
 رسالة قسم البستنة وهندسة الحدائق

َسؼً انقسى يٍ خالل كىادسِ انؼهًُت انً بُبء خُم يتؼهى يسهر ببزذث انُظشَبث انؼهًُت وانتطبُقُت يٍ اخم 

تطىَش واقغ انًضاسع انؼشاقٍ وَقم يستىي االَتبج انضساػٍ َقهت َىػُت وَكىٌ خضءاً يٍ يدتًغ يتسضش 

 انتٍ تؤدٌ انً تطىَش انضساػت  ببستخذاو انىسبئم انتقُُت انسذَثت

 

 رؤية القسم 

تهُئت اخىاء دساسُت يُبسبت يٍ قبػبث يكُفت ويختبشاث يدهضة ببالخهضة وانًىاد انًختهفت  .1

 وانًتخظظت انالصيت نهذسوط انؼًهُت .

الفسبذ استخذاو وابتكبس انىسبئم انتؼهًُُت انسذَثت يٍ اخم اَظبل انًؼهىيبث بشكم افضم واوضر  .2

 .ش نفهًهب يٍ قبم انطهبتيدبل اكب

خُت وتطىَش انًىخىد يُهب يٍ اخم تىفُش يستهضيبث انًشبهذة وانؼًم انسقهٍ رصساػت زقىل ًَى .3

 .نتطىَش يهبساث انطهبت وتضوَذهى ببنخبشاث انضساػُت

فتر فشص نتطىَش انكبدس انتذسَسٍ وانتؼهًٍُ يٍ خالل ااقبيت انُذواث و وسش انؼًم وانضج  .4

  .ًستًشبذوساث انتؼهُى ان

اتبزت انًدبل وتسفُض انكبدس انتذسَسٍ وانطالبٍ نتُفُز انبسىث انؼهًُت انتطبُقُت يٍ خالل انقسى  .5

 .وتضوَذهى ببنًىاد انالصيت وتخظُض االساضٍ وااليبكٍ الخشاء هزِ انبسىث

 .انسشص ػهً اخشاج َششة يىسًُت او سُىَت ببنبسىث انتٍ تى اَدبصهب يٍ قبم انطهبت .6

 .نقطبع انخبص ببالستشبساث انؼهًُت وانتطبُقُت يٍ اخم تطىَش اَتبخهى انضساػٍانًشبسكت يغ ا .7

 

 اهداف القسم

خذٌ تخشَح كىادس ػهًُت فٍ يدبل االَتبج انبستٍُ يسهست ببزذث انُظشَبث انؼهًُت ويذسبت بشكم  .1

 .يٍ اخم انقُبو بًهبيهب انًستقبهُت

  .بُبء يُبهح ػهًُت سطُُت .2

  .ت تخذو انىاقغ انضساػٍ انبستٍُتُفُز ابسبث ػهًُت تطبُقُ .3



االهتًبو بخطظ انبسىث نهذساسبث انؼهُب وتىخُههب َسى انسذاثت واالطبنت وابتكبس انىسبئم انسذَثت فٍ  .4

 .انضساػت

وسفذ انًدتًغ بهى  تخشَح كىادس ػهًُت يتخظظت يٍ انذساسبث انؼهُب )دبهىو ويبخستُش ودكتىساِ( .5

  .يٍ اخم بُبء زضبسة يتكبيهت

 .ًدبل انبستٍُ يٍ اخم َشش انًؼشفتانُذواث وانًؤتًشاث و وسش انؼًم فٍ انتُظُى  .6

  .االنتضاو بًؼبَُش اندىدة وتطبُقهب نتسسٍُ يؼذالث االداء واالستقبء ببنًستىي انؼهًٍ .7

فتر قُىاث تىاطم يغ اندبيؼبث انؼشاقُت وانؼشبُت وانؼبنًُت يٍ خالل تببدل انخبشاث واالستشبساث  .8

 .هُب ويُبقشت انشسبئم واالطبسَر وانًشبسكت ببالساء بًب َخذو انًسُشة انؼهًُت نهقسىفٍ انذساسبث انؼ
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 الدولً القانون فً وواجباته واالسالم والطفل المرأة حقوق ٌخص ما كل الطالب تعرٌؾ

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .11

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من   



 االهداف المعرفٌة   . أ
 االنسان  حقوق تمكٌن الطلبة من معرفة 
 حقوق المراة و االسالم  ومعرفة حقوق فً االنسان تمكٌن الطالب من معرفة حقوق 

 االسرة . فً الطفل
 ولًالد القانون فً والواجبات تمكٌن الطالب من معرفة الحقوق 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف . ب
 

 حقوق و المراة حقوق ومعرفة  االسالم فً االنسان حقوق معرفة من الطالب تمكٌن 
 . االسرة فً الطفل

 الدولً القانون فً والواجبات الحقوق معرفة من الطالب تمكٌن. 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 لقة بالمادة .تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتع 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل

 جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول

 .المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة 
 

 طرائق التقٌٌم 
 ول موضوع المادة الدراسٌة .اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة ح 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

 ج. االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 معوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العملً اٌجاد الحلول للمشاكل وال

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع



 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 ة العمل .وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئ 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع . الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 . تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها

د. المهارات العامة و التاهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة 
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل تدرٌب الطالب على

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر00

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 اوالموضوع
 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

  تعرٌف حقوق االنسان حقوق انسان 0  .1
اختبارات ٌومٌة 
وشهرٌة من خالل 
اسئلة حول موضوع 

 لمادة الدراسٌةا
   تعرٌف حقوق االنسان  0  .2
   حقوق االنسان فً االسالم  0  .3
   حقوق االنسان فً االسالم  0  .4
   حقوق المراة  0  .5



   حقوق المراة  0  .6
   حقوق الطفل فً االسرة  0  .7
   حقوق الطفل فً االسرة  0  .8

9.  0  
الحقوق والواجبات فً 

 القانون الدولً
  

11.  0  
جبات فً الحقوق والوا

 القانون الدولً
  

11.  0  
الحقوق والواجبات فً 

 القانون الدولً
  

   حقوق اخرى  0  .12
   حقوق اخرى  0  .13
   حقوق اخرى  0  .14
   امتحان  0  .15
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 ٌم مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌ  .21

 االهداف المعرفٌة   . ت
 . ًتمكٌن الطلبة من معرفة االسس العامة للرٌاضٌات واستعماالتها فً المجال الزراع 
 ومعرفة الؽاٌات علٌها. والعملٌات انواعها... تمكٌن الطالب من معرفة المصفوفات 

 األساسٌة. والنظرٌات

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف . ث
 معادالت الرٌاضٌة .تدرٌب الطلبة على حل ال  

 ومعرفة. علٌها والعملٌات انواعها... المصفوفات معرفة من الطالب تعرٌؾ وتمكٌن 
 .األساسٌة والنظرٌات الؽاٌات

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point ل جٌد لؽرض اٌصال المعلومة بشك

 وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول المواضٌع

 .التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة 

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 لعلمٌة .درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر ا 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول ماٌخص المادة

 الدراسٌة .

 ج. االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  اٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العملً من المادة

 واٌجاد الحلول لها .
 المواضٌع على وتطبٌقات تمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من حل تمارٌن  

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف. 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 ٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقار 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .



بقابلٌة د. المهارات العامة و التاهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة 
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 

 لمقرر. بنٌة ا11

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 اوالموضوع
طرٌقة 
 التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم

 الرٌاضٌات    1  .16
المصفوفات ...انواعها والعملٌات 

 علٌها

اجرررررات اختبررررارات ٌومٌررررة  
وشررهرٌة مررن خررالل اسررئلة 
حررررررول موضرررررروع المررررررادة 
الدراسررررٌة  لمعرفررررة مرررردى 

 استٌعابهم للموضوع

   الدوال ومفاهٌمها العامة  1  .17
   الغاٌات والنظرٌات األساسٌة  1  .18
   الغاٌات والنظرٌات األساسٌة  1  .19
   االستمرارٌة  1  .21
   االستمرارٌة  1  .21
   التفاضل واالشتقاق الجزئً  1  .22
   التكامل  1  .23
   تكامل الدوال الالجبرٌة  1  .24
   طرق التكامل  1  .25
   معكوس المصفوفة  1  .26
   المحددات  1  .27
   المعادالت التفاضلٌة وطرق حلها  1  .28
   المعادالت التفاضلٌة وطرق حلها  1  .29
   مراجعة  1  .31
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اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان  ٌوفر وصف المقرر هذا

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 عملٌا   لتجاربا اجراء وكٌفٌة العضوٌه للمركبات العامة باالسس الطالب تعرٌؾ

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .31

 أ. االهداف المعرفٌة  
 العضوٌة للمركبات العامة االسس تمكٌن الطلبة من معرفة 
 الكٌمٌاوٌة المواد مع التعامل كٌفٌة حول عامة تمكٌن الطالب من معرفة ارشادات  

 ب. االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
 من  معرفة كٌفٌة تحضٌر المركبات الكٌمٌائٌة  الطالب تمكٌن 
 أستبدال:  العلمً االساس   الكٌل هالٌد تحضٌر:  الؽرض/ثالثً بٌوتٌل تحضٌر 

 عمله وأساس الفصل قمع على التعرؾ/ النواة عن باحث

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  اسالٌب العرض استخدامPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل جٌد

 وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول المواضٌع

 التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .

 

 طرائق التقٌٌم 
 ٌة .اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراس 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

 ج. االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 بة فً الجزء العملً اٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع



 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌفً. ارسال الطلبة 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 للموضوع .الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم 
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

و التاهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  د. المهارات العامة
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 حل المشاكل فً العمل تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة ل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

 كٌمٌات عضوٌة 4  .31
 االسس العامة للمركبات

 العضوٌة
عامة حول كٌفٌة التعامل  ارشادات

 ٌمٌاوٌةمع المواد الك

 ٌومٌة اختبارات اجرات
 اسئلة خالل من وشهرٌة
 المادة موضوع حول

 مدى لمعرفة  الدراسٌة
 للموضوع استٌعابهم

  تحضٌر ساٌكلو هكسٌن : 1تجربة  االلكنات  4  .32

 االلكٌنات  4  .33

تحضٌر بٌوتٌل  : 2تجربة 
 ثالثً/الغرض : تحضٌر هالٌد الكٌل

االساس العلمً : أستبدال باحث   
التعرف على قمع / نواةعن ال

 الفصل وأساس عمله

 



 االلكاٌنات  4  .34

تحضٌر بٌوتٌل  : 2تجربة 
 ثالثً/الغرض : تحضٌر هالٌد الكٌل

االساس العلمً : أستبدال باحث   
التعرف على قمع / عن النواة

 الفصل وأساس عمله

 

 االلٌفاتٌة الركبات الحلقٌة  4  .35

الكحوالت و الفٌنوالت  : 3تجربة 
التعرف على السلوك  /الغرض :

والفٌنوالت  الكٌمٌاوي للكحوالت
 من خالل عدد من التفاعالت

 

  تحضٌر األسٌتون : 4تجربة  المركبات االورماتٌة  4  .36

 الكحوالت واالٌثرات  4  .37

االلدٌهاٌدات و   : 5تجربة 
دراسة السلوك  : الكٌتونات/الغرض

الكٌمٌاوي/ التمٌٌز بٌن 
 االلدٌهاٌدات والكٌتونات

 

 االلدٌهاٌدات  4  .38
تحرٌري شامل بالتجارب  أمتحان

السابقة/أختبار التعرف على المادة 
 المجهولة

 

 الكاربوكسٌلٌة الحوامض  4  .39
تحضٌر حامض   : 6تجربة 

 البنزوٌك /الغرض : تحضٌر
 حامض كاربوكسٌلً أورماتً

 

 الكٌتونات  4  .41

تحضٌر خالت االثٌل   : 7تجربة 
 أستر االساس /الغرض : تحضٌر

العلمً : تفاعل أسترة ) أسترة 
 ( فٌشر

 

41.  4  
 الخواص الفٌزٌائٌة

 لالمٌنات

تحضٌر االسبرٌن   : 8تجربة 
أسترة حامض  : /االساس العلمً

 السالسالٌك
 

42.  4  
 الخواص الكٌمٌائٌة

 لالمٌنات

تحضٌر الصابون   : 9تجربة 
التحلل المائً  : /االساس العلمً

فً الوسط القاعدي للكلٌسٌرٌدات 
ثالثٌة للحصول على ملح ال

 الدهنً طوٌل السلسلة الحامض

 

43.  4  
 تهجٌن الكاربون وطرق
تحضٌرها وطبٌعة 

 تفاعالتها

تفاعل كانٌزارو   : 10 تجربة
تفاعالت  : /االساس العلمً

االلدٌهاٌدات التً التحتوي على 
 هٌدروجٌن الفا

 

 تقرٌر  4  .44
تحضٌر خالت  : 11 تجربة

د السٌلٌلوز/الغرض : تحضٌر أح
 مشتقات السٌلٌلوز

 

 امتحان  4  .45

شامل بمادة العملً/شرح  امتحان
المخطط الذي سٌستخدم فً 
االمتحان النهائً للكشف عن 

 المجهولة المادة
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 أ. االهداف المعرفٌة  
 .  تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والعلم فً اللؽة االنكلٌزٌة 
 عد اللؽة االنكلٌزٌة تعرٌؾ الطالب باللؽة االنكلٌزٌة وكٌفٌة الكتابة ولفظ االحرؾ وقوا 

توقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم الم

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 ب. االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر .
 المواضٌع على القواعد للؽة االنكلٌزٌة  تدرٌب الطلبة على حل تمارٌن  

 . تعلٌم الطالب كٌفٌة المحادثة واستخدام وصٌاؼة الجمل 
 علٌها المتعارؾ البستنٌة الزراعٌة المصطلحات شرح 

 المكتوبة الزراعٌة البحوث أو العلمٌة المقاالت شرح على الطلبة تدرٌب 
 و النظرٌة الدروس و العلمٌة األبحاث أعداد فً منها لالستفادة االنكلٌزٌة باللؽة
 العلمٌة

 طرائق التعلٌم و التعلم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point جٌد  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل

 وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول المواضٌع

 التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 لعلمٌة .درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر ا 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول ماٌخص المادة

 الدراسٌة .

