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مصادقة السيد  
 العميد

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان

 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعليمية .1

 المعهد التقني / شطرة  / المركز  لعلميالقسم ا .2

أو  اسم البرنامج األكاديمي .3

  المهني
 لحيوانيقسم تقنيات االنتاج ا

 الدبلوم التقني اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الفصلي النظام الدراسي   .5

 الدراسة النظرية والعملية  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
ت والحقل الميداني والمكتبة واالنترنيت والمؤسسات الزراعية المختبرا

 والصناعية والمشاريع الزراعية 

 2022 تاريخ إعداد الوصف  .8

: منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 بمستوى مرموق وزجه الى الساحة العملية 

 ممارسة االنشطة الخاصة بالفحص النوعي والكمي للمواد العلفية ومطابقتها مع المواصفات المطلوبة -1

 بين االنتاج الحيواني واالمن الغذائي للبلد الربط -2

 الحقول الحيوانية والمجازر والمستوصفات البيطرية بإدارةممارسة االنشطة المتعلقة  -3

 خزن المواد العلفية باستخدام تقنيات التخزين المختلفة وتوفير الظروف المالئمة لها -4
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم البرنامجمخرجات   .10

  األهداف المعرفية  -أ

 . االسماك ( –الدواجن  –االغنام  –حيوان )االبقار تربية وتحسين الالطريقة العلمية ل-1أ
 .التلقيح االصطناعي وادارة العيادات البيطرية دراسة   -2أ
 .تشغيل وادارة معامل العلف والمجازر والمفاقس   -3أ
 ..الطريقة العلمية في مجال البدائل العلفية   -4أ        

  برنامجالخاصة بالاألهداف المهاراتية  –ب 

 . الحيوانالطريقة الفنية  في مجاالت تربية وتحسين  -1ب        
 .التلقيح االصطناعي كيفية   -2ب
 .تشغيل وادارة معامل العلف والمجازر والمفاقس كيفية   -3ب
 .تشغيل وادامة مكائن ومعدات حقول اإلنتاج الحيواني كيفية  -4ب        

 

 طرائق التعليم والتعلم      

والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات , لحل  باألساسياتتزويد الطلبة  -

 المشاكل العملية .

 العملي .تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً على المستوى  -

 بعض االبحاث التطبيقية وبأشراف اساتذتهم. بأجراءالطلب من الطلبة خالل الدروس العملية  -

 زيارة المختبرات العملية من قبل الكادر االكاديمي. -

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية  -

 امتحانات فصلية ونهائية  -

 درجات مشاركة ألسئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -
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 درجات للواجبات البيتية وكتابة التقارير -

 األهداف الوجدانية و القيمية -ج

 . تطبيق المعرفة في علوم االنتاج الحيواني من اجل معالجة المشاكل المتعلقة به -1ج         

 , وكذلك تحليل وتفسير البيانات. وتنفيذ التجارب العلمية  تصميم -2ج

 تحديد مفردات متاحة للطالب تساعده في اكتساب المهارة والقدرة على اختيار ما يحقق له الغرض. -3ج

 يبدي الطالب رغبته في االطالع عالقة علم الحيوان بالعلوم االخرى. - -4ج   
 استخدام التقنيات والمهارات واالدوات الحديثة الالزمة للممارسات التقنية الزراعية . – 5ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 .  Data Show  باستخدامالمحاضرة مصحوبة بالعرض   -1ج
 المناقشة . -2ج
 العصف الذهني. -3ج
 . أخذ الطالب الى الحقول -4ج

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات -1

 المالحظة -2

 االستبيان -3

 كتابة التقرير -4

 

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

 االبقار وتسمين العجول . العمل في مجال  -1د
 .الغنام والماعز العمل في مجال تربية ا - 2د
 .تربية الدواجن العمل في مجال   - 3د
 .  تربية االسماكالعمل في مجال  - 4د
 العمل في تشغيل وادارة معامل العلف والمجازر والمفاقس . – 5د

 العمل في مركز التلقيح االصطناعي والعيادات البيطرية . – 6د

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 . والحقولمحاضرات عملي بحضور الطالب الى المختبرات  -
 التدريب الصيفي. -
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 كتابة مشروع بحث.

 

 طرائق التقييم          

 

 . االشراف المباشر عليه في الحقل من قبل استاذ العملي والعاملين بالحقول -
 االشراف المباشر عليه أثناء التدريب من قبل مشرف علمي من القسم. -
عطاءمناقشة البحوث  -  درجة عليها. وا 

 

 بنية البرنامج  .11

الشهادات والساعات  .12

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المستوى / السنة المعتمدة

 المرحلة االولى

 الفصل الخريفي

   4 انتاج ماشية حليب 1

  دبلوم التقنيدرجة ال

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 
 5 اساسيات طب بيطري  2

  4 انتاج اغنام وماعز 3

 4 غذاء وتغذية 4 110

 4 دواجنانتاج  5

 3 ساحبات واالت زراعية 6

  3 (1الحاسبات ) 7

  2 حقوق االنسان وديمقراطية 8

  29  المجموع 

/ االولىالــمــرحــلــة 
 ربيعيـالــفــصــل ال

 

 

  4 انتاج ماشية لحم 1

  5 صحة حيوان 2

  4 انتاج اسماك 3

  4 تغذية دواجن 4

  4 كيمياء عامة 5

  3 انتاج حيوانيمكننة  6

  2 لغة انكليزية 7

  26  المجموع 
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 المرحلة الثانية

 الفصل الخريفي

  5 حيوان فسلجه 1

  4 امراض حيوان 2

  4 تربية وتحسين حيوان 3

  3 محاصيل علف ومراعي 4

  4 تغذية حيوان 5

  4 حفظ وتصنيع لحوم 6

  3 (2اساسيات الحاسبة ) 7

  2 لغة انكليزية 8

  29  المجموع 

 المرحلة الثانية

 الفصل الربيعي

  5 تناسل وتلقيح فسلجه 1

  5 امراض دواجن 2

  4 تربية اسماك 3

  4 تصنيع البان 4

  4 تقنيات مفاقس 5

  2 اقتصاديات انتاج    حيواني 5

  2 المشروع 7

  26  المجموع 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 مهاراهتم النقاشية.. حتسني 1د
 . رفع مدركاهتم البحثية ونقل الطالب من مرحلة التعليم اىل مرحلة التعلم.2د
 . استخدام الطالب املصادر احلديثة واملعاصرة.3د
 .االستفادة من مواقع االنرتنيت اليت حتتوي على معلومات حديثة تتعلق  ابإلنتاج احليواين .4د
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 . اعتماد شروط القبول املركزي.1
 . معدل القبول يف السادس العلمي واملهين / زراعي.2
 للتخصص . طبيا. ان يكون الئق 3
 . الطاقة االستيعابية للقسم.4
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 .المكتبة المركزية في العهد1
 المعلومات االنترنيت.شبكة 2
 .تجارب الجامعات العربية والعالمية3
  .المناهج الدراسية الحالية4
 . احتياجات السوق.4
 . التوجيهات احمللية.6
 . الدراسات واالستبياانت.7
 . الندوات وورش العمل التخصصية مع اجلهات املستفيدة.8
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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

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

المرحلة 

االولى الفصل 

 الخريفي

   √    √   √    √   تخصصية انتاج ماشية حليب 1

   √    √   √   √    تخصصية اساسيات طب بيطري  2

   √    √   √    √   تخصصية انتاج اغنام وماعز 3

  √     √   √    √   تخصصية غذاء وتغذية 4

  √    √     √   √   تخصصية انتاج دواجن 5

  √    √     √  √    مساعدة ساحبات واالت زراعية 6

   √    √     √  √   مساعدة (1الحاسبات ) 7

   √    √     √   √  عامة حقوق االنسان وديمقراطية 8
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 مخطط مهارات المنهج

 مخطط مهارات المنهج

 البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من 
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 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 الشخصيوالتطور 

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

المرحلة 

االولى الفصل 

 الربيعي

   √    √   √    √   تخصصية انتاج ماشية لحم 1

   √    √   √   √    تخصصية صحة حيوان 2

   √    √   √    √   تخصصية انتاج اسماك 3

  √     √   √    √   تخصصية تغذية دواجن 4

  √    √     √   √   تخصصية كيمياء عامة 5

  √    √     √  √    مساعدة حيوانيمكننة انتاج  6

   √    √     √  √   عامة لغة انكليزية 7

 مخطط مهارات المنهج



الصفحة   

10 
 

  

 

 

 

  

 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

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

المرحلة 

ثانية الفصل ال

 الحريفي

   √    √   √    √   تخصصية فسلجة حيوان 1

   √    √   √   √    تخصصية امراض حيوان 2

   √    √   √    √   تخصصية تربية وتحسين حيوان 3

  √     √   √    √   تخصصية محاصيل علف ومراعي 4

  √    √     √   √   تخصصية تغذية حيوان 5

  √    √     √  √    مساعدة وتصنيع لحومحفظ  6

   √    √     √  √   مساعدة (2اساسيات الحاسبة ) 7

   √    √     √  √   عامة لغة انكليزية 8 

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

 التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات  

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

المرحلة 

ثانية الفصل ال

 الربيعي

   √    √   √    √   تخصصية فسلجة تناسل وتلقيح 1

   √    √   √   √    تخصصية امراض دواجن 2

   √    √   √    √   تخصصية تربية اسماك 3

  √     √   √    √   تخصصية تصنيع البان 4

  √    √     √   √   تخصصية تقنيات مفاقس 5

  √    √     √  √    مساعدة انتاج    حيوانياقتصاديات  5

   √    √     √  √   تخصصية المشروع 7
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 المعهد التقني / شطرة  المؤسسة التعليمية .1

 حيوانيقسم تقنيات االنتاج ال  / المركز علميالقسم ال .2

 sheep and goat production/  انتاج اغنام وماعز اسم / رمز المقرر .3
 حضوري أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الخريفي / المرحلة االولى  الفصل / السنة .5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه الى : أهداف المقرر .8

 الساحة العملية .

 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
  األهداف المعرفية  -أ

 -ان يتعرف الطالب على اهمية انتاج االغنام والماعز  -أ1

 -ان يغرف الطالب تصنيف االغنام والماعز عربيا وعالميا -أ  2

 -ان يتعرف الطالب على انواع االغنام والماعز محليا وعربيا وعالميا  -أ 3

 والماعز  لألغنامان يتعرف الطالب على المنتجات االساسية  -أ 4
  المهاراتية الخاصة بالبرنامجاألهداف   -ب 

 – لإلنساناالغنام والماعز بالنسبة  بأهميةتعريف الطالب  - ب1

 –قدرة الطالب على معرفة االنواع واالصناف الجيدة ذات الصفات المرغوبة  -ب 2

 االغنام والماعز إلنتاجتمكين الطلبة من التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة  -ب  3
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة

 المجاميع الطالبية

 الدروس العملية في الحقول الحيوانية

 الرحالت العلمية للحقول الحيوانية في العراق 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج
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مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا  - 1ج 

 يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .وكيف يجب ان 

 -المالحظة واالدراك  - 2ج 

 -التحليل والتفسير  - 3ج 

 -االعداد والتقويم   -4ج 

  استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  - 5ج 
 التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

    --2د

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 االغنام لتصنيف العلمية األسس
 االغنام سالالت ، الحقل في الموجودة االغنام سالالت
 العراقية

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 والصوف الحليب ، اللحم اغنام سالالت
 قطع ، الخصي ، الترقيم / لألغنام الحقلية العمليات

 القرون ازالة ، يلالذ

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
 التناسلية األجهزة ، االغنام في واالخصاب التناسل
 الصوف جز ، التغطيس / الموسمية الحقلية العمليات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 السيطرة طرق ، التناسل موسم ، الجنسي البلوغ
 الشياع توقيت على

 ، والماء العلف تقديم / ليوميةا الحقلية العمليات
 الحيوانات وتداول مسك ، التنظيف

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 الوالدة وعند قبل النعاج رعاية ، والوالدة الحمل فترة
 ، القطيع حجم ، الساللة اختبار ، القطيع تأسيس
 االغنام شراء موعد

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي
 االغنام في رالنمو والتطو

 الحظائر أنواع ، ومستلزماتها االغنام حظائر

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 إنتاج على المؤثرة والعوامل االغنام في الحليب إنتاج
 الحليب

 ئةيهت ، المواليد وزن ، المواليد ورعاية الرضاعة
 والمشارب المعالف

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

حالة دراسية  

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي
 الموروفولوجي التشريح ، الصوف ومميزات خواص

 كهالال اسباب ، الحمالن كهال

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي
 الصوف تدرج ، الصوف ليفة نمو مرحل
 االسنان انواع ، االغنام في العمر تقدير

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 المملكة في الموقع ، تصنيف و الماعز منشأ

 الحيوانية

المحاضرة 

ودرس 

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل
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 عملي السجالت انواع ، الحقل سجالت

 الحادي عشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
 العالم في الماعز سالالت
 الميكانيكي ، اليدوي ، الحلب انواع ، لبالح عملية

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
 الجنسي النضج ، الجنسي البلوغ ، الماعز تناسل

 الماعز لسالالت المظهرية الصفات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
 الماعز في والجلود والشعر الحليب إنتاج

 الماعز في الشعر انواع على التعرف

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

الرابع عشر  

 والخامس عشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
 والماعز االغنام في الوراثي التحسين
 المكثف واإلنتاج االغنام صناعة مستقبل

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11
 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي .توفير تقنية  -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر حسب الحاجة  -

 الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية  .12

  . الكتب المقرر المطلوبة1
 وتربيتهااساسيات انتاج االغنام والماعز 

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

 . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

 انتاج االغنام والماعز -1
 د. جالل ايليا القس   د. زهير فخري الجليلي. 

 انتاج االغنام والصوف  2
 د. مظفر نافع الصائغ        د. نجيب توفيق غزال

المراجع التي يوصى بها ) المجالت العلمية, أ. الكتب و 

  (0000التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

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

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

 البرنامج.

 المعهد التقني / شطرة  المؤسسة التعليمية.1

 قسم تقنيات االنتاج الحيواني  / المركز علميالقسم ال.2

 poultry production/ دواجن إنتاج اسم / رمز المقرر.3
 حضوري أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الخريفي / المرحلة االولى  الفصل / السنة.5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60  )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه الى : أهداف المقرر.8

 الساحة العملية .

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -9

 األهداف المعرفية   -أ

 . والمحلية العالمية الدواجن سالالت أهم تصنيف  -1أ
 تعريف الطلبة كيفية ادارة حقول الدواجن -2أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   -ب 

 اكساب الطالب مهارات تطبيق الطرق العلمية فيما يخص ادارة حقول الدواجن . – 1ب

 نوعية الدواجن المحلية  . تدريب الطالب على كيفية زيادة انتاج وتحسين – 2ب

 اكساب الطالب المهارات الالزمة ألجراء الفحوصات المختبرية ذات العالقة بالدواجن وتربيتها . – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية من خالل شاشات العرض والباوربوينت  وزيارة حقول تربية الدواجن .                
 طرائق التقييم      

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 

 اجراء االمتحانات الشهرية 
 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 

 الوجدانية و القيمية.األهداف  -ج

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظرية بصورة عملية . -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالب لزيادة االنتاج كما ونوعاً . -2ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح البسيطة في المجتمع المربين  والمزارعين . -3ج

 خالقيات مهنة م. المهندس الزراعي لدى الطلبة وذلك باتباع السلوك المهني الصحيح . تنمية ا -4ج

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

 -1د
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 -2د

 بنية المقرر.10
 األسبوع

 

 
 الساعات

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 الوحدة / المساق أو الموضوعاسم 

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 

 االول

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

صناعة الدواجن في العراق ، الشركات  هميةأ
  .البيض المنتجة لسالالت دجاج اللحم ودجاج العالمية

 ،الحيوي التصنيفالدجاج )  تصنيفاصل الدجاج، 
 االقتصادي، الجغرافي (

 المحاضرة

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 البيض وتكوينوظائف التكاثر في الدواجن 
الهجينة  السالالت هما ، الدجاج المحلي العراقي

 المستعملة في الوقت الحاضر

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

رمونات هاز التناسلي الذكري واألنثوي والهالج
 .البيضة نيعلى تكو وسيطرتها

 األجهزة لمشاهدةالدواجن  تشريحدواجن/  فسلجه
 .المختلفة الداخلية

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .ضميهاز الهفي الج الفسيولوجيةاألعمال 
 واألجهزة ومستلزماتهاحقول الدواجن  صيانة

 ،ها المستخدمة ب

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

واالصطناعي في الدجاج المقومات  الطبيعي التفقيس
 .للتفقيس األساسية

 وأدامتها، وتشغيلها نصبها هل،المنا انواع المعالف و
 التدفئة هزةاج ،والتبريد التهوية اجهزة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 اختبار في توفرهامساكن الدواجن ، العناصر الواجب 
 التهوية احتياج ،حسابات وتصميمهاموقع الحقل 

 .واإلضاءة والتبريد
متطلبات  ،ليوميةا العملياتم هطرق الحضانة، وا
 ومشاكل الحضانة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

معدات الدواجن المختلفة المستعملة في مساكن 
 .الدواجن

مواصفات  ،تشغيلهاانواع المفقسات، اعداد المفقسة، 
 المفقس النموذجي

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

حالة دراسية  

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

، العوامل  البياضالدجاج  تربية، نظم  البيضإنتاج 
في  المتبعة ، الطرق البيضالمؤثرة على إنتاج 

 .البيضحساب إنتاج 
 واألجهزة ومستلزماتهاحقول الدواجن  صيانة

 بإنتاج التدفئة زةهاج ،والتبريد ا،هب المستخدمة
 .ليومية ا الحقلية العمليات ،البيض

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

المبرمج المنتج  البيضأو  البيولوجي البيضإنتاج 
 هاميتهأ و الدجاج الرومي ، البياضمن الدجاج 

 . واالقتصادية الصحية
 طرق ، أنواعها، الدجاج الرومي والبط والوز تربية
 فحص الخارجي المظهر ،البيضفحص  تهاتربي

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل
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 البيض تدريجالفحص الضوئي ،  ،الداخلية المحتوات

 العاشر

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

، القواعد  االقتصادية ميةهاألالسمان،  بيضإنتاج 
 .البيضالعامة المتبعة في إنتاج 

ذه هوالصعوبات التي تحول دون تطور  اللحمانتاج 
 ، فرز دجاج انتاج اللحم ةالصناع

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

فروج اللحم ، العوامل  تربيةإنتاج اللحم ، نظم 
  .المؤثرة على إنتاج اللحم

الفروج قبل  تحضيرمجازر الدواجن،  وصيانة تشغيل
 الذبح وبعده

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 يزهتجإدارة مجازر الدواجن والطرق المتبعة في 
 فروج اللحم وتسويق
، طرق أنواعهاالدجاج الرومي والبط والوز  تربية
 هاتربيت

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

الوراثي للدواجن، مبادئ عامة في علم  التحسين
، طرق  النوعية والصفاتية الوراثة ، الصفات الكم

 .  االنتخاب
 التخلص واالستفادة من مخلفات الدواجن

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر 
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 التربيةوطرق  هالدجاج الرومي أنواع
الدواجن، حسابات  لمشاريع االقتصاديةالحسابات 

 الكلفة واالرباح لوجبة فروج اللحم

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 الخامس عشر
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 تربيتهاوطرق  هاالبط ، والوز أنواع تربية
 للدواجن النموذجيةالى احد الحقول  زياره

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 البنية التحتية  -1 1
   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) 

  (0000المجالت العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 بذات التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 
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 .خطة تطوير المقرر الدراسي12

 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر حسب استضافة خبراء من خارج المعهد , او من  -

 . الحاجة الفعلية لسوق العمل

http://www.google.com/
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 المعهد التقني / شطرة  المؤسسة التعليمية.1

 قسم تقنيات االنتاج الحيواني  / المركز علميال القسم.2

 غذاء وتغذية  اسم / رمز المقرر.3

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الخريفي / المرحلة االولى  الفصل / السنة.5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60  )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه الى : أهداف المقرر.8

 الساحة العملية .

