموسهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب م -1ج

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -77

 طريقة المحاضرة  -78

 مجاميع الطالبية ال -79

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -80

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع الدواجن في العراق  -81

 طريقة التعلم الذاتي -82

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -6

 االختبارات العملية  -7



 

 التقارير والدراسات -8

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى  -د 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم ( -1د

 (Team workالعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د

 معينة(.تحليل التحقيق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة  -3د

 االتصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في الكتابة( . -4د

  



 

 بنية المقرر .14

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول
ان يتعرف الطالب على 

 تصنيف االعالف  

اعالف 

 وعالئق

الشرح وعرض 

 المحاضرةالنموذج و 
 اإلمتحان

 2 الثاني
ان يتعرف الطالب على 

 مواصفات االعالف

اعالف 

 وعالئق

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث
ان يتعرف الطالب كيفية 

 قياس القيمة الغذائية للعلف

اعالف 

 وعالئق

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
القيمة  ان يتعرف الطالب على

 البايلوجية للعلف 

اعالف 

 وعالئق

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس
ان يتعرف الطالب على  

 الطاقة الغذائية للعلف

اعالف 

 وعالئق

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس

ان يتعرف الطالب على كيفية 

حساب الطاقة والبروتين في 

 العليقة 

ف اعال

 وعالئق
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع
ان يتعرف الطالب على كيفية 

 حساب معامل النشأ 

اعالف 

 وعالئق

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن
ان يتعرف الطالب على 

 الوحدة االسكندنافية 

اعالف 

 وعالئق

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 ناإلمتحا

 2 التاسع

ان يتعرف الطالب على 

المعامالت الفيزياوية على 

 العلف

اعالف 

 وعالئق
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر

ان يتعرف الطالب على 

احتياجات االدامة والنمو 

 واالنتاج 

اعالف 

 وعالئق
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

طالب على ان يتعرف ال

 المكمالت الغذائية 

اعالف 

 وعالئق

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على فائدة  

العناصر الالعضوية في 

 التغذية 

اعالف 

 وعالئق
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على اهمية 

 هالدريس وفوائد

اعالف 

 وعالئق

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

الفيتامينات واهميتها في 

 التغذية

اعالف 

 وعالئق
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

المركبات النايتروجينية غير 

 البروتينية 

اعالف 

 قوعالئ
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 

 

 البنية التحتية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 وزارة 1969, احمد الحاج طه د. تغذية الحيوان ترجمة  -9

 الموصل  امعةج –التعليم العالي والبحث العلمي 

د.سعد عبد الحسين ناجي  ترجمة   تغذية الحيوان -10

    نيةمؤسسة المعاهد الف  1985,

مد احمد الحاج طه وشاكر محد. الغذاء والتغذية  ترجمة  -11

 –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  1980, علي  

 الموصل  جامعة

  ياسين المصري وتوفيق الدالتأليف  د.انتاج االبقار  -12

 دمشقامعة ج –كلية الزراعة  1998,

غذاء وتغذية الحيوانات الحقلية  تاليف علي عبدالكريم  -13



 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

راق وخاصة في الدول المتقدمة ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج الع -1

 لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات العالمية . -2

خر ماتوصل اليه العلم في المجاالت تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات وا -3

 الزراعية .

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4

تفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و البيطرة و التعرف على المشاكل  -5

 وايجاد الحلول لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .    1986جامعة البصرة -اروق حبيب غريب وف

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

 1969,احمد الحاج طه د. تغذية الحيوان ترجمة    -1

 الموصل  امعةج –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

اجي ند.سعد عبد الحسين  ترجمة   تغذية الحيوان  -2

 – مؤسسة المعاهد الفنية  1985,

خري الجليلي زهير فتأليف د. الغنام والماعز انتاج ا  -3 

 امعة بغدادج –كلية الزراعة  1990,وجالل ايليا القس

 فيق الدال ياسين المصري وتوتأليف  د.انتاج االبقار   -4

  دمشق امعة ج –كلية الزراعة  1998,

 بكة المعلومات الدولية االنترنتش -5

       اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها          

..  ..ادلة التربية) المجالت العلمية , التقارير ,

) 

 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

ANIMALS NUTRITION 

 



 ج وصف المقررنموذ

 وصف المقرر

 

 اعةكلية الزر المؤسسة التعليمية .118

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .119

  AP4F5 /ادارة وانتاج طيور داجنة  اسم / رمز المقرر .120

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .121

 فصلي الفصل / السنة .122

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .123

 2016 – 11 – 10 تاريخ إعداد هذا الوصف .124

 أهداف المقرر .125

ج الطيور الداجنة في كيفية ادارة االفراخ ابتداءا من لحظة الفقس وصوال الى نهاية يبحث علم ادارة وانتا -1

 االنتاج 

 يشتمل على كيفية تصميم وانشاء قاعات الدواجن -2

 نقل االفراخ من المفقس الى القاعة وادارتها  -3

 تعلم كيفية اجاء التعقيم للقاعات االنتاجية  -4

الغذائية المستخدمة في تغذية الدواجن وحساب احتياجاتها حسب النوع والعمر التعرف على انواع المواد  -5

 اإلنتاجيةوالحالة 

التعرف على كيفية ادارة االفراخ والدجاج البياض في األجواء الحارة والباردة ومعرفة الدرجات  -6

 ياض وفروج اللحمالحرارية المثلى للتربية واظمة االضاءة والتهوية المستخدمة في تربية الدجاج الب