 ج. االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة 
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  اٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العملً من المادة

 واٌجاد الحلول لها .
 المواضٌع على وتطبٌقات حل تمارٌنمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من ت  

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
 . تكلٌف الطالب باجرات البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 



 طرائق التقٌٌم
    اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة

 لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 ٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقار 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخٌص
 المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

قابلٌة د. المهارات العامة و التاهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة ب
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

 
  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر معلوماته

 االساسٌة .
 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 

 تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل وتطوٌر اسالٌبه. 

 

 

 لمقرر. بنٌة ا11

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق اوالموضوع

طرٌقة 
 التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم

 اللغة االنكلٌزٌة 1 1

قراتة وترجمة القطعة المعنونة )مبادئ 
انتاج المحاصٌل:تطور االجزات الخضرٌة 
والزهرٌة( وتعرٌف الكلمات المهمة فً 

ة النطق عند القطعة وكذلك اختبار درج
 الطالب

 

 ٌومٌة اختبارات اجرات
 اسئلة خالل من وشهرٌة
 المادة موضوع حول

 مدى لمعرفة  الدراسٌة
 للموضوع استٌعابهم

2 1  

قراتة وترجمة القطعة المعنونة )مبادئ 
انتاج المحاصٌل:تطور االجزات الخضرٌة 
والزهرٌة( واختبار قدرة الطالب على 

لقطعة النطق ومدى معرفته بكلمات ا
 المدروسة

  

3 1  

قراتة وترجمة القطعة المعنونة )مبادئ 
انتاج المحاصٌل:تطور االجزات الخضرٌة 
والزهرٌة( وتعرٌف الكلمات المهمة فً 
القطعة وكذلك اختبار درجة النطق عند 

 الطالب

  

4 1  
انهات قراتة القطعة والمرور بجمٌع 
مفرداتها واختبار تحسن قدرة الطالب 

 باللغة االنكلٌزٌة على النطق
  

5 1  
حل جمٌع التمارٌن فً القطعة وتهٌئت 

   الطالب المتحان الشهر االول



6 1  
امتحان الشهر االول فً القطعة المعنونة 
)مبادئ انتاج المحاصٌل:تطور االجزات 

 الخضرٌة والزهرٌة(
  

7 1  
قراتة وترجمة القطعة المعنونة )تحسٌن 

كلمات المهمة التربة:التسمٌد( وتعرٌف ال
 فً القطعة

  

8 1  
قراتة وترجمة القطعة المعنونة )تحسٌن 
التربة:التسمٌد( واختبار القابلٌة النطقٌة 

 لدى الطالب
  

9 1  
قراتة وترجمة القطعة المعنونة )تحسٌن 
التربة:التسمٌد( وتعرٌف الكلمات المهمة 

 فً القطعة
  

11 1  
قراتة وترجمة القطعة المعنونة )تحسٌن 

التربة:التسمٌد( والسماح للطالب 
 بالقراتة ومعرفة مفردات القطعة

  

11 1  

مراجعة القطعة المعنونة )تحسٌن 
التربة:التسمٌد( والمرور بمعانً الكلمات 
وحل جمٌع التمارٌن وتحضٌر الطالب 

 المتحان الشهر الثانً

  

12 1  
امتحان الشهر الثانً فً القطعة 

   تسمٌد(المعنونة )تحسٌن التربة:ال

13 1  
التمرٌن على القراتة من بحوث منشورة 
فً مجالت اجنبٌة ومعرفة مخارج 
 الكلمات ومعانً المفردات المهمة

  

14 1  
عمل جلسة حوار حول البحث واالجابة 
على االسئلة المطروحة من قبل الطالب 

 حول محتوى ومفردات البحث
  

15 1  
تحضٌر الطالب لالمتحان النهائً الذي 

   سٌشمل القطعتٌن سابقتً الذكر
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 .واألسمدة التربة خصوبة فً األولٌة المبادئ على التعرؾ

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .51

 أ. االهداف المعرفٌة  
 التربة والخواص تكوٌن للتربة وعوامل الرئٌسٌة المكونات لطلبة من معرفةتمكٌن ا 

 للتربة. الكٌمٌائٌة للتربة والخواص الفٌزٌائٌة
 التربة وانواع الترب فً العراق  تصنٌؾ عن عامة تمكٌن الطالب من معرفة فكرة 

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

ستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق اال  



 ب. االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
 فً الرطوبً المحتوى التربة و تقدٌر عٌنات من  معرفة كٌفٌة اخذ الطالب تمكٌن 

 التربة وتقدٌر نسجة التربة 
 الظاهرٌة, وتقدٌر الــ  والكثافة النسجة تمكٌن الطالب من حساباتEC  وتقدٌر المادة

 العضوٌة 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل جٌد

 وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول المواضٌع

 .التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة 

 

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 شاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة .درجات حول م 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول ماٌخص المادة

 الدراسٌة .

 ج. االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 لً من المادة اٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العم

 واٌجاد الحلول لها .
  المواضٌع على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من  

  طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 مدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌفً.ارسال الطلبة الى الدوائر وال 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 
 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 



 طرائق التقٌٌم
    اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة

 لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
  حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة .درجات 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخٌص
 المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

قولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة د. المهارات العامة والتاهٌلٌة المن
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 مل تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً الع

 وتطوٌر اسالٌبه.
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 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

46.  4 
مبادئ خصوبة 

 تربة
 عٌنات التربة اخذ تعارٌف عامة

 من وشهرٌة ٌومٌة اختبارات اجرات
 ادةالم موضوع حول اسئلة خالل

 استٌعابهم مدى لمعرفة  الدراسٌة
 للموضوع

47.  4  
التربة المعدنٌة 

 العضوٌة والتربة
المحتوى الرطوبً فً  تقدٌر

  التربة

48.  4  
 المكونات الرئٌسٌة

 للتربة
  نسجة التربة تقدٌر

  كثافة التربة تقدٌر عوامل تكوٌن التربة  4  .49

 طبٌعة نشوت الترب  4  .51
النسجة والكثافة  حسابات

  رٌةالظاه

51.  4  
 الخواص الفٌزٌائٌة

 للتربة
  مات التربة تصنٌف

 مات التربة  4  .52
الكالسٌوم والمغنٌسٌوم  تقدٌر

  فً التربة

 غروٌات التربة  4  .53
تفاعل التربة  تقدٌر

  وملوحتها



54.  4  
 الخواص الكٌمٌائٌة

 للتربة
حركة المات الشعري  دراسة

  فً االنابٌب الزجاجٌة

  السً اي سً للتربة تقدٌر احٌات التربة  4  .55

56.  4  
 المادة العضوٌة فً

 التربة
  الترب الملحٌة القلوٌة صفات

57.  4  
 العناصر الغذائٌة فً

 التربة
المادة العضوٌة فً  تقدٌر

  التربة

58.  4  
فكرة عامة عن 

 التربة تصنٌف
  عملً امتحان

59.  4  
 أنواع الترب فً

 العراق
العناصر الغذائٌة فً  تقدٌر

  التربة

61.  4  
 الترب فً أنواع

 العراق
العناصر الغذائٌة فً  تقدٌر

  النبات
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 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  . ذ

  ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 
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 ر المقرر الدراسً  . خطة تطو13ٌ

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 
ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

ط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الرب  
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 . الزراعً المجال فً وتطبٌقاته المساحة لعلم العامة باألسس الطالب تعرٌؾ

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .61

 عرفٌة  االهداف الم . ج
 أهمٌة/  الجٌد المسح متطلبات/   المسوحات أنواع/   المساحة تمكٌن الطلبة من تعرٌؾ 

 الزراعٌة. األعمال فً  المساحة
 واالؼالط .  االخطاء/  القٌاس وحدات/  القٌاس تمكٌن الطالب من معرفة نظم 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 ـ عٌوبها ـ صفاتها ـ المساحة فً المستعملة الدواتا على تدرٌب الطلبةعلى  التعرؾ  

  .. أستخداماتها/  ضبطها

 المنبسطة المسافات وحساب القٌاسات فً التوجٌه ضبط من الطالب تعرٌؾ وتمكٌن 

 . القٌاسات وتصحٌح والمائلة

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
 اسالٌب العرض  استخدامPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل جٌد

 وواضح للطالب .

  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول المواضٌع

 .التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة 

 طرائق التقٌٌم 
 ٌة .اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراس 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 



  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول
 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 بة فً الجزء العملً اٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌفً. ارسال الطلبة 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 للموضوع .الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم 
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

 بقابلٌة المتعلقة االخرى المهارات)  المنقولة التاهٌلٌة و العامة المهارات. د
 (. الشخصً والتطوٌر التوظٌف

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 حل المشاكل فً العمل تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة ل

 وتطوٌر اسالٌبه.
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 المساحة 3  .61

تعرٌف المساحة /  أنواع 
المسوحات  / متطلبات 
المسح الجٌد / أهمٌة 

عمال المساحة  فً األ
 الزراعٌة

التعرف على االدوات 
المستعملة فً المساحة ـ 
صفاتها ـ عٌوبها ـ  
 ضبطها / أستخداماتها .

اجرات اختبارات ٌومٌة 
وشهرٌة من خالل اسئلة 
حول موضوع المادة 
الدراسٌة  لمعرفة مدى 
 استٌعابهم للموضوع

62.  3  
نظم القٌاس / وحدات 

القٌاس / االخطات  واالغالط 
. 

جٌه فً ضبط التو
القٌاسات وحساب 
المسافات المنبسطة 
والمائلة وتصحٌح 

 القٌاسات

 

63.  3  
المسح بالشرٌط / شروط 
اختٌار المحطات / ترتٌب 

 دفتر الحقل .

االدوات المستعملة / 
طرق االقامة واالسقاط / 
مسح حقلً باستخدام 

 الشرٌط .

 

64.  3  
االخطات فً اعمال المسح / 
 طرق معالجتها وتجاوزها

االطوال وتثبٌت  مقٌاس
المحطات / طرق االقامة 
واالسقاط / العوارض 

 والحواجز

 

65.  3  
مقٌاس الرسم / أنواعه / 
 أصنافه / عوامل تحدٌده .

طرٌقة رسم الخارطة 
الخطٌة بمقٌاس رسم 

 مناسب .
 

66.  3  
المساحات / االشكال 

المنتظمه والغٌر منتظمة / 
 المساحة باالحداثٌات .

تطبٌقات فً مقٌاس 
م / الطولً / الرس

التخطٌطً / وطرق 
 اختٌاره

 

67.  3  
التسوٌه / مصطلحاتها / 
انواع الضبط / استخدامات 

 جهاز اللفل

تطبٌقات فً حساب 
المساحات وامثله 
تطبٌقٌة / المربعات 

 والحذف

 

68.  3  
أنواع التسوٌة / ظاهرتً 

التكور واالنكسار ومعالجتها  
. 

تطبٌقات على حساب 
مساحة االشكال الغٌر 

تظمة / الطرق من
الرٌاضٌة / طرٌقة 

سمسن / طرٌقة اشباه 
 المنحرفات

 

69.  3  
طرق حساب مناسٌب النقاط 
وفرق االرتفاع / المباشر 

 والغٌر مباشر

التعرف على جهاز االلفل 
) المٌزان ( اجزاإه 

وملحقاته / انواع الضبط 
 / قراته المسطره.

