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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوف
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 االنتاج احليواين كرز / امل القسم العلمي .2

 تغذية احليوان  او املهيناسم الربنامج األزادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقكررات /أخكرى
 فصلي

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العكربية املعتمد بكرنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  كرىاملؤثكرات اخلارجية األخ .7

 2016 – 8 – 10 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األزادميي .9

 اسس تغذية احليوان معكرفة وفهم  -1
 مكونات الغذاء واهلضم واالمتصاص يشتمل على  -2
 مكونات اجلهاز اهلضمي وزيفية عمله  -3
 االيض الغذائي  -4
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 التعليم والتعلم والتقييماملطلوبة وطكرائق  خمكرجات الربنامج  .10

  االهداف املعكرفية  -أ
     غذية احليوان تان يتعكرف الطالب على مفهوم    -1أ
 ملكونات اجلهاز اهلضمي الطالب  يتعكرضان    -2أ
 مكونات الغذاء املقدم للحيوان  تعكريف الطالب على   -3أ
  زيفية اهلضم واالمتصاص وااليض الغذائي تعكريف الطالب على     -4أ
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

  تغذية احليوان تعكريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
  مكونات الغذاء قدرة الطالب على تقييم  – 2ب 
       التغذية الطلبة من حتليل زلف متكني   - 3ب 

 
 طكرائق التعليم والتعلم

 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 عكرض النماذج -3
 لية يف احلقول ال راعية الدروس العم -4
 وضع مناهج تدريس مشابه لبيئة العمل -5
 طكريقة التعلم الذايت  -6
 تدريب الطلبة خلربات حتازي الواقع -7
 

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3
 االمتحانات اليومية -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 سسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذ  املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                 مهارة التفكري -1ج
 وفهم مىت وماذا وزيف جيب ان يفككر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
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 املالسظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج 

 كري الناقد يف التعلم اسرتاتيجية التف -5ج
 طكرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -1
لتغذية اهم التقانات احلديثة مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسرتاتيجية التفكري سسب قدرة الطالب  -2

 . االدارة والتنظيميكتسب مهارة حبيث  احليوان 
هي مصطلح يكرم  العلى مستويات التفكري و  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

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

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3
 االمتحانات اليومية -4

 

 ة )املهارات األخكرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.املنقولالتأهيلية املهارات العامة و  -د 
 

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

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
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 يف العكراق ة للتغذياخكر التقنيات املستخدمة الكرسالت العلمية ملتابعة  -5
 طكريقة التعلم الذايت -6

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقكرر أو املساق رم  املقكرر أو املساق املكرسلة الدراسية 
 عملي     نظكري      

 3 2 تغذية سيوان  يافرتاض TS402 الثالثة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -2
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفي  اآلخكرين . -3
 اللية بالعمل .االستق -4
 التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخكرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . -5
 املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخكرى وتقديكر الثقافات االخكرى . -6

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مكرز ي
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 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 املكتبة املكرز ية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5
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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

 أم اختياري
 ةيالمعرفاألهداف 

 يةالمهاراتاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 ميةوالقي

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

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

 الثالثة 
TS402 اساسي تغذية حيوان  افرتاضي * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 وصف المقرر موذجن

 

 وصف المقرر

 

 

  راعةزلية ال املؤسسة التعليمية .1

 االنتاج احليواين / املكرز  القسم العلمي  .2

 افرتاضي TS402/   تغذية سيوان اسم / رم  املقكرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاسة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2016 – 8 – 10 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقكرر .8

 هلضمي يف احليوان عمل اجلهاز امعكرفة وفهم  -1
 معكرفة مكونات الغذاء  يشتمل على -2
 معكرفة زيفية اهلضم واالمتصاص وااليض الغذائي  -3
 

 
 

يوفكر وصف املقكرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقكرر وخمكرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛املتاسة. والبد من الكربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم زان قد سقق االستفادة القصوى من فكرص 

 وطكرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقكررخمكرج .10
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 األهداف املعكرفية  -أ
  