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

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

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .126



 األهداف المعرفية   -أ

 ن يتعرف الطالب على مفهوم ادارة الطيور الداجنة     ا    -1أ

 لطالب الدواجن على اساسا االنتاج والعمر والظروف المالئمة للتربية  ان يصنف ا   -2أ

رامج بة الدواجن في العصر الحديث وبين ادارتها قديما والفرق في ادار ان يفصل الطالب بين   -3أ

 االدارة بين الماضي والحاضر 

ة بين لطالب كيفية ادارة الدجاج البياض وفروج اللحم والفرق في مستازمات التربياان يتعلم    -4أ

 االثنين 

رارة لمالئمة للتربية من حن يتعلم الطالب كيفية انشاء قاعات لتربية الدواجن والتجهيزات اا   -5أ

 ورطوبة واضاءة وتهوية

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 عريف الطالب بمفهوم ادارة الدواجن ت – 1ب 

النتاج اقدرة الطالب على تقييم مشاريع الدواجن الحديثة ومقارنتها بامشاريع القديمة من حيث  – 2ب 

 والمستلزمات 

لتربية ة االضاءة والتهوية وكيفية حساب المساحة المخصصة لكيفية انشاء انظمتعريف الطلبة ب  - 3ب 

 لكل من فروج اللحم والدجاج البياض      

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -60

 طريقة المحاضرة  -61

 المجاميع الطالبية  -62

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -63

 الدواجن في العراق  الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية -64

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -42

 االختبارات العملية  -43

 التقارير والدراسات -44

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وس وفهم ير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفك -1ج

 على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل 

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -83

 طريقة المحاضرة  -84

 المجاميع الطالبية  -85

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -86

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع الدواجن في العراق  -87

 طريقة التعلم الذاتي -88

 طرائق التقييم



 

 االختبارات النظرية  -6

 االختبارات العملية  -7

 التقارير والدراسات -8

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 اصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم (التو -1د

 (Team workالعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د

 تحليل التحقيق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معينة(. -3د

  ضوح في الكتابة( .االتصال الكتابي ) القدرة على التعبير بو -4د



 

 بنية المقرر .127

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول
ان يتعرف الطالب على اهم سالالت 

 فروج اللحم الصالحة للتربية 

ادارة وانتاج 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني

ان يتعرف الطالب مراحل نقل 

البيض الى المفقس وصوال الى 

 مرحلة فقس البيض

ادارة وانتاج 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث
ان يتعرف الطالب كيفية نقل االفراخ 

 من المفقس الى الحقل 

ادارة وانتاج 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 اضرةالنموذج و المح
 اإلمتحان

 2 الرابع
ان يتعرف الطالب على كيفية تهيئة 

 القاعة الستقبال االفراخ  

ادارة وانتاج 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس

ان يتعرف الطالب على  اهم المواد 

العلفية المستخدمة لتغذية فروج 

 اللحم  

ادارة وانتاج 

 طيور داجنة

عرض الشرح و

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
ان يتعرف الطالب على كيفية 

 حساب الطاقة والبروتين في العليقة 

ادارة وانتاج 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع
ان يتعرف الطالب على كيفية 

 حساب االداء االنتاجي لفروج اللحم 

ادارة وانتاج 

 نةطيور داج

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن

ان يتعرف الطالب على انواع 

سالالت الدجاج البياض المستخدم 

 للتربية 

ادارة وانتاج 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
ان يتعرف الطالب على فترات 

 التربية للدجاج البياض 

ادارة وانتاج 

 داجنة طيور

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر

ان يتعرف الطالب على كيفية ادارة 

الدجاج البياض خالل الفترة 

 االنتاجية  

ادارة وانتاج 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

 ان يتعرف الطالب على 

 انواع العالئق 

ادارة وانتاج 

 داجنة طيور

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على كيفية ادارة 

 الطيور الداجنة في االجواء الحارة 

ادارة وانتاج 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على اهم 

 االمراض التي تصيب الدواجن 

ارة وانتاج اد

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على برامج 

االمن الحيوي والوقائي لمزارع 

 الدواجن

ادارة وانتاج 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على برامج 

كيفية ادارة القطيع القلش واهميته و

 في فترة احداثة 

ادارة وانتاج 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة   -1

 مي لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العل

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات العالمية . -2

 تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في المجاالت -3

 .الزراعية

 ل مناقشة طلبة الدراسات العليا .التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خال -4

تفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و البيطرة و التعرف على المشاكل  -5

 وايجاد الحلول لها.

 البنية التحتية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

وزارة  1985انتاج دواجن  د.صهيب عبد الرزاق , -9

 جامعة بغداد –التعليم العالي والبحث العلمي 

ف د.سعد عبد الحسين ناجي ادارة فروج اللحم  تألي -10

نشرة فنية تابعة   –كلية الزراعة / جامعة بغداد   2006,

 لجمعية علوم الدواجن

ادارة الدجاج البياض تأليف د.سعد عبد الحسين ناجي  -11

نشرة فنية تابعة  –جامعة بغداد  –كلية الزراعة  2007,

 لجمعية علوم الدواجن

الحسين  ادارة امهات فروج اللحم  تأليف  د.سعد عبد -12

نشرة فنية  –جامعة بغداد  –كلية الزراعة  2008ناجي ,

 تابعة لجمعية علوم الدواجن

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت -13

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

وزارة  1985انتاج دواجن  د.صهيب عبد الرزاق , -1

 جامعة بغداد –التعليم العالي والبحث العلمي 

تأليف د.سعد عبد الحسين ناجي  ادارة فروج اللحم  -2

نشرة فنية تابعة   –كلية الزراعة / جامعة بغداد   2006,

 لجمعية علوم الدواجن

ادارة الدجاج البياض تأليف د.سعد عبد الحسين ناجي  -3

نشرة فنية تابعة  –جامعة بغداد  –كلية الزراعة  2007,

 لجمعية علوم الدواجن

د.سعد عبد الحسين   ادارة امهات فروج اللحم  تأليف -4

نشرة فنية  –جامعة بغداد  –كلية الزراعة  2008ناجي ,

 تابعة لجمعية علوم الدواجن

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت -5

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربية(
 يةالمجالت العلمية االكاديمية العراق

  poultry Science ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول
ان يتعرف الطالب على 