 

71.  3  

عمل القطاعات الطولٌة / 
ل / تعرٌفها / خطوات العم

تحدٌد محور مركزي / 
تحدٌد مجموعه نقاط / 

 مقٌاس الرسم

تطبٌقات فً الطرق 
المباشرة الٌجاد مناسٌب 

 النقاط فً الحقل
 

71.  3  

حساب مناسٌب النقاط / 
ومقٌاس المسافات / رسمها 
على ورق بٌانً / تسقٌط 
المقطع التصمٌمً والفعلً 

. 

اٌجاد المناسٌب بطرٌقة 
االرتفاع واالنخفاض 

 ة ارتفاع الجهازوطرٌق
 



72.  3  

اٌجاد ارتفاع الحفر وعمق 
الردم / حساب مساحات 
القطع والردم / حساب 
الحجوم للحفر والردم / 

حساب الحجم الفعلً للحفر 
والردم / تقٌم اقتصادٌات 
المشروع على امثلة 

 حسابٌة

تطبٌقات فً عمل القطاع 
الطولً / تحدٌد المحور 
الرئٌسً للمشروع / 

قاط حساب مجموعة ن
 على محور المشروع

 

73.  3  
الخرائط الطوبوغرافٌة / 

 طرق تمثٌلها.

الرسم على ورق بٌانً 
وتحدٌد حجم الحفر 
والردم واقتصادٌات 

 المشروع

 

74.  3  

طرٌقة خطوط الكنتور ) 
الكفاف ( تعرٌف الخط 
الكنتوري / الفسحة 

الكنتورٌة الفترة الكنتورٌة 
وطرق اٌجادهم / تحدٌد 

/ اٌجاد الفترة الكنتورٌة 
الخطوط الكنتورٌة / عوامل 
الفترة الكنتورٌة / خواص 
الخطوط الكنتورٌة / طرق 
 رسم الخطوط الكنتورٌة  .

تطبٌقات فً 
عمل الخارطة الكنتورٌة  
, ورسمها / تحدٌد الفترة 
/ عدد الخطوط ورسم 
 الخطوط بطرٌقة حسابٌة

 

75.  3  

تطبٌقات ومسائل مختلفة / 
مشاكل فً تقسٌم االراضً 

مراجعات . جهاز / 
مٌزاته /  –الثٌودوالٌت 

استخدامه / قٌاس الزواٌا 
 االفقٌة والرأسٌة

  -جهاز الثٌودوالٌت  
قٌاس  –ضبط الجهاز 

 الزواٌا الراسٌة واألفقٌة
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 وانواعها الزراعٌة الساحبات الستخدام العامة باالسس الطالب تعرٌؾ

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .71

 االهداف المعرفٌة   . ح
 الزراعٌة  الساحبة وظائؾ– الساحبات أنواع – تمكٌن الطلبة من معرفة 
 الرئٌسٌة ساحبةال تمكٌن الطالب من معرفة اجزاء 

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 الزراعٌة الساحبات انواع بعض من  مشاهدة الطالب تمكٌن  
 الساحبة على والسٌطرة القٌاس اجهزة شرح 
 المسحوبة االالت وفصل ربط كٌفٌة 
  تمكٌن الطالب من معرفة مٌكانٌك الساحبات الزراعٌة وطرق عمل

 دتها االجزاء المختلفة ومشاه
 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل

 جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول

 .لمادة الدراسٌة المواضٌع التً تعطى لهم من ا
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع



 طرائق التعلٌم والتعلم 
 بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا . وضع برامج تدرٌسٌة 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 ٌمطرائق التقٌ
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 ة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فتر
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

 بقابلٌة المتعلقة االخرى المهارات)  المنقولة التاهٌلٌة و العامة المهارات. د
 (. الشخصً والتطوٌر التوظٌف

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 . معلوماته االساسٌة

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 ٌمطرٌقة التقٌ

76.  4 
مكائن واالالت 

 زراعٌة
–أنواع الساحبات  –مقدمة 

 وظائف الساحبة الزراعٌة
تطبٌق قواعد السالمة 
 للسائق والساحبة

 اختبارات اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 للموضوع

 اجزات الساحبة الرئٌسٌة  4  .77
مشاهدة بعض انواع 

  ساحبات الزراعٌة .ال

78.  4  
اجزات محرك الساحبة 
 ووظٌفة كل جزت

شرح اجهزة القٌاس 
  والسٌطرة على الساحبة .



79.  4  
المحركات رباعٌة الشوط 
والثنائٌة الشوط والفرق 

 بٌنهما

الواجبات قبل تشغٌل الساحبة 
.  

81.  4  
منظومة الوقود للساحبات 

 وأجزاإها
  تشغٌل المحرك وكٌفٌة اٌقافه

81.  4  
نظومة االشتعال للساحبات م

أنواعها –الزراعٌة 
 وأجزاإها

االشارات االرشادٌة للسائق 
  اثنات قٌامه بالعمل الزراعً

82.  4  
انواعها –منظومة التبرٌد 

واجزاإها وطبٌعة عمل كل 
 جزت

االجهزة المساعدة فً تشغٌل 
  الساحبة وقٌادتها

 منظومة التزٌٌت وأجزاإها  4  .83
 مواقع عتالت جهاز صندوق
  السرع والجهاز الفوقً

84.  4  
أجهزة نقل الحركة فً 

 الساحبات
  نظرة قبل تحرٌك الساحبة

85.  4  
جهاز علبة  -جهاز الفاصل

 -الجهاز ألفرقً -التروس
 جهاز النقل النهائً

التدرٌب على قٌادة الساحبة 
من السكون واٌقافها عن 
الحركة , والرجوع الى 

 الخلف .

 

 -كًأجزات الجهاز الهٌدرولٌ  4  .86
 

اٌقاف محرك الساحبة عن 
 االشتغال .

 

87.  4  
معدات تحضٌر التربة 
)المحراث المطرحً 
 مكوناته وأجزاته(.

 
كٌفٌة ربط وفصل االالت 

 المسحوبة
 

88.  4  
المحراث القرصً )مكوناته 
وأجزاته( والمحراث 

 الحفار.

كٌفٌة ربط وفصل االالت 
  نصف المعلقة .

 أنواع معدات التنعٌم .  4  .89
ربط وفصل االالت كٌفٌة 

  المعلقة .

  االدامة الٌومٌة والتخزٌن . أنواع العازقات.  4  .91

 

 . البنٌة التحتٌة 01

 الكتب المقررة المطلوبة  .02

 اٌوب الرحمن عبد.د/  البساتٌن مكننة ومعدات الساحبات
 .الزراعة كلٌة/  بؽداد جامعة/  الصباغ

 – ةالزراعٌ االالت. 2 الحقلٌة المحاصٌل مكننة كتاب

 ناصر محمد.د/  الزراعٌة الهندسة كلٌة/  دمشق جامعة

.  الزراعٌة االالت. 1. الؽضٌؾ منٌر رافت. د.م.أ , حبوب

 . 1972 سبع ابو المجٌد عبد

  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .03
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  . ش

  ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 
ع المراجع االلكترونٌة , مواق . ص

  االنترنٌت ....



 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  02

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 كلٌة الزراعة  –جامعة بؽداد  المإسسة التعلٌمٌة  .71

 قسم البستنة وهندسة الحدائق القسم الجامعً / المركز  .72

 H B 103نبات عام /   اسم / رمز المقرر  .73

  البرامج التً ٌدخل فٌها  .74

 الزامً  ل الحضور المتاحةاشكا  .75

 المرحلة االولى / الكورس الخرٌفً  الفصل/ السنة  .76

 75 عدد الساعات الدراسٌة ) الكلً (  .77

 15/6/2116 تارٌخ اعداد هذا الوصف  .78

 اهداف المقرر  .79

 
 وتشرٌحها الجزائها ووصؾ النباتٌة المجتمعات حول االولى السنة لطلبة المعرفة زٌادة

 طرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم مخرجات التعلم و  .81

ازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف المقرر هذا اٌج

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



   المعرفٌة االهداف . أ

 لالنسان النباتات واهمٌتة ودراسته النبات علم تمكٌن الطلبة من معرفة 
 النباتات انواع , النبات ,خصائص النبات علم تمكٌن الطالب من معرفة اقسام 
 العوائل مالاستع , البنات عمر , النبات تركٌب) النبات تصنٌؾ تعرٌؾ الطالب بطرق 

 والعوامل المؤثرة على النبات  ( الزراعة طرٌقة/ , النباتٌة
  تعرٌؾ الطالب ببعض العملٌات الحٌوٌة التً تقوم بها االعضاء النباتٌة مثل التركٌب

الضوئً والتنفس والنتح . تمكٌن الطالب من معرفة انواع الخالٌا النباتٌة ومكوناتها 
 ووظٌفة كل مكون .

 . بالمقرر الخاصة لمهاراتٌةا االهداف. ب
 حولٌة , خشبٌة , عشبٌة) النباتات من مختلفة انواع على من  التعرؾ الطالب تمكٌن 

 (معمرة , حولٌن ذات ,
 للبصل الحرشفٌة االوراق فً النباتٌة الخلٌة تمكٌن الطالب من مشاهدة 

  والقرنفل والعنب الطماطة نبات فً الخلٌة  محتوٌات بعض على والتعرؾ
 العنب نبات فً الحشوٌة واالنسجة واللحاء الخشب انسجة على تعرؾال  

 الكوسة وقرع والطماطة

 طرائق التعلٌم والتعلم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل

 جٌد وواضح للطالب .
 للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول  حث الطلبة على الذهاب

 .المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة 
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 سترات والرسوم التوضٌحٌة حول نشاطات الطلبة من خالل عمل البو

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
  تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر. 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 لقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها .مناقشة البحوث والتقارٌر وا 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

 ٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر تدر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

 مخرجات التعلم
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم



 نبات عام    4  .91
نبررررذة تؤرٌخٌررررة حررررول علررررم 
النبرررات ودراسرررته واهمٌترررة 

 النباتات لالنسان

التعرف على انواع مختلفة من 
النباتات )عشبٌة , خشبٌة , 
 حولٌة , ذات حولٌن , معمرة(

 اختبررررررارات اجرررررررات
 مررن شررهرٌةو ٌومٌررة
 حررررول اسررررئلة خررررالل

 المررررررررادة موضرررررررروع
 لمعرفررررة  الدراسررررٌة
 اسرررررررتٌعابهم مررررررردى

 للموضوع

92.  4 

 
اقسام علم النبات ,خصائص 

 النبات , انواع النباتات

التعرف على انواع مختلفة من 
المنتجات النباتٌرة )سركر , نشرا 
, زٌررروت , برررروتٌن , توابرررل , 
قهررررروة , كاكررررراو , اصررررررما  , 

 وغٌرها (

 

93.  4 

 
ت الكٌمٌاوٌررررررررررة المركبررررررررررا

الالعضرررروٌة فررررً النباتررررات 
 وانواعها

التعرف على انواع مختلفة من 
البرررررذور )الطماطرررررة , خٌرررررار , 
فاصرررولٌا , بامٌرررا , مشرررمش , 
خررروخ , لررروز , قرنفرررل , حلرررق 

 السبع , شبوي(

 

94.  4 

 

المركبررررررررررات الكٌمٌاوٌررررررررررة 
العضررررررروٌة فرررررررً النررررررربالت 

 وانواعها

زراعررة البررذور النررواع مختلفررة 
الطبررررراق مرررررن النباترررررات فرررررً ا

الزجاجٌة وفً التربرة )طماطرة 
,خٌررررررررار ,مشررررررررمش ,حلررررررررق 
,فاصررررولٌا ,تفرررراح,ذرة حلرررروة( 
لمشرررررراهدة  اجررررررزات البررررررادرة 
واالنبررررات الهرررروائً واالنبررررات 

 االرضً

 

95.  4 

علرررررم وضرررررائف االعضرررررات  
النباتٌة )التركٌب الضوئً , 
التررررررررررررررنفس , النررررررررررررررتح , 

 االمتصاص (

مخررررالٌط التربررررة ومواصررررفاتها 
الشرتالت واستعمالها فً انتراج 

.مراقررررررررد البررررررررذور البٌرررررررروت 
البالسررتٌكٌة والظلررل الخشرربٌة , 

 البٌوت الزجاجٌة

 

96.  4 

 
تشرررررٌح النبررررات )الخلٌررررة , 
االنسجة , االعضات النباتٌرة 

) 

طرررررق تحضررررٌر تربررررة الحقررررل 
ومواصفاتها من حٌث )الموقرع 
,درجرررررة الحموضرررررة , نسرررررجة 
التربررررررة , نوعٌررررررة التربررررررة , 

 االمالح , العناصر الغذائٌة (

 

97.  4 
طررررررررق تصرررررررنٌف النبرررررررات  

)تركٌرررررب النبررررررات , عمررررررر 
البنرررات , اسرررتعمال العوائرررل 
 النباتٌة ,/ طرٌقة الزراعة (

