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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  ز/ املرك القسم العلمي .2

  صحة منتجات حيوانية او املهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية املعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ة األخرىاملؤثرات اخلارجي .7

 2016 – 8 – 10 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

  ان يتعرف الطالب على اهم املواد الغذائية الصاحلة لالستهالك البشري  -1
 احملافظة على صحة هذه املنتجات وايصاهلا اىل املستهلك باحسن صورةكيفية يشتمل على   -2
كيفية انتاج احلليب ومنتجات االلبان وكيفية احملافظة عليها من التلوث باالحياء اجملهرية املرضية التعرف على   -3

 اليت تسبب االمراض للمستهلك
  كيفية تسويق البيض وتدرجيه حسب الوزن واحلجم والنظافة تعلم   -4
وم خالية من التلوث كيفية انتاج حلوم الدواجن وشروط النظافة والصحة باجملزرة النتاج حلالتعرف على   -5

 املايكرويب
انتاج حلوم االبقار واالغنام واالمساك وكيفية ايصاهلا اىل املستهلك وتسويقها بصورة نظيفة التعرف على كيفية  -6

 وامينة وخاية من التلوث واالمراض 
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 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .10

  االهداف املعرفية  -أ
      صحة املنتجات احليوانيةيتعرف الطالب على مفهوم ان    -1أ
   يتعرف الطالب على كيفية التفريق بني منتجات االلبان السليمة والغري صاحلة لالستهالك ان    -2أ
من غريها من حلوم الدجاج الطازجة واجملمدة واملذبوحة بطريقة سليمة ونظيفة ان يفصل الطالب بني    -3أ

 الذبائح امللوثة
  تدريج بيض املائدة الصاحل لالستهالك وكيفية تسويقهيتعلم الطالب كيفية ان    -4أ
 الشروط الصحية النتاج حلوم االغنام واالبقار وطرق الذبح واحملافظة عليها من التلوثيتعلم الطالب ان    -5أ
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

  تجات احليوانيةصحة املنتعريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
 املنتجات الصحية من غريها قدرة الطالب على تقييم  – 2ب 
       تدريج البيض حسب الوزن واحلجم واللون وتسويقه باالسواق اىل املستهلكنيتعريف الطلبة بكيفية   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 لعملية يف احلقالدروس ال -4
 يف العراق  الدواجنالرحالت العلمية ملتابعة مشاريع  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو -1ج

 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
 املالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج 

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -1
الطرق احلديثة يف ادارة اهم مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -2

 .(يكتسب مهارة ادارة وتنظيم حياته الشخصية حبيث مشاريع الدواجن 
لتفكري وهي مصطلح يرمز العلى مستويات ا Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

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

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 

 الشخصي(. املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالتأهيلية املهارات العامة و  -د 
 

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

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
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 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  اخر التقنيات املستخدمة للريالرحالت العلمية ملتابعة  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 الختبارات النظرية ا -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 3 2 صحة منتجات حيوانية  الثانية
     
     
     
     

 

 ور الشخصيالتخطيط للتط .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 وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 . ( واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري -5
 . (املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى -6

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

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 وين للكلية واجلامعة املوقع االلكرت  -1
 دليل اجلامعة  -2
 املكتبة املركزية  -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 

 اسم المقرر رمز المقرر ستوىالسنة / الم
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 الثانية 
 

صحة منتجات 
 حيوانية

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / املركز القسم العلمي  .2

   صحة منتجات حيوانية اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

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

 ان يتعرف الطالب على اهم املواد الغذائية الصاحلة لالستهالك البشري   -1
 كيفية احملافظة على صحة هذه املنتجات وايصاهلا اىل املستهلك باحسن صورةيشتمل على   -2
كيفية انتاج احلليب ومنتجات االلبان وكيفية احملافظة عليها من التلوث باالحياء اجملهرية املرضية   التعرف على -3

 اليت تسبب االمراض للمستهلك
 تعلم كيفية تسويق البيض وتدرجيه حسب الوزن واحلجم والنظافة   -4
 نتاج حلوم خالية من التلوث املايكرويبالتعرف على كيفية انتاج حلوم الدواجن وشروط النظافة والصحة باجملزرة ال -5
التعرف على كيفية انتاج حلوم االبقار واالغنام واالمساك وكيفية ايصاهلا اىل املستهلك وتسويقها بصورة نظيفة  -6

 وامينة وخاية من التلوث واالمراض 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص كان قد 



 

  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .10
  األهداف املعرفية  -أ

      صحة املنتجات احليوانيةيتعرف الطالب على مفهوم  ان   -1أ
  يتعرف الطالب على كيفية التفريق بني منتجات االلبان السليمة والغري صاحلة لالستهالك  ان    -2أ
حلوم الدجاج الطازجة واجملمدة واملذبوحة بطريقة سليمة ونظيفة من غريها من ان يفصل الطالب بني    -3أ

 الذبائح امللوثة
  يتعلم الطالب كيفية تدريج بيض املائدة الصاحل لالستهالك وكيفية تسويقهان    -4أ
 يتعلم الطالب الشروط الصحية النتاج حلوم االغنام واالبقار وطرق الذبح واحملافظة عليها من التلوثان    -5أ
  اخلاصة باملقرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 

