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 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

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

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

 .البرنامج
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  البرامج التي يدخل فيها .4

  ي والكترونيحضور أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019/  ثانيال الفصل / السنة .6

 80 )الكلي(لساعات الدراسية عدد ا .7

 2021/ 12/ 22 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  : أهداف المقرر  .9

 كيفية فصل العضالت الرئيسية والثانويةتعليم الطالب   -1

 كيفية احلصول على حلوم ذات طراوة عالية -2

 اختيار افضل طرق الطبخ -3

 انتاج حلوم باقل تلوث -4



 

 التقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم و .10

 المعرفة والفهم - أ

يتضمن انتقال هذا المنتوج الغذائي  يعتبر قطاع انتاج اللحوم واحد من أعقد القطاعات المنتجة في صناعة الغذاء ألنه
عملية االخصاب وتمر عبر المراحل اإلنتاجية المختلفة لحيوان اللحم  عبر حلقات متخصصة ومتنوعة تبدأ من (اللحم)

 .الحي

 :صة بالموضوعالمهارات الخا - ب

هذا القطاع حسب وجهات  وقد تستمر فعاليات ،ثم عملية الذبح وإنتاج الذبيحة ،مرحلة رعاية الحيوان قبل الذبح ثم تأتي

 باالستهالك.منتهيا  نظر بعض المختصين إلى مرحلة تداول وتصنيع اللحوم

 : طرائق التعليم والتعلم

و  classroomاللكترونية خالل هذه السنة الدراسية مثل يعتمد الطالب في فهمه وتعلمه على المحاضرات ا

meet 

 

 

 
 :طرائق التقييم 

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والواجبات البيتية واالمتحانات الشفوية والحضور والنشاطات المختلفة

 

 

 

 
 :مهارات التفكير -ج

 اجابة نموذجية ممكن ان تنفعه باالمتحانات الشهرية.يعتمد الطالب على الربط بين مواضيع المحاضرات حتى يكون 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

يمكن ان يقوم الطالب بدراسة مواضيع المنهاج بصورة عملية ليفهم ويستوعب محاضرات المنهاج 

 من خالل زيارته للحقل والمجازر.
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 بنية المقرر -11

 الساعات األسبوع
مخرجات 
التعلم 
 المطلوبة

طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 التقييم

 المقدمة  5 1
الكتروني 

 )نظري+ عملي(
امتحان 
 يومي

2 5  
 انواع اللحوم 

 الحمراء والبيضاء 
الكتروني 

 )نظري+ عملي(

امتحان 
يومي+ 
 واجب بيتي

3 5  
 انواع العضالت

 االرادية وغير االرادية
الكتروني 

 )نظري+ عملي(

امتحان 
يومي+ 
 واجب بيتي

 تركيب العظام  5 4
الكتروني 

 )نظري+ عملي(
امتحان 
 شهري

 تحول العضلة الى لحم  5 5
الكتروني 

 )نظري+ عملي(
امتحان 
 يومي

الكتروني  ماهو التيبس الرمي  5 6
 )نظري+ عملي(

امتحان 
يومي+ 

 جب بيتيوا

 ماهو تصلب االذابة  5 7
الكتروني 

 )نظري+ عملي(

امتحان 
يومي+ 
 واجب بيتي

 ماهو التحفيز الكهربائي  5 8
الكتروني 

 )نظري+ عملي(
امتحان 
 شهري



الكتروني  كيف تتم تطرية اللحوم  5 9
 )نظري+ عملي(

امتحان 
 يومي

 DFDو   PSEالفرق بين   5 10
الكتروني 

 )نظري+ عملي(

ن امتحا
يومي+ 
 واجب بيتي

الكتروني  طرق الطبخ  5 11
 )نظري+ عملي(

امتحان 
يومي+ 
 واجب بيتي

 ماهو تصنيع اللحوم  5 12
الكتروني 

 )نظري+ عملي(
امتحان 
 شهري

 االستحالب  5 13
الكتروني 

 )نظري+ عملي(
امتحان 
 يومي

 التدخين  5 14
الكتروني 

 )نظري+ عملي(

امتحان 
يومي+ 
 واجب بيتي

 التمليح  5 15
الكتروني 

 )نظري+ عملي(

امتحان 
يومي+ 
 واجب بيتي

 صناعة البيركر والباسطرمة  5 16
الكتروني 

 )نظري+ عملي(
امتحان 
 شهري
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 القبول  -13

  المتطلبات السابقة

 15 ة أقل عدد من الطلب

 25 أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 

ًمدرسًالمادةًً
ًحسانًمثنىًعبدالحميدم.د.ً

 

 البنية التحتية  -12

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

محاضراتًمعدةًمنًقبلًتدريسييًالمادةًلجامعاتًبغدادً
تحديثهاًمنًكتبًوبحوث(+ًواالنبارًوديالىًوتكريتً)ترجمةًً

 المواقعًالعلمية

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 سفرات علمية خمتلفة اىل جمازر وحقول االنتاج احليواين


