
 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 وفة جامعة الك المؤسسة التعليمية .1

 علوم االغذية  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 االعتماد المؤسسي الوطني واالعتماد البرامجي 

 ماجستير والوس يرالبكالو اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  خرى ا/قرراتم/سنوي 
 مقررات

 المعتمد   العتمادبرنامج ا .6
االعتماد المؤسسي الوطني واالعتماد البرامجي من مجلس تحسين جودة 

 التعليم جودة التعليم الزراعي

 يارات الميدانيةات السنوية والزالتطبيق المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221   6    9 صف تاريخ إعداد الو .8

 كاديميأهداف البرنامج األ .9

  - . وعمليا نظريا علوم االغذية بأساسيات ملمين متخصصين اعداد

 علوم االغذيةب المتعلقة العلمية البحوث اجراء

 العلمية والمشورة االستشارة تقديم خالل من الخاص والقطاع الدولة مؤسسات مع التعاون

 

 

 

 

 
 

 تقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم وال جلبرناممخرجات ا  .12
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  .االهداف المعرفية  ا-أ

 . تمكين الطلبة من التعرف على المفاهيم االساسية لعلوم االغذية  .1

 تصنيع الغذائي تمكين الطلبة التعرف على أهم المواضيع المتعلقة بال .2

تعريف  بالفوائد المهمة   تعريف الطالب باهمية الغذاء  الصحي وتاثيره على صحة االنسان  وال .3

 ءالصناف الغذا

 ان يفهم الطالب آليات عملية التصنيع الغذائيوالعوامل  المؤثرة فيها  .4

 

 :بالبرنامج  االهداف المهاراتية الخاصة-ب 

  

 تقارير و المقارنة والمناقشة تطوير مهارات االلقاء و اعداد ال .1

  جتطوير مهارات تحليل والربط واالستنتا  .2

 احةاستخدام االجهزة والتقنيات المتمهارات تطوير   .3

        

 

 طرائق التعليم والتعلم      

- : تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلقة بالمعرفة والنظم الموضحة في  .1

 توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادر االكاديمي من خالل السبورة والسبورة الذكية و  .2

 الكمبيوتر

 الدراسية  ية للمفرداتاجبات البيتبالمعرفة بواسطة الو الطلبةتزويد  .3

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  .4

 تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  .5

 .الدراسية

 

 

 

 

 ييم طرائق التق     

 

- لخيارات للمواد الدراسية ختبارات يومية باسئلة متعددة اا .1

- درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  .2

 ت للواجبات البيتية المكلفة بهاوضع درجا .3

 

 

 :الهداف الوجدانية والقيمية ا-ج

          

 . مهاراتأن يشعر الطالب بالفخر بما تعلمه من معلومات و  .1

 . مع االخرين  ى التواصل والتفاعل االيجابيالطالب عل تحسين قدرة .2

 . تنمية روح المبادرة و االبتكار والمساهمة في االعمال التطوعية  .3

 .تطوير اهتمامات الطالب البيئية والغذائية السيما االهتمامباالبتطار في مجال تصنيع االغذية .4
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 طرائق التعليم والتعلم     

- : نظمة الموضحة فيبالمعرفة واأل يات والموضوعات المتعلقةتزويد الطالب باألساس. 1

إيضاح وشرح المواد الدراسية من قبل أعضاء هيئة التدريس من خالل السبورة والسبورة الذكية و . 2

 الحاسوب

 د الطالب بالمعرفة من خالل الواجبات المنزلية للمفردات األكاديميةتزوي. 4

 .قة بالمفردات األكاديميةالمتعلللحصول على المعرفة األكاديمية  مطالبة الطالب بزيارة المكتبة. 5

 .الدراسية تحسين مهارات الطالب من خالل زيارة مواقع الويب الكتساب معرفة إضافية بالمواد . 6 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 المحاضرة

 العروض التوضيحية -

 المناقشة -

 التعليم الذاتي -

 

 
 

 

 .(الشخصيبقابلية التوظيف والتطور  المتعلقةاألخرى  المهارات) قولةالمنالتأهيلية و المهارات العامة-د 

 