العملٌررات الزراعٌررة فررً الحقررل 
)ري , تعشرررررررٌب , تصررررررردٌر , 
مكافحرررررة  االفرررررات  المرضرررررٌة 

 والحشرٌة (

 

لعوامرررل المرررإثرة فرررً نمرررو   4  .98
النبررات )المررات , الحرررارة , 

 الضوت (

لنباترررات مشررراهدة انرررواع مرررن ا
 )اشنات , فطرٌات , بكترٌا (

 

99.  4 

 
العوامرررل المرررإثرة فرررً نمرررو 
النبات ) الغازات , العناصرر 
 الغذائٌة , منظمات النمو (

مشررراهدة انرررواع مرررن النباترررات 
)صررررنوبر , نخٌررررل , صرررربٌر , 
طماطة,مشمش , عنب , بصرل 
( لدراسة الفروقات بٌنهما  من 
حٌث المظهر الخرجرً وطبٌعرة  

 النمو وغٌرها

 

المجامٌع النباتٌة )البكترٌا ,   4  .111
 االشنات ,الفطرٌات (

طرق تصنٌف النباتات ) انرواع 
 السٌقان , االوراق (

 



المجررامٌع النباتٌررة )عارٌررات   4  .111
البرررررررررذور وذوات الفلقرررررررررة 

 الواحدة (

طررق تصرنٌف النباترات )انرواع  
 االزهار الثمار (

 

112.  4 

 
المجرررامٌع النباتٌرررة )مغطررراة 

 البذور (

الخلٌرررة النباتٌرررة فرررً مشررراهدة 
االوراق الحرشرررررررفٌة للبصرررررررل 
والتعرف على بعرض محتوٌرات  
الخلٌررررة فررررً نبررررات الطماطرررررة 

 والعنب والقرنفل

 

 الوراثة فً النبات  4  .113
محتوٌررررات الخلٌررررة )البلررررورات 

 وحبٌبات النشا (
 

 الوراثة فً النبات  4  .114
محتوٌررررات الخلٌررررة )البلررررورات 

 وحبٌبات النشا (
 

115.  4 
 

 اتالتطور فً النب

التعرررف علررى انسررجة الخشررب 
واللحرررات واالنسرررجة الحشررروٌة 
فرررً نبرررات العنرررب  والطماطرررة 

 وقرع الكوسة
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

ة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .
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 المرحلة االولى / الكورس الربٌعً الفصل/ السنة  .86

 61 عدد الساعات الدراسٌة ) الكلً (  .87

 15/6/2116 تارٌخ اعداد هذا الوصف  .88

 اهداف المقرر  .89

 
      •    وتفسٌرها حسابها وكٌفٌة االحصاء والمقاٌٌس مفهوم على التعرؾ
 خالل من البٌانات تمثٌل االحصائٌة التوزٌعات معرفة الفرضٌات اختبار معرفة
 والتشتت التمركز مقاٌٌس حساب معرفة •البٌانً والعرض التكراري التوزٌع

 .وتفسٌرها

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .91

 االهداف المعرفٌة   . خ
 
 رفة والعلم فً مجال االحصاء والرٌاضٌات .تمكٌن الطلبة من الحصول على المع 
 اإلحصائٌة. بالمصطلحات التعرٌؾ , اإلحصاء تقسٌم , االحصاء تعرٌؾ الطالب بعلم 

 اإلحصائٌة  تعرٌؾ الطالب بالرموز. 

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر . . د
 

 المواضٌع على وتطبٌقات تدرٌب الطلبة على حل تمارٌن  

 النظرٌة المواضٌع على اإلحصائٌة البرامجٌات فً تطبٌقات 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل جٌد

 وواضح للطالب .



 مواضٌع حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول ال
 التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .

 

 طرائق التقٌٌم 

 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 . ماٌخص المادة الدراسٌة

 

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج

 

 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع
 

 م والتعلم طرائق التعلٌ
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 
 ر حول الموضوع .تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصاد 

 طرائق التقٌٌم 
  اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 
  التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتابة

 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .



المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

 امة وتطوٌر تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الد
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر00

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

مخرجات 
 التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 التعلٌمطرٌقة 
 ) العملً (

 طرٌقة التقٌٌم

 أحصاء 4 1
تعرٌف علم االحصات , 

تقسٌم اإلحصات , تعارٌف 
 بالمصطلحات اإلحصائٌة 

 علررررى وتطبٌقررررات تمررررارٌن
 فررً تطبٌقررات – المواضررٌع

 اإلحصرررررررائٌة البرامجٌرررررررات
.  النظرٌررة المواضررٌع علررى
 ( اسبوع عشر خمسة) 

 ٌومٌرررة اختبرررارات اجررررات
 اسرئلة خرالل من وشهرٌة
 المرررررادة موضررررروع حرررررول

 مررردى لمعرفرررة  الدراسرررٌة
 للموضوع استٌعابهم

   الرموز اإلحصائٌة   4 2

3 4 
عرض وتلخٌص البٌانات  

جداول التوزٌع  –
 التكراري 

  

مقاٌسس التوسط )التمركز   4 4
 ( ومقاٌسس التشتت 

  

مقاٌسس التوسط )التمركز   4 5
 ( ومقاٌسس التشتت 

  

 مبادئ االحتماالت  4 6
 )التوافٌق والتبادٌل (

  

التوزٌعات االحتماللٌة   4 7
 )توزٌع ذي حدٌن (

  

   التوزٌع الطبٌعً   4 8
   (Zاختبار الفرضٌات )  4 9
   Tتوزٌع   4 10
   Fتوزٌع   4 11
   Fتوزٌع   4 12
   توزٌع مربع كاي   4 13
   توزٌع مربع كاي   4 14
   مراجعة عامة   4 15
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Steel, R.G.D and J.H Torrie. 1980. Principle 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 الزراعة  كلٌة –جامعة بؽداد  المإسسة التعلٌمٌة  .91

 قسم البستنة وهندسة الحدائق القسم الجامعً / المركز  .92

 AR AP 114حٌوانً /  أنتاج مبادئ اسم / رمز المقرر  .93

  البرامج التً ٌدخل فٌها  .94

 الزامً  اشكال الحضور المتاحة  .95

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

ادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستف  



 المرحلة االولى / الكورس الربٌعً  الفصل/ السنة  .96

 75 عدد الساعات الدراسٌة ) الكلً (  .97

 15/6/2116 ارٌخ اعداد هذا الوصفت  .98

 اهداف المقرر  .99

 المستقبلٌه واالمكانٌات الحٌوانٌة للثروة االقتصادٌة باالهمٌة الطالب تعرٌؾ
 عملٌة بصوره معها والتعامل باالنتاج للتوسع

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .111

   المعرفٌة االهداف . أ

 
 بالتكامل وعالقته العراق فً الحٌوانٌة للثروة االقتصادٌة همٌةتمكٌن الطلبة من معرفة األ 

 الزراعً.

 للتوسع المستقبلٌه واالمكانٌات الحٌوانٌة للثروة االقتصادٌة باالهمٌة الطالب تعرٌؾ 
  عملٌة بصوره معها والتعامل باالنتاج

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر . . ب

 
 الحٌوانات على تجري التً ةالحقلٌ تدرٌب الطلبة على العملٌات 

  الحٌوانً. باإلنتاج للتوسع المستقبلٌة باإلمكانٌات تعرٌؾ الطالب 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
 ى الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر حث الطلبة عل

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 



  عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول نشاطات الطلبة من خالل
 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنممكن من تمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 لتقارٌر .تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث وا 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 قارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها .مناقشة البحوث والت 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 (. التوظٌف والتطوٌر الشخصً

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 



 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

ت التعلم مخرجا
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً (

 طرٌقة التقٌٌم

116.  4 
مبادئ انتاج 

 حٌوانً 

للثرررررروة  األهمٌرررررة االقتصرررررادٌة
الحٌوانٌررررة فررررً العررررراق وعالقتررررره 

 بالتكامل الزراعً

الى الحقل  الذهاب
 اول مرة –الحٌوانً 

 ٌومٌرررة اختبرررارات اجررررات
 لةاسئ خالل من وشهرٌة
 المررررادة موضرررروع حررررول

 مرردى لمعرفررة  الدراسررٌة
 للموضوع استٌعابهم

للتوسرررع  اإلمكانٌرررات المسرررتقبلٌة  4  .117
باإلنتررررراج الحٌوانً/موقرررررع اإلنتررررراج 

 الحٌوانً فً الزراعة الحدٌثة

الحقلٌررة التررً  العملٌررات
  تجري على الحٌوانات

118.  4 
وأهمٌتهررا فررً  األبقررار والجرراموس 

  أنتاج اللحم والحلٌب وأنواعها

الماشرررررٌة  سرررررالالت
 –بؤنواعهرررررا ) الحلٌرررررب 

 ثنائٌة الغررض –اللحم 
) 

 

119.  4 
 

 والجاموس ادارة ورعاٌة االبقار

الماشرررررٌة  سرررررالالت
 –بؤنواعهرررررا ) الحلٌرررررب 

 ثنائٌة الغررض –اللحم 
) 

 

تاسرٌس .. االغنام والماعز /انواعها  4  .111
 قطٌع االغنام

  الحٌوانات مساكن

اسرٌس ت.. االغنام والماعز /انواعها  4  .111
 قطٌع االغنام

الررررى الحقررررل  الررررذهاب
  ثانً مرة –الحٌوانً 

 انترراج الصرروف وانررواع الصرروف  4  .112
 وخصائصه

  اول –فصلً  امتحان

االقتصررررادٌة  الدواجن...االهمٌررررة  4  .113
 لمشارٌع الدواجن

والبلرررررو   التناسرررررل
  الجنسً

 ادارة ورعاٌة الدواجن  4  .114
  والوالدة الحمل

 حضانةوال التفقٌس المٌكانٌكً  4  .115
الررررى الحقررررل  الررررذهاب
  ثالث مرة –الحٌوانً 

 ومواصفاتها المساكن انواعها  4  .116
الررررى الحقررررل  الررررذهاب
  ثالث مرة –الحٌوانً 

 التغذٌة واالعالف  4  .117
والجهرراز اللبنررً  الحلررب

  وانواع المحالب

تربٌتهررا  الخٌول...اهمٌتهررا وطرررق  4  .118
 والعناٌة بها

األغنررررررام  سررررررالالت
  والماعز

تربٌتهررا  ...اهمٌتهررا وطرررقالخٌول  4  .119
 والعناٌة بها

األغنررررررام  سررررررالالت
  والماعز

 الرعاٌررررة الصررررحٌة للحٌوانررررات  4  .121
 الزراعٌة

  امتحان
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 ٌخص ما وكل وممٌزاتها ومكوناتها الحواسٌب بأنواع الطالب تعرٌؾ

 Windows XP ظامن

 

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

نها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌ  
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 االهداف المعرفٌة   . ذ

 
 . تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والعلم فً مجال استخدام الحاسوب 

 , انظمة  انواع الحاسوب تعرٌؾ الطالب باجزاء الحاسوب , ومكونات الحاسوب,
 التشؽٌل

 . بالمقرر ةالخاص المهاراتٌة االهداف . ر
 

 الحاسوب  و معرفة اجزاء الحاسوب تدرٌب الطلبة على استخدام تطبٌقات  

 طرائق التعلٌم والتعلم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
 كتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر حث الطلبة على الذهاب للم

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 ت والرسوم التوضٌحٌة حول نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترا

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

 
 
 



   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات ل تمارٌنحتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 قائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها .مناقشة البحوث والتقارٌر وال 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

 الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر  تدرٌب
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

مخرجات 
 المطلوبةالتعلم 

اسم الوحدة / 
 المساق اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً (

 طرٌقة التقٌٌم



1 
3 

تطبٌقات فً 
 الحاسوب

 
ما هو الحاسوب/ممٌزات 

الحاسوب /مكونات 
 الحاسوب /أنواع الحواسٌب 

 ٌومٌرررة اختبرررارات اجررررات
 اسئلة خالل من وشهرٌة
 المررررادة موضرررروع حررررول

 مرردى لمعرفررة  الدراسررٌة
 لموضوعل استٌعابهم

  نظم التشغٌل وأنواعها   3 2

3 3   
ما هو نظام التشغٌل 
Windows XP 

 

4 3   
التعامل مع القوائم 

 واالٌقونات 
 

5 3   
طرٌقة تكوٌن او انشات 

 Folderالمجلد 
 

  شرح القوائم    3 6

7 3   
  Controlلوحة التحكم   

Panel 
 

  خصائص شرٌط المهام    3 8

9 3   
لمستكشف برنامج ا

Windows Explorer 
 

11 3   
ما هو االمتداد وما هً 

 فائدته ؟
 

11 3   
البرامج المخفٌة فً 
Windows XP 

 

12 
3 

 
 

برنامج المفكرة 
Notepad  و برنامج

 Wordpadالدفتر 

 

  Paintبرنامج الرسم    3 13

14 
3 

 
 

ماهو نظام الملفات الذي 
ٌنصح باستخدامه فً  

Windows XP  
(FAT32      او 

 

15 3   
خٌارات بدت تشغٌل   

Windows XP 
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 الرسم مادة اهمٌة وعن الهندسً الرسم ادوات استخدام على الطالب تعرٌؾ
 الهندسً
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ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



   المعرفٌة االهداف . أ
 
 . ًتمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والعلم فً مجال الرسم الهندس 

 الهندسً الرسم مادة اهمٌة وعن الهندسً الرسم ادوات استخدام على تعرٌؾ الطالب. 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 

 ًتدرٌب الطلبة على الرسم الهندس . 

