
 



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

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة الكوفة

 المركز /  علميالقسم ال .2
 قسم االنتاج الحيواني

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم االنتاج الحيواني

 اسم الشهادة النهائية  .4
 االنتاج الحيواني  –في العلوم الزراعية بكالوريوس 

  : النظام الدراسي .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي

 االعتماد  المؤسسي الوطني لمؤسسات التعليم العالي في العراق    المعتمد   برنامج االعتماد .6

 االعتماد البرامجي من مجلس تحسين جودة التعليم الزراعي 

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 تدريب صيفي  –زيارات ميدانية 

 تاريخ إعداد الوصف  .8
6-6-2221 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

الطيور الداجنة ، الحيوانات المجترة ) تخريج كوادر وطنية زراعية في مجاالت االنتاج الحيواني  -أ 

لديها المعرفة العلمية والمهارات الذهنية والفنية والمهنية المختلفة بما يؤهلها للعمل ( ، واالسماك 

النتاج الحيواني وتلبية رغبات المستهلك المحلي في القطاعات الزراعية للوصول لالنتاج االمثل ل

 .من بيض ولحوم الدواجن و اللحوم الحمراء والحليب باالضافة الى لحوم االسماك 
اعداد كوادر زراعية لها الخبرة والدراية في كيفية استخدام وتطويع المستجدات في تكنولوجيا  -ب 

في مجال االنتاج الحيواني هذا باالضافة  االنتاج الحيواني للتغلب على المشاكل ودعم االستثمار

 .الى التوعية باهمية وسالمة منتجات االنتاج الحيواني 
التي ( الطيور الداجنة والمجترات ) القيام بنشر بحوث علمية تطبيقية في مجاالت االنتاج الحيواني  -ج 

وايجاد الحلول تسهم في التقدم العلمي وحل المشكالت التي يواجهها مربي الحيوانات المزرعية 

 .المناسبة لها التي تعترض تحسين االنتاج ونوعيته ، ودعم خطط التنمية 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 يم الطلبة االسس النظرية لميكانيكية عمل اجهزة جسم الحيوان المختلفة بما يضمن اعطاؤهمتعلي  -1أ

 الفرصة للتعامل البايولوجي السليم مع حيوانات المزرعة 

ع االنتاج الحيواني والداجني المختلفة والبدائل في االدارة المتبعة في مشاري تعليم الطلبة اساليب -2أ

 .اساليب االدارة وبما يضمن التواصل مع التطور العالمي في التقنيات وحاجة سوق العمل 

ر الصحيحة ومعرفة الحاجة الفعلية من العناصر الغذائية والمستلزمات االدارية نعليم الطلبة المعايي -3أ

 االخرى بما يضمن سالمة عمل اجهزة الجسم المختلفة بما يلبي الحصول على افضل انتاج وباقل كلفة 
تعليم الطلبة الجوانب االخالقية في التعامل مع الحيوانات والمنتجات الزراعية بما يؤمن سالمة  -4أ

 . التعامل االخالقي مع الحيوانات وسالمة المنتجات من الناحية الصحية للمستهلك
تعليم الطلبة وارشادهم الى الجوانب التربوية والسلوكية بما يوجه مخرجات المؤسسة التربوية في  -5أ

 .اعه بناء جيل من الخريجين يحمل مبادئ القيم النبيلة التي تنبد اساليب الفساد المجتمعي بكافة انو
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

توفير فرصة االداء العملي الكساب المهارة العملية والخبرة في التعامل الحقلي في مشاريع  – 1ب 

 .االنتاج الحيواني 

تدريب الطلبة على استخدام االجهزة المختبرية المختلفة بما يضمن توفر المهارة في استخدام  – 2ب 

 العلمية في ادارة مشاريع االنتاج الحيواني  التقنيات

الحرص على تدريب الطلبة عاى اساليب التواصل الى المعلومات الجديدة في مجال   - 3ب 

االختصاص لتطوير المعلومات والمهارات واسلوب ايصال المعلومات الى الفريق المشارك في 

 .حاضراتالمشروع االنتاجي من خالل التدريب على صياغة والقاء الم

تدريب الطلبة على انجاز مرحلة البحث العلمي من خالل تطبيق فقرات الطريقة العلمية في البحث  -4ب

       . وتهيئة الطالب للعمل في مراكز البحوث والتطوير او اكمال دراسته العليا مستقبال
 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرة باستخدام السبورة وجهاز عرض البيانات استخدام طريقة ايصال المعلومات عن طريق ال -1

 .لعمليات الحقلية او المختبرية لوالمحاضرة التفاعيلية وعرض الفديو التعليمي الذي يوفر فرصة المشاهدة 

اشتراك الطلبة في الحصول على المعلومات من خالل مطالبتهم بتقديم التقارير العلمية حول فقرات  -2

للطالب وتدريبه على وسائل الوصول الى المعلومات من توسيع القدرة المعرفية محددة من المنهج ويما يض

 الدامة حداثة معلوماته مستقبالا 

 تدريب الطلبة على اسلوب المناقشة المنطقية للوصول الى نتائج وكذلك اسلوب االستنتاج -3

ي المختبر او الحقل تدريب الطالب على االلتزام التربوي في السلوك داخل قاعة المحاضرة او ف -4 

 .الحيواني ، يما يضمن سيادة التصرفات السليمة في المؤسسة التعليمية وما بعد التخرج 

 .ر الفرصة للطلبة لتطبيق المعارف ميدانيا يالتعلم من خالل الممارسات الحقلية التطبيقة وتوف -5
 طرائق التقييم      

 االمتحانات الشهرية  -1

 ( الكوزات ) ة االمتحانات اليومي -2

 المتحانات العملية ،  -3

 متحان النهائي بشقيه النظري والعملي اال -4

من خالل عدم غياب الطالب عن الحضور والمشاركة في المحاضرة .التقييم من خالل التدريب الصيفي  -5

 والمناقشات التي تجرى فيها 
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 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

اديمي القيم التربوية في التعامل مع الطلبة لزرع الرغبة والتفاعل لدة الطلبة لطلب يتبنى البرنامج االك  -1ج