 اهمية االغنام والماعز

انتاج االغنام 

 والماعز

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني

ان يتعرف الطالب على 

انواع واصناف االغنام 

 والماعز عربيا وعالميا

انتاج االغنام 

 والماعز
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث

ان يتعرف الطالب على 

طرق تربية االغنام 

 والماعز

انتاج االغنام 

 والماعز
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
عرف الطالب على  ان يت

 تغذية االغنام والماعز

انتاج االغنام 

 والماعز

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس
ان يتعرف الطالب على  

 التناسل في االغنام والماعز

انتاج االغنام 

 والماعز

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
ان يتعرف الطالب على  

 الغنام والماعزتحسين ا

انتاج االغنام 

 والماعز

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع

ان يتعرف الطالب على 

انتاج الحليب في االغنام 

 والماعز

انتاج االغنام 

 والماعز
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن
ان يتعرف الطالب على 

 انتاج الصوف في االغنام  

تاج االغنام ان

 والماعز

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
ان يتعرف الطالب على 

 انتاج الشعر في الماعز

انتاج االغنام 

 والماعز

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر

ان يتعرف الطالب على 

المنتجات الثانوية لالغنام 

 والماعز  

انتاج االغنام 

 اعزوالم
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

 ان يتعرف الطالب على 

انشاء الحظائر ومساكن 

 االغنام والماعز

انتاج االغنام 

 والماعز
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

العمليات الحقلية لالغنام 

 والماعز

 انتاج االغنام

 والماعز
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

التقنيات الحديثة النتاج 

 االغنام والماعز

انتاج االغنام 

 والماعز
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

الرعي في انتاج االغنام 

 والماعز

غنام انتاج اال

 والماعز
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 اإلمتحانالشرح وعرض انتاج االغنام ان يتعرف الطالب على  2الخامس 
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 د. نجيب توفيق غزال          د. مظفر نافع الصائغ   
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 ) المجالت العلمية , التقارير ,..  (
 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

 Animal  Science Journal ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 األهداف المعرفية
األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج

األهداف الوجدانية 

 والقيمية

عامة المهارات ال

والتأهيلية المنقولة) 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 

 الشخصي(

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

 الرابعة
 

انتاج ماشية 

 حليب
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 خرجات التعلم المطلوبةم الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول
األهمية االقتصادية لماشية 

 الحليب

انتاج ماشية 

 حليب 

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

                                              طرائق دراسة وتغذية الماشية 2 الثاني
نتاج ماشية ا

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

                                                     تغذية العجول الرضيعة 2 الثالث
انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

                                                             طرائق الرضاعة 2 الرابع
انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

                                                        تربية العجالت النامية 2 الخامس
انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
إنتاج الحليب وتصنيع 

 ته                                             مكونا

انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

                       فسلجة وتركيب الضرع                                2 السابع
انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن
مونات المؤثرة على نمو الهر

 الضرع وتطوره                          

انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع
إنتاج الحليب وإدارة وتعقيم 

 إدرار الحليب                                

انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
العوامل المؤثرة على إنتاج 

                             الدهن في الحليب

انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

العوامل المؤثرة على إنتاج 

                                         الحليب

انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 ج و المحاضرةالنموذ
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

النمو النضج الجنيني في 

 ماشية الحليب                                   

انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

العوامل المؤثرة على 

                  الخصوبة في األبقار والثيران  

انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

تربية ورعاية الجاموس 

                               ومؤشر الخصوبة

انتاج ماشية 

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

مؤشرات الخصوبة في 

                                    األبقار

تاج ماشية ان

 حليب

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان
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لى اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم ع  -1

 لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات العالمية . -2

رفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في المجاالت تطوير فكرة االستاذ الزائر ل -3

 الزراعية .

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4

تفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و البيطرة و التعرف على المشاكل  -5

 لحلول لها.وايجاد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

كلياة الزراعاة.  . إنتاج ماشية الحليب . قسم الثاروة الحيوانياة ،

تاأليف األساتاذ الادكتور  صافحة . 340 جامعة بغاداد .