  ًواخذ القٌاسات واالبعاد .كٌفٌة رسم الهندس 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .علمٌة حول المواضٌع 
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  المواضٌع على الرسم الهندسًتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من  



 طرائق التعلٌم والتعلم 
  برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا .وضع 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 نتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتابة التقارٌر بعد اال
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 ماته االساسٌة .معلو

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر00

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ()العملً

 طرٌقة التقٌٌم

  الرسم الهندسً  3 1

فكرة عامة عن مادة الرسم 
الهندسً ـ أهمٌتها ـ التعرف 
على أدوات الرسم الهندسً ـ 
ٌتعرف الطالب على أستخدام 

 االدوات .

 اختبررررررررارات اجرررررررررات
 مرررن وشرررهرٌة ٌومٌرررة
 حرررررول اسرررررئلة خرررررالل

 المرررررررررادة موضررررررررروع
 لمعرفررررررة  الدراسررررررٌة
 اسرررررررررتٌعابهم مررررررررردى

 للموضوع

2 3 
 

 
واع الخطوط فً الرسم أن

 –الهندسً ـ استخداماتها 
 طرق توقٌع االبعاد .

 



3 3   
رسم المماسات واالقواس 

 والمنحنٌات .
 

  رسم القطع الناقص .   3 4

5 3 

 

 

مستوٌات االسقاط الثالثة ) 
الرأسً ـ االفقً ـ الجانبً ( ـ 

أسقاط الخط المستقٌم ـ 
أسقاط   -اسقاط االسطح 
ٌة البسٌطة االشكال الهندس

 كالمثلث والمربع والدائرة .

 

6 3 
 

 

تقسٌم اللوحة واختٌار 
المقٌاس المناسب وتنظٌم 
وضع المساقط السقاط 

 االجسام الهندسٌة البسٌطة .

 

7 3   
أٌجاد المساقط الثالثة ـ 
 طرٌقة كتابة االبعاد .

 

8 3 
 

 
كتابة االبعاد على الرسم ـ 
االخطات الشائعة عند كتابة 

 د .االبعا

 

9 3   
رسم المساقط الثالثة 

 لالسطوانة  .
 

10 3   
  -كٌفٌة رسم المجسمات  
 زواٌا رسم المجسمات .

 

11 3   
رسم االسطوانة فً الشكل 

 المجسم االٌزومتري .
 

12 3   
استنتاج المسقط الثالث 

 بمعلومٌة مسقطٌن .
 

13 3 
 

 
 –رسم المساقط المعلومة 
م ث –استنتاج المسقط الثالث 

 رسم المجسم 

 

14 3 
 

 
 –فكرة عن اهمٌة القطاعات 

اختٌار افضل مستوى للقطع 
. 

 

15 3 
 

 
 –فكرة عن اهمٌة القطاعات 

اختٌار افضل مستوى للقطع 
. 
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 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  02

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
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مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان  ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً 

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



   المعرفٌة االهداف . أ

 
 الزراعً. بالتكامل وعالقته العراق الؽذائٌة فً الصناعات تمكٌن الطلبة من معرفة اهمٌة 

 القٌاسٌة المحالٌل كٌفٌة تحضٌر . 

 لمقرربا الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب . 
 

 واالنتاج للصناعات الؽذائٌة . تدرٌب الطلبة على العملٌات  

  بالصناعات الؽذائٌة. للتوسع المستقبلٌة باإلمكانٌات تعرٌؾ الطالب 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 مة بشكل جٌد وواضح للطالب .المعلو
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 تقارٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث وال 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج

 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 ل لها .من المادة واٌجاد الحلو
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع



 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 ٌق ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطب

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 والتقارٌر العلمٌة . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

لمتعلقة بقابلٌة ) المهارات االخرى ا المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 بنٌة المقرر .11

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

121.  4 
مبادئ صناعات 

 غذائٌة  
 أهمٌة الصناعات الغذائٌة

 
تحضٌر المحالٌل 

 القٌاسٌة

 ٌومٌرررررة اختبرررررارات اجررررررات
 اسرررئلة خرررالل مرررن وشرررهرٌة
 ةالمررررررراد موضررررررروع حرررررررول

 مررررردى لمعرفرررررة  الدراسرررررٌة
 للموضوع استٌعابهم

صالحٌة المواد األولٌة   4  .122
 للتصنٌع الغذائً

  صناعة الدبس

المجامٌع الغذائٌة وتشمل   4  .123
الخضراوات والفواكه 

 واللحوم

  صناعة المربى



المجامٌع الغذائٌة وتشمل   4  .124
الخضراوات والفواكه 

 واللحوم

  صناعة اللوف المختبري

 الحبوب  4  .125
 

  صناعة اللوف المختبري

  صناعة العصائر الطبٌعٌة البٌض  4  .126
  صناعة المخلالت الزٌوت والدهون  4  .127

 الزٌوت والدهون  4  .128
 

صرررناعة منتجرررات اللحررروم 
 )البٌركر(

 

  حفظ االغذٌة ) التبرٌد( الشاي والقهوة  4  .129
  حفظ االغذٌة ) التجمٌد( انواع التلف الغذائً  4  .131
  حفظ االغذٌة )التجفٌف( ذٌةطرق حفظ االغ  4  .131
  حفظ االغذٌة ) التملٌح( تطوٌر المنتجات الغذائٌة  4  .132

االغذٌة غٌر التقلٌدٌة   4  .133
 والجاهزة

  حفظ االغذٌة ) التعلٌب(

 العادات الغذائٌة  4  .134
قٌررررررراس تلرررررررف وفسررررررراد 

  االغذٌة

 مواد التعبئة والتغلٌف  4  .135
قٌررررراس رقرررررم الحموضرررررة 
لالغذٌرررررة و قٌررررراس رقرررررم 

 لالغذٌة الحموضة
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 أجنبٌة كلؽة للطلبة اللؽة تعلٌم

 لتعلم والتقٌٌم مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم وا  .141

   المعرفٌة االهداف . أ
 

 .  تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والعلم فً اللؽة االنكلٌزٌة 
  تعرٌؾ الطالب باللؽة االنكلٌزٌة وكٌفٌة الكتابة ولفظ االحرؾ وقواعد اللؽة االنكلٌزٌة 

الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان  ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
  
 ٌالمواضٌع على القواعد للؽة االنكلٌزٌة  نتدرٌب الطلبة على حل تمار  

 . تعلٌم الطالب كٌفٌة المحادثة واستخدام وصٌاؼة الجمل 
 علٌها المتعارؾ البستنٌة الزراعٌة المصطلحات شرح 

 المكتوبة الزراعٌة البحوث أو العلمٌة المقاالت شرح على الطلبة تدرٌب 
 و النظرٌة الدروس و العلمٌة األبحاث أعداد فً منها لالستفادة االنكلٌزٌة باللؽة
 العلمٌة

 طرائق التعلٌم والتعلم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .علمٌة حول 
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ٌة .ماٌخص المادة الدراس

 
 
 

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع



 لٌم والتعلم طرائق التع
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 ادر حول الموضوع .تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المص 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 ة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتاب
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

 دامة وتطوٌر تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات ال
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

ة طرٌق
 التعلٌم

 طرٌقة التقٌٌم

1 

 اللغة االنكلٌزٌة 1
قراتة أول موضوع فً المنهاج 

المركزي و كٌفٌة نطق الكلمات التً 
 ترد فً الموضوع 

 اختبرررررررارات اجررررررررات 
 مررن وشررهرٌة ٌومٌررة
 حررررول اسررررئلة خررررالل

 المرررررررررادة موضرررررررروع
 لمعرفرررررة  الدراسرررررٌة
 اسررررررررتٌعابهم مرررررررردى

 للموضوع

أكمال قراتة الموضوع األول و   1 2
لسماح بقراتة الموضوع من قبل ا

الطلبة و شرح الموضوع باالضافه 

  



 إلى أعطات معانً الكلمات 

حل األسئلة فً نهاٌة الموضوع   1 3
 األول

  

شرح المصطلحات الزراعٌة البستنٌة   1 4
المتعارف علٌها الواردة فً 

 الموضوع األول

  

قراتة الموضوع الثانً فً نفس   1 5
 الكتاب

  

إكمال قراتة الموضوع الثانً فً   1 6
 نفس الكتاب

  

حل األسئلة التً فً نهاٌة الموضوع   1 7
 الثانً

  

شرح المصطلحات الزراعٌة البستنٌة   1 8
المتعارف علٌها الواردة فً 

 الموضوع األول 

  

قراتة الموضوع الثالث فً نفس   1 9
 الكتاب

  

أكمال قراتة الموضوع الثالث فً   1 11
 الكتابنفس 

  

شرح المصطلحات الزراعٌة البستنٌة   1 11
المتعارف علٌها الواردة فً 

 الموضوع الثالث

  

12 
1 

تدرٌب الطلبة على شرح المقاالت  
العلمٌة أو البحوث الزراعٌة المكتوبة 
باللغة االنكلٌزٌة لالستفادة منها فً 
أعداد األبحاث العلمٌة و الدروس 

 النظرٌة و العلمٌة

  

التدرٌب على الترجمة من العربٌة   1 13
إلى االنكلٌزٌة لبعض من المقاالت 

 العلمٌة  

  

التدرٌب على الترجمة الفورٌة من   1 14
 اللغة العربٌة إلى االنكلٌزٌة 

  

التدرٌب على الترجمة الفورٌة من   1 15
 اللغة االنكلٌزٌة إلى العربٌة
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 واجراء نشوءها ومناطق الحقلٌة المحاصٌل وتعرٌؾ الحقلٌة المحاصٌل علم فً عامة مقدمة
 النباتً الوصؾ مع الحقلٌة المحاصٌل تصنٌؾ طرق والعالمً, المحلً االنتاج بٌن مقارنة
 النباتٌة العوائل الهم
 

 تعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم مخرجات ال  .151

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفادة   



 االهداف المعرفٌة   . ز
 منشئها...... تعرٌفها – الحقلٌة تمكٌن الطلبة من معرفة المحاصٌل 
 الزراعً , الوصؾ والموسم االقتصادي االستعمال حسب الحقلٌة المحاصٌل تقسٌم 

 وؼٌرها. والبقولٌة كالنجٌلٌة الحقلٌة المحاصٌل عوائل الهم النباتً

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 توضٌحٌه رسوم مع عامه بصوره الحقلٌه المحاصٌل بذور تدرٌب الطلبة على تمٌٌز 

  لها.

  المختلفه الزراعه طرق/  المحصول خدمه بعملٌات تعرٌؾ الطالب 
 الحاصل وزٌادة النباتات نمو فً االسمده دور– االسمده أنواع . 
 الشتوٌه المحاصٌل حقول فً الرئٌسٌه الدؼالا تعرٌؾ الطالب باانواع 

 العراق. فً والصٌفٌه
 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل

 جٌد وواضح للطالب .
 هم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبت

 .المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة 
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 ٌحٌة حول نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوض

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

 والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج   

 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  لىع وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع



 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 اب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .تكلٌؾ الطلبة بالذه 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 اعطاء درجات علٌها .مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة و 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

 ستخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر تدرٌب الطالب على كٌفٌة ا
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

/ المساق  اسم الوحدة
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

136.  4 
مبادئ محاصٌل 

 حقلٌة   
تعرٌفها –المحاصٌل الحقلٌة 

 .....منشئها

مشررررراهدة ورسرررررم نباترررررات 
المحاصرررررررررررٌل الشرررررررررررتوٌه 
كالحنطره والشرعٌر والشررٌلم 

 والكتان 

 ٌومٌرة اختبارات اجرات 
 اسئلة خالل من وشهرٌة
 المررررادة موضرررروع حررررول
 مرردى لمعرفررة  ٌةالدراسرر

 للموضوع استٌعابهم

تقسٌم المحاصٌل الحقلٌة حسب   4  .137
االستعمال االقتصادي والموسم 

 الزراعً 

تمٌٌرررررز برررررذور المحاصرررررٌل 
الحقلٌرره بصرروره عامرره مررع 

 رسوم توضٌحٌه لها 

 

138.  4 
الوصف النباتً الهم عوائل  

المحاصٌل الحقلٌة كالنجٌلٌة 
 والبقولٌة وغٌرها 

االنبررررررررررات فررررررررررً بررررررررررذور 
–محاصرررررررررٌل الحقلٌررررررررره ال

العوامررل البٌئٌرره التررً تررإثر 
 على االنبات / الحراره 

 



العوامل البٌئٌة وعالقتها بنمو   4  .139
 المحاصٌل الحقلٌة 

  الوكسجٌن  / الضوت

عملٌات اعداد االرض للزراعة   4  .141
 واجرات امتحان فصلً 

االنبررات  -أنررواع االنبررات / أ
  االرضً مع ذكر مثال  

141.  4 
وب واختبار البذور والحب 

االنبات والنقاوة والشروط 
الواجب توفرها فً بذور 

 المحاصٌل الحقلٌة 

  عملٌات خدمة التربه .