 .العلم والسعي الى نشر المنفعة العلمية الى المجتمع من خالل اتقان العمل واالخالص في انجازه 

ى الشباب اثارة الطموح لدى الطلبة في االنجاز والتفوق وتنمية الثقة بالنفس واالمكانية الكامنة لد-2ج

 .وحاجة المجتمع الى هذه الطاقات البشرية في البناء 

التركيز على اهمية المنافسة العادلة في التطور واالزدهار للمشاريع وان ساحة النجاح مفتوحة  -3ج

 للمثابرين والصادقين في العمل وكسب االسواق لمنتجاتهم باعتماد الجودة 

وعدم االتكال على مجهود االخرين لتفادي نشوء طبقة من تمع نشر اهمية مساهمة الفرد ضمن المج -4ج   

 .العاطلين ضمن الجماعة تتخفى تحت انجازات المثابرين والمبدعين من الجماعة 

نشر ثقافة تطهير المجتمع من خالل نبذ المجتمع للفاسدين والسلوك المنحرف والغش في التعامل وعدم  5-ج

صالحهم لتجنب انعكاس الفعل المشين للقلة على سمعة وكرامة التسترعليهم من خالل تقديم النصح ال

 .المجتمع الصالح 
 طرائق التعليم والتعلم     

 اجراء الندوات التربوية واالرشادية  -1

 .تكريم الطلبة المتميزين لتركيز الضوء على النماذج الصالحة في السلوك  -2

 الشارة الى الفعل غير الجيد في الوسط االكاديمي تشجيع روح المبادرة للطلبة بتقديم االفكار وا -3

 تفعيل عمل اللجان التربوية في المراحل الدراسية للبرنامج االكاديمي -4
 طرائق التقييم    

 اجراء استبيانات للطلبة للوقوف على االراء في مجتمع الطلبة  -1

 تقارير اللجان التربوية في مراحل البرنامج االكاديمي -2

 يم تكرار ظهور الحاالت السلوكية الجيدة في مجتمع الطلبة وتكرار حدوث الحاالت الغير مقبولة تقي -3
 

 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 علوماته تدريب الطلبة على امكانية الوصول الى مصادر المعرفة الدمة وتطوير م -1د

 تدريب الطلبة على اسلوب ايصال المعلومات الى االخرين من خالل صياغة والقاء المحاضرة  -2د

 .المعارة في استغالل المارلكم من الخبرة العملية في االضافة المعرفية في مشاريع االنتاج  -3د

 .معلومات اليجاد البدائلالمرونة في التعامل مع الحاالت الطارئة في العمل من خالل تطويع ال  -4د   

 .المهارة في صياغة فرضيات البحث العلمي لتوجيه البحث العلمي في خدمة المشاريع االنتاجية   -5د   
 

 طرائق التعليم والتعلم          

 .يطالب الطالب بتقديم حلقة دراسية في مجال اختصاصه  -1

 .الحتكاك في المشاريع االنتاجية  الزيارات الميدانية واستثمار فترة التدريب الصيفي -2

 مشاركة الطلبة في الحلقات النقاشية  عن المشاكل والعوائق في المشاريع االنتاجية  -3
 طرائق التقييم          
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 .مناقشة الطالب  في الحلقة النقاشية في موضوع محدد امام لجنة مختصة -1

 اء التدريب الصيفي للطلبة اعتماد تقييم الخبراء في المشاريع االنتاجية اثن-2

 مناقشة مشروع تخرج الطلبة من قبل لجنة مختصة -3
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

المرحلة االولى 

 االولالفصل / 

CHEM101 3 2 كيمياء تحليلية 

SOSC102 3 2 مباديء علم التربة 

PLPT101  3 2 نباتمبادئ وقاية 

ANRE101 3 2 مبادئ انتاج حيواني 

SOSC101 3 1 مساحة مستوية 

CTSC101  3 - (1)تطبيقات في الحاسوب 

ENGL101  1 (1)لغة انكليزية تخصصية - 

HUMR101 1 حقوق انسان والحريات العامة - 

 لمرحلة االولىا

 الثانيالفصل / 

CHEM201 3 2 كيمياء عضوية 

FDCR101 3 2 مبادئ محاصيل حقلية 

STAT101 3 2 مبادئ احصاء 

ANRE102 3 2 مبادئ طيور داجنة 

MATM101 3 رياضيات - 

ZOO101 3 2 حيوان عام 

ENGL102  1 (2)لغة انكليزية تخصصية - 

ARBL101 2 لغة عربية - 

 ثانيةلمرحلة الا

 ولالفصل اال /

CHEM201 3 2 كيمياء حيوية 

BOT201 3 2 صحة منتجات حيوانية 

ANRE202 3 2 مبادئ اسماك 

HORT201 3 2 مبادئ علم البستنة 

AGEX201 2 مبادئ ارشاد زراعي - 

BIOL201 3 2 مبادئ احياء مجهرية 

ANRE20 3 2 مكننة انتاج حيواني 

ENGL102 1 لغة انكليزية تخصصية - 

CTSC101 3 - تطبيقات في الحاسوب 

 ثانيةلمرحلة الا

 لثانيالفصل ا/ 

ZOO202 3 2 وراثة حيوان 

ANRE203 3 2 تربية وانتاج اسماك 
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FDSC201 3 2 مبادئ علم االلبان 

