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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

 اإلنتاج احليواينقسم  كرز / امل القسم العلمي .2

  إنتاج اجلاموس 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  األخكرىاملؤثكرات اخلارجية  .7

 2016 – 8 – 10 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األزادميي .9

 بالصيغة اليت ميكن فهمها يف العكراق والعامل اجلاموس وإنتاجهيف الطالب على تعكر  -1
 يف العكراق وسبل النهوض باإلنتاج م املعوقات يف أدارة اجلاموسفه -2
 وانتشارها وساجلامالت دراسة صفات سال -3
 احلمل والوالدة تعكرف على التناسل يف اجلاموسال -4
 فهم تقنيات تكربية ورعاية العجول حديثة الوالدة واليت يف مكرحلة النمو -5
 فهم فسلجة افكراز احلليب والعوامل املؤثكرة على انتاج احلليب -6
 .كرق الرتبية والتحسني وإنتاج اللحوم للجاموس وطوزيفية موازنة العليقة  التعكرف على تغذية اجلاموس -7
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 املطلوبة وطكرائق التعليم والتعلم والتقييم خمكرجات الربنامج  .10

  االهداف املعكرفية  -أ
      يف العامل إنتاج للجاموسان يتعكرف الطالب على مفهوم    -1أ
   سالالت اجلاموسان يصنف الطالب    -2أ
  إلنتاج يف اجلاموسيتعكرف الطالب على مكراحل اان    -3أ
  مشازل الرتبية واملعوقات اليت تقلل اإلنتاج وسبل النهوض هبان حيلل الطالب ا   -4أ
 تكاليف أنشاء املشكروع وما هي اإليكرادات املتحصلة لكرفع األرباحان يقيم الطالب    -5أ
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

   الناجتة والعجول تكربية ورعاية اجلاموسوتقانات تعكريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
  من حيث إنتاج احلليب او اللحم ورفع اإلنتاج كوين العليقة لسد احتياجات اجلاموستقدرة الطالب  – 2ب 
       من معكرفة مقومات بناء احلظائكر وسبل اإلدارة الصحيةالطلبة متكني   - 3ب 

 
 طكرائق التعليم والتعلم

 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 الطالبية اجملاميع  -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
  الكرحالت العلمية  -5
 طكريقة التعلم الذايت  -6
 

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

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

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

 طكرائق التعليم والتعلم
 لعصف الذهينا -1
النظمة  اهم التقانات احلديثةمثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -2

 . مما يكرفع األرباح واليت تنعكس إجيابياً للفكرد( مهارة ادارة وتنظيميكتسب حبيث  وإدارة حقول اجلاموس
وهي مصطلح يكرم  العلى مستويات التفكري  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

 

 ى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.املنقولة )املهارات األخكر التأهيلية املهارات العامة و  -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 .(ة معينةحتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكل -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
  إن امكنالكرحالت العلمية  -5
 طكريقة التعلم الذايت -6
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 طكرائق التقييم
 ارات النظكرية االختب -1
 االختبارات العملية  -2
 التقاريكر والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

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

 3 2 نتاج اجلاموسإ افرتاضي TS402 الكرابعة
     
     
     
     

 

 لتطور الشخصيالتخطيط ل .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
 االستقاللية بالعمل . -4
 . (ثري واقناع االخكرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاقالتفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأ -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

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14
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 رتوين للكلية واجلامعة املوقع االلك -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 / 
 لمستوىا

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري
 ةيالمعرفاألهداف 

 يةالمهاراتاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

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

 الرابعة
TS402 افرتاضي 

نتاج إ
 الجاموس

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

 

 وصف المقرر

 

 

 زلية ال راعة املؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / املكرز  القسم العلمي  .2

 افرتاضي TS402/   إنتاج اجلاموس اسم / رم  املقكرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي صل / السنةالف .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

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

 بالصيغة اليت ميكن فهمها يف العكراق والعامل اجلاموسيف الطالب على إنتاج تعكر  -1
 يف العكراق وسبل النهوض باإلنتاج فهم املعوقات يف أدارة وتكربية اجلاموس  -2
 وانتشارها جلاموسصفات سالالت أدراسة  -3
 احلمل والوالدةو  تعكرف على التناسل يف اجلاموسال -4
 فهم تقنيات تكربية ورعاية العجول حديثة الوالدة واليت يف مكرحلة النمو -5
 فهم فسلجة افكراز احلليب والعوامل املؤثكرة على انتاج احلليب -6
 .إنتاج اللحوم وطكرق الرتبية والتحسني يف اجلاموسو التعكرف على تغذية ابقار احلليب وزيفية موازنة العليقة  -7