اهمٌة تدرٌج الحبوب وتجفٌف   4  .142
 الحاصل وخزنه وتسوٌقه 

فكره عن الحراثره والتنعرٌم 
والتسوٌه واالالت المتعلقره 

 بها. 

 

143.  4 

االدغال ....تعرٌفها    عوامل  
لخسائر التً انتشارها    ا

تسببها   طرق مكافحتها مع 
ذكر اهم االدغال المنتشرة فً 

 المنطقة 

دور –أنرررررررررواع االسرررررررررمده 
االسررمده فررً نمررو النباتررات 

 وزٌادة الحاصل 

 

الدورات الزراعٌة ..النقاط   4  .144
الواجب مراعاتها فً تقٌٌم 

 الدورات الزراعٌة   

عملٌات خدمره المحصرول / 
  طرق الزراعه المختلفه 

انواع الدورات الزراعٌة   4  .145
وفوائدها مع امثلة توضٌحٌة 

 عن الدورات الزراعٌة 

الررري والصرررف / عملٌررات 
الرررررررري ومعرفرررررررة حاجرررررررة 

 المحصول للري 

 

146.  4 
مقدمة موجزة عن طرق تربٌة  

 المحاصٌل الحقلٌة 

فكرررره عرررن انرررواع االدغرررال 
الرئٌسرررررررٌه فرررررررً حقرررررررول 
المحاصرررررررررررٌل الشرررررررررررتوٌه 

 والصٌفٌه فً العراق 

 

مراحل انتاج واكثار البذور   4  .147
 المحسنة 

اسرررررررررتعمال الكٌمٌاوٌرررررررررات 
  لمكافحة االدغال فً الحقل 

فكرة موجزة عن اهم المحاصٌل   4  .148
الحولٌة فً العراق على شكل 

 جداول مركزة 

  الخف والترقٌع 

فكرة موجزة عن اهم المحاصٌل   4  .149
الحولٌة فً العراق على شكل 

 جداول مركزة 

  تدرٌج الحبوب 

151.  4 
 

 مراجعة 

زٌرراره الررى حقررل الكلٌرره أو 
محطرررره تجرٌبٌرررره ل طررررالع 
علرررررى التجرررررارب الحقلٌررررره 

 المتوفره 
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مبادئ المحاصٌل الحقلٌة : د. مجٌد محسن االنصاري 
انتاج وتحسٌن المحاصٌل الحقلٌة : د . عبد الحمٌد احمد 

د . حاتم  -اج المحاصٌل الحقلٌة : فهم انت 0882الٌونس . 

 0878جبار عطٌة , د . كرٌمة محمد وهٌب .



  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .21
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  . أ أ

  ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 
المراجع االلكترونٌة ,  . ب ب

  مواقع االنترنٌت ....

 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  02

 

 

 وصف المقررنموذج 

 وصف المقرر
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 اهداف المقرر  .159

 
 بالعلوم االقتصاد لعالقة واالساسٌة العامة باالسس الطالب تعرٌؾ
 واهمٌتها االخرى

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها   
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   لمعرفٌةا االهداف . أ
 
 . ًتمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والعلم فً مجال ااالقتصاد الزراع 

 والعرض ومرونة الطلبالطلب  , ااالقتصاد تعرٌؾ الطالب بعلم 
 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 
 المواضٌع على وتطبٌقات تدرٌب الطلبة على حل تمارٌن  

 قته مع العلوم االخرىوعال واهمٌته االقتصاد تعرٌؾ  

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 ً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .علمٌة حول المواضٌع الت
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة الوجدانٌة هدافاال. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 ع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا .وض 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتابة التقارٌر بعد
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 لوماته االساسٌة .مع

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 اوالموضوع
 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم



151.  2 
مبادئ االقتصاد 

 الزراعً
  تعرٌف االقتصاد واهمٌته

 اختبارات اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 للموضوع

   تعرٌف االقتصاد واهمٌته  2  .152

153.  2  
عالقة االقتصاد بالعلوم 

   االخرى

154.  2  
م عالقة االقتصاد بالعلو

   االخرى

155.  2  
الطلب والعرض ومرونة 

   الطلب

156.  2  
الطلب والعرض ومرونة 

   الطلب

   المرونة  2  .157
   المرونة  2  .158
   االنتاج والعوامل المإثرة علٌه  2  .159
   االنتاج والعوامل المإثرة علٌه  2  .161
   االنتاج والعوامل المإثرة علٌه  2  .161
   االنتاج والعوامل المإثرة علٌه  2  .162
   قانون اللغة المتناقصة  2  .163
   قانون اللغة المتناقصة  2  .164
   قانون اللغة المتناقصة  2  .165
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
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 مكون كل ووظٌفة ومكوناتها النباتٌة الخالٌا بأنواع الطلبة تعرٌؾ
 التركٌب على التعرؾ. ووظائفها نباتٌةال األنسجة أنواع على التعرؾ.

 . منها تتكون التً واألنسجة الخالٌا وطبقات النباتٌة لألعضاء الداخلً

 مراجعة ادات مإسسات التعلٌم العالً ))مراجعة البرنامج االكادٌمً((

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج . قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من  
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 أ. المعرفة والفهم 

 
   تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والعلم فً مجال تشرٌح النبات والخالٌا النباتٌة

 معرفة مكونات الخلٌة . واالنسجة النباتٌة .و
  , تعرٌؾ الطلبة على طبقات الخالٌا الداخلٌة وانواع االنسجة النباتٌة التً تتكون

 واالعضاء النباتٌة , والتعرؾ على مكونات الخلٌة ووظائفها 

 التً النبات تشرٌح   علم لمفردات مختصر استعراض , النبات تشرٌح علم تعرٌؾ 
 . الدراسً الفصل خالل ستعطى

 ب. المهارات الخاصة بالموضوع
 كٌفٌة معه, التعامل كٌفٌة اجزائه, على التعرؾ: تدرٌب الطلبة على المٌكرسكوب 

 الزجاجٌة الشرائح تحضٌر

 البروتوبالزم النواة, الخلوي, الجدار على والتعرؾ..  النباتٌة للخلٌة مقاطع عمل ...
, وكذلك عمل مقاطع للبالستٌدات .  جاهزه شرائح فً الخلٌة مكونات على التعرؾ

 واالنسجة النباتٌة لؽرض تعرٌؾ الطالب بتركٌبها

 طرائق التعلٌم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
 بة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر حث الطلبة على الذهاب للمكت

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  والرسوم التوضٌحٌة حول نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



 ج. مهارات التفكٌر 
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 هاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .تكلٌؾ الطلبة بالذ 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  واعطاء درجات علٌها .مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

د. المهارات العامة والممنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف 
 والتطوٌر الشخصً (.

 ادر المعلومات الدامة وتطوٌر تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مص
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 لموضوعاوا
 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم



 نبات تشرٌح 4  .166

مقدمة, تعرٌف علم تشرٌح 
النبات , استعراض مختصر 
لمفردات علم   تشرٌح النبات 
التً ستعطى خالل الفصل 

 الدراسً .

المٌكرسررركوب: التعررررف 
علرررررى اجزائررررره, كٌفٌرررررة 
التعامرررررل معررررره, كٌفٌرررررة 
تحضررررررررررٌر الشرررررررررررائح 

 الزجاجٌة 

 اختبرررررررررارات اجررررررررررات
 مررررن وشرررهرٌة ٌومٌرررة
 حررررررول اسررررررئلة خرررررالل

 المررررررررررادة موضرررررررررروع
 لمعرفرررررررة  الدراسرررررررٌة
 اسررررررررررتٌعابهم مرررررررررردى
 للموضوع

167.  4 

الخلٌة النباتٌة, انواعها,  
دراسة لخلٌة النباتات الراقٌة, 
جدار الخلٌة, الصفٌحة 
الوسطى, الجدار االبتدائً, 
الجدار الثانوي, النقر, الروابط 

 البالزمً.

عمرررررل مقررررراطع للخلٌرررررة 
التعررررررررف النباتٌرررررررة .. و

علرررى الجررردار الخلررروي, 
النررواة, البروترروبالزم... 
التعررررف علرررى مكونرررات 
الخلٌررررررة فررررررً شرررررررائح 

 جاهزه 

 

168.  4 

المحتوٌات الحٌة للخلٌة النباتٌة  
, الساٌتوبالزم, الماٌتوكوندرٌا, 
الراٌبوسومات, جهاز كولجً, 
البالستٌدات, االجسام الكروٌة, 
االنٌبات الدقٌقة, االغشٌة 

 الخلوٌة.

مقررررراطع للخلٌرررررة عمرررررل 
النباتٌررررة للتعرررررف علررررى 
البالستٌدات )الخضرات, 
الملونه, عدٌمة اللرون(. 
وصررررربغة االنثوسررررربانٌن 

 فً العصٌر الخلوي 

 

169.  4 

المحتوٌات  غٌر الحٌة للخلٌة  
النباتٌة . الفجوات, العصٌر 
الخلوي,البلورات وانواعها 
,الحبٌبات النشوٌة, الحبٌبات 

 االلٌرونٌة.

ف عمررررل مقرررراطع للتعررررر
علررى البلورات)االبرٌرره, 

 النجمٌه, المعلقه...(

 

171.  4 

االنسجة النباتٌة, االنسجة  
المستدٌمة, االنسجة البسٌطة, 
النسٌج االبرنكٌمً, النسٌج 
الكولنكٌمً, النسٌج 
 السكلرنكٌمً, النسٌج الفلٌنً 

عمررررل مقرررراطع للتعرررررف 
علررررررررررررررى االنسررررررررررررررجه 
البرنكٌمٌرررررررررررررررررررررررررررررررررره, 
الكولنكٌمٌررررررررررررررررررررررررررررررره, 

 السكلرنكٌمٌه.

 

171.  4 

نسجة النباتٌة, االنسجة اال 
المستدٌمة, االنسجة البسٌطة, 
النسٌج االبرنكٌمً, النسٌج 
الكولنكٌمً, النسٌج 
 السكلرنكٌمً, النسٌج الفلٌنً 

عمررررل مقرررراطع للتعرررررف 
علررررررررررررررى االنسررررررررررررررجه 
المرسرررتٌمٌه فرررً القمررره 
النامٌرررررررررررره للسرررررررررررراق.. 
والتعرررف علررى االنررواع 
االخرررررى مررررن االنسررررجه 
المرسرررتٌمٌه مرررن خرررالل 

 زه.شرائح جاه

 

172.  4 

االنسجة النباتٌة , االنسجة  
المعقدة, البشره, البشره 
المحٌطة , االنسجة 
الناقلة)نسٌج اللحات ونسٌج 

 الخشب(.

عمل مقاطع فرً البشرره 
للتعرررررف علررررى الخالٌررررا 
الحارسرررررررره فررررررررً ذوات 
الفلقترررٌن وذوات الفلقررره 
الواحررررررردة, الشرررررررعٌرات 

 بؤنواعها 

 

173.  4 

االنسجة النباتٌة ,االنسجة  
تمٌة , الطرفٌة , البٌنٌة المرسٌ

, الجانبٌة, االنسجة 
 المرسٌتمٌة االولٌة , الثانوٌة

التعررررررف علرررررى نسرررررٌج 
الخشرررب, تغلرررط الجررردار 
الخلررررررررررروي لالوعٌررررررررررره 
وانواعررررره, القصرررررٌبات, 
االلٌرررررررررراف, برنكٌمررررررررررة 
الخشب )شرٌحه جراهزه 

 او فلكس( 

 

القمة النامٌة فً الساق ,   4  .174
نظرٌة الخلٌة القمٌة , نظرٌة 

التعررررررف علرررررى نسرررررٌج 
 اللحرررررررررررات, االنابٌرررررررررررب 



جنة , نظرٌة المرسٌتم نشوت اال
االول , نظرٌة الغالف والبدن , 
نظرٌة نمو المناطق ,القمة 

 النامٌة فً الجذر.