AGEC101 2 مبادئ اقتصاد زراعي - 

 3 2 محاصيل علف ومراعي 

HUMR201 1 حرية وديمقراطية - 

CTSC 201 3 - (2)طبيقات في الحاسوب ت 

/ ثالثةلمرحلة الا

 االولالفصل 

ZOO203 3 2 فسلجة حيوان 

ANRE309 3 2 تفقيس وادارة مفاقس 

ANRE306 3 2 تغذية حيوان 

ANRE310 3 اقتصاديات انتاج حيواني - 

ZOO302 2 بيئة و سلوك حيواني - 

STAT301 3 2 تصميم وتحليل تجارب 

PLPT 204 3 2 طبية وبيطرية حشرات 

ENGL102 1 لغة انكليزية تخصصية - 

/ ثالثةلمرحلة الا

 لثانيالفصل ا

ANRE304 3 2 فسلجة طيور داجنة 

ANRE305 3 2 تكنلوجيا منتجات طيورداجنة 

ANRE303 3 2 اعالف وعالئق 

ANRE307 3 2 امراض حيوان 

ANRE308 3 2 تربية وتحسين حيوان 

ANRE309 3 2 اسلفسلجة تن 

CTSC301 3 - ((3تطبيقات في الحاسوب 

/ الرابعةالمرحلة 
 الفصل االول

ANRE401 3 2 تغذية طيور داجنة 

ANRE402 3 2 تربية وتحسين طيور داجنة 

ANRE403 3 2 انتاج اغنام وماعز 

ANRE404 3 2 انتاج لحوم 

ANRE405 3 2 ادارة و انتاج طيور داجنة 

ANRE413 3 2 عيادارة مرا 

ANRE406 1 حلقات دراسية - 

/ الرابعةالمرحلة 
 ثانيالفصل ال

ANRE407 3 2 امراض دواجن 

BIOL401 2 بايولوجي جزيئي - 

ANRE408 3 2 انتاج ابقار حليب 

ANRE409 3 2 علم اللحوم 

ANRE410 2 انتاج جاموس - 

ANRE412 3 - مشروع بحث تخرج 

 
 



  
 6الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 يالتخطيط للتطور الشخص .12

والتخطيط االكاديمي لتطوير اداء االفراد على مستوى الكادر .العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط : العمل الجماعي   -1
 .التدرييسي والفني من خالل االلتحاق بالدورات واالشتراك بالمؤتمرات والندورت العلمية وورش العمل 

 . السنوي للبرنامج االكاديمي وتجاوز الخلل في مستوى االداء تطوير مستوى انجاز الطلبة من خالل دراسة االداء  -2
ن ومتابعة اداء بعد التخرج من خالل منظومة الخريجين واالستفادة من الخريجين القدرة على توجيه وتحفيز االخري: القيادة  -3

 .في تقييم مستوى المنهج الدراسي وفائدة سوق العمل من مقفردات المنهج
 .العملاالستقاللية ب -4
 

 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 - :  الكلية في القبول شروط أوال
 (القبول المركزي)ب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطال القبول شروط اعتماد -1

 .الجامعة الكلية او مجلس يراها شخصية مقابلة أو اختبار خاص أي بنجاح تجتاز أن -2
 .طبيا للتخصص المتقدم اليه الئق يكون أن -3

 - :العلمي  القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية مرتب حسب رغبة من رغبة الطالب من أكثر  اختيار -1

 .القبول في الثانوية العامة معدل -2

 .االستيعابية للقسم العلمي الطاقة -3 
 

 
 البرنامجأهم مصادر المعلومات عن  .14

 واجلامعة للكلية االلكرتوين املوقع -1

 اجلامعة دليل-2

 الدليل االرشادي للكلية -3

 بالقسم اخلاصة واملصادر الكتب اهم-4

 االنرتنت -5
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 مخطط مهارات المنهج

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

 تعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات ال 

 المستوى/ السنة 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (يوالتطور الشخص
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/ السنة االولى 

 الفصل االول

CHEM101 اساسي    كيمياء تحليلية                 

SOSC102 اساسي   مباديء علم التربة                 

PLPT101  اساسي   نباتمبادئ وقاية                 

ANRE101 اساسي   حيواني مبادئ انتاج                 

SOSC101 اساسي   مساحة مستوية                 

CTSC101  اساسي   (1)تطبيقات في الحاسوب                 

ENGL101  اساسي   (1)لغة انكليزية تخصصية                 

HUMR101 
حقوق انسان والحريات 

 العامة
                 اساسي  
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/ السنة االولى 

 الفصل الثاني

CHEM201 اساسي   كيمياء عضوية                 

FDCR101 اساسي   مبادئ محاصيل حقلية                 

STAT101 اساسي   مبادئ احصاء                 

ANRE102 اساسي   مبادئ طيور داجنة                 

MATM101 اساسي   رياضيات                 

ZOO101 اساسي   حيوان عام                 

ENGL102  اساسي   (2)لغة انكليزية تخصصية                 

ARBL101 اساسي   لغة عربية                 

/ السنة الثانية 

 الفصل االول

CHEM201 اساسي   كيمياء حيوية                 

BOT201 اساسي   صحة منتجات حيوانية                 

ANRE202 اساسي   مبادئ اسماك                 

HORT201 اساسي   مبادئ علم البستنة                 

AGEX201 اساسي   مبادئ ارشاد زراعي                 

BIOL201 اساسي   مبادئ احياء مجهرية                 
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ANRE20 ساسي  ا مكننة انتاج حيواني                 

ENGL102 اساسي   لغة انكليزية تخصصية                 

CTSC101 اساسي   تطبيقات في الحاسوب                 

/ السنة الثانية 

الثانيالفصل   

ZOO202 اساسي   وراثة حيوان                 

ANRE203 اساسي   تربية وانتاج اسماك                 

FDSC201 اساسي   مبادئ علم االلبان                 

AGEC101 اساسي   مبادئ اقتصاد زراعي                 

                 اساسي   محاصيل علف ومراعي 

HUMR201 اساسي   حرية وديمقراطية                 

CTSC 201  اساسي   (2)تطبيقات في الحاسوب                 

/  ثالثةالسنة ال

االولالفصل   

ZOO203 اساسي   فسلجة حيوان                 

ANRE309 اساسي   تفقيس وادارة مفاقس                 

ANRE306 اساسي   تغذية حيوان                 

ANRE310 اساسي   اقتصاديات انتاج حيواني                 
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ZOO302 اساسي   يبيئة و سلوك حيوان                 