 والتفكيرلقدرة على التعلم الذاتي ا .1

 القدرة على العمل المشترك او الجماعي .2

  القدرة على التخطيط .3

 والتعلم  مالتعليطرائق          

 

 محاضرات

2 .PowerPoint 

 مناقشة. 3

 التعليم الذاتي. 4

 

 

 

 طرائق التقييم          
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- مية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية ات يوختبارا .1

- درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  .2

 ت للواجبات البيتية المكلفة بهاوضع درجا .3

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 دةالمعتم الساعات اسم المقرر أو المساق

 يعمل نظري   

 3 2 صناعات غذائية Food 101 االولى

 3 2 ياء المجهريةحاال Biol202 الثانية

 3 2 ء االغذية حياا Microbio 301 الثالثة

 3 2 ةتطبيقات قي التغذي  Applic 402 رابعةال

 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 معات العالمية عن طريق االنترنيت متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجا .1

 في المؤتمرات العلمية داخل وخار القطر  اركةالمش .2

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخار القطر  .3

 انية في المشاريع الصناعيةالزيارات الميد .4

 

 
 

 (المعهدتحاق بالكلية أو األنظمة المتعلقة باالل عوض)معيار القبول  .13
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 ةث يتطابق مع اخر متطلبات القبول يف اجلامعات العراقيالعايل والبحث العلمي حبيزارة التعليم حسب متطلبات و 
 
 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة 
 متطلبات جامعية 

 توجهات علمية حملية
 متطلبات علمية عاملية
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 مخطط مهارات المنهج

 فردية من البرنامج الخاضعة للتقييمبلة لمخرجات التعلم الي المربعات المقايرجى وضع اشارة ف

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ السنة 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 ميةوالقي

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

بقابلية المهارات األخرى المتعلقة )

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

 Biol202 الثانية
 

ياء حاال

 المجهرية

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

 Microbio الثالثة

301 

 * * * * * * * * * * * * * * * * سيااس ء االغذيةحياا
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .1

 علوم االغذية  المركز/  علميالقسم ال .2

 االحياء المجهريةمبادئ   رمز المقرر/ اسم  .3

 الصباحي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 ساعة  33 (الكلي)راسية عدد الساعات الد .6

 2321/ 9/6 هذا الوصف تاريخ إعداد  .7

 أهداف المقرر .8

 .يبحث علم االحياء اجملهرية التعرف على اقسامها وخصائصها وتطبيقاهتا املختلفة
 .سام اوا نواع االحياء اجملهرية املختلفةالتعرف على االجزاء اخلارجية والداخلية الق 
 .التعرف على طرق تكاثرها وتغذيتها وايضها وفسلجتها 
 .االمراض املختلفةاالتعرف على عالقتها ب 
 لى طرق السيطرة وابادة االحياء اجملهريةالتعرف ع 

 م المتوقعة من الطالب تحقيقهاات التعليوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرج

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

 .البرنامج

 تعليم والتعلم والتقييموطرائق ال المقررمخرجات  .9
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 االهداف المعرفية -أ
 .الطالب على مفهوم علم االحياء امجهري ان يتعرف  .1

 .يتعلم الطالب تقسيم وتصنيف االحياء المجهرية .2

 تكاثرهايتعرف الطالب على تركيبها وطرق  .3

 يتعرف الطالب على طرق تنميتها وتغذيتها وفسلجتها .4

 .التعرف على طرق السيطرة عليها وابادتها  .5

 -التعرف على المجاالت التطبيقية لالحياء المجهرية .6

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب  .1

 عملي بشكل الميكروبايولوجية اساسيات الطالب تعليم .2

 رية في الوقاية من الفساد والتلوث واالمراض المختلفةاهمية دراسة االحياء المجه .3

 تعليم الطالب على تطبيقات االحياء المجهرية في المجاالت الغذائية والصحية .4

 علم لتطرائق التعليم وا     

الموضوعي والتحليل ككيرالتف بطرائق القيام كيفية الطلبة تعليم  

االضافية عوالمواض الدراسي المقرر باساسيات الطلبة تزويد   

فكرية اسئلة طرح  

العملية الدروس في مجاميع على الطلبة تقسيم   

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات

 التقارير

البيتي الواجب  

 