المنخلٌرررررررررره, الخالٌررررررررررا 
المرافقه, الٌاف اللحرات, 
برنكمٌررررررررررررة اللحررررررررررررات 
)شررررررررٌحه جرررررررراهزه او 

 فلكس(.

175.  4 

التركٌب الداخلً للورقة,من  
من ذوات ذوات الفلقتٌن , 

الفلقة الواحدة)ورقة النجٌلٌات 
 (, حامل الورقة.

التعررررف علرررى التركٌرررب 
الداخلً للورقة, البشرره 
العلٌرررررررررا, المٌزوفٌرررررررررل, 
البشرررررررررررره السرررررررررررفلى, 
االوعٌررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره 
الناقلررره)العروق( لنبرررات 
مررررررررن ذوات الفلقتررررررررٌن 
)شررررررررررررٌحه جررررررررررراهزه 
اوفلكررس( التعرررف علررى 
التركٌرررب للورقرررة لنبرررات 
مرررررررررررن ذوات الفلقررررررررررره 

ات مررررررن الواحرررررردة, نبرررررر
عارٌات البذور )شرٌحه 

 جاهزه او فلكس(

 

التركٌب الداخلً للساق ,   4  .176
البشرة , القشرة , االسطوانة 

 الوعائٌة .

التعررررف علرررى التركٌرررب 
الداخلً للساق )شرٌحة 

 جاهزة او فلكس(

 

177.  4 

التركٌب الداخلً للجذر ,  
البشرة , القشرة , االسطوانة 
الوعائٌة, االنسجة الوعائٌة, 

قالجذر ,تكون الجذور مناط
 الجانبٌة.   

التعررررررف علرررررى النمرررررو 
الثرررررررررررررررررانوي فرررررررررررررررررً 
السرررررررررررررررررررررررراق,الحلقات 
السنوٌة,الخشرررررررررررررررررررررب 
 الثانوي,اللحات الثانوي

 

178.  4 
التغلظ  الثانوي, الكمبٌوم  

الوعائً , الكمبٌوم الفلٌنً, 
الخشب الثانوي, اللحات 

 الثانوي.

التعررررف علرررى التركٌرررب 
الداخلً للجرذر , منطقرة 
تكرررررررررررررررون الجرررررررررررررررذور 
الثانوٌررررة,التعرف علررررى 

 مناطق الجذر 

 

179.  4 
البرٌدرم , القلف , الفلٌن  

التجاري , العدٌسات , فلٌن 
 الجروح, انفصال االوراق

البرٌررررررررردرم, النسرررررررررٌج 
الفلٌنررررررررررً, الكمبٌرررررررررروم 
الفلٌنررررررررً, العدٌسررررررررات 
)شررررررررٌحه جرررررررراهزه او 

 فلكس(. 

 

181.  4 
التغلظ الثانوي , للسٌقان,  

 للجذور.

البرٌررررررررردرم, النسرررررررررٌج 
الكمبٌرررررررررروم  الفلٌنررررررررررً,

الفلٌنررررررررً, العدٌسررررررررات 
)شررررررررٌحه جرررررررراهزه او 

 فلكس(. 
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 مراجعة ادات مإسسات التعلٌم العالً ))مراجعة البرنامج االكادٌمً((

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

حة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتا  



 مكون كل ووظٌفة ومكوناتها النباتٌة الخالٌا بأنواع الطلبة تعرٌؾ
 التركٌب على التعرؾ. ووظائفها النباتٌة األنسجة أنواع على التعرؾ.

 . منها تتكون التً واألنسجة الخالٌا وطبقات النباتٌة لألعضاء الداخلً

 لتقٌٌم مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم وا  .181

 أ. المعرفة والفهم 

 
   تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والعلم فً مجال تشرٌح النبات والخالٌا النباتٌة

 ومعرفة مكونات الخلٌة . واالنسجة النباتٌة .
  , تعرٌؾ الطلبة على طبقات الخالٌا الداخلٌة وانواع االنسجة النباتٌة التً تتكون

 رؾ على مكونات الخلٌة ووظائفها واالعضاء النباتٌة , والتع

 التً النبات تشرٌح   علم لمفردات مختصر استعراض , النبات تشرٌح علم تعرٌؾ 
 . الدراسً الفصل خالل ستعطى

 ب. المهارات الخاصة بالموضوع
 كٌفٌة معه, التعامل كٌفٌة اجزائه, على التعرؾ: تدرٌب الطلبة على المٌكرسكوب 

 الزجاجٌة الشرائح تحضٌر

 البروتوبالزم النواة, الخلوي, الجدار على والتعرؾ..  النباتٌة للخلٌة مقاطع لعم ...
, وكذلك عمل مقاطع للبالستٌدات .  جاهزه شرائح فً الخلٌة مكونات على التعرؾ

 واالنسجة النباتٌة لؽرض تعرٌؾ الطالب بتركٌبها

 طرائق التعلٌم 
 المادة .تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة ب 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 وضوع المادة الدراسٌة .اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول م 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



 ج. مهارات التفكٌر 
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 الطلبة فً الجزء العملً  اٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 لطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق ارسال ا

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 ابهم للموضوع .الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌع
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

لعامة والممنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف د. المهارات ا
 والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 مشاكل فً العمل تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل ال

 وتطوٌر اسالٌبه.
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مقدمة, تعرٌف علم تشرٌح 
النبات , استعراض مختصر 
لمفردات علم   تشرٌح النبات 
 التً ستعطى خالل الفصل

 الدراسً .

المٌكرسررركوب: التعررررف 
علرررررى اجزائررررره, كٌفٌرررررة 
التعامرررررل معررررره, كٌفٌرررررة 
تحضررررررررررٌر الشرررررررررررائح 

 الزجاجٌة 

 اختبرررررررررارات اجررررررررررات
 مررررن وشرررهرٌة ٌومٌرررة
 حررررررول اسررررررئلة خرررررالل

 المررررررررررادة موضرررررررررروع
 لمعرفرررررررة  الدراسرررررررٌة
 اسررررررررررتٌعابهم مرررررررررردى
 للموضوع

182.  4 

الخلٌة النباتٌة, انواعها,  
دراسة لخلٌة النباتات الراقٌة, 

لخلٌة, الصفٌحة جدار ا
الوسطى, الجدار االبتدائً, 
الجدار الثانوي, النقر, الروابط 

 البالزمً.

عمرررررل مقررررراطع للخلٌرررررة 
النباتٌرررررررة .. والتعررررررررف 
علرررى الجررردار الخلررروي, 
النررواة, البروترروبالزم... 
التعررررف علرررى مكونرررات 
الخلٌررررررة فررررررً شرررررررائح 

 جاهزه 

 

183.  4 

المحتوٌات الحٌة للخلٌة النباتٌة  
الماٌتوكوندرٌا,  , الساٌتوبالزم,

الراٌبوسومات, جهاز كولجً, 
البالستٌدات, االجسام الكروٌة, 
االنٌبات الدقٌقة, االغشٌة 

 الخلوٌة.

عمرررررل مقررررراطع للخلٌرررررة 
النباتٌررررة للتعرررررف علررررى 
البالستٌدات )الخضرات, 
الملونه, عدٌمة اللرون(. 
وصررررربغة االنثوسررررربانٌن 

 فً العصٌر الخلوي 

 

184.  4 

خلٌة المحتوٌات  غٌر الحٌة لل 
النباتٌة . الفجوات, العصٌر 
الخلوي,البلورات وانواعها 
,الحبٌبات النشوٌة, الحبٌبات 

 االلٌرونٌة.

عمررررل مقرررراطع للتعرررررف 
علررى البلورات)االبرٌرره, 

 النجمٌه, المعلقه...(

 

185.  4 

االنسجة النباتٌة, االنسجة  
المستدٌمة, االنسجة البسٌطة, 
النسٌج االبرنكٌمً, النسٌج 

لنسٌج الكولنكٌمً, ا
 السكلرنكٌمً, النسٌج الفلٌنً 

عمررررل مقرررراطع للتعرررررف 
علررررررررررررررى االنسررررررررررررررجه 
البرنكٌمٌرررررررررررررررررررررررررررررررررره, 
الكولنكٌمٌررررررررررررررررررررررررررررررره, 

 السكلرنكٌمٌه.

 

186.  4 

االنسجة النباتٌة, االنسجة  
المستدٌمة, االنسجة البسٌطة, 
النسٌج االبرنكٌمً, النسٌج 
الكولنكٌمً, النسٌج 
 السكلرنكٌمً, النسٌج الفلٌنً 

عمررررل مقرررراطع للتعرررررف 
ى االنسررررررررررررررجه علرررررررررررررر

المرسرررتٌمٌه فرررً القمررره 
النامٌرررررررررررره للسرررررررررررراق.. 
والتعرررف علررى االنررواع 
االخرررررى مررررن االنسررررجه 
المرسرررتٌمٌه مرررن خرررالل 

 شرائح جاهزه.

 

187.  4 

االنسجة النباتٌة , االنسجة  
المعقدة, البشره, البشره 
المحٌطة , االنسجة 
الناقلة)نسٌج اللحات ونسٌج 

 الخشب(.

عمل مقاطع فرً البشرره 
الخالٌررررا للتعرررررف علررررى 

الحارسرررررررره فررررررررً ذوات 
الفلقترررٌن وذوات الفلقررره 
الواحررررررردة, الشرررررررعٌرات 

 بؤنواعها 

 

188.  4 

االنسجة النباتٌة ,االنسجة  
المرسٌتمٌة , الطرفٌة , البٌنٌة 
, الجانبٌة, االنسجة 
 المرسٌتمٌة االولٌة , الثانوٌة

التعررررررف علرررررى نسرررررٌج 
الخشرررب, تغلرررط الجررردار 
الخلررررررررررروي لالوعٌررررررررررره 
وانواعررررره, القصرررررٌبات, 
االلٌرررررررررراف, برنكٌمررررررررررة 
الخشب )شرٌحه جراهزه 

 او فلكس( 

 

القمة النامٌة فً الساق ,   4  .189
نظرٌة الخلٌة القمٌة , نظرٌة 

التعررررررف علرررررى نسرررررٌج 
 اللحرررررررررررات, االنابٌرررررررررررب 



نشوت االجنة , نظرٌة المرسٌتم 
االول , نظرٌة الغالف والبدن , 
نظرٌة نمو المناطق ,القمة 

 النامٌة فً الجذر.

ا المنخلٌرررررررررره, الخالٌرررررررررر
المرافقه, الٌاف اللحرات, 
برنكمٌررررررررررررة اللحررررررررررررات 
)شررررررررٌحه جرررررررراهزه او 

 فلكس(.

191.  4 

التركٌب الداخلً للورقة,من  
ذوات الفلقتٌن , من ذوات 
الفلقة الواحدة)ورقة النجٌلٌات 

 (, حامل الورقة.

التعررررف علرررى التركٌرررب 
الداخلً للورقة, البشرره 
العلٌرررررررررا, المٌزوفٌرررررررررل, 
البشرررررررررررره السرررررررررررفلى, 
االوعٌررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره 

ه)العروق( لنبرررات الناقلررر
مررررررررن ذوات الفلقتررررررررٌن 
)شررررررررررررٌحه جررررررررررراهزه 
اوفلكررس( التعرررف علررى 
التركٌرررب للورقرررة لنبرررات 
مرررررررررررن ذوات الفلقررررررررررره 
الواحرررررردة, نبررررررات مررررررن 
عارٌات البذور )شرٌحه 

 جاهزه او فلكس(

 

التركٌب الداخلً للساق ,   4  .191
البشرة , القشرة , االسطوانة 

 الوعائٌة .

التعررررف علرررى التركٌرررب 
)شرٌحة الداخلً للساق 
 جاهزة او فلكس(

 

192.  4 

التركٌب الداخلً للجذر ,  
البشرة , القشرة , االسطوانة 
الوعائٌة, االنسجة الوعائٌة, 
مناطقالجذر ,تكون الجذور 

 الجانبٌة.   

التعررررررف علرررررى النمرررررو 
الثرررررررررررررررررانوي فرررررررررررررررررً 
السرررررررررررررررررررررررراق,الحلقات 
السنوٌة,الخشرررررررررررررررررررررب 
 الثانوي,اللحات الثانوي

 

193.  4 
التغلظ  الثانوي, الكمبٌوم  

الوعائً , الكمبٌوم الفلٌنً, 
الخشب الثانوي, اللحات 

 الثانوي.

التعررررف علرررى التركٌرررب 
الداخلً للجرذر , منطقرة 
تكرررررررررررررررون الجرررررررررررررررذور 
الثانوٌررررة,التعرف علررررى 

 مناطق الجذر 

 

194.  4 
البرٌدرم , القلف , الفلٌن  

التجاري , العدٌسات , فلٌن 
 الجروح, انفصال االوراق

البرٌررررررررردرم, النسرررررررررٌج 
بٌرررررررررروم الفلٌنررررررررررً, الكم

الفلٌنررررررررً, العدٌسررررررررات 
)شررررررررٌحه جرررررررراهزه او 

 فلكس(. 