STAT301 اساسي   تصميم وتحليل تجارب                 

PLPT 204 اساسي   حشرات طبية وبيطرية                 

ENGL102 اساسي   لغة انكليزية تخصصية                 

/  الثة السنة الث

الثانيالفصل   

ANRE304 اساسي   فسلجة طيور داجنة                 

ANRE305 
تكنلوجيا منتجات 

 طيورداجنة
                 اساسي  

ANRE303 اساسي   اعالف وعالئق                 

ANRE307 اساسي   امراض حيوان                 

ANRE308 اساسي   تربية وتحسين حيوان                 

ANRE309 اساسي   فسلجة تناسل                 

CTSC301 
تطبيقات في 

 ((3الحاسوب
                 اساسي  

                 اساسي   تغذية طيور داجنة ANRE401/  الرابعة السنة 
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االولالفصل   
ANRE402 

تربية وتحسين طيور 
 داجنة

                 اساسي  

ANRE403 اساسي   انتاج اغنام وماعز                 

ANRE404 اساسي   انتاج لحوم                 

ANRE405 اساسي   ادارة و انتاج طيور داجنة                 

ANRE413 اساسي   ادارة مراعي                 

ANRE406 اساسي   حلقات دراسية                 

/  الرابعة السنة 

الثاني الفصل  

ANRE407 اساسي   امراض دواجن                 

BIOL401 اساسي   بايولوجي جزيئي                 

ANRE408 اساسي   انتاج ابقار حليب                 

ANRE409 اساسي   علم اللحوم                 

ANRE410 اساسي   انتاج جاموس                 

ANRE412 اساسي   مشروع بحث تخرج                 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية الزراعة/معة الكوفة جا

 المركز/  علمي القسم ال .2
 قسم االنتاج الحيواني

 رمز المقرر/ اسم  .3
 ANRE306 /تغذية حيوان 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 اسبوعي 

 السنة/ الفصل  .5
 الفصل االول/ السنة الثالثة 

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة33

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
6-6-2321 

 داف المقررأه .8

 الحيوان في الهضمي الجهاز عمل وفهم معرفة .1

 الغذاء مكونات معرفة  على يشتمل .2

 الغذائي للعناصر الغذائية  وااليض واالمتصاص الهضم معرفة كيفية  .3

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .1

  هداف المعرفية األ -أ

 الحيوان تغذية هوممف على الطالب ان يتعرف -1أ

 الحيوان غذاء مكوناتل الطالب يتعرضان   -2أ

 الغذائي وااليض واالمتصاص الهضم على تعريف الطالب  -3أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تعريف الطالب بمفهوم تغذية الحيوان  – 1ب

 قدرة الطالب على معرفة مكونات  غذاء الحيوان  – 2ب

 لطلبة من معرفة الهضم واالمتصاص وااليض الغذائي تمكين ا – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضح  -1

 طريقة المحاضرة  -2

 حفظ النماذج -3

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -4

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية الحيوان في المحافظة -5
 طرائق التقييم      

 تبارات النظريةاالخ -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات  -3

 االمتحانات اليومية  - 4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وهدفها هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا  -1ج

  وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير

 المالحظة واالدراك  -2ج

 التحليل والتفسير  -3ج

 االعداد والتقويم   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضح  -1

 طريقة المحاضرة  -2

 المجاميع الطالبية -3

 الدروس العملية في الحقول الزراعية  -4

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية الحيوان في المحافظة-5
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات  -3

 االمتحانات اليومية- 4
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

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

 (العمل من خالل مجموعات صغيرة من الطلبة لتنمية الثقة في العمل الجماعي ) العمل الجماعي  -2د

 (علمي لتاسيس الحقائق جمع المعلومات بشكل منهجي ) تحليل التحقيق  -3د

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

 بنية المقرر .2

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول
 ان يتعرف الطالب على

  مكونات جسم الحيوان وغذائه 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثاني
الهضم  ان يتعرف الطالب على

 يوانات المجترة في الح
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثالث
ان يتعرف الطالب على الدهون 

 وتصنيفها 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الرابع
ان يتعرف الطالب على الدهون 

 وامتصاصها 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 تحاناالم

 2 الخامس
ان يتعرف الطالب على الدهون 

 وايضها 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السادس
 ان يتعرف الطالب على

 الكربوهيدرات وتصنيفها 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السابع
 ان يتعرف الطالب على

 وكوزالكربوهيدرات وتهدم الكل
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثامن
 ان يتعرف الطالب على

 البروتينات وتصنيفها
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 التاسع
 ان يتعرف الطالب على

 البروتينات ونتروجين الروث
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 تحاناالم

 2 العاشر
 ان يتعرف الطالب على

 البروتينات وايضها 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الحادي عشر
 ان يتعرف الطالب على

 االحتياجات من البروتين 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثاني عشر
الهضم  ان يتعرف الطالب على

 وامل المؤثرة على الهضم  والع
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثالث عشر
 ان يتعرف الطالب على

 الفيتامينات واهميتها وتقسيمها
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الرابع عشر
معادن ان يتعرف الطالب على ال

 للجسم واهميتها االساسية 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

الخامس 

 عشر
2 

معادن ان يتعرف الطالب على ال

 للجسمواهميتها غير االساسية 
 تغذية حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان
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 البنية التحتية  .3

وطالل يوسف  ترجمة سعد عبد الحسين ناجي. تغذية حيوان  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 1891.مؤسسة المعاهد الفنية . بطرس 

ترجمة احمد الحاج طه ، عطا هللا محمد سعيد ، . تغذية حيوان 

 .1891.جامعة الموصل . طاقة   محمد رمزي
 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

. شاكر عبد االمير حسن العطار و د. علم التغذية ، تأليف د

 كلية الزراعة جامعة بغداد .2111جمال عبد الرحمن توفيق 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

مواقع االنترنيت ، ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
Animal Nutrition 
https://www.sciencedirect.com/ 

 

 المقرر الدراسي  خطة تطوير .4
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية الزراعة/جامعة الكوفة 

 المركز/  علمي القسم ال .2
 قسم االنتاج الحيواني

 رمز المقرر/ اسم  .3
 ANRE303 /اعالف وعالئق  

 أشكال الحضور المتاحة .4
 اسبوعي 

 السنة/ الفصل  .5
 الفصل  الثاني / السنة الثالثة 

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة 33

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
6-6-2321 

 أهداف المقرر .8

 الحيوان في الهضمي الجهاز عمل وفهم معرفة -1

 الغذاء مكونات معرفة  على يشتمل -2

 الغذائي للعناصر الغذائية  وااليض واالمتصاص الهضم معرفة كيفية  -3

 
 