  ناطق حميد القدسي و جيأل فكتور إيليا

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربية (
 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

 .Dairy Sci. J ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 



 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .138

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .139

  AP4F2 /طيور داجنة  تربية وتحسين اسم / رمز المقرر .140

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .141

 فصلي الفصل / السنة .142

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .143

 2018 – 10 – 21 تاريخ إعداد هذا الوصف .144

 أهداف المقرر .145

 تدريس الطلبة وتدريبهم على المبادئ الوراثية لبرامج التربية والتحسين للطيور الداجنة -1

 الوسائل التقليدية واالتجاهات الحديثة المتبعة في تحسين الطيور الداجنةتدريس الطلبة على  -2
 داجنةتدريس الطلبة على كيفية استخدام الهندسة الوراثية في تربية وتحسين الطيور ال -3

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

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

 برنامج.ال

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .146

 األهداف المعرفية   -أ

 الطيور الداجنة      تربية وتحسينان يتعرف الطالب على مفهوم     -1أ

  على تطبيقات الهندسة الوراثية لطالب ا يتعرفان    -2أ

قديما والفرق في برامج  تحسينهاالدواجن في العصر الحديث وبين  تحسينان يفصل الطالب بين    -3أ

 بين الماضي والحاضر  التحسين

 الدواجن  لتحسين سالالتان يتعلم الطالب كيفية انشاء    -4أ



 

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 الدواجن  سينتحتعريف الطالب بمفهوم  – 1ب 

 لدواجن الحديثة اتربية وتحسين قدرة الطالب على  – 2ب 

 انشاء سالالت وتحسين الدواجنتعريف الطلبة بكيفية   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -70

 طريقة المحاضرة  -71

 المجاميع الطالبية  -72

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -73

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية الدواجن في العراق  -74

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -48

 بارات العملية االخت -49

 التقارير والدراسات -50

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وس وفهم ير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفك -1ج

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 اكالمالحظة واالدر -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -95

 طريقة المحاضرة  -96

 المجاميع الطالبية  -97

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -98

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع الدواجن في العراق  -99

 لم الذاتيطريقة التع -100

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -6

 االختبارات العملية  -7

 التقارير والدراسات -8

 .(ر الشخصي عامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالمهارات ال -د 

 م (لتواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالا -1د

 (Team workلعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة ا -2د

 ينة(.يق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معتحليل التحق -3د

  التصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في الكتابة( .ا -4د



 بنية المقرر .147

 لم المطلوبةمخرجات التع الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول

أصل الدجاج ، تطور علم تربية 

وتحسين الطيور الداجنة ، تكوين 

السالالت ، العوامل المؤثرة في 

 تكرار الجينات .

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني

ئ العامة للوراثة ، المباد

الكروموسومات في الطيور ، 

تحديد الجنس ، الوراثة المرتبطة 

 بالجنس ، التجنيس الذاتي .

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث

تعريف الصفات النوعية ، وراثة 

توزيع الريش ، وراثة طول 

الريش ، وراثة نسيجية الريش ، 

وراثة لون الريش ، وراثة لون 

 الجلد ، وراثة شكل العرف .

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع

التعريف بالصفات الكمية ، 

ن وراثتها ، التباين الوراثي ، التباي

المظهري ، التداخل بين البيئة 

والوراثة ، التشابه بين األقارب ، 

 رجة القرابة .حساب د

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس

تقدير المعالم الوراثية ، المكافئ 

الوراثي ، أهميته وطرق تقديره ، 

االرتباط الوراثي ، أهميته وطرق 

 تقديره .

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 لسادسا

االنتخاب الوراثي، االنتخاب 

للصفات النوعية و الكمية ، أنواع 

االنتخاب ، طرائق االنتخاب ، 

العائد االنتخابي ، شدة االنتخاب ، 

 االستجابة المصاحبة لالنتخاب .

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع

الداخلية ، أنظمة التزاوج ، التربية 

تقدير معامل التربية الداخلية ، 

التغير في معامل التريية الداخلية 

للقطيع ، التأثيرات الضارة للتربية 

 الداخلية .

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن

التربية الخارجية ، أنواعها ، 

القدرة التوافقية العامة والخاصة ، 

 قوة الهجين .

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 التاسع

تربية وتحسين الدجاج إلنتاج 

اللحم ، برامج التربية والتحسين 

المتبعة إلنتاج فروج اللحم ، 

الصفات المستهدفة في االنتخاب 

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في الخطوط النقية للتربية ، 

يادة المشاكل المرافقة لالنتخاب لز

 معدل النمو .

 2 العاشر

تربية وتحسين الدجاج إلنتاج 

البيض ، الصفات المستهدفة 

 باالنتخاب لزيادة إنتاج البيض .

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

اض الوراثية ، وصفها األمر

 وأسلوب وراثتها في الدجاج .

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

وراثة صفات المني و الخصوبة 

في الديكة و تأثيرها على الصفات 

 اإلنتاجية .

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

الحفاظ على المصادر الوراثية في 

 الطيور الداجنة

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

الهندسة الوراثية وتطبيقاتها في 

 الطيور الداجنه

 

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

الدالئل الوراثية ، أنواعها 

واستخدامها كوسائل مساعدة في 

 االنتخاب .

تربية وتحسين 

 طيور داجنة

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان
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 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 . الدواجن وتحسين تربية ( ١٩٨٨ ) سعدون رعد ، ذياب 1-

 . العالي التعليم مطبعة

 تربية ( ١٩٩٠ ) علي محمد وناهل حميد طالل ، حسين 2-

 . والنشر للطباعة الحكمة دار ، الدواجن وتحسين

3- Crawford , R.D.(1990) Poultry Breeding 

and Genetics . 

4- Muir , W.M. and S.E., Aggrey (2003) 

Poultry Genetics , Breeding and Bio 

technology . 
 شبكة المعلومات الدولية االنترنت -5

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

1- Principles of Genetics , Editors : 

D.P.,Snustad and M.J.,Simmons ( 2000 )  

2- Interactive concepts in Biology . 