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9

  األهداف المعرفية  -أ
 العلفيةالمواد  تركيبوإعطاء فكرة للطالب عن  والتغذيةالغذاء  تعريف -1أ

 .لتعريف بأهمية التغذية للحيوان وبيان تركيب المواد العلفية والمطلوبات المحددة لكل حيوان 2أ

 . توضيح أنواع الهضم وتركيب الجهاز الهضمي  -3أ

 نقصه و اعراض التعرف على العناصر الغذائية الداخلة في الغذاء و أهميتها ووظيفة كل عنصر -4أ

 تصنيع االعالف وتكوين عالئق متوازنة واقتصادية. وكيفية  حساب االحتياجات الغذائية للحيوان تعليم الطالب كيف يتم   -5أ

  األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

اكساب الطالب مهارات تطبيق الطرق العلمية فيما يخص الغذاء وتغذية الحيوان  بحيث يصبح قادراً على تقليل  – 1ب

 تكلفة التغذية لكل حيوان وذلك باختيار العالئق المناسبة .

تدريب الطالب على كيفية تحسين نوعية االعالف الرديئة وجعلها مفيدة وجيدة للحيوان من خالل االضافات  – 2ب

 والمعامالت المختلفة لها  .

 اكساب الطالب المهارات الالزمة ألجراء الفحوصات المختبرية ذات العالقة  بتغذية الحيوان     . – 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      
اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية من خالل شاشات العرض والباوربوينت والساليدات والمجاهر وتجارب فحص 

 الغذاء  واستخدام االجهزة والمعدات المختبرية المختلفة.عينات 
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 طرائق التقييم      

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 

 
 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظرية بصورة عملية . -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالب لزيادة االنتاج كما ونوعاً . -2ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح البسيطة في المجتمع الفالحين والمزارعين . -3ج

  لزراعي لدى الطلبة وذلك باتباع السلوك المهني الصحيح .تنمية اخالقيات مهنة م.المهندس ا -4ج

  
 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 الموضوعاسم الوحدة / المساق أو 

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

بالنسبة إلى  التغذية ميةهأ،  التغذية تعريف
 .الحيوانات

 العينات، طرق اخذ  المختبرةزة هالتعرف على األج
 المختلفة العلفيةمن المواد 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

+  دراتيالكربوه) الماء ، العلفيةالمواد  تركيب
 + األمالح الفيتامينات+  البروتينات+ ونهالد

 .(المعدنية
 المجترة للحيواناتضمي هاز الهالج تشريح

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
 ألقاء االسئلة

 الثالث

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 الحيواناتفي  الغذائيةضم واالمتصاص للمركبات هال
 المعدة ووحيدةالمجترة 
 وحيدة للحيواناتضمي هاز الهالج تشريح

 المعدة)الدواجن و األرانب (

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة

 الرابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

  العلفيةوالمواد  فيتصن
المواللي  تركيز)  المحاليل تخفيف عملياتإجراء 

 والموالري (

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 مواصفات العالف المختلفة 
الرطوبة في األعالف المركزة والخشنة )  تقدير

 الخضراء (

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 المضافة للعالئق. الغذائية ريوغ الغذائيةالمكمالت 
 البروتين ريتقد

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل
نظري   1 السابع

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
(  والحيوانية النباتية)  الزراعيةاستخدام المخلفات 

 الحيوان تغذيةفي  والصناعية
المحاضرة 

ودرس 

حالة دراسية  

تمرين عملي 
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 ومجاميع عمل عملي البروتين تقدير
نظري   1 الثامن

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 .الحيوان تغديةفي  الجيوالس الدريساستخدام 

 ونهالد ريتقد
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل
نظري   1 التاسع

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 العالئق نيفي تكو األساسيةالقواعد 
 الطاقة تقدير

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل
نظري   1 العاشر

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 العالئق نيموازنة العالئق وتكو

 األلياف ريتقد
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

نظري   1 الحادي عشر

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 .التسمم الغذائي

 األلياف ريتقد
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر

 
نظري   1 الثاني عشر

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
في جسم  رهايمن الطاقة ومص الحيوان احتياجدراسة 
 .الحيوان

 ، وطرق غش العلف العلفيةفي المواد  السليكا ريتقد

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

لمواد  الغذائية مةيالق اسيوطرق ق الغذائية سييالمقا
 العلف
 الغذائية الموازينعلى  حسابيةت  تطبيقا

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة

 الرابع عشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 الغذائية الموازين
 الغذائية سييعلى المقا حسابية تطبيقات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 الخامس عشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 يةوزن زيادة)  مةهالم ةيبعض المصطلحات التغذو
 الغذائي،  تحويل  كفاءة ضمهمعامل ال

 احد معامل األعالف ارةيز

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 البنية التحتية .11

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

 المصادر الساندة لكل مقرر . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل واطاريح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

 .خطة تطوير المقرر الدراسي12
 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم .توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن  -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .
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 رنموذج وصف المقر

 وصف المقرر

 

 

 

 

 

 البنية التحتية .11
 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

 المصادر الساندة لكل مقرر . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل واطاريح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيتب. 

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

 البرنامج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 المعهد التقني / شطرة  المؤسسة التعليمية.1

 قسم تقنيات االنتاج الحيواني  / المركز علميالقسم ال.2

 Veterinary Principle/ بيطري طب أساسيات اسم / رمز المقرر.3

 تعليم حضوري  أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الخريفي / المرحلة االولى  الفصل / السنة.5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 75   )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه الى : أهداف المقرر.8

 الساحة العملية .

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9

  األهداف المعرفية  -أ
 رفد الطلبة بأساسيات الصحة العامة البيطرية . -1أ

 للحيوانات المرضيةوالحالة  الطبيعةالتعرف على الحالة  -2أ

 اهعالج يهفيك و المرضية األمراض و معرفة الحالة  أساسياتالطالب  بتعلم  -3أ

 واقع قطاع الثروة الحيوانية ويلم بأمراض الحيوان المتوطنة والوافدةب تعريف الطالب  -4أ        
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  األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

المساهمة في خدمة المجتمع من خالل االستشارات  في جميع جوانب اإلنتاج الحيواني ومجازر الحيوانات الكبيرة  – 1ب

 والدواجن

 .تطرأ بالحقل التيإجراء البحوث التطبيقية و حل المشاكل تدريب الطالب على  – 2ب 

 اكساب الطالب المهارات الالزمة ألجراء الفحوصات المختبرية ذات العالقة  بتغذية الحيوان     . – 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة

 المجاميع الطالبية

 العملية في الحقلالدروس 

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع انتاج ماشية الحليب

 طريقة التعلم الذاتي 
 طرائق التقييم      

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 

 
 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج

مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا  - 1ج 

 وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير وحل المشاكل .

 -المالحظة واالدراك  - 2ج 

 -التحليل والتفسير و االقناع  - 3ج 

 -االعداد والتقويم  - 4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج 

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

 (القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم  )التواصل اللفظي  -د1

 ( Team work -جموعة العمل بثقة ضمن م )العمل الجماعي  -د 2

 (جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معينة )تحليل التحقيق  -د 3

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

 بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 المساق أو الموضوعاسم الوحدة / 

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .الداخليةزة الجسم هأج

 ميةهوأ الخارجية الحيوانالتعرف على أجزاء جسم 

 بعض المناطق

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .الداخليةزة الجسم هأج

 عالمات الصحة والمرض, حالة الجلد والشعر

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 . الداخليةزة الجسم هأج

 الصيدليةفي  ةيطريالب األدوية

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

تمرين عملي المحاضرة  .خصائصها أنواعها ,البكتريامعرفي نظري   2 الرابع
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ودرس  واللقاحات ةيطريالب ةيطرق إعطاء األدو ومهاراتي عملي 3

 عملي

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 ., أنواع وأسباب فقر الدمظائفه  ووه الدم, مكونات

 الدم والبراز والبول العيناتطرق جمع  العيناتجمع 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .المناعة والمقاومة

 الطبيعة التعقيم: طرق  يرهوالتط التعقيم

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .اهطرق انتقال اهتصنيفاإلمراض 

حقل  – والخارجية الداخلية الطفيليات تشخيصطرق 

 + مختبر

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

حالة دراسية  

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثامن
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .اإلمراض تشخيص

 البكتيريالفحص  لغرض العينات,طرق جمع 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

تمرين اسئلة  

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .ةيطريالب ةيالدواء وأنواع األدو

 مة ,هالم الحقلية العمليات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .المعديةعلى اإلمراض  والسيطرة الوقاية

 العصب القرني تخديرقص القرون بواسطة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .اب الضرعهالت الضرع أنواعاب هالت

 الوالدة األدوات المستعملة في الوالدة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .الحيوانية الطفيليات

 الوالدة األدوات المستعملة في الوالدة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .الجراحة, أنواع الجروح

 الحديثة والمواليدباألم  ةيطرق العنا

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر 
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 . الجنسيةرمونات هرمونات, أنواع الهال

 الحديثة والمواليدباألم  ةيطرق العنا

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 الخامس عشر
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 الوالدة, عسر الوالدة

 ةيولوجياالختبارات السر

المحاضرة 

 ودرس

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 .خطة تطوير المقرر الدراسي11
 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر استضافة  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .
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 منوذج وصف املقرر

 وصف املقرر

 

 

 المعهد التقني / شطرة  المؤسسة التعليمية.1

 حيوانيقسم تقنيات االنتاج ال  / المركز علميال القسم.2

     انتاج ماشية حليب Dairy cattle Production    اسم / رمز المقرر.3

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الخريفي / المرحلة االولى  الفصل / السنة.5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60   )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه الى : أهداف المقرر.8

 الساحة العملية .

 البنية التحتية .12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

 المصادر الساندة لكل مقرر . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت أ. 

  (0000العلمية, التقارير,
المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل واطاريح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9
  األهداف المعرفية  -أ
 -يتعرف الطالب على مفهوم انتاج ماشية الحليب  -أ 1

 ن االنتاج ميتعلم تصنف االبقار على اساس الساللة والغرض  -أ 2

 ان يواكب الطالب إدارة ابقار الحليب في العصر الحديث والفرق في برامج االدارة بين الماضي والحاضر -أ 3

 -حليب ان يتعرف الطالب على مستلزمات انتاج ماشية ال -أ 4

 الجغرافية المالئمة للتربية من حرارة  المنطقةحسب  لألبقاران يتعلم الطالب كيفية انشاء حظائر  -أ 5

 ورطوبة واضاءة وتهوية 
  األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

 –تعريف الطالب بمفهوم انتاج ماشية الحليب  -ب 1

 تدريس الطلبة وتدريبهم على األسلوب العلمي إلدارة أبقار الحليب  -ب  2
 طرائق التعليم والتعلم      

اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية من خالل شاشات العرض والباوربوينت والساليدات والمجاهر وتجارب فحص عينات 

 خشبية .النبات واستخدام االجهزة والمعدات المختبرية المختلفة والظلة ال
 طرائق التقييم      

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظرية بصورة عملية . -1ج
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 تنمية الروح الوطنية لدى الطالب لزيادة االنتاج كما ونوعاً . -2ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح البسيطة في المجتمع الفالحين والمزارعين . -3ج

  تنمية اخالقيات مهنة م .المهندس الزراعي لدى الطلبة وذلك باتباع السلوك المهني الصحيح . -4ج

 بنية المقرر.10

 

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

وانخفاض مستوى  زيادةالعوامل المؤثرة على 
 الحليب

 التعرف على مكونات حقل األبقار

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

واجوبة اسئلة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 الحليب ماشيةسالالت 
 المنتجةأجزاء جسم البقرة / والتعرف على السالالت 

 للحليب

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 الحليبمن  وإنتاجها ية العراقيةالماش
 .) جداول ( الحيوانات تحكيم  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 الحليب ماشية وتغذية رعاية
، مخازن  الوالدة، غرف العزل ،  يةمساكن الماش

 األعالف

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 أنواع الجاموس العالمي والعراقي
 اإلنتاجية الحقليةالسجالت 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 .في الجاموس  الحليبإنتاج 
،  التغذية،  التنظيف/  اليومية الحقلية العمليات
 االنتاج

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 . الحليباإلبل وإنتاج 
 حيوانات تجفيف،  الترقيم/  الموسمية العمليات
 الحليب

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

حالة دراسية  

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 الضرع فسلجه و تركيب
 البدوي/ الحلب  الحلبانواع 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 . الحليبفي افراز  وأثرها الهرمونات
 الميكانيكيانواع الحلب / الحلب 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 التركيب ناحيةمن  الحليبالعوامل المؤثرة على إنتاج 
 . الكيمياوي
 وأنواعهاالرضاعة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 . الحليب ماشيةالوراثي لقطعان  التحسين
 السرسوبهمية وأ الحليببدائل 

المحاضرة 

ودرس 

مجاميع عمل 

 درس مصغر 
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 عملي

 الثاني عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 الحليب لماشيةطرق االنتخاب 
الحلب ) شبكة  وعملياتالتطور الحاصل بالسالالت 

 المعلومات (

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 
  نظري 1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 الحليب ماشيةإنشاء مزارع 
 الحليب إلنتاجعلى محطة  االطالع

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 .صحي  حليبخزن وإنتاج 
 الحليبألحدى محطات جمع  علميه زيارة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 الخامس عشر
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .من التلوث  الحليب حماية 
 مناقشة حول الدرس العملي

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 .خطة تطوير المقرر الدراسي11
 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم .توفير البيئة الصفية المالئمة  -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 

 البنية التحتية .12

  . الكتب المقرر المطلوبة1
 .الزراعة كلية،  الحيوانية الثروةإنتاج ماشية الحليب . قسم 

 الدكتور األستاذ تأليفصافحة .  340.  بغدادجامعة 
 ناطق حميد القدسي و جيأل فكتور إيليا

 المصادر الساندة لكل مقرر . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

بها ) المجالت أ. الكتب و المراجع التي يوصى 

  (0000العلمية, التقارير,
المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل واطاريح االساتذة بذات 

 التخصص 

 .www.google.com     Dairy Sci. Jموقع  ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

http://www.google.com/
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 المعهد التقني / شطرة  .المؤسسة التعليمية1
  قسم تقنيات االنتاج الحيواني  .القسم العلمي / المركز2
 Agriculture Machines & Equipmentsساحبات واالت زراعية  /  .اسم / رمز المقرر3
 تعليم حضوري  .أشكال الحضور المتاحة4
 الفصل الخريفي / المرحلة االولى  .الفصل / السنة5
 ساعة في الفصل نظري وعملي 45   الدراسية )الكلي(.عدد الساعات 6
 2022 .تاريخ إعداد هذا الوصف 7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه الى .أهداف المقرر: 8

 الساحة العملية .

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9

  األهداف المعرفية  -أ
 تعليم الطالب على فهم الساحبة الزراعية والتدريب على استخدامها في الحقل . -1أ

 تعريف الطلبة اجزاء الساحبة الرئيسية واهميتها وكيفية عمل كل جزء. -2أ

 تمكين الطالب من معرفة كيفية التعامل مع المواد واالجهزة في الساحبة . -3أ

  المهاراتية الخاصة بالبرنامجاألهداف   -ب 

 اكساب الطالب مهارات صيانة الساحبة . – 1ب

 .االنتاجية العالية تدريب الطالب على فهم عمل منظومات الساحبة وتحديد االعطال للوصول الى – 2ب

عطاء االحكام اكساب الطالب المهارات الالزمة إلجراء الفحوصات العامة ذات العالقة بالساحبة والتربة وكيفية ا – 3ب

 العلمية المناسبة .

 طرائق التعليم والتعلم      

اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية من خالل شاشات العرض والباوربوينت والساليدات والمجاهر وتجارب فحص 

 عينات النبات واستخدام االجهزة والمعدات المختبرية المختلفة والظلة الخشبية .

 

 طرائق التقييم      

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 
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 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 

 

 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظرية بصورة عملية . -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالب لزيادة االنتاج كما ونوعاً . -2ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح البسيطة في المجتمع الفالحين والمزارعين . -3ج

  تنمية اخالقيات مهنة م.المهندس الزراعي لدى الطلبة وذلك باتباع السلوك المهني الصحيح . -4ج

  

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

 -1د

 -2د

 -3د

 بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   1

 عملي 3
 معرفي

 ومهاراتي

 –انةواع السةاحبات  –معرفة اهمية المكننة الزراعيةة 
 السالمة العامة

 أجزائهاأنواع الساحبات والتعرف على  مشاهدة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 –دراسة االجزاء الرئيسية للساحبة ووظيفة كل جزء 
 الحركة اجزاءها ووظيفتهااجهزة نقل 

 وانواع المنظومات الرئيسيةاجزاء المحرك 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 –دراسةةةة منظومةةةات السةةةاحبات ) منظومةةةة الوقةةةود 
االجةةةةزاء االهميةةةةة  –منظومةةةةة التبريةةةةد (   االنةةةةواع 

 .االعطال والصيانة  –والفوائد 
 واءهومنظومة ال التبريداجزاء منظومة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 –منظومة تنقية الهواء  –دراسة منظومة التزيت 
اجزاءها ووظيفتها  –منظومة العادم وكاتم الصوت 

 .اعطالها
 تيياجزاء منظومة التز

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

فائدة كل  –االجزاء  –دراسة المنظومة الكهربائية 
 .جزء ووظيفته وصيانته

 الساحبة وقيادةحركة الساحبة  جهاز
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

معرفة اجهزة ووسائل استغالل القدرة في الساحبة 
عمود االدارة  –عمود الجر  -الجهاز الهيدروليكي

 ـ بكرة االدارة P.T.Oالخلفي 
 ألجزاء الساحبة الكهربائيةالمنظومة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

منظومة  –االجزاء والفوائد  –هيكل الساحبة دراسة 
 جهاز المسير في الساحبة –الموقفات  –التوجيه 

 السرع تبديل وجهازالفاصل واجزاءه 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

حالة دراسية  

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 –اهمية عملية الحراثة  –معرفة انواع المحاريث 
 .صفات الحراثة الجيدة

 الساحبة يادة على ق عملية  تدريبات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل
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 التاسع

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

المحاريث  –دراسة المحاريث المطرحية القالبة 
صيانتها   –اجزاءها  –استعمالها  –القرصية القالبة 

 .بها الحراثةوطرق 
 ربط األدوات على الساحبة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 –المحاريث الدورانية  –دراسة المحاريث الحفارة 
 .اجزاءها –استعمالها  –محراث تحت التربة 
 اإلدامةالتعرف على أجزاء 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

اجزاءها  –استخدامها  –معرفة معدات تنعيم التربة 
اهميتها  –آالت التسوية والتخطيط وشق القنوات  –
 .استخدامها –

 والتعرف على المعدات المستخدمة المحاريثانواع 
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 –آلة نثر السماد والبذور  –دراسة الزراعة اآللية 
 .تعييرها –انواعها  –اجزاءها 

 الوقايةانواع معدات 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 –اجزاءها  –دراسة الباذرة المسمدة في سطور 
 .التعيير المعملي ) المختبري (  –تعييرها الحقلي 
 في الحقول التنظيفانواع معدات 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر 

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 –زراعة البطاطا  –دراسة آالت الزراعة في خطوط 
 .التعيير –االنواع 
استخدام الساحبات في الحقول )شبكة  مشاهدة

 المعلومات (

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 الخامس عشر

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

اجزاءها الحاصدة  –انواعها  –آالت قطع االعالف 
 .المجاميع الرئيسية للحاصدة –عملها  –المركبة 

واالستفادة في مجال مناقشة الدرس العملي 
 االختصاص

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 .خطة تطوير المقرر الدراسي11
 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي .توفير تقنية  -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية .12

 الزراعيةللساحبات واالت الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

 المصادر الساندة لكل مقرر . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل واطاريح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 المعهد التقني / شطرة  المؤسسة التعليمية.1

 قسم تقنيات االنتاج النباتي   / المركز علميالقسم ال.2

 Computer Applicationالحاسبة   /  اسم / رمز المقرر.3

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الخريفي / المرحلة االولى  الفصل / السنة.5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 45   )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه الى : أهداف المقرر.8

 الساحة العملية .