ذا  يوفكر وصف املقكرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقكرر وخمكرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إ
 ؛املتاحة. والبد من الكربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم زان قد حقق االستفادة القصوى من فكرص 
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 وطكرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقكررخمكرج .10
 االهداف املعكرفية   -ب
      يف العامل إنتاج اجلاموسان يتعكرف الطالب على مفهوم    -1أ
   سالالت اجلاموسان يصنف الطالب    -2أ
  اجلاموس الب على مكراحل اإلنتاج يفيتعكرف الطان    -3أ
  مشازل الرتبية واملعوقات اليت تقلل اإلنتاج وسبل النهوض هبان حيلل الطالب ا   -4أ
 تكاليف أنشاء املشكروع وما هي اإليكرادات املتحصلة لكرفع األرباحان يقيم الطالب    -5أ
 األهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 

   املولودة منها والعجول اية اجلاموسوتقانات تكربية ورعتعكريف الطالب مبفهوم  – 1ب 
  ورفع اإلنتاج كوين العليقة لسد احتياجات اجلاموستقدرة الطالب  – 2ب 
       من معكرفة مقومات بناء احلظائكر وسبل اإلدارة الصحيةالطلبة متكني   - 3ب 

 
 طكرائق التعليم والتعلم

 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 دروس العملية يف احلقول ال راعية ال -4
  الكرحالت العلمية  -5

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

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

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

 طكرائق التعليم والتعلم
 الشكرح والتوضيح  -1
 طكريقة احملاضكرة  -2
 اميع الطالبية اجمل -3
 الدروس العملية يف احلقول ال راعية  -4
 يف العكراق تكربية اجلاموس علمية ملتابعة الكرحالت ال -5
 طكريقة التعلم الذايت -6

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

 تعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخكرى امل -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 .(نةحتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معي -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 الوحدة / 

 أو املوضوع
 طكريقة التقييم طكريقة التعليم

تاريخ الجاموس  2 األول
 وأعدادهُ وتصنيفه

 إنتاج اجلاموس
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان احملاضكرة و

 2 الثاين
سالالت الجاموس 
والفروق الوراثية 

 والعامة بينهما

الشكرح وعكرض النموذج  إنتاج اجلاموس
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 الثالث
 التناسل في الجاموس 

 إنتاج اجلاموس
الشكرح وعكرض النموذج 

 و احملاضكرة
 اإلمتحان

 2 الكرابع
التلقيح والحمل 

 إنتاج اجلاموس والوالدة في الجاموس
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 اخلامس
تربية ورعاية عجول 

 إنتاج اجلاموس الجاموس  
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 السادس
 التغذية في الجاموس 

الشكرح وعكرض النموذج  إنتاج اجلاموس
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 السابع
ة االختالفات الموجود
في كرش الجاموس 

 عن األبقار

 إنتاج اجلاموس
الشكرح وعكرض النموذج 

 و احملاضكرة
 اإلمتحان

 2 الثامن
 االمتحان األول  

 إنتاج اجلاموس
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 التاسع
أنتاج حليب الجاموس 

والعوامل المؤثرة 
 عليه

الشكرح وعكرض النموذج  إنتاج اجلاموس
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 العاشكر
مكونات حليب 

الجاموس والعوامل 
 المؤثرة عليه

 إنتاج اجلاموس
الشكرح وعكرض النموذج 

 و احملاضكرة
 اإلمتحان

 2 احلادي عشكر
انتاج اللحوم في 

الجاموس وصفات 
 الذبيحة

 إنتاج اجلاموس
الشكرح وعكرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 الثاين عشكر
أنظمة تسمين عجول 

الشكرح وعكرض النموذج  إنتاج اجلاموس سالجامو
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 2 الثالث عشكر
الرعاية الصحية وأهم 
األمراض الشائعة في 

 الجاموس

الشكرح وعكرض النموذج  إنتاج اجلاموس
 و احملاضكرة

 اإلمتحان
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 خطة تطويكر املقكرر الدراسي -13
تقدمة لتطويكر وخاصة يف الدول امل اىل خارج العكراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -1

 املهارات زاًل حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي . 
 التعاون بني اجلامعات العكراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية . -2
 يف اجملاالت ال راعية . تطويكر فككرة االستاذ ال ائكر لكرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخكر ماتوصل اليه العلم -3
 التعاون بني اجلامعات العكراقية واجلامعات األخكرى من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -4
 

 2 الكرابع عشكر
تربية الجاموس في 

العراق وسبل 
 النهوض بها 

 إنتاج اجلاموس
 الشكرح وعكرض النموذج

 اإلمتحان و احملاضكرة

 2 اخلامس عشكر
 االمتحان الثاني

الشكرح وعكرض النموذج  إنتاج اجلاموس
 و احملاضكرة

 اإلمتحان

 البنية التحتية -12
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