Tenth Edition Version (4.0) CD . 
3-. نتشبكة المعلومات الدولية االنتر   

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربية(
 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

  poultry Science ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
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هم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة ايفاد الطلبة وخاصة األوائل من  -1

 لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات العالمية . -2

 .الزراعية ئر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في المجاالتتطوير فكرة االستاذ الزا -3

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .148

 قسم اإلنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز .149

 AP4F1 /ة دواجن تغذي اسم / رمز المقرر .150

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .151

 فصلي الفصل / السنة .152

 ساعة 75 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .153

 2018 – 10 – 21 تاريخ إعداد هذا الوصف .154

 أهداف المقرر .155

 يبحث علم تغذية الدواجن في كيفية تغذية االفراخ ابتداءا من لحظة الفقس وصوال الى نهاية االنتاج  -1

 على كيفية عمل الجهاز الهضمي للدواجنيشتمل  -2

 مكونات عالئق الدواجن ومصادرها .  -3

 تعلم كيفية تصنيع اعالف الدواجن .  -4

التعرف على انواع المواد الغذائية المستخدمة في تغذية الدواجن وحساب احتياجاتها حسب النوع  -5

 والعمر والحالة اإلنتاجية

 في تصنيع اعالف الدواجن .استخدام التقنيات الحديثة  -6

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

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

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .16



 األهداف المعرفية   -أ

 ن يتعرف الطالب على مفهوم تغذية الطيور الداجنة     ا    -1أ

 ن يتعلم الطالب مكونات عالئق الدواجن .ا   -2أ

 ستخدام البرامج الحديثة في تكوين العالئق . ا   -3أ

غذية بين لفرق في مستازمات التان يتعلم الطالب كيفية ادارة تغذيةالدجاج البياض وفروج اللحم وا   -4أ

 االثنين .

 ن يتعلم الطالب كيفية انشاء معامل العلف . ا   -5أ

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 عريف الطالب بمفهوم تغذية الدواجن ت – 1ب 

 ج التغذية .ييم برامقدرة الطالب على تق – 2ب 

 عريف الطلبة عمل معامل العلف .      ت  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -75

 طريقة المحاضرة  -76

 المجاميع الطالبية  -77

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -78

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تغذية الدواجن في العراق  -79

 طرائق التقييم

 النظرية  االختبارات -51

 االختبارات العملية  -52

 التقارير والدراسات -53

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وس وفهم ير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفك -1ج

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -101

 طريقة المحاضرة  -102

 المجاميع الطالبية  -103

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -104

 راق الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع الدواجن في الع -105

 طريقة التعلم الذاتي -106

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -5

 االختبارات العملية  -6

 التقارير والدراسات -7



 

 .(ر الشخصي عامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوالمهارات ال -د 

 وح وثقة في الكالم (لتواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضا -1د

 (Team workلعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة ا -2د

 ينة(.يق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معتحليل التحق -3د

 التصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في الكتابة( .ا -4د

  



 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .17

 مخرجات التعلم المطلوبة اعاتالس األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 تغذية دواجن العناصر الغذائية األساسية 2 األول
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 تغذية دواجن الهضم واالمتصاص 2 الثاني
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث
اقة واحتياجات الطيور الط

 الداجنة
 تغذية دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
البروتين ) تصنيف البروتين , 

 القيمة الحيوية للبروتين (
 تغذية دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس

العوامل المؤثرة على 

احتياجات الدواجن للبروتين 

 ماض االمينيةواألح

 تغذية دواجن
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس

العناصر المعدنية ) أهميتها 

ووظائفها وتوزيعها في جسم 

 الطير (

 تغذية دواجن
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع

محتوى البيضة من العناصر 

المعدنية و المعادن الرئيسية 

 النادرة (والمعادن 

 تغذية دواجن
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 تغذية دواجن الفيتامينات 2 الثامن
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 تغذية دواجن احتياج الطيور للماء 2 التاسع
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
 المواد العلفية غير التقليدية في

 تغذية الدواجن
 تغذية دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
 تغذية دواجن تكوين العالئق 2

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
 تغذية دواجن تكوين العالئق 2

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
 تغذية دواجن العالفالتعرف على مصانع ا 2

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

التقنية الحديثة في تصنيع 

 العالئق
 تغذية دواجن

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
 تغذية دواجن إدارة تغذية الدواجن 2

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة  -1

 لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

 لمية .التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات العا -2

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في المجاالت  -3

 الزراعية .

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4

يطرة و التعرف على المشاكل تفاعل الجامعة و الكلية مع المجتمع عن طريق دوائر الزراعة و الب -5

 وايجاد الحلول لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1
د. علي عبد الخالق الياسين ود.  2010تغذية دواجن  -8

 محمد حسن عبد العباس

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

وزارة  1985انتاج دواجن  د.صهيب عبد الرزاق , -1

 جامعة بغداد –التعليم العالي والبحث العلمي 

 د. عطاهللا سعيد 1981التغذية العلمية للدواجن -2

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

) المجالت العلمية , التقارير ,ادلة التربية....  

