
0 
 

 وزارة التعلٌم العالً والبـحث العلمً 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتمـــوٌم العلــمً 

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً
   

                                      
 

 
 

 
 
 

 

 الجامعة  : جامعة الفرات األوسط التمنٌة    
 الكلٌة/ المعهد:  المعهد التمنً  / كوفة   
 المسم العلمً    : لسم االنتاج الحٌوانً   
 2019/   11/    25تارٌخ ملء الملف :       

 
 التولٌع   :                                                           التولٌع   :       
 ــة عبــد الهادي عبــد األمٌر                 ٌاسم المعاون العلمً :  ناد       عبــٌــد       اسم رئٌس المسم :  شذى عـــطا    

 2019/   11/    25التارٌخ  :                                2019/  11/    25التارٌخ   :     
   
 

                                                                            
    

 دلـك الملف من لبل     
 مان الجودة واألداء الجامعًشعبة ض    
 اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:     
 التارٌخ                           
 التولٌع    

                                                                                              

 مصادلة السٌد العمٌد                                                                                                 

 
 
 
 
 

 



1 
 

 وصف البرنامج األكادٌمً        
 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتولعة 

الطالب تحمٌمها مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه من 

 وصف لكل ممرر ضمن البرنامج

 

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة    المؤسسة التعلٌمٌة .1

 المعهد التمنً  / كوفة    المسم العلمً / المركز  .2

اسم البرنامج األكادٌمً او  .3
 المهنً 

 لسم االنتاج الحٌوانً    

 فنً دبلوم      اسم الشهادة النهائٌة  .4

 النظام الدراسً :  .5
 سنوي /ممررات /أخرى 

 نظام فصلً    

 A I C برنامج االعتماد المعتمد   .6

 هنان عاللة وثٌمة بسوق العمل الذي ٌستوعب  الخرٌجٌن   المؤثرات الخارجٌة األخرى  .7

 2019/   11/    25   تارٌخ إعداد الوصف  .8

 :       لسم اإلنتاج الحٌوانً  أهداف البرنامج األكادٌمً .9

ٌموم المسم  بمنح شهادة الدبلوم الفنً و تأهٌل كوادر فنٌة متخصصة  لادرة على استٌعاب العلوم االساسٌة 

 و التكنولوجٌا المعاصرة فً :

 ) االبمار و االغنام و الماعز (  . االنتاجٌة مجال الثروة الحٌوانٌة للحٌوانات الحملٌة -1

 و ادارة المفالس .االهتمام بتطوٌر والع تربٌة الدواجن )  دجاج اللحم و البٌاض (  -2

 السعً لتطوٌر الثروة السمكٌة من خالل دراسة المسطحات المائٌة ووالع الثروة السمكٌة فٌها.  -3

 . االصطناعًمراكز التلمٌح   و العمل فً مجال المجازر -4    
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم .11

 ٌهدف المسم الى إكساب الطالب المعرف التالٌة : االهداف المعرفٌة  : - أ

 :  األوىل  املرحلة            
 الفصل الربيعي                                                         -الفصل اخلريفي                                                                  ب   -أ 
 صحة  حٌوان   -1أساسٌات طب بٌطري                                            -1
 انتاج ماشٌة لحم -2                                               انتاج ماشٌة حلٌب  -2
 انتاج أسمان         -3انتاج أغنام و ماعز                                               -3
 تغذٌة دواجن       -4انتاج دواجن                                                        -4
 مشارٌع  حٌوانٌة -5تغذٌة                                                      غذاء و  -5
 مكننة انتاج حٌوانً -6ساحبات و آالت زراعٌة                                         -6
 دٌممراطٌة -7                                 حموق انسان                     -7
 كٌمٌاء  عامة -8) سنوي (                                 1بة / تطبٌمات حاس -8
 ) سنوي (                                                 1تطبٌمات حاسبة /  -9                                لغة انكلٌزٌة فنٌة    ) سنوي (  -9

 لغة انكلٌزٌة فنٌة   ) سنوي (   -10                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  املرحلة  الثانية            
 الفصل الربيعي    -الفصل اخلريفي                                                                  ب   -أ 
 أمراض دواجن -1فسلجة  حٌوان                                               -1

 تمنٌات مفالس -2أمراض حٌوان                                              -2

 تصنٌع ألبان -3حٌوان                                                تغذٌة  -3

 تربٌة أسمان    -4حفظ و تصنٌع لحوم                                        -4

 فسلجة تناسل و تلمٌح اصطناعً -5مشارٌع حٌوانٌة                                             -5

 التصادٌات انتاج حٌوانً -6                              تربٌة و تحسٌن حٌوان        -6

 ) سنوي ( 2تطبٌمات حاسبة /  -7محاصٌل علف و مراعً                                   -7