 
 
 

 

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

ف والبد من الربط بينها وبين وص. المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 قييموطرائق التعليم والتعلم والت مقررات المخرج. 9

  هداف المعرفية األ -أ

 الحيوان غذاء  مفهوم على الطالب ان يتعرف -1أ

 مصادر  االغذية الخاصة بالحيوانالطالب على  تعرضان ي  -2أ

 طرق تهيئة العالئق  على تعريف الطالب  -3أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 كيمياوي الطالب بمفهوم  االعالف وتركيبها التعريف  – 1ب

 على تقييم االعالف  قدرة الطالب – 2ب

  تمكين الطلبة من تكوين العالئق  – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضح  -1

 طريقة المحاضرة  -2

 حفظ النماذج -3

 الدروس العملية في الحقل الحيواني في الكلية  -4

 ة الحيوان في المحافظة الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربي-5
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات  -3

 االمتحانات اليومية  - 4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وهدفها هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا -1ج

 وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير 

 المالحظة واالدراك  -2ج

 التحليل والتفسير  -3ج

 االعداد والتقويم   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضح  -1

 طريقة المحاضرة  -2

 المجاميع الطالبية -3

 ل الحيواني في الكلية الدروس العملية في الحق -4

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية الحيوان في المحافظة-5
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات  -3

 االمتحانات اليومية- 4
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 (.تطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وال) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

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

 (العمل من خالل مجموعات صغيرة من الطلبة لتنمية الثقة في العمل الجماعي ) العمل الجماعي  -2د

 (جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتاسيس الحقائق ) تحليل التحقيق  -3د

 (القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة ) صال الكتابي االت   -4د

 بنية المقرر. 13

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول
تركيب  ان يتعرف الطالب على

   مكونات العلف ومواصفاتها
 اعالف وعالئق 

ض الشرح وعر

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثاني
اهمية  ان يتعرف الطالب على

 الماء في جسم  الحيوان والنبات 

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثالث
حتياج ان يتعرف الطالب على 

 الجسم للماء 

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الرابع
تجارب ان يتعرف الطالب 

 الهضم في الحيوان

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الخامس
العوامل ان يتعرف الطالب 

 المؤثرة على تصنيع البروتين 

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السادس
طرق  ان يتعرف الطالب على

   تقييم البروتين

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السابع
النظام  ان يتعرف الطالب على

 البروتيني القديم والجديد

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثامن
 ان يتعرف الطالب على

 العلف الخشنمعامالت تحسين 

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 ج والمحاضرةالنموذ
 االمتحان

 2 التاسع
طرق حماية ان يتعرف الطالب 

 البروتين من التحلل في الكرش 

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 العاشر
التناول   على ان يتعرف الطالب

  الحر للغذاء من قبل الحيوان

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الحادي عشر
على العوامل ان يتعرف الطالب 

 المؤثرة على التناول الحر

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثاني عشر
 ان يتعرف الطالب على

 للمجتراتاالحتياجات الغذائية 

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثالث عشر
القواعد  ف الطالب علىان يتعر

 االساسية بتكوين العالئق 

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الرابع عشر
تحضير ان يتعرف الطالب على 

 العالئق 

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

الخامس 

 عشر
2 

تحضير  ان يتعرف الطالب على

 السايلج والدريس 

الشرح وعرض  اعالف وعالئق 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان
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 البنية التحتية -11

شاكر . احمد الحاج طه ، د. تاليف  د( 1891) الغذاء والتغذية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . محمد علي فرحان 

 .الجمهورية العراقية 
علي عبد الكريم .د.(6891)غذاء وتغذية الحيوانات الحقلية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

فاروق حبيب غريب ، الباب االول والباب الثاني . العطار ود

 .العراق. جامعة البصرة . العلمي  وزارة التعليم العالي والبحث.

شاكر عبد االمير حسن العطار و . تأليف د (2162)علم التغذية 

 كلية الزراعة جامعة بغداد. ن توفيقجمال عبد الرحم. د

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

مواقع االنترنيت ، ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
Feed Science and Technology  
https://www.sciencedirect.com/ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية الزراعة/جامعة الكوفة 

 المركز/  علمي القسم ال .2
 قسم االنتاج الحيواني

 رمز المقرر/ اسم  .3
 ANRE101 /  مبادئ انتاج حيواني 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 اسبوعي 

 السنة/ الفصل  .5
  االولالفصل  /  االولى السنة 

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة 33

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
6-6-2321 

 أهداف المقرر.  8

 الحيوانية للمنتجات االقتصادية معرفة االهمية -1

 وتصنيفها واهميتها والجاموس االبقار نواعال معرفة  -2

 العجول رعاية عن نبذةمعرفة  -3

 والماعز لالغنام االقتصادية االهمية -4

 
 
 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج. 9

  هداف المعرفية األ -أ

 الحيوانية للمنتجات االقتصادية االهمية على الطالب يتعرف ان  -1أ

 وتصنيفها والجاموس االبقار انواع على الطالب يتعرف ان   -2أ

 المزرعية للحيوانات الحقلية العمليات الطالب يتعرف ان   -3أ

 المزرعة في السجالت انواع على الطالب يتعرف ان  -1أ
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 والعجول والجاموس االبقار رعاية بطرق الطالب تعريف  – 1ب

 الحقلية والعمليات للسجالت المختلفة االنواع معرفة على الطالب قدرة  – 2ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضح  -1

 طريقة المحاضرة  -2

 الطالبية المجاميع -3

 الدروس العملية في الحقل الحيواني في الكلية  -4

 حيوان في المحافظة الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية ال-5
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات  -3

 االمتحانات اليومية  - 4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وهدفها هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا  -1ج

 ف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير وكي

 المالحظة واالدراك  -2ج

 التحليل والتفسير  -3ج

 االعداد والتقويم   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الذهني العصف  -1