) 

 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

poultry Science  

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية. 1

 قسم االنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز. 2

 AP4S4 /علم  اللحوم  اسم / رمز المقرر. 3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة. 4

 فصلي الفصل / السنة. 5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(. 6

 21/10/2018 هذا الوصف تاريخ إعداد. 7

 أهداف المقرر. 8

مصادر انتاج اللحوم الحمراء ومواصفاتها و االهمية االقتصادية والتغذوية النتاج اللحوم يبحث في -1

 .الحمراء

 واقع انتاج واستهالك اللحوم الحمراء. يشتمل على دراسة-2

 .تركيب وصفات ذبائح حيوانات اللحم معرفة كيفية استثمار الكفاءة االنتاجية لحيوان اللحم وكذلك-3

 التعريف بنسبة التصافي والعوامل المؤثرة عليها ودراسة نمو وتطور حيوان اللحم.-4

 التعريف بالمجزرة واقسامها وعملية الذبح والجزر.-5

 نقل وتسويق الحيوانات والذبائح.دراسة -6

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

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من ال ربط بينها وبين وصف مبرهنا

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9



 اف المعرفية  االهد -ح

 ن يتعرف الطالب على مصادر انتاج اللحوم الحمراء.     ا   -1أ

 .  الهمية االقتصادية والتغذوية النتاج اللحوم الحمراءاان يكون قادر على فهم    -2أ

 ن يتمكن من معرفة كيفية استثمار الكفاءة االنتاجية لحيوان اللحم. ا   -3أ

 ويتعرف على العوامل المؤثرة عليها.  سبة التصافيان يتعرف على ن   -4أ

 ن يكون ملما بالطرق المتبعة لنقل وتسويق الحيوانات والذبائح .ا   -5أ

 اف المهاراتية الخاصة بالمقرر األهد –ب 

 عريف الطالب بمصادر انتاج اللحوم الحمراء. ت – 1ب 

 نتاجية لحيوان اللحم. درة الطالب لفهم كيفية الوصول الى افضل استثمار للكفاءة االق – 2ب 

  فة.      لطالب الى افضل طريقة لنقل وتسويق الحيوانات والذبائح في الظروف المختلان يتعرف ا  - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح.  -1

 طريقة المحاضرة.  -2

 اعداد التقارير العلمية. -3

 ي المختبرات. الدروس العملية ف -4

 فالم التوضيحية على شبكة االنترنت. متابعة اال -5

 طريقة التعلم الذاتي.  -6

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات -3

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

            س       وير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملممهارة التفك -1ج

 وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح.  -1

 ة المحاضرة. طريق -2

 اعداد التقارير العلمية. -3

 ي المختبرات. الدروس العملية ف -4

 تابعة االفالم التوضيحية على شبكة االنترنت. م -5

 طريقة التعلم الذاتي.  -6

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات -3



 

 .(ر الشخصي نقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطووالتأهيلية الم المهارات العامة -د 

 لتواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم (ا -1د

 (Team workلعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة ا -2د

 نة(.ئق والمبادئ حالً لمشكلة معيحليل التحقيق ) جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقات -3د

 التصال الكتابي ) القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة( .ا -4د

  



 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول
تعريف الطالب بمصادر انتاج 

 اء ومواصفاتهااللحوم الحمر
 انتاج اللحوم

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني

تعريف الطالب باالهمية 

االقتصادية والتغذوية ألنتاج 

 اللحوم الحمراء

 انتاج اللحوم
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث

تعريف الطالب بواقع انتاج 

واستهالك اللحوم الحمراء في 

 لعراق والوطن العربي والعالما

 انتاج اللحوم
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
تعريف الطالب بمفاهيم انتاج 

 اللحوم
 انتاج اللحوم

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس

تعريف الطالب بالمحاور 

البايولوجية ألنتاج اللحوم 

 وكيفية التعبير عنها

 تاج اللحومان
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس

تعريف الطالب بانماط انتاج 

اللحوم الحمراء والعوامل 

 المؤثرة عليها

 انتاج اللحوم
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع
تعريف الطالب بنمو وتطور 

 حيوان اللحم
 انتاج اللحوم

الشرح وعرض 

 المحاضرةالنموذج و 
 اإلمتحان

 2 الثامن
تعريف الطالب بالعوامل 

 المؤثرة على النمو والتطور
 انتاج اللحوم

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 انتاج اللحوم امتحان الفصل االول 2 التاسع
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
تعريف الطالب بكفاءة انتاج 

 اللحم
 اللحوم انتاج

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

تعريف الطالب باالستثمار 

 االمثل لكفاءة انتاج اللحم
 انتاج اللحوم

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

تعريف الطالب بتركيب الذبائح 

، نسبة التصافي والعوامل 

 المؤثرة عليها

 انتاج اللحوم
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

تعريف الطالب بنقل وتسويق 

 الحيوانات والذبائح
 انتاج اللحوم

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

تعريف الطالب بصنف 

 التسويق
 انتاج اللحوم

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
 انتاج اللحوم متحان الفصل الثانيا 2

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1
انتاج وتسويق ماشية اللحم    د.عطا هللا سعيد   ،   حاتم حسون  

 ،  محمد طه علوان



 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة   -1

 المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي  لتطوير

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات العالمية . -2

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في المجاالت  -3

 لزراعية .ا

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

 عبد اللطيف عبد الكريم انتاج ماشية اللحوم ، د.فؤاد  -1

اساسيات علم اللحوم ، ترجمة د.محارب عبد الحميد  -2

 1983طاهر 

 1990علم اللحوم ، د.محارب عبد الحميد طاهر  -3

 شبكة االنترنت -4

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 ةالمجالت العلمية االكاديمية العراقي

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

كل المواقع االلكترونية العربية واالجنبية التي تتناول دراسات 

 في انتاج اللحوم



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية. 1

 قسم االنتاج الحيواني القسم العلمي  / المركز. 2

 AP3S5 /تربية وتحسين حيوان اسم / رمز المقرر. 3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة. 4

 فصلي الفصل / السنة. 5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(. 6

 21/10/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف. 7

 أهداف المقرر. 8

يبحث علم تقانات انظمة الري في مصادر مياه الري وطرق التحكم بها واستغاللها وايصالها للحقول  -1

