وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :ميسان
الكلية /المعهد  :الزراعة
القسم العلمي  :االنتاج الحيواني
2021
تاريخ ملئ الملف :
:
اسم رئيس القسم م .د .زينب صبيح حسن
جمعة
التاريخ :

/

:

2021 /

اسم المعاون العلمي  :أ .د بشار جبار
التاريخ :

/

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي :م.م .زيدون طارق هاشم
التاريخ
التوقيع

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

•
•

المؤسسة التعليمية

جامعة ميسان

القسم العلمي  /المركز

كلية الزراعة

2021/

•

اسم البرنامج األكاديمي أو
المهني
اسم الشهادة النهائية

•

النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
برنامج االعتماد المعتمد

•

•
•
•

المؤثرات الخارجية
األخرى
تاريخ إعداد الوصف

قسم االنتاج الحيواني
بكالوريوس علوم زراعية  /انتاج حيواني
فصلي) كورسات(
حضور إلزامي للطلبة في المحاضرات
قبول مركزي
/

2021/

• أهداف البرنامج االكاديمي  :المام الطالب بالمفاهيم العلمية المتعلقة بأختصاصه وتطبيقها
مستقبال على أرض الواقع خدمة للصالح العام
ويهدف البرنامج الى تعرف الطلبة بالتعامل مع جميع حيوانات الماشية والطيور الداجنة
وطرق تغذيتها وحمايتها من االمراض الوبائية
والتعرف على األساليب العلمية والتقانات الحديثة في تشخيص االمراص التي تصيب
الحيوانات والطرائق والوسائل الحديثة في كيفية معالجتها
واالطالع على أمراض المحاصيل وصفاتها حقليا وعزل وتشخيص المسببات المرضية
مختبريا.
وتنمية القدرات المعرفية لدى الطلبة في تشخيص االمراض الوبائية التي تصيب الطيور
والحيوانات
وتأهيل الطلبة بتعزيز قدراتهم البحثية في مجال االختصاص

•

مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
•
•
•
•

األهداف المعرفية
تطوير قدرات الطلبة في مجال االختصاص
كيفية تعامل الطلبة مع الطيور الداجنة والحيوانات وسبل تطويرها والعناية بها
دراسة التقنيات الحديثة وامكانية تطبيقها لمعالجة االمراض التي يمكن ان تصيب
الطيور والحيوانات

ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب –  1اكتساب المعرفة والخبرة العملية في مجال االختصاص.
ب –  2التعرف على مسببات أمراض الطيور والحيوانات وطرق وقايتها
طرائق التعليم والتعلم
•

المحاضرات  2-استخدام أجهزة العرض  ( Data show ) 3-الزيارات الحقلية . 4-
التقارير العلمية.
طرائق التقييم

•
•
•

امتحانات تحريرية .
امتحانات سريعة خالل المحاضرات .
مشاريع تخرج.

ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
ج 1-تفعيل قابليات الطلبة للتمييز بين الحاالت المرضية .
ج 2-التفريق بين األمراض الناجمة عن المسببات المرضية التي تصيب الطيور
والحيوانات.
ج 3-االستفادة من الجوالت الميدانية للطلبة والدروس العملية في إجراء الدراسات
والبحوث.
ج 4-تنشيط التعاون بين الطلبة في الدروس العملية التحقق بالمناقشة من الحاالت
المرضية.
طرائق التعليم والتعلم
•

تبادل األسئلة والمناقشة بين األستاذ والطلبة والمشاركة الفعالة في المحاضرة وإثارة
بعض األسئلة واإلجابة عليها.
طرائق التقييم

درجات االختبارات الشهرية واليومية.
المشاركات الفردية للطلبة.

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي).
د 1-اشتراك الطلبة في مناقشة الموضوعات المطروحة في المحاضرة.
د 2-رفع قابلية الطلبة إلعداد وكتابة البحوث العلمية.
د 3-تطوير قابليات الطلبة في مجال البحث في المواقع االلكترونية.
د 4-مشاركة الطلبة في اإلجابة عن األسئلة الشفوية لزمالئهم بعد االنتهاء من
االمتحانات.