 

 
 الوجدانية والقيمية االهداف -ج

مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس متى  .1

 ماذا وكيف يجب ان يفكرو

 .ين القدرة على التفكير بشكل معقول ويعمل على تحس .2

 .المالحظة واالدراك .3

 .التحليل والتفسير .4

  االعداد والتقويم .5

 والتعلم رائق التعليم ط    

 

- طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية 

- لشرح والتوضيح ا

 ية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضاف
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- تتطلب التفكير  تخص علوم االغذية تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع 

 والتحليل

- محاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا لبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل الالطلب من الط

 لمواضيع محددة

 .ية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببيةاعطاء الطلبة واجبات بيت

 الزيارات الميدانية 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 التقارير

 الواجب البيتي

 

 
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة ة التأهيليالمهارات  العامة و -د 

 

 .رض واجهزة الحاسوب لزياد االستيعاب للطلبة استخدام الوسائل التوضيحية مثل شاشات الع .1

  -ير بالكتابةزرع الثقة عند الطلبة في التعبير عن انفسهم بوضوح وثقة في الكالم وعند التعب .2
حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو مهارة التفكير  .3

 ملموس متى وماذا وكيف يجب ان يفكر

 .سين القدرة على التفكير بشكل معقول ويعمل على تح .4

 .المالحظة واالدراك  .5

 .التفسيرالتحليل و  .6

   .االعداد والتقويم .7
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
الزراعة كلية, الغذائية الصتاعات قسم.  اجملهرية حياءاال مبادئ كتاب . 

 بدوي سليمان أمني الدكتور و العاين عزيز فائز الدكتور تأليف املوصل جامعة

 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2

بغداد جامعة.راعة الز كلية, الغذائية الصتاعات قسم. البكترييا يف االيض  
. 1981.  اخلفاجي زهرة الدكتورة تأليف  

مها الدكتورة تأليف.  املوصل جامعة. اجملهرية االحياء فسلجة مبادئ  
 السعد رؤوف .

 بنية المقرر .13

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 لوبةالمط
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

 االول
 + نظري2

 عملي3
مقدمة الطالب بتعريف 

 جهرية عن االحياء الم
 ئ احياء مجهريةمباد

القاء 

 المحاصرة 

 مناقشة

وواجبات 

    بيتية

 الثاني
 + نظري2

 عملي3

تعريف الطالب 

اشكالها ,بالبكتريا 

 كيبهاروت
 ريةئ احياء مجهمباد

القاء 

رة ضالمحا

هدة ومشا

 يرفيديو قص

 مناقشة   

وواجبات 

    بيتية

 الثالث
 + نظري2

 عملي3

الطالب  فتعري

كالها اش,بالفطريات

اصنافها وطرق 

 هامعيشت

 رةضالمحا ئ احياء مجهريةمباد
 مناقشة

وواجبات 

    بيتية

 الرابع
 + نظري2

 عملي3

الطالب  فتعري

اشكالها ,خمائربال

اصنافها وطرق 

 هامعيشت

 رةضالمحا ئ احياء مجهريةمباد
 مناقشة

وواجبات 

    بيتية

 الخامس
 + نظري2

 عملي3

الطالب  فتعري

ها اشكال,فايروساتبال

اصنافها وطرق 

يتها وامراضهامعيشت

 يوانلالنسان والح

 رةضالمحا ئ احياء مجهريةمباد
 مناقشة

وواجبات 

    بيتية

 السادس
 + نظري2

 عملي3

  الطالب فتعري
 ض في االحياءااليب

 المجهرية
 رةضالمحا ئ احياء مجهريةمباد

 مناقشة

وواجبات 

    بيتية

 السابع 
 + نظري2

 عملي3

  الطالب فتعري

وابادة السيطرة طرقب  

 المجهرية االحياء
 رةضالمحا ئ احياء مجهريةمباد

 مناقشة

وواجبات 

    بيتية
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يوصى بها  الكتب والمراجع التي ( أ

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

المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  ( ب

,..... 
 االنرتنيت

 

 المقرر الدراسي خطة تطوير .12

 

 