 ) سنوي (  بحث تخرج -8) سنوي (                             2تطبٌمات حاسبة /  -8

  ) سنوي ( لغة انكلٌزٌة فنٌة -9            بحث التخرج   ) سنوي (                      -9

                                                      لغة انكلٌزٌة فنٌة  ) سنوي (              -10

                                                   

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  –ب 

 . األساسٌة لتربٌة الحٌوانات الحملٌة ) االبمار ، الغنام و الماعز (التعرف على المبادئ  – 1ب 

   . التعرف على مكونات االعالف الحٌوانٌة و تحضٌر األعالف و حساب العلٌمة المركزة – 2ب 

 اكتساب المهارات فً تربٌة الدواجن و األسمان . -3ب 

 و مراكز التلمٌح االصطناعً . لعمل فً معامل األلبان و المجازر لاكتساب المهارات  – 4ب 

 

 طرائك التعلٌم والتعلم      

 

، الزٌارة العملٌة لحمول ،  التدرٌب الصٌفً  ،  بحوث مشارٌع الطلبة    العملً و النظري  المحاضرات

 . و معامل األعالف  والمجازر و مراكز التلمٌح األصطناعً .  تربٌة الحٌوانات و الدواجن
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 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنمولة )المهارات األخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 

حساب احتٌاجات الدواجن من الطالة و البروتٌن ، و تكوٌن وخلط األعالف لمعرفة تأثٌر التغذٌة     -1د

 على إنتاج البٌض و اللحم .

 التعرف على والع تربٌة األسمان فً العراق و سبل تطوٌرها ) تربٌة األحواض و األلفاص ( .   - 2د

  التلمٌح االصطناعً  .اكتساب مهارة فً العمل فً المجازر و مراكز  -3د

 اكتساب المهارة فً جمع الحلٌب وتصنٌع مختلف أنواع مشتمات الحلٌب . -4د

 طرائك التعلٌم والتعلم          

 

، لزٌارات العملٌة لحمول تربٌة الحٌوانات و  المحاضرات   ،  التدرٌب الصٌفً  ،  بحوث مشارٌع الطلبة

 والمجازر و مراكز التلمٌح األصطناعً . و معامل األعالف  الدواجن  و األسمان  و معامل األلبان 

 

 

 طرائك التمٌٌم      

 

 االمتحانات الٌومٌة   ،  االمتحانات الشهرٌة  ،  االمتحانات النهائٌة   ،  االمتحانات الشفهٌة

 

 

 األهداف الوجدانٌة والمٌمٌة . -ج

 التعرف على المبادئ األساسٌة لتربٌة الحٌوانات الحملٌة -1ج         

 االسماناكتساب معرفة عامة عن تربٌة الدواجن و -2ج

 اكتساب مهارات خاصة للعمل بالمجازر و مراكز التلمٌح األصطناعً -3ج

 -4ج   

 طرائك التعلٌم والتعلم     

 

،  الزٌارات العملٌة لحمول تربٌة الحٌوانات المحاضرات   ،  التدرٌب الصٌفً  ،  بحوث مشارٌع الطلبة 

 . االصطناعًوالمجازر و مراكز التلمٌح  و األسمان  و الدواجن 

 

 

 طرائك التمٌٌم    

 

 المتحانات الٌومٌة   ،  االمتحانات الشهرٌة  ،  االمتحانات النهائٌة   ،  االمتحانات الشفهٌة
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 طرائك التمٌٌم      

 

 االمتحانات الٌومٌة   ،  االمتحانات الشهرٌة  ،  االمتحانات النهائٌة   ،  االمتحانات الشفهٌة

 بنٌة البرنامج  .11

 

 المرحلة الدراسٌة 

 

رمز الممرر أو 

 المساق

 

 اسم الممرر أو المساق

 الساعات المعتمدة                           

 الفصل الخرٌفً          

 

 الفصل الربٌعً  

 

 

 

 

 المرحلة االولى

  

 

  

 

 لسم االنتاج الحٌوانً

  

 

        النظري 

 

 

        13               

 
     

          13 
     

  

 العملً

 

        20 

     

          17      

 

 

 

 المرحلة الثانٌة 

  

 

 

 لسم االنتاج الحٌوانً

  

 

 النظري   

 

      9    

  

      

        12 

 

 

 العملً

 

       18 

 

   

        21 
 
 
 

 
نظــراً للبدء بالعمل بالتعلٌم اإللكترونً لهــذا العام الدراسً  فمد تم اعتماد شعبة واحدة فمط لكل  مالحظة : \

 مرحلة دراسٌة
 
 طالب 29ة واحدة فمط  و بعدد  * المرحلة األولى  شعب 

      
 طالب 34و بعدد   المرحلة الثانٌة   شعبة واحدة فمط * 
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 التخطٌط للتطور الشخصً .12