 الجاموسو االبقار انواع اهم يتعلم ان الطالب استطاع اذا ( مثال الطالب قدرة حسب التفكير استراتيجية  -2
 ) الحيوانية الحقول ادارة في ومهارة خبرة يكتسب بحيث تربيتها وطرق واالغنام

 المجاميع الطالبية -3

 الدروس العملية في الحقل الحيواني في الكلية  -4

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية الحيوان في المحافظة-5
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1

 ختبارات العملية اال -2

 التقارير والدراسات  -3
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

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

 (ت صغيرة من الطلبة لتنمية الثقة في العمل الجماعي العمل من خالل مجموعا) العمل الجماعي  -2د

 (جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتاسيس الحقائق ) تحليل التحقيق  -3د

 بنية المقرر. 13

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول
 االهمية ىان يتعرف الطالب عل

 الحيوانية للمنتجات االقتصادية

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثاني
انواع  ان يتعرف الطالب على

  االبقار والجاموس واالغنام 

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثالث
ل على التناسان يتعرف الطالب 

  في الجاموس واالبقار 

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الرابع
على رعاية ان يتعرف الطالب 

 العجول 

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الخامس
على تغذية ان يتعرف الطالب 

  االبقار واالغنام 

مبادئ انتاج 

 ي حيوان

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السادس
انتاج  ان يتعرف الطالب على

   الحليب في االبقار والجاموس 

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السابع
 ان يتعرف الطالب على

 العمليات الحقلية في المزرعة 

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 لنموذج والمحاضرةا
 االمتحان

 2 الثامن
انواع  ان يتعرف الطالب على

 السجالت في المزرعة 

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 التاسع
على مساكل ان يتعرف الطالب 

  الحيوانات المزرعية 

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 العاشر
  على ان يتعرف الطالب

 الجاموس كحيوان حليب 

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الحادي عشر
همية  على اان يتعرف الطالب 

 االغنام والماعز 

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثاني عشر
طرق  لىان يتعرف الطالب ع

 تصنيف الحيوانات المزرعية

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثالث عشر
تناسل ال ان يتعرف الطالب على

 في االغنام والماعز 

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الرابع عشر
تصنيف ان يتعرف الطالب على 

  م والماعز االغنا

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

الخامس 

 عشر
2 

تصنيف ان يتعرف الطالب 

 االبقار والجاموس

مبادئ انتاج 

 حيواني 

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان
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 البنية التحتية -11

نجيب توفيق غزال واخرون جامعة . مبادئ االنتاج الحيواني  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الموصل 
 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 - جالل .د وتربيتها والماعز االغنام انتاج اساسيات

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

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ،التقارير ، المجالت العلمية ) 
 االكاديمية العراقية  العلمية لمجالتا

مواقع االنترنيت ، ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
Journal of Animal Science  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية الزراعة/جامعة الكوفة 

 المركز/  علمي القسم ال .2
 قسم االنتاج الحيواني

 رمز المقرر/ اسم  .3
 ANRE309 /المفاقس وادارة تفقيس

 أشكال الحضور المتاحة .4
 اسبوعي 

 السنة/ الفصل  .5
 الفصل  االول / الثالثة  السنة 

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة 33

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
6-6-2321 

 أهداف المقرر.  8

 المفاقس وادارة التفقيس عملية في العلمية االسس استعمالمعرفة  -1

 اهمية التفقيس الطبيعي و الصناعي معرفة  -2

اهميته على االداء  و اهمية التعامل مع بيض التفقيس خالل فترة التفقيسمعرفة  -3
 االنتاجي لالفراخ طيلة فترة التربية

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج. 9

  هداف المعرفية األ -أ

 وانواعه التفقيس على طالبال يتعرف ان   -1أ

 الجنيني النمو مراحل على الطالب يتعرف ان  -2أ

 التفقيس مكائن على الطالب يتعرف ان    -3أ

 التفقيس على المؤثرة العوامل و التفقيس مقومات على الطالب يتعرف ان   -1أ
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 للتفقيس الصالح البيض الطالب تعلم   – 1ب

 التفقيس متطلبات الطالب تعلم   – 2ب

 المفقس وادارة التفقيس مكائن تهيئة الطالب تعلم  -3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضح  -1

  عرض االفالم  -2

 الطالبية المجاميع -3

 والجواب السؤال  -4

 مفاقس القريبة من المحافظة الالى الرحالت العلمية -5
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات  -3

 االمتحانات اليومية  - 4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وهدفها هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا  -1ج

 حسين القدرة على التفكير وكيف يجب ان يفكر ويعمل على ت

 المالحظة واالدراك  -2ج

 التحليل والتفسير  -3ج

 االعداد والتقويم   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الذهني العصف  -1

  الطالب قدرة حسب التفكير استراتيجية  -2
 المجاميع الطالبية -3

  حقل الدواجن في الكليةالدروس العملية في  -4

 لى المفاقس القريبة من المحافظة علمية الرحالت ال-5
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات  -3
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 ية التحتية البن-11

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

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

 (العمل من خالل مجموعات صغيرة من الطلبة لتنمية الثقة في العمل الجماعي ) العمل الجماعي  -2د

 (جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتاسيس الحقائق ) تحليل التحقيق  -3د

 بنية المقرر. 13

 طلوبةمخرجات التعلم الم الساعات األسبوع
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول
تاريخ  ان يتعرف الطالب على

 التفقيس االصطناعي وتطويره

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثاني
الجهاز   ان يتعرف الطالب على

 التناسلي الذكري واالنثوي

تفقيس وادارة 

 سمفاق

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثالث
على النضج ان يتعرف الطالب 

 الجنسي واالباضة 

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الرابع
قطع على ان يتعرف الطالب 

 البيض وتركيب البيض 

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 تحاناالم

 2 الخامس
معاملة على ان يتعرف الطالب 

 البيض قبل التفقيس 

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السادس
النمو  ان يتعرف الطالب على

 الجنيني داخل وخارج االم 

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السابع
 لطالب علىان يتعرف ا

 االوضاع الشاذة للجنين 

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثامن
لمراحل  ان يتعرف الطالب على