 الزراعية

 ت الرييشتمل على تخطيط وتصميم وتنفيذ منشآ -2

 نقل وتوزيع مياه الري في االنظمة الحديثة ودراسة طرق اضافتها -3

حساب االحتياجات المائية للنبات من خالل دراسة عالقة الماء والتربة والمناخ باستخدام التقنيات  -4

 الحديثة

دراسة المشاكل المتعلقة باضافة المياه كمشاكل التملح والبزل واستصالح الترب باستخدام احدث  -5

 لتقنيات الحديثةا

 حساب كلفة صيانة مشاريع الري والبزل ضمن التكاليف االنتاجية وفق الطرق الحديثة -6

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9



 األهداف المعرفية   -أ

 ن يتعرف الطالب على مفهوم تقانات انظمة الري     ا   -1أ

 الطبيعة  صنف الطالب مصادر المياه في يان    -2أ

 ن يفصل الطالب بين تقانات الري الحديثة وتقانات الري القديمة ا   -3أ

 ن يحلل الطالب منظومة ادارة المياه والمحافظة على التربة من التلوث ا   -4أ

 ن يقيم الطالب كلفة صيانة مشاريع الري والبزلا   -5أ

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 لطالب بمفهوم تقانات انظمة الري تعريف ا – 1ب 

 قدرة الطالب على تقييم منظومات الري الحديثة ومقارنتها مع االنظمة التقليدية  – 2ب 

 مكين الطلبة من تحليل كلف االنتاج باستخدام التقانات الحديثة      ت  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -80

 طريقة المحاضرة  -81

 بية المجاميع الطال -82

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -83

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع الري والبزل في العراق  -84

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات -3

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

           س        ارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهم -1ج

 وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 لتعلمطرائق التعليم وا

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة المحاضرة  -2

 المجاميع الطالبية  -3

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -4

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع الري والبزل في العراق  -5

 طريقة التعلم الذاتي -6

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات -3



 

 العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  -د 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم ( -1د

 (Team workالعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د

 هجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معينة(.تحليل التحقيق ) جمع المعلومات بشكل من -3د

 االتصال الكتابي ) القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة( . -4د

  



 بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول

حسين الحيوانات مقدمة في تربية وت

 -الزراعية وتكوين السالالت

أهداف مربي الحيوانات الزراعية 

راجعة التباين والصفات الكمية م–

–والنوعية  والصفات الحرجة 

 التربية الداخلية والتربية الخارجية

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

 2 الثاني

 القواعد األساسية في تربية

ة ومعامل معامل القراب-الحيوان

 –التربية الداخلية وقوة الهجين 

 –مفهوم االستبعاد واالستبدال 

 المعالم الوراثية

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

 2 الثالث

ومفهوم  –وراثة الصفات الكمية 

فهوم مدى م -التضريب والتدريج

 الجيل

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

 متوسط أثر الجين وإبدال الجين 2 الرابع
تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

 2 الخامس

تقدير المعالم الوراثية )المكافئ 

وراثي االرتباط ال -الوراثي

 -المعامل التكراري( –والمظهري 

 التغاير

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

 2 السادس

( وقيم BVتقدير القيم التربوية )

( BLUPأفضل تنبؤ خطي )

 والقابلية اإلنتاجية الحقيقة

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

 2 السابع
االنتخاب  -مفهوم االنتخاب وأنواعه

 ة االنتخابيةألدلا –ألكثر من صفة 

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

 2 الثامن

العوامل التي تزيد من كفاءة 

تأثير تباين القطيع  –االنتخاب 

وشدة االنتخاب في مقدار العائد 

 الوراثي

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

 امل الوراثيةالتصحيح للعو 2 التاسع
تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

 2 العاشر
التحسين الوراثي في وجود تداخل 

 بين البيئة والوراثة

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
 قدرة التوافق العامة والخاصة 2

تربية وتحسين 

 حيوان

وعرض الشرح 

النموذج و 
 اإلمتحان



 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة   -1

هارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي )تربية وتحسين لتطوير الم

 حيوان ، تربية وتحسين دواجن ، فسلجة حيوان ، تغذية حيوان (. 

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات العالمية . -2

ر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في المجاالت تطوير فكرة االستاذ الزائ -3

 الزراعية .

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4

 

 المحاضرة

الثاني 

 عشر
2 

استعماالت القيم التربوية في خطط 

 جانب تطبيقي -التحسين

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

مكونات خطط التحسين الوراثي 

 على المستوى القومي

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

و النموذج 

 المحاضرة

 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

النماذج الرياضية الثابتة 

 أمثلة تطبيقية -والعشوائية

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

حجم العينة المناسب في البحوث 

 مصطلحات –العلمية 

تربية وتحسين 

 حيوان

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة

 متحاناإل

 البنية التحتية -11

 تربية وتحسين حيوان دكتور توفيق نجيب غزال 31 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 تربية حيوان دكتور صالح جالل و دكتور حسن كرم -6 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  ) المجالت العلمية , التقارير ,....
 المجالت العلمية االكاديمية العراقية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