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9

  األهداف المعرفية  -أ
( واوامره الخاصة بادارة الملفات  WINDWS7 تعليم الطالب على فهم اجزاء الحاسبة ونظم التشغيل ) -1أ

 والتطبيقات المختلفة المتوفرة .

 تعريف الطلبة ببرامج الحاسبة المهمة والتي تساعد في رفع مستوى االنتاج  . -2أ

  مل مع االجهزة في مختبر الحاسبات والطابعات والشاشات وغيرها.تمكين الطالب من معرفة كيفية التعا -3أ

 طرائق التعليم والتعلم      

اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية من خالل شاشات العرض والباوربوينت والساليدات والمجاهر وتجارب فحص 

 الخشبية .عينات النبات واستخدام االجهزة والمعدات المختبرية المختلفة والظلة 

 طرائق التقييم      

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظرية بصورة عملية . -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالب لزيادة االنتاج كما ونوعاً . -2ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح البسيطة في المجتمع الفالحين والمزارعين . -3ج

  تنمية اخالقيات مهنة م.المهندس الزراعي لدى الطلبة وذلك باتباع السلوك المهني الصحيح . -4ج
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و - د

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 السادس-االول

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

تعريف الحاسبة وفوائدها ، أجيالها ، ربط أجزاء 
الحاسبة ، مكونات الحاسبة المادية و وسائل اإلدخال 
واإلخراج فيها ، البرمجيات ، وحدة قياس الذاكرة ، 

 تعريف الملفات والمجلدات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 العاشر-السابع

نظري   1

 عملي 2

معرفي 

 ومهاراتي

مزايا النظام ، المتطلبات األساسية للتشغيل ، مكونات 
WINDWS7  األيقونةنظام التشغيل ، مفهوم  ،

الشاشة الرئيسية  DESKTOPأسلوب التعامل مع 
، االستفادة من   STARTلسطح المكتب ، زر

TASKBAR فعاليات الماوس ، أهمية ومكونات ،
للدخول إلى البرامج والخروج من شريط المهام 

 النظام وإطفاء الحاسبة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

-الحادي عشر

 الرابع عشر

نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

، مفهوم النافذة       MY COMPUTERايقونة 
،التعامل مع  ةالرئيسيوالتعرف على مكوناتها 

االيقونات ، نسخ الملفات والمجلدات والقص 
 RECYCLE BIN  ،MYواللصق، التعرف على 

DOCUMENTS  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
االستماع وألقاء 

 االسئلة 

-الخامس عشر

 الثامن عشر

نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

خصائص الملفات والمجلدات واألقراص ، تغيير 
 DESKTOPخلفية سطح المكتب 

BACKGROUNDتغيير ألوان النوافذ ، 
COLOR  حافظ الشاشة ،SCREEN 
SAVER 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

-التاسع عشر

الثاني 

 والعشرون

نظري   1

 عملي 2

معرفي 

 ومهاراتي

خصائص الماوس ، التعرف على لوحة التحكم 
CONTROL PANAL  كيفية حذف البرامج،
 PROGRAM ANDالتي تم تنصيبها من خالل 

FEATURES  التعرف على بعض ملحقات ،
ACCESSORIES     ،

 , CALCULATOR ، WORDPADمثل
 PLAYER يةويديالفتشغيل الملفات 

WINDOSWS MEDIA 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

الثالث 

-والعشرون

الرابع 

 والعشرون

نظري   1

 عملي 2

معرفي 

 ومهاراتي

مفهوم فايروس الحاسبة ، دوافع انتشار الفايروسات 
، كيفية اإلصابة بالفايروس ، أنواع الفايروسات 
حسب طبيعة اإلصابة والضرر ، عالمات إصابة 
الفايروس للحاسبة ، االحتياطات الواجب اتخاذها 

مع احد لتجنب دخول الفايروسات للحاسبة ، التعامل 
 البرامج المضادة للفايروسات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل
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الخامس 

 والعشرون

نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
الشبكات وأنواعها ، إشكال الشبكات ،برتوكوالت 

 الشبكات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

حالة دراسية  

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 السادس

 والعشرون

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي
، جدران  واألنترنيت، االنترنيت  وتطورهاالنترنيت 

 النار ، بعض مفاهيم االنترنيت االساسية

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

السابع 

 والعشرون

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

، فتح متصفح االنترنيت ،  باألنترنيتاالتصال 
مكونات نافذة متصفح االنترنيت ، اشرطة االدوات ، 

 ايقونات المتصفح

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

الثامن 

 والعشرون

نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 HOMEالوب ، تغيير صفحة البداية  عناوين
PAGE  ، اغالق المتصفح وفصل االنترنيت ،

 تخزين الصفحات المفضلة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

التاسع 

 والعشرون

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

محركات البحث ، كيفية البحث عن المعلومات في 
الشبكة ، نسخ النصوص والصور من المواقع الي 

االنترنيت ، التحضير تطبيق ، تحميل الملفات من 
 للطباعة ، الطباعة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثالثون

نظري   1

 عملي 2

معرفي 

 ومهاراتي

ومزاياها ،  E-MAIL ياإللكترونتعريف البريد 
من محرك البحث  GMAILأنشاء بريد الكتروني 

، كتابة رساله جديدة ، أرفاق  GOOGLEكوكل 
، قراءة  ATTACHMENTالملفات مع الرسائل 
،الرد على الرسائل  INBOXصندوق الرسائل 

REPLAY  الغير  ىالواردة إل الرسائل،تمرير
FORWARD  حذف الرسائل ، الخروج من ،

  ياإللكترونالبريد 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 المقرر الدراسي.خطة تطوير 11
 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية .12
 اساسيات الحاسوب الجزء االول والثاني الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

 المصادر الساندة لكل مقرر . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

المراجع التي يوصى بها ) المجالت أ. الكتب و 

  (0000العلمية, التقارير,
المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل واطاريح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
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 رنموذج وصف المقر

 وصف المقرر

 

 المعهد التقني / شطرة  المؤسسة التعليمية.1

 قسم تقنيات االنتاج الحيواني  / المركز علميالالقسم .2

 حقوق االنسان وديمقراطية اسم / رمز المقرر.3

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الخريفي / المرحلة االولى  الفصل / السنة.5

 ساعة في الفصل نظري  30   )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه الى : أهداف المقرر.8

 الساحة العملية .

 

 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9
  األهداف المعرفية  -أ

 تعليم الطالب على اهم حقوق المواطن في الماضي والحاضر والمستقبل واهم القوانين التي تحكم ذلك. -1أ

تعريف الطلبة بأهم المواثيق االقليمية والدساتير وضمانات احترام وحماية حقوق االنسان والقواعد الشرعية للقانون  -2أ

. 
  األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

 اب الطالب مهارات حقوق االنسان وكيفية اجراؤها  .اكس – 1ب

 تدريب الطالب على مهارات التعامل بمبدأ ديمقراطي وضمان وحقوق االنسان . – 2ب

 اكساب الطالب المهارات الالزمة لحقوق االنسان وكيفية اعطاء االحكام العلمية المناسبة بين المتنازعين. – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 اعطاء المحاضرات العلمية والنظرية من خالل شاشات العرض والباوربوينت والساليدات.

 
 طرائق التقييم      

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظرية بصورة عملية . -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالب لزيادة االنتاج كما ونوعاً . -2ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح البسيطة في المجتمع الفالحين والمزارعين . -3ج

  االنسان لدى الطلبة وذلك باتباع السلوك المهني الصحيح .تنمية اخالقيات مهنة حقوق  -4ج
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 



الصفحة   

34 
 

  

 

 -1د

  -2د

 بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
 نظري   2

معرفي 

 ومهاراتي

جذور حقوق  –اهدافها  –تعريفها  –حقوق االنسان 
حقوق  –االنسان وتطورها في التاريخ البشري 
 االنسان في العصور القديمة والمتوسطة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

 درس 

 الثاني
 نظري   2

معرفي 

 ومهاراتي

حقوق  –االنسان في حضارة وادي الرافدين حقوق 
دراسة خاصة  –االنسان في الشرائع السماوية 

 لحقوق االنسان في االسالم

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث

 نظري   2

معرفي 

 ومهاراتي

الحقوق في  –حقوق االنسان في العصور الوسطى 
واعالناتها المذاهب والمدارس والنظريات والشركات 

حقوق االنسان في التاريخ المعاصر  –والدساتير 
االعتراف الدولي بحقوق االنسان في  –والحديث 

 عصبة االمم المتحدة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع

 نظري   2

معرفي 

 ومهاراتي

االتفاقية  –االعتراف االقليمي بحقوق االنسان 
االتفاقية  – 1950االنسان عام االوربية لحقوق 

المنظمات غير الحكومية وحقوق  -1969االمريكية 
 االنسان

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس
 نظري   2

معرفي 

 ومهاراتي

حقوق االنسان  –المنظمات الوطنية لحقوق االنسان 
 في الدساتير العراقية بين النظرية والواقع

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس
 نظري   2

معرفي 

 ومهاراتي

العالقة بين حقوق االنسان والحريات العامة في 
االعالن العالمي لحقوق االنسان والمواثيق االقليمية 

 والدساتير الوطنية

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة ومجاميع 

 عمل

 السابع
 نظري   2

معرفي 

 ومهاراتي

 -حقوق االنسان الضرورية وحقوق االنسان الجماعية
حقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 وحقوق االنسان المدنية والسياسية 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

حالة دراسية  

 ومجاميع عمل

 الثامن

 نظري   2

معرفي 

 ومهاراتي

 –الحقائق في التنمية  –حقوق االنسان الحديثة 
الحق  –الحق في التضامن  –البيئة النظيفة الحق في 
ضمانات احترام وحماية حقوق االنسان -في الدين

الضمانات في الدستور  –على الصعيد الوطني 
 الضمانات في مبدأ سيادة القانون –والقوانين 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة ومجاميع 

 عمل

 التاسع

 نظري   2

معرفي 

 ومهاراتي

في حرية  –الضمانات في الرقابة الدستورية 
 ضمانات احترام حقوق –الصحافة والراي العم 

دور االمم المتحدة في  –االنسان على الصعيد الدولي 
 توفير الضمانات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع 

 ومجاميع عمل

 العاشر

 نظري   2

معرفي 

 ومهاراتي

واالتحاد االوربي واالتحاد دور الجامعة العربية 
االفريقي ومنظمة اسيان في احترام وحماية حقوق 

اصل الحقوق  –النظرية العامة للحريات -االنسان
 والحريات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر

 نظري   2
معرفي 

 ومهاراتي

 –الطبيعة الوظيفية لمفهوم الحريات العامة 
االعتبارات  –االعتبارات الفلسفية للحق الوظيفي 

 البنيوية واالقتصادية 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 



الصفحة   

35 
 

  

 

 

 

   

 

 الثاني عشر 

 نظري   2
معرفي 

 ومهاراتي

تنظيم الحريات  –القاعدة الشرعية لدولة القانون 
 العامة من قبل السلطات العامة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع درس 

 مصغر

 الثالث عشر 

 نظري   2
معرفي 

 ومهاراتي

الطعن القضائي  –التقاضي او التظلم غير القضائي 
 تحديد مسؤولية الدولة عن اعمالها الشرعية –

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر 

 نظري   2
معرفي 

 ومهاراتي

 –اثر ازدواجية القضاء على الحريات العامة 
 –المساواة  –الحريات العامة في الفقه االداري 

 تطورها التاريخي

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الخامس عشر

 نظري   2
معرفي 

 ومهاراتي

المساواة بين  –التطور الحديث لفكرة المساواة 
المساواة بين االفراد حسب معتقداتهم  –الجنسين 
 وعنصرهم

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي11
 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 استراتيجيات التعليم .توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع  -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في  -

 تطوير المقرر حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية .12
 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

 المصادر الساندة لكل مقرر . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل واطاريح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
 Production  Meat Cattle  انتاج ماشية لحم

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة -4

 الفصل / السنة -5
 الفصل الربيعي / المرحلة االولى 

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .

 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9
  األهداف المعرفية  -أ

 واإلنتاجية المظهرية وصفاتهام السالالت المنتجة للحم هالتعرف على ا  -أ1

 -ان يتعرف الطالب على مصادر انتاج اللحوم الحمراء.  -أ  2 

 -اللحوم الحمراء.  إلنتاجان يكون قادر على فهم االهمية االقتصادية والتغذوية  -أ  3

 -ان يتمكن من معرفة كيفية استثمار الكفاءة االنتاجية لحيوان اللحم.  -أ3

 -ان يتعرف على نسبة التصافي ويتعرف على العوامل المؤثرة عليها.  -أ 4

 ان يكون ملما بالطرق المتبعة لنقل وتسويق الحيوانات والذبائح . -أ 5
  األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

 –الطالب بمصادر انتاج اللحوم الحمراء. تعريف  1ب 

 –قدرة الطالب لفهم كيفية الوصول الى افضل استثمار للكفاءة االنتاجية لحيوان اللحم.  2ب 

 ان يتعرف الطالب الى افضل طريقة لنقل وتسويق الحيوانات والذبائح في الظروف المختلفة.  3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 ريقة المحاضرةط

 المجاميع الطالبية

 الدروس العملية في الحقول الحيوانية

 الرحالت العلمية للحقول الحيوانية في العراق 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية
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 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 

 
 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج

 

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

 وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 -المالحظة واالدراك  - 2ج 

 -التحليل والتفسير  - 3ج 

 -االعداد والتقويم   -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم   - 5ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االول
 3نظري   1

 عملي
معرفي 

 ومهاراتي

 واقع أنتاج اللحوم في الوطن العربي والعالم
على األجزاء المنتجة للحم في جسم  حقلياالتعرف 
 الحيوان

المحاضرة 

 ودرس عملي

واجوبة اسئلة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني

 3نظري   1
معرفي  عملي

 ومهاراتي

االنتاج ،  يادةإنتاج اللحوم في العراق ، وسائل ز
 مشاكل أنتاج اللحوم

اللحم  حيواناتفي حقول  الحقليةالمستلزمات 
 الموازينوالمساكن ، االدوات ، 

المحاضرة 

 ودرس عملي
 ألقاء االسئلة 

 الثالث

 3نظري   1
 عملي

معرفي 

 ومهاراتي

 –المنتجة للحوم األبقار  المزرعة  حيوانات تصنيف
 الجمال –الجاموس 
 : ترقيم اللحم  حيواناتفي حقول  الحقلية العمليات
،  الذكور خصب عمليةالقرون ،  أزاله،  الحيوانات

، وزن طهيرالت عمليةالرش ،  عمليةاالظافر ،  تقليم
 الحيوانات وترقيد مسك عملية،  الحيوانات

المحاضرة 

 ودرس عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع
 3نظري   1

 عملي
معرفي 

 ومهاراتي

، الصفات  المظهريةسالالت ابقار اللحم ، الصفات 
 اإلنتاجية
 وشراءهااللحم  حيوانات اختيار

المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس
 3نظري   1

 عملي
معرفي 

 ومهاراتي
 انتاج اللحم من الجاموس ، الجاموس في العراق

 التسمينم طرق هأ

المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

 3نظري   1
معرفي  عملي

 ومهاراتي
 انتاج اللحم من الجمال ) االبل (

 القطيع تأسسمراحل 

المحاضرة 

 ودرس عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

ومجاميع عملي 

 عمل

 السابع
 3نظري   1

 عملي

معرفي 

 ومهاراتي
 –النمو  نظرية –اللحم  حيواناتالنمو والتطور في 

 منحنى النمو
المحاضرة 

 ودرس عملي

حالة دراسية  

تمرين عملي 
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 ومجاميع عمل اللحم حيواناتفي  االقتصاديةالصفات 

 الثامن

 3نظري   1
معرفي  عملي

 ومهاراتي

 اللحم حيواناتالتناسل والخصب في 
 الحيوانات/ طرق ذبح  الحيواناتذبح 

 

المحاضرة 

 ودرس عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

 3نظري   1
معرفي  عملي

 ومهاراتي

 لحيوانات الغذائية االحتياجاتاللحم ،  حيوانات تغذية
 اإلنتاجية االحتياجاتاللحم ، العلف المركز االخضر ،

 التسمين، أنواع العالئق وطرق 
 ، نسب التشافي التصاقيحسابات الذبائح / نسب 

المحاضرة 

 ودرس عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر
 3نظري   1

 عملي

معرفي 

 ومهاراتي
 اللحم لحيوانات واإلنتاجية االقتصاديةدراسة الصفات 

 أنواعهااللحم /  لحيوانات الحقليةالسجالت 
المحاضرة 

 ودرس عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

الحادي 

 عشر

 3نظري   1
 عملي

معرفي 

 ومهاراتي

ببعض  ومقارنتهاللحوم الحمراء  الغذائية مةيالق
 األخرى البشرية األغدية
 الذبائح تقطيع عمليةفي  العلميةاالسس 

المحاضرة 

 ودرس عملي
مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 
 3نظري   1

 عملي

معرفي 

 ومهاراتي
 وانيجسم الح تركيب

 اً ياللحوم حقل إلنتاج االقتصاديةالحسابات 
المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 
 3نظري   1

 عملي

معرفي 

 ومهاراتي
 علميةبسفرة  اميالق

 فحص الذبائح عملية
المحاضرة 

 ودرس عملي
 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر  

 3نظري   1
 عملي

معرفي 

 ومهاراتي

فحص اللحوم في المجزرة  لعملية العمليةاألسس 
 لكهوالمختبر وعند المست

 التي تجري على اللحوم المختبريةالفحوصات 

المحاضرة 

 ودرس عملي
إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

الخامس 

 عشر 

 3نظري   1
 عملي

معرفي 

 ومهاراتي

 العراق مستقبل انتاج اللحوم في
 علمية ارةيز
 

المحاضرة 

 ودرس عملي
إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 خطة تطوير المقرر الدراسي -11
 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 مكتبة الحرم الجامعي .توفير تقنية المعلومات في  -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في  -

 تطوير المقرر حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية  -12

   . الكتب المقرر المطلوبة1

 لكل مقررالمصادر الساندة  1 . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) 

  (0000المجالت العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 بذات التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 
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http://www.google.com/
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 صف المقررنموذج 

 وصف املقرر

 

 التعليميةالمؤسسة  -1
 المعهد التقني / شطرة 

 قسم تقنيات االنتاج الحيواني  / المركز علميالقسم ال -2

 اسم / رمز المقرر -3
 Animal Healthالحيوان/ صحة 

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة -4

 الفصل الربيعي / المرحلة االولى  الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .

 

 

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

  األهداف المعرفية  -أ
 الحيواناتفي حظائر  البيئيةالظروف ان يتعرف  -أ1

 الملوثات  للهواء او المياه  ان يغرف الطالب -أ  2

 ومسبباتها عن طريق الماء المتناول  كيفية انتقال االمراض ان يتعرف الطالب على  -أ 3

  األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  -ب 

 و أن يتعلم أسلوب التجريب و الرغبة بأداء التجارب  تحسين قدرة الطالب على المالحظة- - ب1

 الحيوانات  عدادأزيادة ل انتشار االمراض متماسك و تجنب صحي تعلم كيفية انشاء نظام  -ب 2

 لتحسين صحة وبيئة الحيوانتمكين الطلبة من التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة  -ب  3

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 والتوضيحالشرح 

 طريقة المحاضرة

 المجاميع الطالبية
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 الدروس العملية في الحقول الحيوانية

 الرحالت العلمية للحقول الحيوانية في العراق 

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 

 
 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج

 

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

 بشكل معقول . وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير

 -المالحظة واالدراك  - 2ج 

 -التحليل والتفسير  - 3ج 

 -االعداد والتقويم   -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم   - 5ج 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول

نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

واء ، ملوثات هلمكونات ال الصحية األهميةواء ،هال
 .وأهميتها الصحية الحيوانيةواء داخل المساكن هال

التلوث  قياسفي الحظائر ، طرق  2coغاز  تقدير
 اإلطباق المفتوحة طريقةواء : هفي ال المكروبي

 الفوارة الكريات طريقة ،

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني

نظري   2

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

 الرذاذ عدوى ، اإلمراض مسببات نقل في واءهدور ال
 لسرعة الصحية يةمهواأل الغبار عدوى ،
 .والشمس والضوء واءهال

 –الرطوبة المطلقة ب  -الرطوبة : أ تقديرطرق 
 النسبيةالرطوبة 

 والجاف الرطب المستودع ذو هجرومترماسون -١
 دليل -٤مخطط الرطوبة  -٣ئر الدا هجرومترال -٢

 اإلزاحة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث

نظري   2

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 التهويةواء ، طرق هواء وحجم اله، تبادل ال التهوية
 .الحيوانيةفي المساكن 

الطرق  -ب محركات -واء أهسرعة ال قياسطرق 
 في هواء المبنى CO2 مباشرة بواسطة الغير

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 المياهاالمطار ، مياه  :  المياهالماء ، مصادر 
 . الجوفية والمياه، البحار  السطحية

 الصناعية ةيطرق التهو

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل
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 الخامس

نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

الشرب ،  اهيفي م توفرهاالواجب  الصحيةالشروط 
 .الحيواناتسقي 
 المحلي الفحص:  نقاوتهاللحكم على  المياهفحص 
ومن  الحنفيةمن  العيناتاخذ  ةيفي، ك المياه لمصدر
 السطحية المياه ومن اآلبار

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 المكروباتدور الماء في نقل مسببات اإلمراض ، 
 ، السموم الحيوانية الطفيليات،  المرضية

 . ةياويميالك
، المواد  نييدروجي: األس الهالكيماويالفحص 
 داتي، النترات ، الكلور األمونيا،  العضوية

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع

نظري   2

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 الطبيعية يةالتنق ، اهالشرب ، الغرض من اهيم تنقية
 والمسحوق ، إضافة الكلور للمياه واالصطناعية

 .البوتاسيوم وبرمنغناتالقاصر 
 الشرب اهيلم والبكتريولوجي يالمكر سكوبالفحص 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

حالة دراسية  

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   2

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

، موقع المبنى ، اإلنشاءات ،  الحيواناتحظائر 
 .السقف ، العزل الحراري

في  الرئيسية، المواد  الحيوانيةإنشاءات المباني 
 والسقف ، العزل الحراري واألرضيةالجدران 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

نظري   2

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

الفضالت والسوائل من الحظائر ، مستودع  تصريف
 .والمصائد التصريف أنابيبالروث السائل ، 

 والطيور بالحيواناتالخاصة  البيطريةالشروط 
 ومنتجاتهاالمستوردة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر

نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
 .للتخلص من الفضالت في الحظائر الصحيةالطرق 

 المستخدمة في الحقل ةياويميالك المطهرات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر

نظري   2

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

، المواصفات العامة ،  الحليب لماشيةنظم الحظائر 
 اإلضاءة ، لهالسقف والجدران ، المعا لف والمنا

 . ، مخازن العل ةيوهوالت
 الحيواناتحظائر  ريأسلوب تطه

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 

نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

: المحلب المتنقل ، المحلب  أنواعهاالمحالب ، 
 .الثابت

،  الحيوان صحة في واستخداماتها الحشرية المبيدات
 اختيار عند مراعاتهاالمواصفات العامة الواجب 

 الحشري ديالمب

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

نظري   2

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

،  ةيالمواصفات العامة للمحالب : الضوء ، التهو
 .السقف ، المدخل ، فتحات األبواب

 التغطيس،  الحشرية المبيداتطرق استخدام 
 التغطيسوالمغاطس ،مخاطر 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر  

نظري   2

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 األرضياتفي المسارح ،  الحيواناتالمسارح ، صحة 
 .المضلعة

مقاومة القراد ، طرق مقاومة القراد في المراعي 
 الحيوانيةوفي المساكن  الحيوانوعلى 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 عمليتمرين 

 شرعالخامس 

نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

، نظم حظائر العجول ، حظائر  البيئةحظائر العجول ، 
 .وحظائر األغنام التسمين ماشيةالطالئق ، حظائر 

وفي الحظائر ، التسمم  الحيوانمقاومة الجرب على 
 ، المذيبات،  النفطية الزيوت،  الحشرية بالمبيدات
 الزرنيخية،المركبات  رييالج والكبريت الكبريت

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي
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 خطة تطوير المقرر الدراسي -11

 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 في مكتبة الحرم الجامعي .توفير تقنية المعلومات  -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية  -12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
 انتاج اسماك 

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة -4

 الفصل الربيعي / المرحلة االولى  الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9
 -أ األهداف المعرفية 

 -األسماك يتعرف الطالب على مفهوم مبادئ  1أ 
 -يتعلم تصنيف األسماك  2أ 
 -يتعرف على األجزاء الداخلية والخارجية لألسماك  3أ 
 التعرف على العلوم المتخصصة بدراسة األسماك 4أ 

 -ب األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. 

 -تعرف الطالب بمفهوم مبادي األسماك  -1ب 

 -تواجدها في البيئات المائية قدرة الطالب على تميز األسماك وأماكن  - 2ب 

 -التعرف على كيفية دراسة غذاء األسماك وتقدير عمرها وتحديد فترة تكاثرها  -3ب 

 قدرة الطالب على تمييز بعض األسماك العراقية -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة

 المجاميع الطالبية

 الحيوانيةالدروس العملية في الحقول 

 الرحالت العلمية للحقول الحيوانية في العراق 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات
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 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 -الوجدانية والقيمية األهداف  -ج 

 -مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  -1ج 

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 -المالحظة واالدراك  -2ج 

 -التحليل والتفسير  -3ج 

 -والتقويم  االعداد -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم 5 -ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

  

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االول
 نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

همية أ–علم دراسة األسماك  -مقدمة عن إنتاج األسماك
 .  األسماك مميزات –األسماك 
 أجزاء الجسم –الخارجي للسمكة  المظهردراسة 

المحاضرة 

 ودرس عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني

   نظري 1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 الفتحات الجسم شكل لألسماك الخارجي المظهر
 .،الزعانف ،الحراشف الجسمية

الخط  –الخط الجانبي -الحراشف–دراسة الزعانف 
 أنواع الزعانف القياسيالطول  –الطولي 

المحاضرة 

 ودرس عملي
 ألقاء االسئلة 

 الثالث

   نظري 1

معرفي  عملي3

 ومهاراتي

 ، ضميالهلألسماك ، التنفسي ،  الداخلية التراكيب
 .البولي ازوالجه الحس أعضاء الدوران، ، التناسلي
از هالج الهضمياز هاألسماك ،التعرف على الج تشريح

 از تناسليهالتنفسي الج

المحاضرة 

االستماع وألقاء  ودرس عملي

 االسئلة 

 الرابع
   نظري 1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 . العصبي الجهاز ، لألسماك االزموزي والتنظيم اإلفراز
 جهاز) هاعمل وطريقة المختبرية هزةالتعرف على األج

 ( وغيرها CO2 قياساز هج،  pH  قياس

المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس

   نظري 1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

الوزن ،  قياساتالطول ، قياساتاألسماك ) تصنيف
 . األسماكتصنيف الوسائل المستخدمة في 

 وقياسار والجداول هاألن اهيممن  عيناتجمع 
،  الشفافية  الملوحة pH  الذائب و األوكسجين)

 ودرجة الملوحة (

المحاضرة 

تمرين عملي  ودرس عملي

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

   نظري 1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

مة هالم العراقيةلبعض األسماك  التصنيفيةالصفات 
 . والشائعة

 

المحاضرة 

 ودرس عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع

 

   نظري 1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

الطول  ببنالعمر في األسماك ، العالقة  تقديرطرق 
 . والوزن في األسماك

جمع وفحص الهائمات النباتية والحيوانية فحص نماذج 
 من الهائمات من بيئات مائية  مختلفة

المحاضرة 

 ودرس عملي
 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل

 الثامن

  نظري  1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

العوامل المؤثرة على  –التكاثر  تاستراتيجيا –التكاثر 
 التمايز التكاثر (أنظمة وخارجية داخليةالتكاثر )

 .الجنسيةالجنسي واالختالفات 

المحاضرة 

 ودرس عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 
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 عمل أعشاش التكثير ،أنواعها واستخدامها

 

 التاسع

   نظري 1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

التي تؤثر على  ةيائيميوكيزي، العوامل الفيةالمائ البيئة
 .األسماك  حياهنمو و

 فحص وقياس الخصوبة ) المطلقة ، النسبية ( دالة
 التناسل

المحاضرة 

 ودرس عملي
 
 

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر

   نظري 1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

جرة ه، التغذيةجرة هجرة التكاثر ،هجرة األسماك )ه
 .( التشتية

 أفالم علمية عن البيئة المائية

المحاضرة 

 ودرس عملي
القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

الحادي 

 عشر

  نظري  1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 مرحلة) الغذائي رمه،ال والحيوانية يةالنبات ائماتهال
،مرحلة  الموت مرحلة الكهاالست مرحلة اإلنتاج

 .االستعادة(
التعرف على األسماك العراقية وتطبيق بعض الوسائل 

 المستخدمة في تصنيف األسماك

المحاضرة 

 ودرس عملي
مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 
 3نظري   1

 عملي

معرفي 

 ومهاراتي
 . ( دالة التناسلالنسبيةالخصوبة )المطلقة، 

 عمل خرائط للمسطحات المائية في العراق
المحاضرة 

 عملي ودرس 

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

 3نظري   1
 عملي

معرفي 

 ومهاراتي

 ية.المائ األحياءعلى  تأثيرهومصادره  هالتلوث أنواع
التعرف على أنواع وسائل الصي ) الشباك ، الفخاخ ، 

 (٠٠٠٠القصبة 

المحاضرة 

 إلقاء اسئلة  ودرس عملي

 الرابع عشر  

 3نظري   1
معرفي  عملي

 ومهاراتي

،  البحيراتار ، هفي العراق ، األن يةالموارد المائ
 .وار البحارهاال

واالطالع على  السمكيةإلى احد المزارع  زيارة 
 مكوناتها

المحاضرة 

إلقاء اسئلة  ودرس عملي

 تمرين عملي

الخامس 

 شرع

 3نظري   1
 عملي

معرفي 

 ومهاراتي

 الداخلية . المياه إنتاجية ينطرق تحس
 تحسنهاودراسة طرق المائية ألحد المسطحات  رةياز

المحاضرة 

 ودرس عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 خطة تطوير المقرر الدراسي -11
 االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية .تقديم امكانية الدعم  -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

في تطوير المقرر استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية  -12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
  تغذية دواجن 

 تعليم حضوري  أشكال الحضور المتاحة -4

 الفصل الربيعي / المرحلة االولى  الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : المقررأهداف  -8

 الى الساحة العملية .

 

 

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 -أ األهداف المعرفية 

 -ان يتعرف الطالب على مفهوم تغذية الطيور الداجنة  - 1أ 

 -يتعلم الطالب مكونات عالئق الدواجن . ان  - 2أ 

 -استخدام البرامج الحديثة في تكوين العالئق .  - 3أ 

 االثنين . التغذية بين  مستلزماتالدجاج البياض وفروج اللحم والفرق في  ان يتعلم الطالب كيفية ادارة تغذية - 4أ 

 ان يتعلم الطالب كيفية انشاء معامل العلف . - 5أ 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب

 تعريف الطالب بمفهوم تغذية الدواجن  - 1ب 

 قدرة الطالب على تقييم برامج التغذية .  - 2ب 

 تعريف الطلبة عمل معامل العلف . - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة

 المجاميع الطالبية

 الدواجنالدروس العملية في حقول 

 في العراق  الدواجنلحقول الرحالت العلمية 
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 طرائق التقييم      
 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 -األهداف الوجدانية والقيمية  -ج 

 -مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  -1ج 

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .

 -المالحظة واالدراك  -2ج 

 -التحليل والتفسير  -3ج 

 -االعداد والتقويم  -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم 5 -ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

  

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 الموضوع اسم الوحدة / المساق أو

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

التي  األساسية  الغذائية، العناصر تغذيةوم الهمف
 .. ووظائفها الطيور تحتاجها
الدواجن  تغذيةالمستخدمة في  العلفيةالمواد  طبيعة

 استخدامها، محددات  مواصفاتها
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

واجوبة اسئلة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

ضم ه،  ةللطاق الرئيسيةوم الطاقة ، المصادر همف
 .. والكربوهيدراتون هوامتصاص الد

 العلفية المواد تصنيف
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
 ألقاء االسئلة 

 الثالث

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

الطاقة وكثافة العلف ، العوامل المؤثرة  بينالعالقة 
 يادة وز الطاقة ، اعراض نقص احتياجاتعلى 

 .. الطاقة في عالئق الدواجن
للطاقة ) الفروج اللحم  الغذائية االحتياجاتحساب 

 ( البياضوالدجاج 
 

المحاضرة 

ودرس 

االستماع وألقاء  عملي

 االسئلة 

 الرابع

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

من الطاقة  البراضفروج اللحم والدجاج  احتياجات
 .. العمر المختلفة مراحل خالل

حساب االحتياجات الغذائية للطاقة ) الفروج اللحم 
 والدجاج البياض (

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل
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 الخامس

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

مينية واألحماض اال البروتينالدواجن من  احتياجات
عالئق  في البروتين ادةيإعراض نقص وز األساسية
 .. الدواجن
الدواجن من الطاقة وحساب  احتياجات تطبيقيةأمثلة 
 األساس الصافيةالطاقة 

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 البروتينالدواجن من  احتياجاتالعوامل المؤثرة على 
.. 

لفروج اللحم  البروتينمن  الغذائية االحتياجات حساب
 لحساب تطبيقية،أمثلة  البياضوالدجاج 
 البروتينمن  ليومية الدجاج ا احتياجات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 .. البروتينالى  الطاقةنسبة 
بينهما ، والعالقة  للبروتين الهضميةحسابات النسبة 

المتبقي  البروتين، للبروتين الهضميةالنسبة  بين و
 لقيمة ، ا للبروتين البيولوجية القيمة في الجسم ، 

النسبة  نيوب همانيب والعالقة للبروتين الصافية
 ةهضميال

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل

 

 

 الثامن

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

والعناصر  الفيتاميناتمن  الغذائية االحتياجات
 .. هايوالعوامل المؤثرة عل ةيالالعضو

ونسبة  للطيورالغذائي  التحويلحساب كفاءة 
 التصافي

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

في عالئق  الغذائية وغبر الغذائيةاإلضافات 
 ..الدواجن

 
 –للدجاج الرمي  والبروتينالطاقة  احتياجاتحساب 
 تطبيقيةامثلة 

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

القشرة ،  نوعية،  البيضة بنوعية التغذيةعالقة 
،  للبيض الغذائية القيمة ،  البيضة بياض نوعية
وحجم وانتاج  يةالتغذ ، هالصفار ولون نوعية
 ..البيض

لفية المواد الع اختيار –وخلط عالئق الدواجن كوين ت
 العليقةفي  الغذائية مستوى العناصر تحديد،  األولية

المحاضرة 

ودرس 

القاء اسئلة  عملي

 مجاميع عمل

 الحادي عشر

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

الغذائي للدواجن ، الطرق المستخدمة في  التقنين
 ..العلف . أشكال العلف المقدم للدواجن تقنين

سرعة النمو ، الطرق  لقياس تطبيقيةحسابات 
 سرعة النمو للدجاج قياسالمستعملة في 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 الغذائية االحتياجات –وعالئق الدجاج الرومي  تغذية
 .. التربيةخالل فترة 

 الدواجن من العلف احتياجاتحساب 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

    ، المستخدمة في عالئق الدواجن التقليديةاالعالف 
 .. (العلفية) البدائل 

 يفية وك للطيورالتعرف على أعراض النقص الغذائي 
 جودة العلف وخلوه منتقييم  ، معالجتها
 هووسائل خزن والفطريات السموم

المحاضرة 

ودرس 

 إلقاء اسئلة  عملي

 الرابع عشر  

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

االعالف التقليدية ، المستخدمة في عالئق الدواجن    
 ..) البدائل العلفية(

 للطيورلحساب كلف العلف  تطبيقيةامثلة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

إلقاء اسئلة المحاضرة الناتجة عن النقص  السيئةاالمراض والعادات معرفي نظري   1 شرعالخامس 
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 ..الغذائي ومهاراتي عملي 3
عند  معاملتها يفية وك العلفيةبعض المواد من البدائل 

 في العالئق إدخالها

ودرس 

 عملي

 تمرين عملي

 خطة تطوير المقرر الدراسي -11
 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 تنويع استراتيجيات التعليم .توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من  -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية  -12

 الكتاب المنهجي   المطلوبة. الكتب المقرر 1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

http://www.google.com/
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
 Chemistry  كيمياء عامة  

 تعليم حضوري  أشكال الحضور المتاحة -4

 الفصل الربيعي / المرحلة االولى  الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .

 

 

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 -أ األهداف المعرفية 

 أن يتعرف الطالب على المفاهيم والمبادئ العامة لعلم الكيمياء. -1أ

 أن يكتسب الطالب مهارات فكرية تتعلق باألساليب واالتجاهات الحديثة. -2أ

 بري.أن يكتسب الطالب مهارات يدوية تؤهل أن تكون حصيلة العمل المخ -3أ

 بث روح التعاون بين الطالب من خالل العمل المخبري. -4أ

 أن يتعرف الطالب على خصائص العلم التجريبي وهو العلم الذي يقوم عليه علم الكيمياء -5أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب

 الكيميائيينوالفهم للمعايير  المعرفةتمكين الطلبة من الحصول على   -1ب

 بالبحث العلمي المتعلقةوالفهم القوانين  المعرفةتمكين الطلبة من الحصول على    -2ب

 الدوليةوالفهم لمعايير التدقيق  المعرفةتمكين الطلبة من الحصول على     -3ب

 والفهم للقانون الكيميائي المعرفةتمكين الطلبة من الحصول على    -4ب
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 لنظم علوم الكيمياء والفهم المعرفةتمكين الطلبة من الحصول على  -5ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة

 المجاميع الطالبية

 مختبر الكيمياء الدروس العملية في 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 -األهداف الوجدانية والقيمية  -ج 

 -مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  -1ج 

 التفكير بشكل معقول . متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على

 -المالحظة واالدراك  -2ج 

 -التحليل والتفسير  -3ج 

 -االعداد والتقويم  -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم 5 -ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

  

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االول

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 اوأنواعه الطبيعةفي  ايتهموأه الكيمياء  تاريخ
 
 
 

المحاضرة 

 ودرس عملي
اسئلة واجوبة درس 

 عملي مصغر

 الثاني
  نظري 1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 المحاليل أنواعها وكيفية  تحضيرها

 
المحاضرة 

 ودرس عملي
 ألقاء االسئلة 

 الثالث
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 ةيالتركيب الكيمياوي للمركبات الالعضو

المحاضرة 

 ودرس عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 الكيمياوي للمركبات العضوية التركيب

المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي والقاء 

 ومجاميع عمل

 الخامس
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 المشبعة  غيرالمشبعة و دروكاربوناتياله

المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي والقاء 

 ومجاميع عمل

درس مصغر مناقشة المحاضرة  المشبعة وغير المشبعة الهيدروكاربوناتمعرفي نظري   1 السادس
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تمرين عملي  ودرس عملي ومهاراتي عملي 3

 ومجاميع عمل

 السابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
 والكحوالت األمينات

المحاضرة 

 ودرس عملي

 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
 والكحوالت األمينات

المحاضرة 

 ودرس عملي

استماع والقاء اسئلة  

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 التاسع

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
  الكاربوكسيلية الحوامض

المحاضرة 

 ودرس عملي

القاء اسئلة  واستماع 

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 العاشر
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 الكاربوكسيلية الحوامض

المحاضرة 

 ودرس عملي

القاء اسئلة مجاميع 

 عمل

 الحادي عشر
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 في المعادن أهم عن الكشف /المعدنية األمالح
 الطبيعة

المحاضرة 

 ودرس عملي

مجاميع عمل درس 

 مصغر 

 الثاني عشر 
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 في المعادن أهم عن الكشف /المعدنية األمالح
 الطبيعة

المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 في المعادن أهم عن الكشف /المعدنية األمالح
 الطبيعة

المحاضرة 

 ودرس عملي
 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر  
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
المنظفات والمعقمات المستخدمة في حقول 

 الحيوانياإلنتاج 
المحاضرة 

 ودرس عملي

إلقاء اسئلة تمرين 

 عملي

 شرعالخامس 
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

 حقول في المستخدمة والمعقمات المنظفات
 الحيواني اإلنتاج

المحاضرة 

 ودرس عملي

إلقاء اسئلة تمرين 

 عملي

 الدراسيخطة تطوير المقرر  -11

 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية  -12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  وكذلك بحوث ورسائل والمجالت العلمية 
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 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 -أ األهداف المعرفية 

 الحيوان  فسلجهان يتعرف الطالب على مفهوم  - 1أ 

 الحاصل لها على اساسا المعلومات النظرية القديمة ومقارنة التطور العلمي  هان يصنف الطالب علم الفسلج -2أ 

 حداثة  ان يفصل الطالب بين المفاهيم الفسلجية في العصر الحديث وبين المفاهيم قديما والفرق في - 3أ 

 المعلومات بين الماضي والحاضر       

 وماهي العوامل المؤثرة عليها الفسيولوجياان يتعلم الطالب كيفية عمل االعضاء الجسم  -4أ 

 ان يتعلم الطالب كيفية اجراء الفحوصات الفسلجية عن اجهزة الجسم وماهي المستلزمات  - 5أ 

 الضرورية لذلك       

 ب األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. 

 تعريف الطالب بمفهوم الفسلجة الحيوان   -1ب 

 اجهزة الجسم المختلفة بطريقة علمية  دراسةقدرة الطالب على  - 2ب 

 تعريف الطلبة بكيفية استخدام االجهزة المختبرية الجراء الفحوصات الدموية  -3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      
 الشرح والتوضيح -5

 طريقة المحاضرة   -6

 الدروس العملية المختبرية   -7

 الدروس والزيارات الحقلية -8

 طرائق التقييم      
 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات
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 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 -ج األهداف الوجدانية والقيمية 

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  - 1ج 

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .         

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير   -3ج 

 االعداد والتقويم   -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

  

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 التقييمطريقة 

 االول
نظري   3

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 مدخل للفسلجة , تعريف فسلجه الحيوان

التعرف على اجزاء جسم االبقار واالغنام والماعز 

 ووظيفة كل جزء منها

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني

نظري   3

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

الحيوان والدواجن وأهمية األجزاء الخارجية لجسم 

 بعض االجزاء

كل جزء من  ووظيفة الطيورالتعرف على اجزاء جسم 

 اجزاء الجسم

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث
نظري   3

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

والدوران للمجترات الهضمياز هالج تشريح  

 تشريح الجهاز الهضمي والدوران للمجترات
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع
نظري   3

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

از التنفسي والبولي في المجتراتهالج تشريح  

 تشريح الجهاز التنفسي والبولي في المجترات
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس

نظري   3

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

از العصبي للمجتراتهالعظام والعضالت والج تشريح  

 تشريح العظام والعضالت والجهاز العصبي للمجترات
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 

 السادس

نظري   3

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

والدوران للدواجن الهضمياز هالج تشريح  

 تشريح الجهاز الهضمي والدوران للدواجن
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع
نظري   3

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

از التنفسي والبولي في الدواجنهالج تشريح  

 تشريح الجهاز التنفسي والبولي في الدواجن
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل
از العصبي للدواجنهالعظام والعضالت والج تشريحمعرفي نظري   2 الثامن استماع والقاء المحاضرة  
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ودرس  تشريح العظام والعضالت والجهاز العصبي للدواجن ومهاراتي عملي 3

 عملي

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

نظري   2

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

, االنسجة  العضلية: االنسجة  الحيوانجسم  تركيب

, العظام نيةهالدالرابطة , االنسجة   

 نيةهوالدوالرابطة  العضليةالتعرف على االنسجة 

الحيوانوالعظام في جسم   

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر
نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

في المجترات وأنواعهاالغدد الصماء   

على انواع ومواقع الغدد الصماء في التعرف 

 المجترات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر

نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 
 افرازات الغدد الصماء ووظائف الغدد الصماء

والطيور الحيوانالدم من جسم  عيناتطرق اخذ   

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 

نظري   2

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

جسم  فعالياتعلى  رمونيةهوال العصبية السيطرة
المختلفة الحيوان  
، اجراء  الحيوانالدم المسحوبة من  عيناتحفظ 
فصل البالزما عملية  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

نظري   2

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 والمعامالت اهاخذ نماذج من الدم وطرق حفظ كيفية 
،  المختبرية الفحوصات قبل أجراء عليها تجرى التي

 اهكل نوع من ووظيفةالدم  كرباتأنواع 
الدم  عيناتعلى  المختبريةاجراء الفحوصات 

 والبيضاءالدم الحمراء  كريات  ومشاهدة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر  

نظري   2

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

الدم )  اتريك، حساب عدد  للحيوانصنف الدم  تحديد
(والبيضاءالحمراء   
 اتيصنف الدم ، حساب عدد كر تحديد عمليةاجراء 

  الدم المختلفة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 

 شرعالخامس 

نظري   2

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

االمراض من خالل فحوصات الدم ومعرفة  تشخيص
 تلوث الدم
 القريبة البيطريالطب  اتيالى احدى كلزيارة 

 الحيوانلالطالع على مكونات جسم 
الدم المختلفة وفحوصات  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 البنية التحتية  -11

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  الرئيسية ) المصادر(. المراجع 2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 
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http://www.google.com/
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 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر استضافة  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
 امراض حيوان  

 تعليم حضوري  أشكال الحضور المتاحة -4

  الثانية / الخريفي الفصل  الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .

 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 -أ األهداف المعرفية 

 ان يتعرف الطالب على مفهوم امراض الحيوان   -1أ

 ان يصنف الطالب االمراض على اساسا نوع المسبب ونوع الحيوان المصاب   -2أ

 ان يفصل الطالب بين االمراض الوبائية واالمراض غير الوبائية والفرق في برامج االدارة التعامل بينها  -3أ

 العالجية بينها  مستلزماتشائعة والفرق في ان يتعلم الطالب كيفية معالجة االمراض ال -4أ

 ان يتعلم الطالب كيفية انشاء برامج صحية متكاملة في الحقول الحيوانية لمنع حدوث االمراض . - 5أ

 ب األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. 

 تعريف الطالب بمفهوم امراض الحيوان  - 1ب 

 قدرة الطالب على تقييم البرامج الصحية ومقارنتها بالبرامج القديمة من حيث الكفاء العالجية  - 2ب 

 والمستلزمات الضرورية         

 تعريف الطلبة بكيفية عالج مختلف االمراض وتاثير الظروف الحقية عليها من االضاءة   -3ب 

 والتهوية .         
 طرائق التعليم والتعلم      
 ح والتوضيحالشر -9

 طريقة المحاضرة   -10

 الدروس العملية المختبرية   -11

 الدروس والزيارات الحقلية -12

 طرائق التقييم      
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 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 -ج األهداف الوجدانية والقيمية 

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  - 1ج 

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .         

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير   -3ج 

 االعداد والتقويم   -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

  -1د

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
 مخرجات

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 مدخل للفسلجة , تعريف فسلجه الحيوان

التعرف على اجزاء جسم االبقار واالغنام والماعز 

 ووظيفة كل جزء منها

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

األجزاء الخارجية لجسم الحيوان والدواجن وأهمية 

 بعض االجزاء

كل جزء من  ووظيفة الطيورالتعرف على اجزاء جسم 

 اجزاء الجسم

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
 ألقاء االسئلة 

 الثالث
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

والدوران للمجترات الهضمياز هالج تشريح  

 تشريح الجهاز الهضمي والدوران للمجترات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

از التنفسي والبولي في المجتراتهالج تشريح  

 تشريح الجهاز التنفسي والبولي في المجترات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

از العصبي للمجتراتهالعظام والعضالت والج تشريح  

 تشريح العظام والعضالت والجهاز العصبي للمجترات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

والدوران للدواجن الهضمياز هالج تشريح  

 تشريح الجهاز الهضمي والدوران للدواجن

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

از التنفسي والبولي في الدواجنهالج تشريح  

 تشريح الجهاز التنفسي والبولي في الدواجن

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل

از العصبي للدواجنهالعظام والعضالت والج تشريحمعرفي نظري   1 الثامن استماع والقاء المحاضرة  
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ودرس  تشريح العظام والعضالت والجهاز العصبي للدواجن ومهاراتي عملي 3

 عملي

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

نظري   1

 عملي 3
 معرفي

 ومهاراتي

, االنسجة  العضلية: االنسجة  الحيوانجسم  تركيب

, العظام الدهنيةالرابطة , االنسجة   

 والدهنيةوالرابطة  العضليةالتعرف على االنسجة 

الحيوانوالعظام في جسم   

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

في المجترات وأنواعهاالغدد الصماء   

التعرف على انواع ومواقع الغدد الصماء في 

 المجترات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 
 افرازات الغدد الصماء ووظائف الغدد الصماء

والطيور الحيوانالدم من جسم  عيناتطرق اخذ   
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

جسم  فعالياتعلى  والهرمونية العصبية السيطرة
المختلفة الحيوان  
، اجراء  الحيوانالدم المسحوبة من  عيناتحفظ 
فصل البالزما عملية  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 والمعامالت اهاخذ نماذج من الدم وطرق حفظ كيفية 
،  المختبرية الفحوصات قبل أجراء عليها تجرى التي

 اهكل نوع من ووظيفةالدم  كرباتأنواع 
الدم  عيناتعلى  المختبريةاجراء الفحوصات 

 والبيضاءالدم الحمراء  كريات  ومشاهدة

المحاضرة 

ودرس 

 إلقاء اسئلة  عملي

 الرابع عشر  

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

الدم )  كريات، حساب عدد  للحيوانصنف الدم  تحديد
والبيضاء(الحمراء   
 اتيصنف الدم ، حساب عدد كر تحديد عمليةاجراء 

  الدم المختلفة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 

 شرعالخامس 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

االمراض من خالل فحوصات الدم ومعرفة  تشخيص
 تلوث الدم
 القريبة البيطريالطب  اتيالى احدى كلزيارة 

 الحيوانلالطالع على مكونات جسم 
الدم المختلفة وفحوصات  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 خطة تطوير المقرر الدراسي -11

 امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية .تقديم  -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

دة من خبراتهم في تطوير المقرر استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفا -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
   تربية وتحسين حيوان 

 تعليم حضوري  أشكال الحضور المتاحة -4

  الثانية / الخريفي الفصل  الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .

 

 البنية التحتية  -12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  ورسائل والمجالت العلمية وكذلك بحوث 

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 -أ األهداف المعرفية 

 تربية وتحسين حيوان    ان يتعرف الطالب على مفهوم   -1أ

http://www.google.com/
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 وتطبيقها  استعمال األساليب العلمية لعلوم الوراثة واإلحصاء والتربية تعليم الطالب  -2أ

 يختلف كل جيل عن االخر في انتاجيته وأقتصاديته منها وإنتاج أجيال متتالية  على الحيوانات بغرض االستفادة

   -3أ

 4أ
 

 ب األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. 

  تربية وتحسين الحيوان تعريف الطالب بمفهوم  - 1ب 

 قدرة الطالب على معرفة الحيوانات ذات الصفات الوراثية الجيدة  – 2ب 

 اختيار قطيع التربية جيد النوعية تعريف الطلبة بكيفية   -3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة  
 الدروس العملية المختبرية  

 الدروس والزيارات الحقلية
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 -والقيمية ج األهداف الوجدانية 

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  - 1ج 

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .         

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير   -3ج 

 االعداد والتقويم   -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

  

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 الموضوعاسم الوحدة / المساق أو 

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

الزراعية الحيواناتعامة في دراسة  اؤسس  

في الوراثة وتطبيقاتامثلة   

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

التشتت  مقاييسعامة عن االحصاء )  أساسيات

ز والتمرك  

والتباين في التمركز والتشتت  عملية تطبيقات  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

المميتة هوشب المميتة الجينات  

في  ةيالمم هوشب ةيم الصفات الممها التعرف على

  الزراعية الحيوانات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 
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 الرابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

وطرقها الزراعية الحيوانات تربية  

نيعلى عوامل تكرار الج تطبيقات  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

(االقارب تربية)  الداخلية التربية  

الزراعية للحيواناتدرجة القرابة  جاديفي ا تطبيقات   

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

( االباعد تربية)  الخارجية التربية  

الوراثي للصفات المختلفة المكافئ جاديا  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

ومجاميع عملي 

 عمل

 السابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

والنوعية ةيوالصفات الكم الحيواناتانتخاب   

الوراثي للصفات المختلفة المكافئ جاديا  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

الحيواناتانواع االنتخاب في   

الهجينقوة  جاديفي ا عملية تطبيقات  

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

 

 

 

,  الحليبلغرض انتاج  الحيوانات تحسينداف ها

 مقاومة االمراض

نيحساب تكرار الجن  

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

تمرين واستماع 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

, حجم الجسم في  الحليب, مكونات  التناسليةالكفاءة 

 الحيوان

 حساب معامل القرابة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر

نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

 
 البيئةاللحم ، عالقة  إلنتاج الحيوانات نيتحس

التربيةقطعان  نيباالنتماء ، تحس  
على  وتطبيقاتفي وراثة العشائر  عملية تطبيقات

Hardy and Weinberg قانون 
 

المحاضرة 

ودرس 

مجاميع عمل  عملي

 درس مصغر 

 الثاني عشر 

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 الماشيةاللحم ،  لحيوانات جديدةاستنباط سالالت 
الغرض ثنائية  

على  وتطبيقاتفي وراثة العشائر  عملية تطبيقات
Hardy and Weinbergقانون 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

االغنام ، انواع واشكال االغنام ، القطعان  نيتحس
 لألغنام، السالالت المختلفة  التجارية

للسالالت األغنام  المظهريةالتعرف على الصفات 
 المختلفة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر  

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

،  نيفي تكرار الج التغيراتوراثة العشائر وتشمل ، 
الوراثي التباين  

للسالالت المختلفة  المظهريةالتعرف على الصفات 
، اللحم الحليب الماشية     

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 

 شرعالخامس 

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

نيتحس ، اللحم إلنتاج الدواجن وتحسين تربية  
 البيض إلنتاج الدواجن 
للسالالت المختلفة  المظهريةالتعرف على الصفات 

، اللحم البيضللدواجن ،   

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة إلقاء 

 تمرين عملي
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
 محاصيل علف    

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة -4

  الثانية / الخريفي الفصل  الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 خطة تطوير المقرر الدراسي -11

 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر استضافة خبراء من خارج  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية  -12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

http://www.google.com/
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 الى الساحة العملية .

 بنية المقرر -9

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 التقييمطريقة 

 االول

نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 بإنتاجا هوعالقت الحيوانيةالثروة  تنمية ميةهأ
 االعالف
النباتيةفي مواد العلف  الغذائيةالعناصر   

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

االقتصادية ميةهاألحسب  الحقلية المحاصيل تقسيم  

  الغذائيةالعلف  محاصيلخواص 
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

العلف محاصيلطرق زراعة   

والبرسيمالوصف النباتي للجت   
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع

نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

كمحصول  هامحصول الذرة الصفراء واستغاللانتاج 

 علفي

,  البرسيم,  الشعيرالعلف ) الجت ,  محاصيلزراعة 

(ايفول الصو   

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

ايزراعة وانتاج محصول فول الصو  

هاتصنيعومراحل  لجيالسا   
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

سيانتاج الدر  

والبقولية ةيليالعائلة النج نيبم الفروقات هأ  
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 مواد العلف المركزة والحبوب والعوامل المؤثرة 

اهيعل  

 الوصف النباتي للذرة الصفراء ومتابعة الحقل

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

 زراعة محصول الجت

ايالوصف النباتي لفول الصو  
المحاضرة 

ودرس 

 عملي

والقاء استماع 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

كعلف اخضر هواستغالل البرسيمزراعة محصول   

 

نماذج االعالف وتجفيفجمع   

 

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

كعلف اخضر  هواستغالل الشعيرزراعة محصول 

 وعلف مركز

هتصنيعوطرق  هشروط سيالدر تصنيع  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل
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 الحادي عشر
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 
لجيانتاج السا  
خدمة المحصول عمليات  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

قالمراعي في العرا  
الظاهريالشكل  ميةهأالبذور ودراسة  تشخيص  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 الغذائية مةي، الق الطبيعيالنبات 
 للطلبة ةالدراسيمناقشة الحلقات 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر  

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

() شبكة المعلومات الطبيعةحول المراعي  مشاهدات  
المحاصيلحول مزارع  ةحديث ةعلميأفالم  مشاهدة     

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 

 شرعالخامس 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

المرعى حيوانات رعاية،  ةيالموارد المائ  
األعالف ) شبكة  تصنيعحول ة علميأفالم  مشاهدة

(المعلومات   

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -10

 -أ األهداف المعرفية 

 التمييز بين محاصيل العلف والمراعي المختلفة.  - 1أ 

 المناسبة إلنتاج أي محصول من محاصيل العلف والمراعي المختلفةمعرفة الظروف المناخية  -2أ  

    معرفة ظروف التربة المناسبة )نوع التربة , حموضة التربة , ملوحة التربة( ومدى تأثيرها على إنتاج أي محصول  -3أ 

 من محاصيل العلف والمراعي المختلفة.

 عة وكيفية ومواعيد إجرائها. معرفة أنسب العمليات الالزمة لتجهيز األرض للزرا -4أ 

 اإلنتاجية من كل محصول.  معرفة أهم األصناف الحديثة عالية  -5أ 

 ب األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. 