  الحيوية في عملية التفقيس 

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 التاسع
تصميم على ان يتعرف الطالب 

  فاقس ابنية الم

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 العاشر
ادارة   على ان يتعرف الطالب

  المفاقس 

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الحادي عشر
العناية على ان يتعرف الطالب 

 بقطيع االمهات 

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 لنموذج والمحاضرةا
 االمتحان

 2 الثاني عشر
تحديد  ان يتعرف الطالب على

 وتقسيم نوعية االفراخ الفاقسة

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثالث عشر
التغذية  ان يتعرف الطالب على

 بالمفقس للالفراخ 

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 ضرةالنموذج والمحا
 االمتحان

 2 الرابع عشر
عالقة ان يتعرف الطالب على 

 الوراثة بالتفقيس 

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

الخامس 

 عشر
2 

على الجدوى ان يتعرف الطالب 

 االقتصادية للتفقيس 

تفقيس وادارة 

 مفاقس

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان
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سعد عبد الحسين ناجي و . د, التفقيس و ادارة المافقس ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .2118, اخرون

اسماعيل , الزجاجي درضا جوا, التفقيس و ادارة المافقس

 .6892 –جامعة الموصل  –خليل ابراهيم 
 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

, الحسين ناجي و اخرون سعد عبد/ التفقيس و ادارة المفاقس 

2112 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

مواقع االنترنيت ، ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
Poultry science  
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  -12

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 29الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا .1
 كلية الزراعة/جامعة الكوفة 

 المركز/  علمي القسم ال .2
 قسم االنتاج الحيواني

 رمز المقرر/ اسم  .3
 ANRE408 /انتاج ابقار حليب    

 أشكال الحضور المتاحة .4
 اسبوعي 

 السنة/ الفصل  .5
 الثاني  الفصل /  الرابعة   السنة 

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة 33

 اد هذا الوصف تاريخ إعد .7
6-6-2321 

 أهداف المقرر.  8

 والعالم العراق في الحليب أبقار إنتاج على الطالب تعريف -1

 باإلنتاج النهوض وسبل العراق في الحليب ابقار أدارة في المعوقات فهم -2

 وانتشارها الحليب أبقار سالالت صفات دراسة -3

 والوالدة ملالح الحليب ابقار في التناسل على التعرف -1

 النمو مرحلة في والتي الوالدة حديثة العجول ورعاية تربية تقنيات فهم -1

 الحليب انتاج على المؤثرة والعوامل الحليب افراز فسلجة فهم -6

 
 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج. 9



  
 31الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ

 العالم في لألبقار الحليب جإنتا مفهوم على الطالب يتعرف ان  -1أ

 األبقار سالالت الطالب يصنف ان   -2أ

 األبقار في اإلنتاج مراحل على الطالب يتعرف ان   -3أ

 بها النهوض وسبل اإلنتاج تقلل التي المعوقات و التربية مشاكل الطالب يحلل ان  -1أ

 األرباح لرفع ةالمتحصل اإليرادات هي وما المشروع أنشاء تكاليف الطالب يقيم ان-1أ
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 والعجول األبقار ورعاية تربية وتقانات بمفهوم الطالب تعريف  – 1ب

 اإلنتاج ورفع البقرة احتياجات لسد العليقة تكوين الطالب قدرة  – 2ب

 الصحية اإلدارة وسبل الحظائر بناء مقومات معرفة من الطلبة تمكين -3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضح  -1

 طريقة المحاضرة  -2

 الطالبية المجاميع -3

 الدروس العملية في الحقل الحيواني في الكلية  -4

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات  -3

 االمتحانات اليومية  - 4
 ف الوجدانية والقيمية األهدا -ج

مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وهدفها هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا  -1ج

 وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير 

 المالحظة واالدراك  -2ج

 التحليل والتفسير  -3ج

 االعداد والتقويم   -4ج
 م طرائق التعليم والتعل    

 الذهني العصف  -1

 والجاموس االبقار انواع اهم يتعلم ان الطالب استطاع اذا ( مثال الطالب قدرة حسب التفكير استراتيجية  -2
 ) الحيوانية الحقول ادارة في ومهارة خبرة يكتسب بحيث تربيتها وطرق واالغنام

 المجاميع الطالبية -3

 كلية الدروس العملية في الحقل الحيواني في ال -4

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية الحيوان في المحافظة-5
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات  -3
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 البنية التحتية -11

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

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

 (العمل من خالل مجموعات صغيرة من الطلبة لتنمية الثقة في العمل الجماعي ) العمل الجماعي  -2د

 (جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتاسيس الحقائق ) تحليل التحقيق  -3د

 بنية المقرر. 13

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات عاألسبو
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول
 هميةا ان يتعرف الطالب على

  تربية ابقار الحليب 
  انتاج ابقار حليب  

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثاني
العوامل  ان يتعرف الطالب على

 االنتاج    التي ادت الى انخفاض

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثالث
على التناسل ان يتعرف الطالب 

 االبقار  

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الرابع
على تقييم ان يتعرف الطالب 

  ابقار الحليب 

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 لنموذج والمحاضرةا
 االمتحان

 2 الخامس
تربية على ان يتعرف الطالب 

 العجالت ورعايتها 

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السادس
ادارة  ان يتعرف الطالب على

 االبقار في المحطات الكبرى 

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السابع
فسلجة  ان يتعرف الطالب على

  ادرار الحليب 

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثامن
عملية  ان يتعرف الطالب على

  تكوين الحليب 

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 التاسع
 علىان يتعرف الطالب 

 جول الصغيرة رضاعة الع

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 العاشر
  على ان يتعرف الطالب

  السيطرة الهرمونية للغدة 

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الحادي عشر
 علىان يتعرف الطالب 

  االحتياجات البقار الحليب 

الشرح وعرض  حليب   انتاج ابقار

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثاني عشر
تربية  ان يتعرف الطالب على

 وتحسين ابقار الحليب 

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثالث عشر
فسلجة  ان يتعرف الطالب على