Library Genesis 

Animal sciences 



 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .156

 اإلنتاج الحيوانيقسم  / المركز القسم العلمي  .157

 AP4S2/علم االحياء الجزيئي اسم / رمز المقرر .158

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .159

 فصلي الفصل / السنة .160

 ساعة 30 الدراسية )الكلي(عدد الساعات  .161

 2018 – 20 – 23 تاريخ إعداد هذا الوصف .162

 أهداف المقرر .163

  الوراثة الجزيئية على مستوى الجينتعريف الطالب بمفهوم  – 1

       باستخدام التقانات الحديثة تمكين الطلبة من تحليل كلف االنتاج  - 2

 هذا الغرض وتوفر االجهزة الحديثة لهذه التقنيةدراسة امكانية انشاء مختبر ل -3

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

ً عما إذا كان قد حقق اال المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ستفادة القصوى من فرص مبرهنا

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .18

 األهداف المعرفية   -أ

 تقانات الوراثة الجزيئيةان يتعرف الطالب على مفهوم    -1

 آلية عمل الجينات الطالب  يوضح ان   -2

على الجينات وتعبيرها  والتقانات التقليدية في تقنية االنتخاب اعتمادا ان يفصل الطالب بين    -3

  االنتخاب



 

 ألهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

  وراثة الجزيئية على مستوى الجينالتعريف الطالب بمفهوم  – 1ب 

       باستخدام التقانات الحديثة مكين الطلبة من تحليل كلف االنتاجت  - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 شرح والتوضيح ال -85

 طريقة المحاضرة  -86

 المجاميع الطالبية  -87

  المختبرالدروس العملية في  -88

 في العراق  المختبرات الحديثةعلمية لمتابعة الرحالت ال -89

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -54

 االختبارات العملية  -55

 التقارير والدراسات -56

 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

وفهم  سلب بما هو ملمون هذه المهارة هو ان يعتقد الطامب قدرة الطالب وان الهدف مهارة التفكير حس -1ج

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحليل والتفسير -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج

 يجية التفكير الناقد في التعلماسترات -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -107

 طريقة المحاضرة  -108

 المجاميع الطالبية  -109

  المختبرالدروس العملية في  -110

 في العراق  المختبرات الحديثةعلمية لمتابعة الرحالت ال -111

 طريقة التعلم الذاتي -112

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -18

 االختبارات العملية  -19

 التقارير والدراسات -20

 .(ر الشخصي التوظيف والتطو لمهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابليةا -د 

 لتواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم (ا -1د

 (Team workلعمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن مجموعة ا -2د

 .(ينةبشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة مع مع المعلوماتتحليل التحقيق ) ج -3د

 . (التصال الكتابي ) القدرة على التعبير بوضوح في الكتابةا -4د

  



 

 

 

 

 

 بنية المقرر .19

 األسبوع
الساعا

 ت
 مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 األول
لى ان يتعرف الطالب ع

  DNAتركيب 
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثاني
ان يتعرف الطالب عن عملية 

 DNAتضاعف 
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثالث
ان يتعرف الطالب على 

 الطفرات الوراثية وانواعها 
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 ضرةالنموذج و المحا
 اإلمتحان

 2 الرابع
ان يتعرف الطالب على 

  DNAانظمة اصالح 
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الخامس
ان يتعرف الطالب على 

 التعبير الجيني
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
ان يتعرف الطالب على فعالية 

 ر الجيني تنظيم التعبي
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع
ان يتعرف الطالب على 

 مباديء الهندسة الوراثية 
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 الثامن

ان يتعرف الطالب على 

انزيمات القطع والربط 

 DNAلجزيئات 

 احياء جزيئي
الشرح وعرض 

 موذج و المحاضرةالن
 اإلمتحان

 2 التاسع
ان يتعرف الطالب على انواع 

 DNAالنواقل لجزيئة 
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر
ان يتعرف الطالب على آلية 

 التطفير خارج الخاليا الحية 
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

 عشر
2 

 ان يتعرف الطالب على 

تفاعالت الكوثرة خارج 

 االنظمة الحية  

 احياء جزيئي
الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثاني 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على انواع 

 تفاعالت الكوثرة
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الثالث 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على 

 سيات تفاعالت الكوثرةاسا
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الرابع 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على كيفية 

 المكوثرة   DNAترحيل عينة 
 احياء جزيئي

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان

الخامس 

 عشر
2 

ان يتعرف الطالب على تحليل 

 صور الهالم وقراءة النتائج
 حياء جزيئيا

الشرح وعرض 

 النموذج و المحاضرة
 اإلمتحان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 1991مباديء الهندسة الوراثية تأليف د. غالب البكري، -1

 البصرة.جامعة  -التعليم العالي والبحث العلمي        وزارة 

 شبكة المعلومات الدولية االنترنت-2

 

 الرئيسية )المصادر(ـ المراجع 2

تفاعالت الكوثرة وتصميم البواديء تأليف دز زهرة  -1

محمود الخفاجي ود.حسن محمود ابو 

وزارة التعليم العالي والبحث  2013المعالي،

الري والبزل تأليف د.ليث بغداد.جامعة  -العلمي

وزارة التعليم العالي   2000خليل اسماعيل ,

 جامعة الموصل  –والبحث العلمي 

 بكة المعلومات الدولية االنترنتش -2

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ....  (ادلة التربية) المجالت العلمية , التقارير ,
 والعالمية المجالت العلمية االكاديمية العراقية

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
NCBI 

 

 دراسيخطة تطوير المقرر ال -12

ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة   -4

 لتطوير المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العلمي 

 ات العالمية .التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامع -5

تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالخبرات واخر ماتوصل اليه العلم في المجاالت  -6

 الزراعية .

 التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -7

 ى احدث االجهزه والتقنيات الحديثة.تفاعل الجامعة و الكلية مع المختبرات الحديثة والتعرف عل -8

 