    تعذية احليوان  ان يتعكرف الطالب على مفهوم   -1أ
 حليوان ملكونات غذاء االطالب  يتعكرضان    -2أ
 اهلضم واالمتصاص وااليض الغذائي  تعكريف الطالب على   -3أ

 
 

  اخلاصة باملقكرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 
  غذية احليوان تتعكريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
  معكرفة مكونات الغذاء قدرة الطالب على  – 2ب 
       معكرفة اهلضم واالمتصاص وااليض الغذائي الطلبة من متكني   - 3ب 

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 سفظ النماذج -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
 يف العكراق تكربية احليوان  الكرسالت العلمية ملتابعة مشاريع -5

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3
 االمتحانات اليومية -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري سسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذ  املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -1ج
 وفهم مىت وماذا وزيف جيب ان يفككر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 املالسظة واالدراك -2ج
 والتفسريالتحليل  -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج
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 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
 يف العكراق  تغذية احليوان  مشاريعالكرسالت العلمية ملتابعة  -5
 طكريقة التعلم الذايت -6

 طكرائق التقييم
 االختبارات النظكرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3
 االمتحانات اليومية -4

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخكرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 ثقة يف الكالم (التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح و  -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 .(حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملباد  ساًل ملشكلة معينة -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د
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 بنية املقكرر .11

 خمكرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوسدة / 

 أو املوضوع
 طكريقة التقييم طكريقة التعليم

 2 األول
ان يتعكرف الطالب على 

 مكونات الغذاء 
 تغذية سيوان 

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 الثاين
ان يتعكرف الطالب عن 

 تغذية سيوان مكونات الغذاء 
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان احملاضكرة و

ان يتعكرف الطالب على  2 الثالث
  مكونات الغذاء 

الشكرح وعكرض النموذج  تغذية سيوان
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 الكرابع
ان يتعكرف الطالب على 

  مكونات الغذاء 
 تغذية سيوان

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 اخلامس
ان يتعكرف الطالب على  

ز مكونات اجلها
 اهلضمي 

الشكرح وعكرض النموذج  تغذية سيوان
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 السادس
ان يتعكرف الطالب على 

مكونات اجلهاز 
  اهلضمي 

الشكرح وعكرض النموذج  تغذية سيوان
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 السابع
ان يتعكرف الطالب على 

 تغذية سيوان  اهلضم 
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 لثامنا
ان يتعكرف الطالب على 

 تغذية سيوان اهلضم 
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة

ان يتعكرف الطالب على  2 التاسع
 اهلضم 

الشكرح وعكرض النموذج  تغذية سيوان
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 العاشكر
ان يتعكرف الطالب على 

  االمتصاص 
 تغذية سيوان

الشكرح وعكرض النموذج 
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 احلادي عشكر
 ان يتعكرف الطالب على 

 تغذية سيوان   االمتصاص 
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 الثاين عشكر
ان يتعكرف الطالب على 

 تغذية سيوان االيض الغذائي 
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة
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 2 الثالث عشكر
ان يتعكرف الطالب على 

 تغذية سيوان االيض الغذائي 
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة

ان يتعكرف الطالب على  2 الكرابع عشكر
  االيض الغذائي 

الشكرح وعكرض النموذج  تغذية سيوان
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

ان يتعكرف الطالب على  2 اخلامس عشكر
 امكراض التعذية 

الشكرح وعكرض النموذج  تغذية سيوان
 و احملاضكرة

 اإلمتحان
 

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب املقكررة املطلوبة1
سعد عبد احلسني  و طالل بطكرس تأليف د.تغذية احليوان   -1

 جامعة بغداد –وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  1990
 

  )املصادر(ـ املكراجع الكرئيسية 2

               ـ الكتب واملكراجع اليت يوصى هبا  ا
 ( تقاريكر ,.... اجملالت العلمية , ال) 

 اجملالت العلمية االزادميية العكراقية