 االقلمة والعوامل البيئية 

عرض الشرح و انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الرابع عشر
على العوامل ان يتعرف الطالب 

  المؤثرة على انتاج الحليب 

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

الخامس 

 عشر
2 

امرااض  ان يتعرف الطالب 

 ماشية الحليب 

الشرح وعرض  انتاج ابقار حليب  

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان



  
 32الصفحة 

 
  

،  فؤاد عبد اللطيف عبد الكريم ( 1896 ).انتاج ماشية الحليب ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 -مطبعة جامعة البصرة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 .العراق -جامعة البصرة 

، أكرم ذنون  طه صالح أحمد الحاج ( 1898) ماشية الحليب

للطباعة  تبمديرية دار الك-راشد محمود الراشد  يونس ،

 العراق –والنشر جامعة الموصل 

 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
و جيآل فكتور  القدسي حميد قناط( 2161(أنتاج ماشية الحليب

 .جامعة بغداد/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . أيليا 

            اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها     

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

مواقع االنترنيت ، ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
Journal of  dairy science   
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية الزراعة/جامعة الكوفة 

 المركز / علمي القسم ال .2
 قسم االنتاج الحيواني

 رمز المقرر/ اسم  .3
 ANRE203 /سماكالا وانتاج تربية

 أشكال الحضور المتاحة .4
 اسبوعي 

 السنة/ الفصل  .5
 الثاني الفصل /  الثانية السنة 

 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة 33

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
6-6-2321 

 أهداف المقرر.  8

 والتطبيقية العملية النواحي من بها يتعلق وما االسماك تربية وفهم معرفة -1

 التربية الحواض الرئيسية المتطلبات وتصميم تخطيط معرفة  -2

 السمكية الثروة مجال في المستجدة المشكالتمعرفة  -3

 االسماك لحياة المالئمة المائية لبيئةاب المتعلقة المشاكلمعرفة  -4

 
 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج
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  هداف المعرفية األ -أ

 االسماك بية تر مفهوم على الطالب يتعرف ان   -1أ

 االسماك لتربية المالئمة المياه مصادر الطالب يتعرض ان    -2أ

 االسماك تغذية تطوير طرق على الطالب تعريف    -3أ

 معالجتها وطرق االسماك تصيب التي االمراض على الطالب تعريف   -1أ
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االسماك وانتاج تربية بمفهوم الطالب تعريف   – 1ب

 التقليدية االنظمة م ومقارنتها الحديثة التربية منظومات تقييم على الطالب قدرة   – 2ب

 اكلالسم االنتاجية المشاري انشاء كلف تحليل من الطلبة تمكين   -3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضح  -1

 طريقة المحاضرة  -2

 النماذج عرض  -3

 الدروس العملية في الحقل الحيواني في الكلية  -4

 عالواق تحاكي لخبرات الطلبة تدريب -5
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -1

 االختبارات العملية  -2

 ت التقارير والدراسا -3

 االمتحانات اليومية  - 4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وهدفها هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا  -1ج

 وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير 

 المالحظة واالدراك  -2ج

 التحليل والتفسير  -3ج

 د والتقويم االعدا  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الذهني العصف  -1

  الطالب قدرة حسب التفكير استراتيجية  -2
 المجاميع الطالبية -3

 الدروس العملية في الحقل الحيواني في الكلية  -4

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع تربية الحيوان في المحافظة-5
 طرائق التقييم    

 ات النظريةاالختبار -1

 االختبارات العملية  -2

 التقارير والدراسات  -3
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 البنية التحتية -11

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

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

 العمل الجماعي  -2د

 (جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتاسيس الحقائق ) تحليل التحقيق  -3د

 بنية المقرر. 13

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول
 طرق  ان يتعرف الطالب على

 االسماك استزراع

تربية وانتاج 

  اسماك

الشرح وعرض 

 لنموذج والمحاضرةا
 االمتحان

 2 الثاني
 انشاء  ان يتعرف الطالب على

  االسماك احواض

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثالث
 تسميد على ان يتعرف الطالب 

 االسماك احواض

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الرابع
 التغذية على يتعرف الطالب ان 

 لالسماك االصطناعية

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الخامس
 على على ان يتعرف الطالب 

 التكميلية التغذية

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السادس
 ا ان يتعرف الطالب على

 لالسماك يعيالطب التكاثر

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 السابع
 تكاثر  ان يتعرف الطالب على

 للالسماك االصطناعي

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثامن
 ادارة ان يتعرف الطالب على

 االسماك احواض

تربية وانتاج 

 اسماك

وعرض  الشرح

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 التاسع
 الوسائلعلى ان يتعرف الطالب 

 السمكي االنتاج لزيادة الكفيلة

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 العاشر
 جني  على ان يتعرف الطالب

 االحواض وتنظيف االسماك

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 لمحاضرةالنموذج وا
 االمتحان

 2 الحادي عشر
العوامل على ان يتعرف الطالب 

  البيئية المؤثرة على االسماك

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الثاني عشر
  ان يتعرف الطالب على

 االسماك امراض

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 لث عشرالثا
 اعداء   ان يتعرف الطالب على

   االسماك

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

 2 الرابع عشر
 تربية ان يتعرف الطالب على

 المغلقة واالنظمة االسماك

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان

الخامس 

 عشر
2 

 احواضان يتعرف الطالب 

 العامة والصحة االسماك

تربية وانتاج 

 اسماك

الشرح وعرض 

 النموذج والمحاضرة
 االمتحان



  
 36الصفحة 

 
  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 التعليم وزارة 1990 الدهام قمر نجم.د تأليف االسماك تربية- (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 – ادبغد جامعة العلمي والبحث العالي

 عادل محمد .د و بشير سناء تأليف االسماك علم اساسيات - 2

 – العلمي والبحث العالي التعليم وزارة 1990 , الرزاق عبد

 بغداد جامعة

 كلية 1991 , الرزاق عبد هاشم.د تأليف االسماك علم مبادئ - 3

 البصرة جامعة الزراعة

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

مواقع االنترنيت ، ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
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