 تحديد محاصيل العلف والمراعي المختلفة التي يمكن زراعتها تحت الظروف البيئية المختلفة.   -1أ 

  تطبيق جميع المعامالت الزراعية بالطريقة المثلى وفى المواعيد المناسبة )تجهيز األرض للزراعة , عمليات الزراعة   -2أ

 , عمليات خدمة ورعاية المحصول بعد الزراعة , عمليات الحصاد وتجهيز المحصول بعد الحصاد(

 الت الزراعية لكل محصول.تفسير النتائج التي تم التوصل إليها من تطبيق جميع المعام -3أ

إعطاء توصيات فنية بالمعامالت الزراعية المناسبة لكل محصول والتي تعظم اإلنتاجية. مسايرة التطور التكنولوجي   -4أ

الحديث في عمليات إنتاج هذه المحاصيل كالقدرة على استخدام اآلالت الحديثة في جميع المعامالت الزراعية من 

 الزراعة وحتى الحصاد.

 مسايرة احتياجات السوق الخارجي المتطورة من خالل الزيارات الميدانية. -5أ

تنمية مهارته في تنفيذ بعض المشاريع فى مجال إنتاج محاصيل العلف والمراعي مثل: عمل مكتب استشاري لمتابعة   -6أ

 التي تواجه المنتج عملية اإلنتاج بداية من تجهيز األرض للزراعة وحتى الحصاد والتسويق وحل جميع المشاكل
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة  
 الدروس العملية المختبرية  

 الدروس والزيارات الحقلية
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 -ج األهداف الوجدانية والقيمية 

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  - 1ج 

 التفكير بشكل معقول .متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على          

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير   -3ج 

 االعداد والتقويم   -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

  

 تطوير المقرر الدراسيخطة  -11

 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر  استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية  -12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

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

http://www.google.com/
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 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
     تغذية حيوان 

 تعليم حضوري  أشكال الحضور المتاحة -4

  الثانية / الخريفي الفصل  الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .

 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 -أ األهداف المعرفية 

 -ان يتعرف الطالب على مفهوم تغذية المجترات  -1أ 

 -ان يصنف الطالب المجترات على اساسا االنتاج والعمر والظروف المالئمة للتربية  - 2أ 

 -ان يفصل الطالب بين تغذية المجترات في العصر الحديث وبين ادارتها قديما والفرق في برامج  - 3أ 

 التغذية بين الماضي والحاضر        

 - مستلزماتان يتعلم الطالب كيفية تغذية االبقار واالغنام سوأ حيوانات الحليب او اللحم والفرق في  - 4أ 

 التربية بين االثنين        

 -ان يتعلم الطالب كيفية انشاء قاعات لتربية الدواجن والتجهيزات المالئمة للتربية من حرارة  -5أ 

 ورطوبة واضاءة وتهوية        

 -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. ب 

 –تعريف الطالب بمفهوم تغذية المجترات   -1ب 

 –قدرة الطالب على تقييم مشاريع المجترات الحديثة ومقارنتها بامشاريع القديمة من حيث االنتاج  - 2ب 

 والمستلزمات         

 -ية حساب المساحة المخصصة للتربية تعريف الطلبة بكيفية انشاء انظمة االضاءة والتهوية وكيف  -3ب 

 لكل من االبقار الحليب واللحم واالغنام         
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة  
 الدروس العملية المختبرية  

 الدروس والزيارات الحقلية
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 

 
 -ج األهداف الوجدانية والقيمية 
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 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  - 1ج 

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .         

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير   -3ج 

 االعداد والتقويم   -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج 
 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

  

 بنية المقرر -10

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

نظري   1 االول

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
التطور األجزاء , الوظائف, ضمي للمجترات )هاز الهالج

زاهللج  

( أبقار, الزراعية للحيوانات الهضميةزة هاألج تشريح

 أغنام , دواجن, أرانب واسماك

المحاضرة 

 ودرس عملي
اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

نظري   1 الثاني

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
ووظائفهااز هالغدد الملحقة بالج  

( أبقار, الزراعية للحيوانات الهضميةزة هاألج تشريح

 أغنام , دواجن, أرانب واسماك

المحاضرة 

 ودرس عملي

 ألقاء االسئلة

نظري   1 الثالث

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 العلفيةللمادة  الغذائيةضم وامتصاص المركبات ه

والمعقدة البسيطة الكربوهيدرات  

ضم وفتحة الكرش واالثني عشريهإجراء تجربة   

المحاضرة 

 ودرس عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة

نظري   1 الرابع

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 ةيضياال العملياتوالمواد الناتجة من  داتينات,اللبيالبروت

 المختلفة

 ضم وفتحة الكرش واالثني عشريهإجراء تجربة 

المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل
نظري   1 الخامس

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
ضمي للمجترات هاز الهفي الج ريةهالمج اإلحياء

 انواعها,وظائفها

ضمي, الكرش واالثني هاز الهفحص المواد داخل الج

 عشري

المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 
نظري   1 السادس

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 تغذيةفي  ةينياالبروت ةينياستخدام المواد النتروج

التسمم ,التغذية, طرق أنواعهاالمجترة ) الحيوانات  

 تغذيةفي  ةينيو والالبروت ةينياستخدام المواد النتروج

 المجترات

المحاضرة 

 ودرس عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل
نظري   1 السابع

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
المجترة  الحيوانات تغذيةفي  اهميتهوأ المعدنيةاالمالح 

ا,مصادرهاه,وظائف أنواعها  

للحيوانات اهميتهوأا هوأنواع المعدنيةاألمالح  تحديد  

المحاضرة 

 ودرس عملي

 حالة دراسية

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل
نظري   1 الثامن

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 الحليب ألبقار الغذائية االحتياجات) الحليب ابقار تغدية

 تغذية االناث، مراحل التغذية، أنظمة المختلفة، لألغراض
 الذكور حساب تغذية مراحل المواليد، تغذية مراحل

 وتكوين والمواليد الحليب ألبقار الغذائية االحتياجات
 مكوناتها( وحساب العالئق

المحاضرة 

 ودرس عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

القاء اسئلة  المحاضرة  الحليب ابقار تغذيةالمستخدمة في  العلفيةالمواد معرفي نظري   1 التاسع
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 الغذائية االحتياجاتحساب  )اهمشاكل ا,هفوائد ا,هأنواع) ومهاراتي عملي 3

 اهالعالئق وحساب مكونات نيوتكو ديوالموال الحليبألبقار 

واستماع تمرين  ودرس عملي

 عملي ومجاميع
نظري   1 العاشر

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 ةيالغذائ اجاتيأبقار اللحم والجاموس )االحت ةيتغذ

ةيمراحل التغذ ة,يالمختلفة, انظمة التغذ لألغراض  

اهالعالئق ل نيأبقار اللحم والجاموس وتكو تغذية  

المحاضرة 

 ودرس عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي

 عشر

 

نظري   1

 عملي 3
 

معرفي 

 ومهاراتي

 

 لألغراض ةيالغذائ اجاتياالغنام والماعز )االحت تغذية
 المواليد تغذيةاإلناث، مراحل  تغذيةالمختلفة، مراحل 

(الذكور تغذية  
لألغنام لمختلف المراحل  ةيالغذائ اجاتيحساب االحت

العالئق نيوتكو  

المحاضرة 

 ودرس عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر

 

الثاني 

 عشر

نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
)النمو، النمو  ألغراض للحيوانات ةيالغذائ اجاتياالحت

ةيالتغذو ةيالتطور( العوامل المؤثرة على النمو من الناح  
لألغنام لمختلف المراحل  ةيالغذائ اجاتيحساب االحت

العالئق نيوتكو  

المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

الثالث 

 عشر

نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 اجاتياالحت تأثيرالتكاثر،  واناتيلح ةيالغذائ اجاتياالحت
 الحيواناتعلى التكاثر واإلخصاب في  ةيالغذائ

 يةالمعدن االمالح ون،هالد ن،يالبروت)الطاقة،
 (والفيتامينات

 واناتيلعالئق ح ةيالغذائ اجاتيوحساب االحت نيتكو
 التكاثر

المحاضرة 

 ودرس عملي

 إلقاء اسئلة

الرابع 

 عشر

نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 ن،ي)أنواع التسم نيالتسم واناتيلح ةيالغذائ اجاتياالحت
(العلف ميطرق تقد ة،ي، مراحل التغذهاطرق  
العلف ميوطرق تقد نيالتسم واناتيالعالئق لح نيتكو  

 

المحاضرة 

 ودرس عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 

الخامس 

 شرع

نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

 الحيوانات بيالتي تص ةيوالتغذو ةيضيبعض اإلمراض اال
 نقصتسمم الحمل، ب،يالمجترة )نفاخ، تخمة، حمى حل

 (ناتيتامينقص الف ة،ياألمالح المعدن
المجترة  واناتيللح ةيالتغذو ة،يضياإلمراض اال صيتشخ

نقص األمالح  الغذائي التسمم ب،ي)تخمة، حمى الحل
 (والفيتامينات

المحاضرة 

 ودرس عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 البنية التحتية -12
 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 االنترنيت ب. المراجع االلكترونية, مواقع
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-11

 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 التعليم .توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات  -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

http://www.google.com/
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
 حفظ وتصنيع لحوم      

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة -4

  الثانية / الخريفي الفصل  الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 - -أ األهداف المعرفية 

 وطرق حفظهاان يتعرف الطالب على مصادر انتاج اللحوم  - 1أ 

 اللحوم  إلنتاجان يكون قادر على فهم االهمية االقتصادية والتغذوية  -2أ 

 تصنيع منتجات اللحومان يتمكن من معرفة كيفية  - 3أ 

 الطرق الحديثة لحفظ وتعليب اللحومان يتعرف على  - 4أ 

 للكشف عن فساد وتلوث اللحوم ومنتجاتها ان يكون ملما بالطرق المتبعة  - 5أ 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تعريف الطالب بمصادر انتاج اللحوم   -1ب 

 قدرة الطالب لفهم كيفية الوصول الى افضل استثمار للكفاءة االنتاجية لحيوان اللحم  -2ب 

 لتصنيع وحفظ منتجات اللحوم ان يتعرف الطالب الى افضل طريقة  - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة  
 الدروس العملية المختبرية  

 الدروس والزيارات الحقلية
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية
 -ج األهداف الوجدانية والقيمية 
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 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  - 1ج 

 القدرة على التفكير بشكل معقول .متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين          

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير   -3ج 

 االعداد والتقويم   -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

  

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االول
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

االقتصادية تهاياللحوم وأهم  

التركيز وقياس ليالمحال المحاضرة  

 ودرس عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

للحم ةياويميالك والتراكيب وانيأجزاء جسم الح  

للحوم ةيسيالمكونات الرئ ليتحل  
المحاضرة 

 ودرس عملي
 ألقاء االسئلة 

 الثالث
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

طرق الذبح المختلفة تهايمهفبل الذبح وأ يئةهالت  

المختلفة على لون اللحوم ةياويميالمواد الك تأثر  
المحاضرة 

 ودرس عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 عوامل استساغة اللحوم نسبة التصافي في اللحوم

واالدوات  ليالمحال تحضير ,بالتمليححفظ اللحوم 

 الحفظ للحم عمليةواجراء 

المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي 

ومجاميع  والقاء

 عمل

 الخامس
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 طرق حفظ اللحوم

لنموذج لحم تدخين عملية: اجراء بالتدخينالحفظ   
المحاضرة 

 ودرس عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

اللحوم .اللحم المثروم  عيتقط ) صناعة الصوصج  

(والهمبركر  

. نماذج اللحم الصالحة بياللحم بواسطة التعلحفظ 

بيللتعل  

المحاضرة 

 ودرس عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 عملية ميةهأي اللحوم ) الجافة ,الرطبة ( هطرق ط

ي اللحومهط  

التجفيفحفظ اللحم بواسطة   

المحاضرة 

 ودرس عملي

 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 تلف وفساد اللحوم

والتجميد التبريدحفظ اللحم بواسطة   
المحاضرة 

 ودرس عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل
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 التاسع

 

 

نظري   1

 عملي 3
 
 

معرفي 

 ومهاراتي

 

 

 

اهتصميم:  اهميتهأالمجازر :   

للحلوم المكروبي الفحص  

 

المحاضرة 

 ودرس عملي
 

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

 عملي ومجاميع 

 العاشر
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

للحوم وطرق االستفادة منها الثانويةالمنتجات  تصنيع  

لحمل الماء  الفعلية ةيعلى القابل نييدروجياالس اله تأثر

 في اللحوم

المحاضرة 

 ودرس عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي 

 عشر

 

نظري   1

 عملي 3
 

معرفي 

 ومهاراتي

 

لألسماك ،طرق حفظ  ةيالغذائ مةياألسماك ، الق ميتق
 األسماك

 صناعة الصوصج والهمبركر

المحاضرة 

 ودرس عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 

الثاني 

 عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

، التحلل  الطازجة لألسماك ، فحص الكيمياوي التركيب
 اهأنواع بحسب األسماك هايوالتزرنخ ، نسب ما تحو

 الماء ن،ه،الد البروتين من
 طرق طبخ اللحوم

المحاضرة 

 ودرس عملي
تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

الثالث 

 عشر 

نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

للدجاج اللحم ، الرومي  الكيمياوي التركيبدراسة 
 (البيض، البيض،السمان ، دجاج 

 صناعة مسحوق السمك

المحاضرة 

 إلقاء اسئلة  ودرس عملي

الرابع 

 عشر  

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 تحضيرلمجازر الدواجن  والجديدة الحديثة التكنولوجية
 اهتسويق ةيفيوك اللحم الرومي ،والسمان ،ودجاج كيالد

 جودة اللحوم زيلتعز ةياويميوالك ةيالحس االختبارات

المحاضرة 

 ودرس عملي
إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 

الخامس 

 شرع

نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

 اهيعل السيطرة ةيفيتلف وفساد اللحوم األسماك وك
 لمجزرة اللحوم علمية ارةيز

المحاضرة 

 ودرس عملي
إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 المقرر الدراسيخطة تطوير  -11

 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية  -12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  العلمية وكذلك بحوث ورسائل والمجالت 
 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 المعهد التقني / شطرة  المؤسسة التعليمية.1

 قسم تقنيات االنتاج النباتي   / المركز علميالالقسم .2

 Computer Applicationالحاسبة   /  اسم / رمز المقرر.3

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة.4

 الفصل الخريفي / المرحلة االولى  الفصل / السنة.5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 45   )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه الى : أهداف المقرر.8

 الساحة العملية .

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9

 -أ األهداف المعرفية 

 ان يتعرف الطالب على مفهوم تطبيقات الحاسوب  - 1أ 

 ان يصنف الطالب انواع البرامج  - 2أ 

 ان يفصل الطالب بين انواع البرامج  - 3أ 

 ان يحلل الطالب بيانات بحوثه بدراسة احدى البرامج االحصائية  - 4أ 

 ان يقيم الطالب معرفته بالتطبيقات من خالل االختبارات العملية - 5أ 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة -

 المجاميع الطالبية -

 الدروس العملية في المختبر -

 طريقة التعلم الذاتي -

 طرائق التقييم      

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
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 -األهداف الوجدانية والقيمية ج 

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

 وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .      

 المالحظة واالدراك  -2ج 

 التحليل والتفسير  - 3ج 

 االعداد والتقويم  - 4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم - 5ج 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 / المساق أو الموضوع اسم الوحدة

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 -االول
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

وانواعها ، مفهوم  Networksمفهوم الشبكات 
 ، وتشغيله Internetاالنترنت 

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
الرئيسية ومكوناتها وكيفية االتصال وصف الشاشة 

 (Webمع الشبكة العالمية )

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

 االستفادة من محركات البحث المشهورة مثل
Google , Yahoo، 

التعرف على طرق البحث عن المعلومات والوصول 
 اليها

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
التعرف على مفهوم البرنامج  Excelبرنامج 

 وطرق تشغيله. اته ميزموبفوائده ، مواصفاته 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
الرئيسية ومكوناتها واحتوائها التعرف على الشاشة 

 على مختلف القوائم واألدوات الفعالة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي
مفهوم الخلية ،انواع الباتات األساسية وكيفية 

 ادخالها

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

 عملي ومجاميع

 عمل

 السابع 

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

 Workو  Works licetكيفية حفظ صفحة 
book  اغالق البرنامج واغالق الملف فتح الملف

المحفوظ وإدخال البيانات واجراء العمليات الحسابية 
 البسيطة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

حالة دراسية  

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي
التعرف على كيفية ضبط او تنسيق البيانات وهيكلتها 

 ضمن الخلية الواحدة أو مجموع الخاليا

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل
القاء اسئلة  المحاضرة التعرف على طرق جمع البيانات أو مجموعة الخاليا معرفي نظري   1 التاسع
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ودرس  مختلفةبصورة  ومهاراتي عملي 2

 عملي

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

استخدام بعض الدوال التي  و كيفية فرز البيانات
 Count SQRT ,Aveيوفرها البرنامج مثل 

,Sumi ,Min,Max  وغيرها من الدوال االحصائية
 المفيدة ذات العالقة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر

نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
التي يوفرها  Editinلتعرف على عملية التلقيح 

 البرنامج ، كيفية نسخ البيانات أو نقل البيانات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 

نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

والتعرف على مفهوم نسخ العمليات الحسابية وكذلك 
( | والخاليا Relativeمفهوم الخاليا النسبية ) 

( التحكم في عملية الخلية Absoluteالمطلقة )
بتغيير نمطها ونسقها من خالل استخدام أدوات 

 التنسيق

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

نظري   1

 عملي 2

معرفي 

 ومهاراتي

 
وكيفية تحويل  Chartالتعامل مع المخططات 

البايات الرقمية والنصية لي مخططات بمختلف 
 Chartانواعها من خالل ساهر المخططات )

Wizardوالتعرف على كيفية اجراء التعديالت ) 
 والتنقيحات التي يوفرها البرنامج

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الرابع عشر 

نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

التعرف على كيفية اضافة او حذف الصفوف او 
 االعمدة في صفحة العمل

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الخامس عشر 

نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 طباعة البيانات 
 الرقمية او المخططات

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 .خطة تطوير المقرر الدراسي11
 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر استضافة خبراء من خارج  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية .12

 اساسيات الحاسوب الجزء االول والثاني الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
 لغة انكليزية  

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة -4

  لثانية/ المرحلة ا لخريفيالفصل ا الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : المقررأهداف  -8

 الى الساحة العملية .
 

 

 

 الساندة لكل مقررالمصادر  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل واطاريح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 -أ االهداف المعرفية 

 ان يتعرف الطالب على مفهوم اللغة االنكليزية  - 1أ 

 ان يصف الطالب انواع اللغة االنكليزية  - 2أ 

 ان يعرف الطالب طرق التعبير عن اللغة االنكليزية  -3أ 

 ان يعرف الطالب قواعد اللغة االنكليزية  - 4

 ان يعرف طريقة تصنيف قواعد اللغة االنكليزية  -5أ 

 ان يعرف طريقة استخدام اللغة االنكليزية - 6أ 

 ب األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج 

 ان يستطيع الطالب ان يميز بين قواعد اللغة االنكليزية و اللغة العامة  -1ب 

 ان يعرف اسس اللغة االنكليزية  - 2ب 
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 ان يعرف مدى اهمية اللغة االنكليزية -3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة  
 الدروس العملية المختبرية  

 الدروس والزيارات الحقلية
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 ج األهداف الوجدانية والقيمية . 