 

 

 

 

 

 

 معٌار المبول )وضع األنظمة المتعلمة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد( .13

 

   المهنً  )  الزراعً  ( -1

  ) تطبٌمً  و أحٌائً (  العلمً  -2

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 المناهج الدراسٌة المعتمدة -1

 االنترنٌت -2

 غٌر المصادر المنهجٌة ٌتم الحصول علٌها من المكتبة مصادر علمٌة أخرى -3
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 مخطط مهارات المنهج

 ٌرجى وضع اشارة فً المربعات الممابلة لمخرجات التعلم الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتمٌٌم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى

 أساسً اسم الممرر رمز الممرر

أم 

 اختٌاري

األهداف المهاراتٌة  األهداف المعرفٌة 

 الخاصة بالبرنامج 

المهارات العامة والتأهٌلٌة  األهداف الوجدانٌة والمٌمٌة 

المنمولة) المهارات األخرى 

المتعلمة بمابلٌة التوظٌف 

 والتطور الشخصً(

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

 األولى       

 خرٌفً         

    *    *    *    * أساسً انتاج ماشٌة حلٌب 

    *   *     *   *  أساسً انتاج دواجن 

 األولى        

 ربٌعً       

   *    *    *    *  أساسً انتاج أسمان 

   *     *   *     * أساسً انتاج ماشٌة لحم 

 الثانٌة        

 خرٌفً             

    *    *    *    * أساسً تغذٌة حٌوان  

   *    *     *   *  أساسً حفظ و تصنٌع لحوم 

 الثانٌة       

 ربٌعً         

    *    *    *    * أساسً تمنٌات مفالس  

    *   *    *    *  أساسً تصنٌع ألبان 
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 نموذج وصف الممرر

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 ؛البرنامج.

 جامعة الفرات االوسط التمنٌة  المؤسسة التعلٌمٌة .1

   المعهد التمنً / كوفة  المسم العلمً  / المركز .2

 لسم االنتاج الحٌوانً اسم / رمز الممرر .3

 شعبة  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلً  الفصل / السنة .5

 االولى :المرحلة  عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

اسبوع  =  x 15ساعة  33الفصل الخرٌفً :  -أ      

 ساعة495

 450أسبوع  =  x 15ساعة   30الفصل الربٌعً:  - ب

 ساعة

 ساعة معتمدة 945المجموع  : الخرٌفً + الربٌعً = 

 

 

 المرحلة الثانٌة :

 405اسبوع  =  x 15ساعة 27الفصل الخرٌفً :  -أ      

 495أسبوع =  x  15 33الفصل الربٌعً  :  - ب

 ساعة معتمدة 900موع : الخرٌفً + الربٌعً  = المج  

 1845=  900+  945 المجموع الكلً لساعات المرحلتٌن

 

   2019/   11/   25   تارٌخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف الممرر  : .8

 إكساب الطالب المهارات الفنٌة فً تربٌة الحٌوانات الحملٌة اإلنتاجٌة ) األبمار و األغنام و الماعز ( ، *  

  . التً تعد األساس فً دٌمومة العمل فً المؤسسات الحكومٌة و المطاع الخاص و األسمان  والدواجن  

 اختصاص اإلنتاج الحٌوانً .*  كذلن إعداد الكوادر التً من شأنها مواكبة التطور العلمً فً 
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 مخرجات الممرر وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم .10

 األهداف المعرفٌة   -أ

 تعرٌف الطالب على أنواع وصفات الدواجن ، التفمٌس و ادارة المفمسات -1أ

 اعطاء فكرة عامة عن ماشٌة الحلٌب و ماشٌة اللحم -2أ

تعلم الطالب كٌفٌة استخدام العلم فً التطور الوراثً وتحسٌنه و انتخاب الحٌوانات الجٌدة  -3أ

 لغرض التربٌة 

 التعرف على اللحوم وأهمٌتها االلتصادٌة-4أ

 التعرف على تربٌة األسمان وأهمٌتها االلتصادٌة و أهم األسمان المنتشرة محلٌا  -5أ

   -6أ

 الخاصة بالممرر.  األهداف المهاراتٌة  -ب 

 تطوٌر كفاءة االداء من لبل الكوادر المهنٌة   - 1ب

 ات ، الدواجن و األسمانالحٌوانتربٌة  تحدٌد كٌفٌة اتباع األسالٌب الحدٌثة فً مجال   - 2ب

 و تغذٌة الحٌواناتاكتساب المهارة فً انتاج األعالف  – 3ب

     -4ب

 طرائك التعلٌم والتعلم      

 

، الزٌارات العملٌة التدرٌب الصٌفً  ،  بحوث مشارٌع الطلبة   ،     النظري و العملً المحاضرات

 لحمول تربٌة الحٌوانات و معامل انتاج األعالف .