طرائق التعليم والتعلم
اعتماد مناهج تلبي حاجة البحث العلمي لبحوث الطلبة للتخرج .
التحقق من المهارات المكتسبة من خالل استبانه خطية للطلبة المتخرجين من السنوات
السابقة وتطبيق المالحظات للدورات الالحقة.

•
•

طرائق التقييم
من خالل لجان تخصصية تقوم بمناقشة بحوث الطلبة .
التحاور الشخصي بمقبلة الطلبة .
التقييم من خالل مالحظات تثبت في استمارة خاصة.

•
•
•

بنية البرنامج

•

المرحلة
الدراسية

رمز ة المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الرابعة

ال يوجد

نظري

الثالثة

•

عملي

أمراض دواجن

30

45

تغذيةًحيوان

30

45

التخطيط للتطور الشخصي
•
•
•

•

الساعات المعتمدة

المتابعة الشخصية للموضوعات ذات العالقة على شبكة المعلومات( االنترنت ).
التدريب الصيفي والدروس العملية .
المطالعة وزيادة المعلومات في المواضيع العامة األخرى.

معيار القبول( وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

القبول المركزي( التخطيط المركزي ).
مستوى الطالب العلمي( معدل الدرجات التي يحصل عليها).
المقابلة الشخصية.

•
•
•

أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

•
•
•
•
•

المراجع والكتب المنهجية .
الدوريات والمجالت .
شبكة المعلومات( االنترنت ).
الحلقات الدراسية والدورات التدريبية.

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع إشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
رمز
السنة /
المستوى المقرر

اسم
المقرر

المهارات العامة
األهداف الوجدانية
األهداف المهاراتية
األهداف
أساسي
والقيمية
الخاصة بالبرنامج
المعرفية
أم
والتأهيلية المنقولة (
اختياري
المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية
التوظيف والتطور
الشخصي)
أ 1أ 2أ 3أ 4ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج 4د  1د 2د 3د 4

الرابعة

أمراض
الدواجن

اساسي

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من
الطالب تحقيقها مبرهنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد

√

√

√

من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

المؤسسة التعليمية

كلية الزراعة

•

القسم العلمي  /المركز

االنتاج الحيواني

•

اسم  /رمز المقرر

امراض دواجن

•

أشكال الحضور المتاحة

•

الفصل  /السنة

الفصل االول

•

عدد الساعات الدراسية( الكلي

 75ساعة

•

•

تاريخ إعداد هذا الوصف

•

أهداف المقرر

تقييم المنهج التعليمي للمادة

• إلمام الطالب بموضوع أمراض الحيوان
2التعرف على أهم المسببات المرضية ومدى خطورتها وكيفية تشخيصها. 3التمييز بين مسببات االمراض وكيفية تشخيصها وبالتالي معالجتها4التعرف على الظروف المالئمة النتشار األمراض واألوبئة التي تصيب الحيوانات5استخدام الوسائل والطرق الحديثة في تشخيص االمراض وكيفية عالجهامخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ1-
أ2-
أ 3-
أ4-
أ 5-
أ 6-
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر .
ب1 -
ب2-
ب3-
ب 4-

طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج1-
ج2-
ج3-
ج 4-
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور
الشخصي).
د1-
د2-
د3-
د 4-
•

بنية المقرر

األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم
المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة
التعليم

طريقة التقييم

5ساعة

التعرف على
االمراض التي
تصيب الحيوانات
وطرق معالجتها

أمراض حيوان

محاضرات

االختبارات

•

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

امراض الحيوان ,الكتاب المنهجي  ,شبكة المعلومات.

2ـ المراجع الرئيسية( المصادر )

امراض الحيوان

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
المجالت العلمية  ,التقارير
(
) ,....

Animal Disease

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع
االنترنيت

مواقع مختلفة تتعلق بأمراض الحيوان

• خطة تطوير المقرر الدراسي
•
•

تطوير قابليات الطلبة للتعرف على االمراض التي تصيب الحيوان واجراء الزيارات
الميدانية والحقلية .
إجراء الدراسات العلمية والبحوث وإعداد التقارير .