  نتجات احليوانيةصحة املتعريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
 املنتجات الصحية من غريها قدرة الطالب على تقييم  – 2ب 
       تعريف الطلبة بكيفية تدريج البيض حسب الوزن واحلجم واللون وتسويقه باالسواق اىل املستهلكني  - 3ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 لعملية يف احلقول الزراعية الدروس ا -4
 الرحالت العلمية ملتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  قد الطالب مبا هو ملموس                 مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعت -1ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 املالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
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 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 والتوضيح الشرح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الرحالت العلمية ملتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 يلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.املهارات العامة والتأه -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 .(يس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينةحتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأس -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د
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 بنية املقرر .11

 خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول

ان يتعرف الطالب على  
ع منتجات كيفية تصني

االلبان وفق الطرق 
  الصحية السليمة

صحة منتجات 
  حيوانية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثاين
ان يتعرف الطالب 

انتاج احلليب مراحل 
 الصحي يف املزارع

صحة منتجات 
 حيوانية 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثالث

ان يتعرف الطالب كيفية 
قل وتسويق احلليب ن

واجراء الفحوصات 
  االولية واالستالم له

صحة منتجات 
الشرح وعرض النموذج  حيوانية 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 الرابع
ان يتعرف الطالب على  

بيض املائدة كيفية تعيئة 
 وتدرجيه

صحة منتجات 
 حيوانية 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 اخلامس

طالب على   ان يتعرف ال
كيقية تسويق البيض 

وامهيته يف دخوله خمتلف 
  الصناعات الغذائية

صحة منتجات 
الشرح وعرض النموذج  حيوانية 

 اإلمتحان و احملاضرة

 2 السادس

ان يتعرف الطالب على  
جزر حلوم كيفية 

الدواجن وشروط نظافة 
  اجملزرة

صحة منتجات 
الشرح وعرض النموذج  حيوانية 

 و احملاضرة
 متحاناإل

 2 السابع

ان يتعرف الطالب على  
تعبئة حلوم كيفية 

الدواجن بطريقة صحية 
  وامنة وخالية من التلوث 

صحة منتجات 
الشرح وعرض النموذج  حيوانية 

 و احملاضرة
 اإلمتحان
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 2 الثامن

ان يتعرف الطالب على  
كيفية نقل االغنام 

واملاعز من احلقول اىل 
  اجملازر لغرض جزرها 

ات صحة منتج
الشرح وعرض النموذج  حيوانية 

 اإلمتحان و احملاضرة

 2 التاسع

ان يتعرف الطالب على  
كيفية احلصول على حلم 

صحي وخايل من 
  التلوث

صحة منتجات 
الشرح وعرض النموذج  حيوانية 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 العاشر

ان يتعرف الطالب على  
اجراء كيفية 

الفحوصات البيطرية 
ض على اللحوم لغر 

التأكد من سالمتها من 
قبل الطبيب البيطري 

   املختص باحلقول واجملازر 

صحة منتجات 
 حيوانية 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 احلادي عشر
 ان يتعرف الطالب على 
كيفية معاملة احليوان 
    قبل الذبح يف احلقل

صحة منتجات 
 حيوانية 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثاين عشر

ان يتعرف الطالب على  
معاملة احليوان كيفية 

داخل اجملزرة لغرض 
احلصول منه على حلم 
نظيف وصحي وخايل 

  من التلوث 

صحة منتجات 
 حيوانية 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثالث عشر
ان يتعرف الطالب على  
كيفية تسويق حلوم 
  االبقار واالغنام 

صحة منتجات 
 حيوانية 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الرابع عشر
ان يتعرف الطالب على 
حلوم االمساك وفوائدها 

  الصحية

صحة منتجات 
 حيوانية 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان
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 2 اخلامس عشر

ان يتعرف الطالب على  
كيفية التعامل مع حلوم 

االمساك وخزهنا 
تسويقها للمستهلك و 

 بطيقة امنة وصحية

صحة منتجات 
 حيوانية 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب املقررة املطلوبة1

 حممد الدرديريد. صحة احلليب ومنتجات االلبان  -1
 القاهرةجامعة  -كلية الزراعة   1999,

   2001, مدمازن حمتأليف د. مايكروبيولوجيا البيض  -2
  كلية الزراعة / جامعة بغداد

 امحدعبد اجلوادتأليف د.صحة اللحوم واالمساك  -3
 االسكندرية جامعة  –كلية الزراعة   2011,

 شبكة املعلومات الدولية االنرتنت -4

 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(2

 حممد الدرديريد. صحة احلليب ومنتجات االلبان  -1
 قاهرةالجامعة  -كلية الزراعة   1999,

   2001, مازن حممدتأليف د. مايكروبيولوجيا البيض  -2
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 خطة تطوير املقرر الدراسي -13
وخاصة يف الدول املتقدمة  العراقاىل خارج ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -1

 لتطوير املهارات كالً حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي 
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية . -2
واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت  تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات -3

 الزراعية .
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات االهلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4
 