 

 طرائك التمٌٌم      

 

 المتحانات الٌومٌة   ،  االمتحانات الشهرٌة  ،  االمتحانات النهائٌة   ،  االمتحانات الشفهٌة

 

 األهداف الوجدانٌة والمٌمٌة  -ج

 مجال تربٌة الحٌوانات الحملٌة .ٌمكن للطالب أن ٌطور امكانٌاته و لابلٌاته فً  -1ج

 إكساب الطالب المهارات فً مجال تربٌة الدواجن و تغذٌتها للحصول على أعلى إنتاجٌة . -2ج

التعرف على والع تربٌة األسمان فً العراق و سبل تطوٌرها ) تربٌة األحواض و األلفاص (    -3ج

. 

 اكتساب مهارة فً العمل فً المجازر و مراكز التلمٌح االصطناعً و معامل األلبان  .  -4ج

   

  

 طرائك التعلٌم والتعلم     

 

الزٌارات العملٌة لحمول تربٌة الحٌوانات  ،  المحاضرات   ،  التدرٌب الصٌفً  ،  بحوث مشارٌع الطلبة

 .و معامل األلبان  و الدواجن و األسمان والمجازر و مراكز التلمٌح األصطناعً 

 

 

 

 طرائك التمٌٌم    
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 البنٌة التحتٌة  .12

 

 المتحانات الٌومٌة   ،  االمتحانات الشهرٌة  ،  االمتحانات النهائٌة   ،  االمتحانات الشفهٌة

 

 والتأهٌلٌة المنمولة ) المهارات األخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (.المهارات العامة  -د 

 معرفة و دراٌة كاملة  للعمل فً مجال اإلنتاج الحٌوانً و اكتشاف نماط الموة و الضعف . -1د

  -2د

 -3د

    -4د

 بنٌة الممرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع
التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طرٌمة التمٌٌم طرٌمة التعلٌم

 
الفصل 

 الخرٌفً :
المرحلتٌن 
االولى و 

 الثانٌة
 من األسبوع 

 1 - 15   

* المرحلة 
األولى = 

 ساعة 33
 أسبوعٌا 

 
* المرحلة 
الثانٌة = 

 ساعة 27
 أسبوعٌا 

  
جمٌع المواد  

 الدراسٌة
التً ذكرت بالتفصٌل 

 فً صفحة سابمة 
 أ  ( -  10) النمطة  

 
 ) األهداف المعرفٌة (

 
 المحاضرات -1

 ) النظري + العملً ( 
 التدرٌب الصٌفً   -2
بحوث مشارٌع  -3

 الطلبة 
الزٌارات العملٌة   -4

لحمول تربٌة 
الحٌوانات و 

 الدواجن و األسمان
الزٌارات العملٌة  -5

لمعامل األلبان و 
أنتاج األعالف و 
المجازر و مراكز 

 التلمٌح اإلصطناعً

 
المتحانات 

الٌومٌة   ،  
االمتحانات 

الشهرٌة  ،  
االمتحانات 

النهائٌة   ،  
االمتحانات 

 الشفهٌة

الفصل 
 الربٌعً :

المرحلتٌن 
االولى و 

 الثانٌة
 من السبوع 

 1 - 15   

* المرحلة 
األولى = 

 ساعة 30
 أسبوعٌا 

 
* المرحلة 
الثانٌة = 

 ساعة 33
 أسبوعٌا 

  
جمٌع المواد 

 الدراسٌة
التً ذكرت بالتفصٌل 

 فً صفحة سابمة 
 أ  ( -  10) النمطة  

 
 ) األهداف المعرفٌة (

 
1- = 
2- = 
3- = 
4- = 
5- = 

 
المتحانات 

الٌومٌة   ،  
االمتحانات 

الشهرٌة  ،  
االمتحانات 

النهائٌة   ،  
االمتحانات 

 الشفهٌة
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 كتب منهجٌة  و مالزم  ـ الكتب الممررة المطلوبة 1

 نعم  ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر( 2

ـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 أ

 ) المجالت العلمٌة ، التمارٌر ،....  (

 من مكتبة المعهد 

 ب ـ المراجع االلكترونٌة، موالع االنترنٌت
  

 الحمائب التعلٌمٌة -جـ 
 
 التدرٌب الصٌفً -د

 وٌكٌبٌدٌا اإللكترونًمولع 

 

 من األنترنٌت

 نعم

 

 خطة تطوٌر الممرر الدراسً  .13

   

 .تحدٌث المناهج الدراسٌة  -1

ترجمة مناهج التدرٌس  األنكلٌزٌة الى اللغة العربٌة مع المحافظة على المصطلحات األجنبٌة فً   -2

 المناهج المترجمة . 

 

 

 

 

 
 

 