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب  -1ج 

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير  - 3ج 

 االعداد والتقويم -4ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

  

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 
تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 
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 عمل عملي

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي
 
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي
 
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 عملمجاميع 

 الحادي عشر

نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر  
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 شرعالخامس 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 البنية التحتية -12 تمرين عملي
 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 المعهد التقني / شطرة  المؤسسة التعليمية.1

 قسم تقنيات االنتاج الحيواني  / المركز علميالالقسم .2

 فسلجة تناسل وتلقيح اصطناعي  اسم / رمز المقرر.3

 تعليم حضوري  أشكال الحضور المتاحة.4

  الثانية / المرحلة  الربيعيالفصل  الفصل / السنة.5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 75   )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه الى : أهداف المقرر.8

 الساحة العملية .

 
 

  ) المصادر(. المراجع الرئيسية 2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -11

 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر استضافة خبراء من خارج  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9

  األهداف المعرفية  -أ
 التناسلية الذكرية واألنثوية االجهزة معرفة أعضاء ووظائف  -1أ

 االصطناعي ومدى انتشاره على نطاق واسع التلقيح على تعليم الطلبة -2أ

 النسل الوراثي لتحسين      

 ةاألنثوي والبويضات الذكرية امنيالح لفعالية المختبريةطرق حفظ السائل المنوي والفحوصات تعلم  -3أ         

http://www.google.com/
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  المهاراتية الخاصة بالبرنامجاألهداف   -ب 

 بالمساهمة في خدمة المجتمع من خالل االستشارات  في جميع جوانب اإلنتاج الحيواني  – 1ب

 .بالحقلعملية التلقيح االصطناعي  إجراء تدريب الطالب على  –2

 للحيامن اكساب الطالب المهارات الالزمة ألجراء الفحوصات المختبرية  – 3ب

 .     ة على اجراء عملية الكشف عن الحمل بطرقة المختلفة تدريب الطلب -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة

 المجاميع الطالبية

 الدروس العملية في الحقل

 الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع انتاج ماشية الحليب

 طريقة التعلم الذاتي 
 طرائق التقييم      

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 

 
 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج

مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا  - 1ج 

 يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير وحل المشاكل . وكيف يجب ان

 -المالحظة واالدراك  - 2ج 

 -التحليل والتفسير و االقناع  - 3ج 

 -االعداد والتقويم  - 4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 (القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم  )التواصل اللفظي  -د1

 ( Team work -العمل بثقة ضمن مجموعة  )العمل الجماعي  -د 2

 (ةجمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معين )تحليل التحقيق  -د 3

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

 بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 بالتحسين هااالصطناعي وعالقت التلقيح ةياهم

از التناسلي الذكري , هوفسلجة الج تشريح الوراثي

 للخصيةمقطع عرضي 

 االصطناعي التلقيح ميةهأ

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

التناسل  بعمليةالتعرف على الغدد الصماء الخاصة 

 التناسل عملية وتعريف اهتفرز التي رموناتهوال

 , الغده الصماء رمونهال

,  تينيالخص عمل , الذكري التناسلي ازهالج فسلجه

 , القضيب, عمل البربخ ,  امنيالح نيتكومراحل 

 الصفن سيك

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
 ألقاء االسئلة 

 الثالث
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
المؤثرة البلوغ الجنسي والنضوج الجنسي والعوامل 

 ( ةيئي, ب وراثية)  يهاعل

المحاضرة 

ودرس 

االستماع وألقاء 

 االسئلة 
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 عملي 

 الرابع
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

, عمل كل  هتشريحاز التناسلي االنثوي , هالج فسلجه

 عضو من اعضاءه

, الرحم ,  المبيض , االنثوي التناسلي ازهالج تشريح

 , مقطع عرضي الخارجية التناسلية الفتحة , بلهالم

 للمبيض

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

ا , فترة الشبق , مراحل دورة هدورة الشبق ومراحل

 اهيالشبق والعوامل المؤثرة عل

,  المبيضاز التناسلي االنثوي , عمل هالج فسلجه

 از التناسلي االنثويه, عمل الج ضاتيالبو نيتكو

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

,  ضاتي, انتقال البو ضاتيالبو ني, تكو ضيعمل المب

 هايالعوامل المؤثرة عل

 السائل جمع من دفهجمع السائل المنوي : ال طريقة

 الجمع , طرق عملية اثناء الثور معاملة , المنوي

 هالتنبي , االصطناعي بلهالمختلفة , الم الجمع

 ربائيهالك

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

ذات  ضيرمونات المبه,  للمبيضرموني هالعمل ال

 الكيمياوي التركيبالعالقة بالتناسل , 

,  األوليةفحوصات السائل المنوي , الفحوصات 

 الثانويةالفحوصات 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

حالة دراسية  

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثامن
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

از هاز التناسلي الذكري , اجزاء الجهالج فسلجه

 نيتيالتناسلي الذكري , الخص

م المخففات , طرق هوحفظ السائل المنوي, ا تخفيف

 التحضير

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

الذكري  تي( , الكم مني) الح الذكرية التناسلية ةيالخل

,  الفسيولوجية, الشكل الخارجي له , الخصائص 

 هاوظيفت

, درجة  التجميدواذابة السائل المنوي , طرق  تجميد

 , االذابة ديداف التجمه, ا ديحرارة التجم

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 التناسليةللذكور واالناث , الكفاءة  التناسليةالكفاءة 

, طرق فحص  للثيران التناسلية, الكفاءة  لألبقار

 التناسلية, العقم , االمراض  الخصوبةاالعضاء ,

, االدوات  التلقيح عمليةاالناث ,  تلقيحطرق 

 ( العيوب)  المحاذير,  التلقيحالمستخدمة في 

 والمحاسن

المحاضرة 

ودرس 

القاء اسئلة  عملي

 مجاميع عمل

 الحادي عشر
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 ازهداخل الج منياالخصاب والحمل , رحلة الح

 الحمل , االنغراس , االنثوي التناسلي

 االنثوي التناسلي ازهالتي تطرأ على الج التغيرات ,

 الحمل فترة اثناء

 واالبقار رانيفي الث التناسليةالكفاءة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
 

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

الحمل )  تشخيص( ,  والجنينرمونات الحمل ) االم ه

 الفكرة والفوائد (

, المستلزمات ,  المحاذير, ةوتعريفالحمل  تشخيص

 العلميةالفكرة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 الوالدة , الوالدة مراحل , الوالدة , ومراحلهاالوالدات 

 , انقالب مةي, عسر الوالدة , احتباس المش الطبيعية

 الرحم

في  ثةيالتناسل , افكار حد فسلجهفي  ثيالحد كيالتكت

 تيوفحص الحمل , توق المواليدعدد  ادةيمجال ز

المحاضرة 

ودرس 

 إلقاء اسئلة  عملي
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عدد  ادةي, االباضة المضاعفة , طرق ز الشبق

زراعة  تكتيك , المستعملة رموناته, ال ضاتيالبو

 اإلخصاب الخارجي , إنتاج التوائم ,االجنة

 الرابع عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 كياز التناسلي للدجاجة والدهوفسلجة الج حيتشر

 كيللدجاجة والد التناسليةزة هالتعرف على االج

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 الخامس عشر
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 االصطناعي في الدواجن التلقيحاستخدام 

والتعرف على صفات  كةيجمع السائل المنوي من الد

 للطيورالسائل المنوي 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 .خطة تطوير المقرر الدراسي11
 تنظيم الزيارات الميدانية . تقديم امكانية الدعم االكاديمي في -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

قرر استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير الم -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية .12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

 المصادر الساندة لكل مقرر . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل واطاريح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 المعهد التقني / شطرة  المؤسسة التعليمية.1

 قسم تقنيات االنتاج الحيواني  / المركز علميالالقسم .2

 أمراض دواجن   اسم / رمز المقرر.3

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة.4

  الثانية / المرحلة  الربيعيالفصل  الفصل / السنة.5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 75   )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه الى : أهداف المقرر.8

 الساحة العملية .

 
 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9

  األهداف المعرفية  -أ
 امراض الدواجناكساب القدرات في تشخيص وعالج والسيطرة على   -1أ

    والبكتيرية والفطرية  والفيروسيةاكساب الطلبة القدرات المعرفية في معرفة اهمية االمراض المشتركة الطفيلية   -2أ

 المختلفة

 تشخيص مختلف االمراض التي تصيب الدواجن من خالل العالمات السريرية والتشريح طرق تعلم  -3أ         

  الخاصة بالبرنامجاألهداف المهاراتية   -ب 

 الدواجن في العراق بيتصاالمراض التي  جميعفكرة عامة عن   – 1ب

 , أمراض النقص الغذائي البكتيرية, االمراض  الفطريةواالمراض  الفيروسيةالتعرف على االمراض   –2

 قدرة السيطرة على أمراض الدواجن والسيطرة عليها وطرق عالجها اكساب الطالب  – 3ب

      . 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة

 المجاميع الطالبية

 الدروس العملية في الحقل

 حقول الدواجن الرحالت العلمية لمتابعة مشاريع 

 طريقة التعلم الذاتي 
 طرائق التقييم      
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 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 

 
 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج

مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا  - 1ج 

 وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير وحل المشاكل .

 -المالحظة واالدراك  - 2ج 

 -التحليل والتفسير و االقناع  - 3ج 

 -االعداد والتقويم  - 4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج 
 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 (التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم  القدرة على )التواصل اللفظي  -د1

 ( Team work -العمل بثقة ضمن مجموعة  )العمل الجماعي  -د 2

 (جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معينة )تحليل التحقيق  -د 3

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

 بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

أمراض الدواجن حسب المسبب المرضي  تصنيف

 وطرق الغذائي النقص أمراض مهوالتطرق إلى أ

 نقص اهاإلمراض التي تسبب وخاصة اهمن ةالوقاي

 واألمالح الفيتامينات

الدواجن والتعرف على مختلف اجزاء جسم  حيتشر

سي التنف , ضمياله) المختلفة زةهوفحص االج ريالط

 , التناسلي ( البولي

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

,  ديفوئيال , الباراتهمثل االس البكتيريةاالمراض 

 وريالط كوليرا

 اهالتي تحدث واآلفات المرضية التغيراتالتعرف على 

 ةيالحاالت المرض صيتشخ ةيفوكي المختلفة االمراض

 ً  ( والكوليرا السالمونيال)  التشريحيةللصفة  وفقا

المحاضرة 

ودرس 

 ألقاء االسئلة  عملي

 الثالث
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

تشخيص وعالج االمراض التالية :زكام الطيور 

القولون كيفية الحد  ااشر يشي, المعدي, المايكو بالزما

 منها 

التي تحدث في االمراض  ةيم االعراض المرضها

   , الزكام المعدي ( كوبالزماي) الما التالية

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 اهاعراض , انتقالها, طرق  ةيروسياالمراض الف

,  وكاسلالني) مثل اه, الحد من انتشار اهتشخيص

 ( وائيةهال الشعب ابهالت

وطرق انتقال المسبب  وكاسلالني مرض ورهظ ةيفيك

 حاالت صيتشخ ةيفوكي االعراض مهالمرضي وا

على اللقاح  والتأكيدوالحد من انتشاره  المرض

 المستخدم

المحاضرة 

ودرس 

تمرين عملي  عملي

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 ركي: الكمبورو, الم التاليةوعالج االمراض  صيتشخ

 اب الحنجرة والقصباته, الت

وعالج االمراض  صتشخي في المستخدمة الطرق مها

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل
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 ركالمي , الجدري , الحنجرة ابه: الت التالية

 يهاعل السيطرةوطرق  الكمبورو,

 

 السادس
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 اهتشخيص ةيفي, ك الفطريةالتعرف على االمراض 

,  لوسيمثل ) االبرج هايعل السيطرةا وطرق هوعالج

 ( ايليالمون

 اهوتشخيصا هانتقال ةيفيوك الفطريةم االمراض ها

 اهوعالج

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 الطفيليات اهتسبب التي االمراض مهالتعرف على ا

)  مثل اهالحد من ةيفوكي اهوطرق انتشار الداخلية

 ( الشريطية الديدان, ايدالكوكسي

 والحد اهوعالج اهتشخيص ةيفيوك ةيلياالمراض الطف

 ايديعلى مرض الكوكس والتركيز اهانتشار من

 ةياالقتصاد هتميهوا

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
حالة دراسية  

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثامن
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 الطفيلياتا هم اإلمراض التي تسببهالتعرف على أ

 مثل الحلم والقمل صهايتشخ ةيفيوك الخارجية

ا هوعالج اهوتشخيص الخارجية ةيلياالمراض الطف

 اهوالحد من انتشار

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 هاصيتشخ ةيفيالغذائي وك التمثيل إمراض مهأ

 انزالق , النقرس)  اهانتشار من والحد اهوعالج

 شلل االقفاص ( ,الكبد نهتد , الوتر

 صهاي, تشخ تهايمهامراض النقص الغذائي , ا

 اهوعالج

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

ا والحد هواسباب ةيالترباالمراض الناتجة عن اخطاء 

 الى الرقاد ( ليا ) االفتراس , المهمن انتشار

والبرنامج الزمني  هتطبيق ةيفيالبرنامج الوقائي وك

 واللقاحات لمنع حدوث المرض األدوية إلعطاء

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 الدواجن حقول في المستخدمة راتهوالمط يرهالتط

 طرق واستخدام المناسب رهالمط اختيار ةيفوكي

 ( ولبرمنغنات ني) الفورمال يرهالتط

 ةيفوكي الدواجن في المستخدمة راتهوالمط يرهالتط

 قبل الدواجن حقول واعداد المناسب المطهر اختيار

 دةيوجبات جد استقبال

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
 

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

المستخدمة في الدواجن للحد من  الوقائيةالبرامج 

 المستخدمة اجراء اللقاحات ةيفيانتشار االمراض وك

 األدويةاعطاء  ومواعيد

 ةيفيوك ةياخطاء الترب نتيجةم االمراض الشائعة ها

 صهايتشخ

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

ا هالمستخدمة في الدواجن وطرق إعطاء األدويةم هأ

 اهإضافت ةيفيللحد من انتشار اإلمراض وك

للحاالت  حياجراء تشر ةيفيدواجن وكال الكهاسباب 

 يه لهو الكاتمالومعرفة االسباب التي ادت الى 

 ةيمرض ريأم غ ةيمرض

المحاضرة 

ودرس 

 إلقاء اسئلة  عملي

 الرابع عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

:  التاليةمن اإلمراض  ةيوعالج وطرق الوقا صيتشخ

 ابهالت , الدماغ ابه, الت الفيروسي المفاصل ابهالت

 النزفي األمعاء

 العراق في الدواجن في المستخدمة اللقاحات مها

 ولقاح جدري الدجاج وكاسلالني مثل اهاعطاء ةيفوكي

 ولقاح الكمبورو ركيوالم

المحاضرة 

ودرس 

إلقاء اسئلة  عملي

 تمرين عملي
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 الخامس عشر
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 إلى احد حقول الدواجن في المنطقة علمية ارةيز

الحد حقول الدواجن في المنطقة للتعرف  علمية ارةيز

 هيعلى اهم االمراض الموجودة ف

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 .خطة تطوير المقرر الدراسي11
 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 الجامعي .توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم  -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية .12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

 الساندة لكل مقررالمصادر  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل واطاريح االساتذة بذات 

 التخصص 

 www.google.comموقع  ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
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 المقرروصف نموذج 

 وصف المقرر

 

 التعليميةالمؤسسة  -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
 تربية اسماك    

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة -4

  الثانية / الربيعي الفصل  الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .

 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 -أ األهداف المعرفية 

 -ان يتعرف الطالب على مفهوم تربية االسماك  -1أ 

 -ان يتعرض الطالب مصادر المياه المالئمة لتربية االسماك  -2أ 

 -تعريف الطالب على طرق تطوير تغذية االسماك  -3أ 

 -تعريف الطالب على االمراض التي تصيب االسماك وطرق معالجتها  - 4أ 

 تربية وانتاج االسماكان يقيم الطالب كلفة صيانة مشاري  - 5أ 

 -ب األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. 

 –تعريف الطالب بمفهوم تربية وانتاج االسماك  1ب 

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

  لألسماكتمكين الطلبة من تحليل كلف انشاء المشاري االنتاجية  3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة  
 الدروس العملية المختبرية  

 الدروس والزيارات الحقلية
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
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 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 -ج األهداف الوجدانية والقيمية 

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  - 1ج 

 التفكير بشكل معقول .متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على          

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير   -3ج 

 االعداد والتقويم   -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

  

 المقرربنية  -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 االقتصادية اهميتهوأاألسماك  تربيةمقدمة عن 

 يعرالس اهوأسباب تطور

 المختلفة اهوأجزائ السمكيةالمزارع 

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

أنواع  التربية,أنواع  السمكيةأنواع المزارع 

 األحواض

  إنشاء حوض األسماك وأجزاءه المختلفة ةيفيك

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 هاالكارب وأنواع) المربأةأنواع ومواصفات األسماك 

(اي,التالب  

في العالم وفي الوطن العربي و في  التربيةاسماك 

 العراق

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 ةيائيميزوكيزيا الفهاالستزراع السمكي )مواصفات اهيم

   هاتي,كم

 االجهزة المستخدمة في المختبر جهاز قياس  
O2 ، pH الذائب وطريقة المكروسكوب ،الشفافية          

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 يئةهت)للتربيةمن األسماك  جديدةاإلعداد إلدخال وجبة 

(الماء ات,إضافةياالصبع األحواض مصادر  

أجزاء  صيانة جديدةإعداد األحواض الستقبال وجبة 

 د,يم,التسميانة,التعقيالص ف,ياألحواض,التنظ

الماء إضافة    

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

وطرق  اهيإدارة األحواض ومتابعة خواص الم

نهايتحس  

االستزراع ومعالجة المواصفات  اهيم نيتحس طرق

للتربيةالمالئمة  ريغ  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 مميزاتهااألسماك األنظمة المغلقة واألقفاص )  تربية

(دافهاهوأ   

 عيأنواع األقفاص,األجزاء, تصن ةيأقفاص الترب

األقفاص, المواد المستخدمة في الصناعة,أماكن 

 األقفاص وضع

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل

 الثامن
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

 ريالتكث الطبيعيالتكاثر في األحواض , التكاثر 

اتيإلنتاج الصبع التخطيطاالصطناعي   

الطبيعيالتكاثر في األحواض , التكاثر   

المحاضرة 

ودرس 
استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 
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رمونات المستخدمة, استخراج هات, الهمواصفات األم

رموناتهحقن ال النخاميةالغدة   
عملي ومجاميع  عملي

 عمل

 التاسع

نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

 

 

 

اتيإلنتاج الصبع التخطيطاالصطناعي  التكاثر  

 ,الرئيسيةمفاقس األسماك, بناء المفاقس, األجزاء 

 األجزاء المكملة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 يدراتهكربو البروتينمن  االحتياجاتاألسماك ) تغذية

(وفيتامينأمالح ومعادن -ونهد –  

 تقديماألسماك خزن العلف, مكان وزمان  وتغذيةغذاء 

 العوامل ,التغذيةالغذاء, عدد مرات  ةيالعلف, كم

الغذاء ةيعلى كم المؤثرة    

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

التغذيةمتابعة النمو األسماك وكفاءة   
حساب مكونات الغذاء  قةيالعالئق، طر ضيرحت

 التكميلي

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

  اهتطويراألسماك في العراق وسبل  تربيةواقع 
األسماك ديالوسائل المستخدمة في ص  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 – هاالمرض وعوامل حدوث تعريفأمراض األسماك )
 أنواع اإلمراض( –عالمة المرض في األحواض 

 ةيليفحص األسماك للتعرف على اإلصابات الطف
 رهبواسطة المج والخارجية ةيالداخل

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر  

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 – الفيروسيةاألصناف  البكتيريااألصناف  الطفيليات
اإلمراض الناشئة عن اإلصابة  – القطريةاإلمراض 

 الطفيليات في
 والفيروسية القطرية البكتيريةاإلمراض  تشخيص

     ا همن والوقايةا همعالجت ةيفيوك

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 

 شرعالخامس 

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

والمحافظة نكهتها . حفظ  ديطرق وسائل الص
ةياألسماك الح وتسويق  

واالطالع على  السمكيةإلى احد المزارع  ارةيز
والوقائية اإلداريةاإلعمال   

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 البنية التحتية -12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-11

 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . توفير تقنية -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

http://www.google.com/
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
 تصنيع البان    

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة -4

  الثانية / الربيعي الفصل  الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .

 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 -أ األهداف المعرفية 

 االلبان تصنيعأكساب الطالب أمكانية التخطيط إلدارة معامل   -1أ 

 يادة الوعي لدى الطالب بأنواع التكنولوجيا المستخدمة  في التصنيعز  -2 

 توسيع فهم الطالب لطرق التصنيع المتبعة في صناعة   -3أ 

 أن الطالب على دراية بأسس العلمية لتصنيع  4أ 

 بالمقرر.األهداف المهاراتية الخاصة   -ب 

 بصورة عامة. كافة منتجات االلبانأن يتعلم الطالب مهارة تصنيع   – 1ب 

 عمل األجهزة المصنعية. وإدارةأن يتعلم الطالب كيفية تشغيل   – 2ب 

 في التصنيع والتعقيم.      المستعملةكيفية التعامل مع االجهزة  – 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة  
 الدروس العملية المختبرية  

 الدروس والزيارات الحقلية
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 



الصفحة   

98 
 

  

 -األهداف الوجدانية والقيمية ج 

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  - 1ج 

 متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول .         

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير   -3ج 

 االعداد والتقويم   -4ج 

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

  

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 الوحدة / المساق أو الموضوعاسم 

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول

نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

 أهمية:  ها وتشملانتاج ةهميوا بيالحل فيتعر

 للحليب الغذائية مةي, الق لإلنسانكغذاء  بيالحل

في العراق والمشاكل التي  بيالحل إنتاج.  هاونواتج

 ها االنتاجتواج

 إلنتاجالحلب  بعملية اميوالق بيلحقل ابقار الحل ارةيز

بمعمل االلبان  الطالب وتعريفكامل المواصفات  حليب

 االلبان تصنيعوخطوات 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

في  الدهنيةوتشمل : الماء , المواد  بيمكونات الحل

بين الحلهلد الغذائية مةي, الق بيالحل  

, انواع  بيالحل نةياخذ ع ةيفين ك العينة فيتعر

 هافي: تعر الحسية. الفحوصات  العينات

  هاومجاالت االستفادة من وخصائصها

المحاضرة 

ودرس 

 ألقاء االسئلة  عملي

 الثالث

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 أنزيمات,  بيالحل بروتيناتوتشمل :  بيمكونات الحل

بيالحل  

وطرق الفحص المختلفة ,  بيفحص رواسب الحل

من  النموذج اخذ طريقةالنموذج الممزوج ,  طريقة

 بيقعر حوض الحل

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

) الالكتوز ( , االمالح والمعادن في  بيسكر الحل

بيالحل فيتامينات,  بيالحل  

بالطرق المختلفة وتشمل :  بالحليب نهنسبة الد تقدير

 ري) ماجون ةيوزن كربر وبابكوك , طرق طريقة

  مباشرة ريغ طريقة( ,  بيوروزكوتل

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

واالمراض التي من الممكن ان تنتقل من  بيتلوث الحل

, انواع  للحليب, مصادر التلوث  بيخالل الحل

  بيتنتقل من خالل الحل التي االمراض

 ةيفيوك بي, طرق غش الحل بيكثافة الحل قياس

 الكشف عنها

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل
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 السادس

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

,  هاومنتوجات بي: تسمم الحل شمليو بيفساد الحل

اللون رية , تغهالنك ريتغ  

 ري. تقد المعايرةطرق  بيالحموضة في الحل ريتقد

 طريقة,  الفورمول طريقةوتشمل :  بينسبة الحل

 الحموضة ريتقد طريقةالصبغات , 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

في مراكز جمع  بيالمعامالت التي تجري على الحل

 وظائف النظيف بيانتاج الحل ةيفيوتشمل : ك بيالحل

 موقعها,  التجميع مراكز

  بيعلى الحل االختزاليةاجراء الفحوصات 

 الصلبة المادة ري( , تقد ني, ازرق المثل ةيزوزاريالر)

 بيوالرطوبة في الحل الكلبة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل

 الثامن

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

في المصنع  بيالمعامالت التي تجري على الحل

 تعديل,  ترشيحه, تصفيته,  بيوتشمل : استالم الحل

 بيالحل مكونات نسبة

 , الكحول الغليان:  للتجبيناجراء االختبارات 

 المحاضرة

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 التاسع

نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

 

 

 

,  االقتصاديةالجبن  أهميةصناعة االجبان وتشمل : 

للجبن الغذائية مةيالق  

الجبن الطري ,  تصنيع  

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

  الطري الجبن تصنيعالجبن , خطوات  تصنيف

 تصنيع جبن الحلوم

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

الباونات ، انواع  فيصناعة االلبان المتخمرة : تعر
اللبن ، صناعة اللبن وبيالتخمرات ، ع  

 تحضير) االلبان المتخمرة ( ،  وغرتيال عيتصن
   البادئ

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 الغذائية مةيالق في( : تعر الكريمةصناعة القشطة ) 
،  تاإلفرازاللقشطة ، طرق الحصول على القشطة ، 

 ، حسابات القشطة القشطة انوع
 والفرازات ( الترقيداجراء الفرز ، صناعة القشدة ) 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 تصنيع طريقة،  الزبد ميةهأ،  فيصناعة الزبد : تعر
 ن الحر (هالزبد ، صناعة السمن ) الد

 ، الخضاض ( ةيصناعة الزبدة ) المحل

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر  

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

، صناعة  في: تعر اللبنيةصناعة المثلجات   
 ميكر سي، مكونات اال تهايمهالمثلجات ، ا

. حسابات  ميكر سيواال اللبنيةالمثلجات  عيتصن
 الخليطمكونات 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 

 شرعالخامس 

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

واستعماالتها( أنواعها)  والتنظيف الغسيلمواد   
 اللبنيةات جالمثل وبيع، ميكر سيخطوات صناعة اال

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي
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 خطة تطوير المقرر الدراسي-11

 الزيارات الميدانية .تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم  -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر  -

 الحاجة الفعلية لسوق العمل . حسب

 البنية التحتية -12
 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 
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http://www.google.com/
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -11
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -12
   تقنيات مفاقس 

 تعليم حضوري  أشكال الحضور المتاحة -13

  لثانية/ المرحلة ا لربيعيالفصل ا الفصل / السنة -14

 ساعة في الفصل نظري وعملي 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -15
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -16
     منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : المقررأهداف  -17

 الى الساحة العملية .
 

 

 

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -18

 -األهداف المعرفية  -أ

 ان يتعرف الطالب على التفقيس وانواعه  - 1أ 

 ان يتعرف الطالب على مراحل النمو الجنيني  - 2أ 

 ان يتعرف الطالب على مكائن التفقيس  - 3أ 

 ان يتعرف الطالب على مقومات التفقيس و العوامل المؤثرة على التفقيس - 4أ 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -ب 

 تعلم الطالب البيض الصالح للتفقيس  - 1ب 

 تعلم الطالب متطلبات التفقيس  - 2ب 

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

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة  
 الدروس العملية المختبرية  

 الدروس والزيارات الحقلية
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 االختبارات العملية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 
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 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 ج األهداف الوجدانية والقيمية . 

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب  -1ج 

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير  - 3ج 

 االعداد والتقويم -4ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

 بنية المقرر -19

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 ةوطرق سيتطور صناعة التفق تاريخ
ا ها ومواصفاتهوأنواع سيالتفق ماكيناتالتعرف على 

 المفقس النموذجي

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

 للتفقيسالمعد  البيضا في هالشروط الواجب توفر
 ات وأثناء النقلهفي حقول األم البيض،معاملة 

 هعمل ةيفياز الفحص الضوئي وكهالتعرف على ج

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 ألقاء االسئلة 

 الثالث

نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي

ور صناعة هصناعة الدواجن في العراق/ اسباب تد
 الدواجن

 والتهويةالتعرف على منظومة الحرارة والرطوبة 
 داخل المفقسات بيوالتقل

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
 سيالتفق لعملية األساسيةالمقومات 
 للمفقس ريوالتبخ والتعقيم التنظيف عمليةإجراء 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس
نظري   1

 عملي 3
معرفي 

 ومهاراتي
 البيضفي  الجنينمراحل تطور 

 للتفقيسالمعد  البيضوفحص  التدريج عمليةإجراء 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 ةيكيكانيم ،الجنينالك هفترات  ،البيضفحص 
 للجنين الطبيعية ريالفقس، االوضاع غ

ومالحظة التطور  التفقيسوضع البيض في ماكنة 
 للجنين مع مالحظة هالكات ومييال

 ) ثالث أسابيع ( التفقيسخالل مدة  األجنة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

مناقشة تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

 ايهصفة الخصب في الدجاج والعوامل المؤثرة عل
ومالحظة التطور  سيالبيض في ماكنة التفقوضع 

 للجنين مع مالحظة هالكات ومييال
 ) ثالث أسابيع ( سيخالل مدة التفق األجنة

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل

 الثامن
نظري   1

 عملي 3

معرفي 

 ومهاراتي

أسباب انخفاض نسبة الفقس والعوامل المؤثرة على 
 للتفقيسالمعد  البيضنسبة اإلخصاب في 

ومالحظة التطور  سيفي ماكنة التفق البيضوضع 

المحاضرة 

ودرس 
استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 
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 هالكاتمع مالحظة  للجنين ومييال
 ( أسابيع) ثالث  سيخالل مدة التفق األجنة

عملي ومجاميع  عملي

 عمل

 التاسع

نظري   1

معرفي  عملي 3

 ومهاراتي

المبرمج المنتج من  البيضأو  لوجييالباالبيض إنتاج 
 هيالرومي ،وما  اوالدجاج اضيالدجاج الب

 العالميةفي السوق  واالقتصادية الصحية هاتهميأ
 حسابات نسبة الخصب والفقس

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر
نظري   3

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

، االسس  االقتصادية األهميةالسمان،  ضيإنتاج ب
 البيضالمتبعة في انتاج  العلمية

 ات فروج اللحمهاألداء اإلنتاجي ألم رييمعا

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 الحادي عشر
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
 في صناعة الدواجن النوعية والسيطرة سيالتفق
 والتفقيسصفات الخصوبة  مييتق

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 

نظري   1

معرفي  عملي 2

 ومهاراتي

المعدالت  للبيضالمنتجة  التجارية السالالت همأ
 إنتاج فترة خالل العلف هالكوجداول است ةياسيالق

المائدة  ضيوجداول إنتاج ب إحصائياتمع  البيض
 والتفقيس

 سيمناقشة تقارير الطلبة حول عملية التفق

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

 ضيعلى ب تأثيرها الغذائية ريغ العلفيةاإلضافات 
 سيفي التفق الحديثة التقنيات س،يالتفق

 سيالتفق عمليةالطلبة حول  تقاريرمناقشة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر  
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

االصطناعي للدواجن وخاصة الدجاج  سيالتفق
 الرومي والبط

 دةهمع المشا سيالتفق

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 شرعالخامس 
نظري   1

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي
 االفراخ تسويق، الفاسقةمعاملة االفراخ 

 لبيض اإلنتاجيةإلى احد الحقول  ارةيز

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 البنية التحتية -12

 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

) المجالت أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -11

 امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية .تقديم  -

 توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم . -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

دة من خبراتهم في تطوير المقرر استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفا -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

http://www.google.com/
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 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 

 

 المعهد التقني / شطرة  المؤسسة التعليمية-1

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
   اقتصاديات انتاج حيواني  

 تعليم حضوري  أشكال الحضور المتاحة -4

  لثانية/ المرحلة ا لربيعيالفصل ا الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
     منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .
 

 

 

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

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 األهداف المعرفية   -أ

 الموارد الطبيعية  في الزراعة بشكل اقتصادي ومقارنة بالجانب الفني . تاقتصادياتعليم الطالب على تطبيقات    -1أ

وخاصة قطاع االنتاج  معرفة الطالب بالقوانين االقتصادية والمبادئ االقتصادية المستخدمة في مجال الزراعة -2أ

 . الحيواني

 التوظيف االمثل لعناصر االنتاج الزراعي .  -3أ

 كيفية تحقيق المستويات المثلى من االنتاج. -4أ

 الموارد الطبيعية والبشرية . استغاللكيفية  -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تعريف الطالب على علم االقتصاد الزراعي بشكل عام واالقتصاديات الموارد الطبيعية بشكل خاص  – 1ب 

 قدرة الطالب على تحديد معرفة االنحراف في استخدام االمثل للموارد واالنتاج عن االستخدام الفعلي لها  –  2ب 

 للمزرعة .تعليم الطالب بكيفية تحقيق الكفاءة االقتصادية   -  3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة  

 الدروس والزيارات الحقلية
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
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 ج األهداف الوجدانية والقيمية . 

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب  -1ج 

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير  - 3ج 

 االعداد والتقويم -4ج 
 التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التأهيلية  المهارات  العامة و -د 

 -1د

 -2د

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول

نظري   2

 عملي 0
معرفي 

 ومهاراتي

في االقتصاد الزراعي  الحيوانيةالثروة  ميةهأ
 ،الحيوانية للمنتجات ةياالقتصاد ميةهاأل العراقي،

 ..الحيوانيةللمنتجات  الغذائية ميةهاأل
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 

 مصغر

 الثاني

نظري   2

معرفي  عملي 0

 ومهاراتي

  الزراعي لالقتصاد العام ومهاالقتصاد الزراعي : المف
االقتصاد  علم عالقة.  الزراعي االقتصاد علم نشوء

 ..االقتصادالزراعي بعلم 
 
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي
 ألقاء االسئلة 

 الثالث

نظري   2

معرفي  عملي 0

 ومهاراتي

، جدول الطلب ،  الحيوانيةالطلب على المنتجات 
 العوامل المؤثرة في الطلب ، مرونة الطلب على

، العوامل المؤثرة في مرونة  الحيوانية المنتجات
 الطلب

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

االستماع وألقاء 

 االسئلة 

 الرابع

نظري   2

 عملي 0
معرفي 

 ومهاراتي

، جدول العرض ،  الحيوانيةالعرض على المنتجات 
 العوامل المؤثرة في العرض ، العوامل المؤثرة

 ..مرونة العرض في
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 الخامس

نظري   2

 عملي 0
معرفي 

 ومهاراتي

 عوامل ، الزراعي االنتاج ومهاإلنتاج الزراعي : مف
 الغلة قانون ، اإلنتاج دوال ، الزراعي اإلنتاج

 ..المتناقصة
 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

والقاء ومجاميع 

 عمل

 السادس

نظري   1

معرفي  عملي 0

 ومهاراتي
 مبدأ أحسن مستوى لإلنتاج

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

درس مصغر 

تمرين مناقشة 

عملي ومجاميع 

 عمل

 السابع

نظري   2

معرفي  عملي 0

 ومهاراتي
 مبدأ اإلحالل او االستبدال

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 حالة دراسية 

تمرين عملي  

 ومجاميع عمل
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 الثامن

نظري   2

معرفي  عملي 0

 ومهاراتي
 ةياإلنتاج التكاليف

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

استماع والقاء 

اسئلة  تمرين 

ومجاميع عملي 

 عمل

 التاسع

نظري   2

معرفي  عملي 0

 ومهاراتي
 ةيوانيالمنتجات الح تسويق

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة  

واستماع تمرين 

عملي ومجاميع 

 عمل

 العاشر
نظري   2

 عملي 0
معرفي 

 ومهاراتي
 الحيوانيةالثروة  مشاريعإدارة 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

القاء اسئلة 

 مجاميع عمل

 عشرالحادي 
نظري   2

 عملي 0
معرفي 

 ومهاراتي
 الحيوانياإلنتاج  لمشاريع اإلنتاجيةاألنماط 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

مجاميع عمل 

 درس مصغر 

 الثاني عشر 
نظري   2

 عملي 0
معرفي 

 ومهاراتي
 ةيالسجالت المزرع

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

تمرين عملي 

 ومجاميع عمل

 الثالث عشر 
نظري   2

 عملي 0
معرفي 

 ومهاراتي
 الحيوانياإلنتاج  مشاريع تخطيط

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

 إلقاء اسئلة 

 الرابع عشر  
نظري   2

 عملي 0
معرفي 

 ومهاراتي
 الحيوانيةالثروة  مشاريع مييتق وأساليباسس 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 شرعالخامس 
نظري   2

 عملي 0
معرفي 

 ومهاراتي

 مشاريع مييلتق ةياالقتصاد رييالمؤشرات والمعا
 الحيوانياالنتاج 

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

إلقاء اسئلة 

 تمرين عملي

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

 تقديم امكانية الدعم االكاديمي في تنظيم الزيارات الميدانية . -

 .توفير البيئة الصفية المالئمة والتي تمكن التدريسي من تنويع استراتيجيات التعليم  -

 توفير تقنية المعلومات في مكتبة الحرم الجامعي . -

استضافة خبراء من خارج المعهد , او من بيئة العمل التي يعدون من اجلها لالستفادة من خبراتهم في تطوير المقرر  -

 حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل .

 البنية التحتية -12
 الكتاب المنهجي   . الكتب المقرر المطلوبة1

  المراجع الرئيسية ) المصادر(. 2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) المجالت 

  (0000العلمية, التقارير,
اطاريح االساتذة بذات  المجالت العلمية وكذلك بحوث ورسائل و

 التخصص 



الصفحة   

107 
 

  

 

 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر

 

 

 

 المؤسسة التعليمية -1
 المعهد التقني / شطرة 

 / المركز علميالقسم ال -2
 قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

 اسم / رمز المقرر -3
   المشروع   

 تعليم حضوري أشكال الحضور المتاحة -4

  لثانية/ المرحلة ا لربيعيالفصل ا الفصل / السنة -5

 ساعة في الفصل نظري وعملي 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6
 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7
     منح الطالب درجة الدبلوم في الجانب النظري والعملي بما يخدم اعداد خريج بمستوى مرموق وزجه : أهداف المقرر -8

 الى الساحة العملية .
 

 

 

 ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 www.google.comموقع 

Animal Science Journal 

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

 وصف البرنامج. المتاحة. والبد من الربط بينها وبينالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  -9

 األهداف المعرفية   -أ

 .1أ

  -2أ

  -3أ

  -4أ

  -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

  – 1ب 

  –  2ب 

   -  3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة  

 الدروس والزيارات الحقلية
 طرائق التقييم      

http://www.google.com/
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 االختبارات النظرية

 التقارير والدراسات

 Quizzesاجراء االمتحانات اليومية السريعة 
 اجراء االمتحانات الشهرية 

 اجراء االمتحانات الفصلية والنهائية 
 ج األهداف الوجدانية والقيمية . 

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب  -1ج 

 المالحظة واالدراك  - 2ج 

 التحليل والتفسير  - 3ج 

 االعداد والتقويم -4ج 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  العامة و  المهارات -د 

 -1د

 -2د

 بنية المقرر -10

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
نظري   0

 عملي 2
معرفي 

 ومهاراتي

المساحات  وتحديد الحيواناتالحظائر الستقبال  ئةيهت
 ..اهوالمعالف والمشارب المخصصة ل

 

المحاضرة 

ودرس 

 عملي

اسئلة واجوبة 

درس عملي 
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