 

195.  4 
التغلظ الثانوي , للسٌقان,  

 للجذور.

البرٌررررررررردرم, النسرررررررررٌج 
الفلٌنررررررررررً, الكمبٌرررررررررروم 
الفلٌنررررررررً, العدٌسررررررررات 
)شررررررررٌحه جرررررررراهزه او 

 فلكس(. 
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  النصوص االساسٌة 
 كتب المقرر 
  اخرى 

 النبات ٌحتشر علم أساسٌات

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبٌل المثال 
ورش العمل والدورٌات والبرامجٌات 

 



 والمواقع االلكترونٌة (

الخدمات االجتماعٌة ) وتشمل على سبٌل 
المثال محاضرات الضٌوف والتدرٌب المهنً 

 والدراسات المٌدانٌة (

 

 

 . القبول 02
  المتطلبات السابقة 
  اقل عدد من الطلبة 
  اكبر عدد من الطلبة 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
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   المعرفٌة االهداف . أ

 
 ضرر أشكال و الحٌوان عالم فً للحشرات التصنٌفً تمكٌن الطلبة من معرفة الوضع 

 الحشرات ومنافع البستنٌة للنباتات الحشرات

 المكافحة الطبٌعٌة,أسالٌب لمكافحةا:الحشرٌة اآلفات مكافحة الطالب بطرائق تعرٌؾ 
 المٌكانٌكٌة المكافحة, و  الكٌمٌائٌة الحٌاتٌة,المكافحة الوسائل,الزراعٌة الوسائل:التطبٌقٌة

 البستنٌة اآلفات الوراثٌة وادارة المكافحة, الفٌزٌائٌة المكافحة,

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 الحشرات ضرر ت فً عالم الحٌوان و أشكالتدرٌب الطلبة معرفة تصنٌؾ الحشرا 

 الحشرات ومنافع البستنٌة للنباتات

 شرح وتمكٌن الطالب مت تشرٌح الحشرات المختلفة واالطالع علٌها 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 ومة بشكل جٌد وواضح للطالب .المعل
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 لتقارٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث وا 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 ول لها .من المادة واٌجاد الحل
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع



 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 ٌق ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطب

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 ث والتقارٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الطلبة بالبحو 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

المتعلقة بقابلٌة ) المهارات االخرى  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات

 نظري+عملً 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 اوالموضوع
 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً (

 طرٌقة التقٌٌم

196.  3 
 نباتات حشرات

 بستنٌة
الوضع التصنٌفً للحشرات فً 

 عالم الحٌوان

تقسٌم شعبة مفصلٌة 
الصررررررفات , االرجرررررل

المظهرٌرررة لصرررفوف 
 الشعبة

 ٌومٌرررررررررة اراتاختبررررررررر
 خررررالل مررررن وشررررهرٌة

 موضرروع حررول اسررئلة
 الدراسٌة المادة

197.  3 

 
أشكال ضرر الحشرات للنباتات 

 منافع الحشراتو البستنٌة

منررررررررررراطق جسرررررررررررم 
الحشرررررررررررات:الرأس 
ولواحقرررررررررررررره:قرون 

االستشرررررررررررررررررررررررررعار   
 وتحوراتها

أفرررررررواه الحشررررررررات 

 



 وتحوراتها

198.  3 

طرائق مكافحة اآلفات  
الحشرٌة:المكافحة 

المكافحة أسالٌب ,الطبٌعٌة
التطبٌقٌة:الوسائل 

الوسائل ,الزراعٌة
 المكافحة الكٌمٌائٌة,الحٌاتٌة

تركٌررررررررب الصرررررررردر -
 ولواحقه:

األرجررل وتحوراترره -أ
االجنحررررررررررررررررررررررة  -ب

وتحوراتها جـ البطن 
 وملحقاتها

 

199.  3 
المكافحة , المكافحة المٌكانٌكٌة 

 المكافحة الوراثٌة, الفٌزٌائٌة
 ادارة اآلفات البستنٌة

 اتالنمو فً الحشر
-2أنررررواع التشرررركل -

 -3أنررررواع الٌرقررررات 
 انواع العذارى

 

بعض الحشرات متعددة   3  .211
العوائل:الجراد الصحراوي 

 األرضة ,الكاروب  ,

االمتحرررران الشررررهري 
 األول

 

 االمتحان الشهري األول  3  .211
حشررررررررات العائلرررررررة 

 الرمرامٌة
 

212.  3 
دودة -1حشرات العائلة الرمرامٌة: 

 -3من القطن  -2البنجر السكري 
 -4حفار أوراق البنجر السكري 

 -5الدودة القارضة السودات 
 حشرات الخس

حشررررررررات العائلرررررررة 
 الثومٌة

 

213.  3 
ذبابة --1حشرات العائلة الثومٌة: 

ذبابة  -3ثربس البصل  -2البصل 
حشرات العائلة ,  البصل الكبٌرة

من  -2من اللهانة -1الصلٌبٌة:
 الخوخ األخضر

حشررررررررات العائلرررررررة 
 الصلٌبٌة

 

 -4العثة ذات الظهر الماسً -3  3  .214
 دودة اللهانة المقوسة

 آفات العائلة القرعٌة
حشرررررررات العائلررررررة ,

 الخبازٌة

 

215.  

الخنفسات -1آفات العائلة القرعٌة:  4
 -3ذبابة القرعٌات  -2الحمرات 

حشرات العائلة , الحلم ذو البقعتٌن
ذبابة القطن -1الباذنجانٌة:

 البٌضات

حشررررررررات العائلرررررررة 
 الباذنجانٌة

 

216.  

حفار أوراق الطماطة )توتا -2  4
 -4دودة ورق اقطن  -3أبسلوتا( 

الدودة  -5دودة ثمار الطماطة 
عثة درنات  -6القارضة األرضٌة 

 البطاطا

حشررررررررات العائلرررررررة 
 الباذنجانٌة

 

  آفات النخٌل االمتحان الشهري الثانً  4  .217

218.  

 -2حمٌرة النخٌل -1آفات النخٌل:  4
حفار ساق -3دوباس النخٌل 

الحشرات -5حلم الغبار  -4ل النخٌ
 القشرٌة

 حشرررات الحمضررٌات
 حشرات الزٌتون,

 

219.  

حفار -1حشرات الحمضٌات :  4
ذبابة  -2أوراق الحمضٌات 

بق الحمضٌات  -3الٌاسمٌن 
 آفات الزٌتون:,  الدقٌقً

خنفسات -2ذبابة أوراق الزٌتون 
حلم برعم  -3قلف الزٌتون 

 الزٌتون

فدٌوٌررررة عررررن آفررررات 
 ٌةالنباتات البستن

 



211.  

حشرات , حشرات أشجار اللوزٌات  4
 أشجار التفاحٌات

 
 
 

  حشرات اللوزٌات
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 وحٌدر قدو قدوري وابراهٌم فلٌح هللا عبد العزاوي,

 بؽداد -االقتصادٌة الحشرات 1991 الحٌدري صالح

 .العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

 الرئٌسٌة ) المصادر (المراجع  .23

Alford, D. V. 1999.   A Textbook of 
Agricultural Entomology. Blackwell  

Publishing. 410 pp. 
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  . ج ج

  ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 
المراجع االلكترونٌة , مواقع  . ح ح

  االنترنٌت ....

 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  02

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
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 تحدث التً الحٌوٌة والتفاعالت الفسٌولوجٌة العملٌات فً الطلبة تعرٌؾ
 . النبات داخل
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   معرفٌةال االهداف . أ

 
 داخل تحدث التً الحٌوٌة والتفاعالت الفسٌولوجٌة تمكٌن الطلبة من معرفة العملٌات 

 . النبات

 الماء و ووظائؾ والكٌماوٌة الفٌزٌاوٌة الخواص:  بالماء النبات الطالب بعالقة تعرٌؾ 

  ومٌكانٌكٌة  امتصاص الماء وانتقاله وانتشاره داخل النبات النبات فً

 . بالمقرر الخاصة مهاراتٌةال االهداف. ب
 المجهر باستخدام النباتٌة الخلٌة تدرٌب الطلبة على دراسة 

 ومكوناته المائً والجهد النباتٌة الخلٌة عن وتطبٌقات اعطاء الطالب أمثلة 
 الماء انتقال مٌكانٌكٌة فرضٌاتالطالب ب  تعرٌؾ 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 لمتعلقة بالمادة .تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات ا 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 ئلة حول موضوع المادة الدراسٌة .اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اس 



 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 ل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العملً اٌجاد الحلول للمشاك

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 لبٌئة العمل . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 اسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .الدر
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 ل لها .تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الح

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل  تدرٌب الطالب

 وتطوٌر اسالٌبه.

 



 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 نظري+عملً 

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

 فسلجة نبات 4  .211

عالقررررررررة النبررررررررات بالمررررررررات : 
الخررررررررررررررواص الفٌزٌاوٌررررررررررررررة 

الكٌماوٌررة ووظررائف و المررات و
 فً النبات 

دراسررررررة الخلٌررررررة النباتٌررررررة 
 باستخدام المجهر 

 اختبرررررررررارات اجررررررررررات
 مرررن وشرررهرٌة ٌومٌرررة
 حرررررول اسرررررئلة خرررررالل

 المررررررررررادة موضرررررررررروع
 لمعرفرررررررة  الدراسرررررررٌة
 اسررررررررررتٌعابهم مرررررررررردى

 . للموضوع

212.  4 

االنتشرررررررررار واالوزموزٌرررررررررة :  
الخالٌررررا النباتٌررررة واالنتشررررار , 
ها أنواع األغشٌة حسب مكونات

ونفاذٌتهرررا , العوامرررل المرررإثرة 
 على الغشات البالزمً

  تجارب عن قٌاس االنتشار 

213.  4 

االنتشرررررررررار واالوزموزٌرررررررررة :  
الخالٌررررا النباتٌررررة واالنتشررررار , 
أنواع األغشٌة حسب مكوناتها 
ونفاذٌتهرررا , العوامرررل المرررإثرة 

 على الغشات البالزمً

  تجارب عن قٌاس البلزمة 

ت , الجهرد الجهد الكٌماوي للما  4  .214
 المائً , الجهد االوزموزي 

  تجارب عن قٌاس التشرب 

215.  4 
العوامررررررررل المررررررررإثرة علررررررررى  

االوزموزٌررة , أنررواع المحالٌررل 
بالنسرررررربة للخلٌررررررة , الضررررررغط 

 االنتفاخً, الضغط ألجداري 

تجررارب عررن قٌرراس عملٌررة 
  النتح 

أمثلرررة وتطبٌقرررات عرررن الخلٌرررة   4  .216
النباتٌرررررررة والجهرررررررد المرررررررائً 

 ومكوناته

عرررن قٌررراس حركرررة  تجرررارب
  وانتقال المات 

تجرررارب عرررن قٌررراس حركرررة  البلزمة , التشرب  4  .217
  وانتقال العناصر المعدنٌة  

218.  4 
مٌكانٌكٌرررة امتصررراص المرررات ,  

امتصرراص المررات مررن التربررة , 
حركررررة وانتقررررال المررررات داخررررل 

 النبات 

تجررارب عررن قٌرراس انتقرررال 
المرررواد الغذائٌرررة المصرررنعة 

 )الكاربوهٌدرات (

 

219.  4 
تقررررال المررررات عبررررر القنرررروات ان 

البالزمٌة , االنتقال الحر للمات 
و  bleeding, االدمررررررررررررررات 

  guttationاالدماع 

تجررارب عررن قٌرراس انتقرررال 
المرررواد الغذائٌرررة المصرررنعة 

 )الكاربوهٌدرات (

 

النتح: اهمٌته , انرواع النرتح ,   4  .221
فرضرررررٌات مٌكانٌكٌرررررة انتقرررررال 
 المات من االسفل الى االعلى 

  اس التنفس تجارب عن قٌ

  تجارب عن قٌاس التنفس  مٌكانٌكٌة غلق وفتح الثغور   4  .221

تجرررررررارب عرررررررن التركٌرررررررب  التنفس  4  .222
  الضوئً 

تجرررررررارب عرررررررن التركٌرررررررب  التنفس  4  .223
  الضوئً 

تجرررررررارب عرررررررن السررررررركون  التركٌب الضوئً   4  .224
  واإلنبات



تجرررررررارب عرررررررن السررررررركون  التركٌب الضوئً   4  .225
  واإلنبات
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 بها ٌتعلق ما وكل المجهرٌة االحٌاء علم تطور على الطالب تعرؾ

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .211

   المعرفٌة االهداف . أ
 
 بها ٌتعلق ما وكل المجهرٌة االحٌاء علم تطور على الطالب تعرٌؾ 
 المجهرٌة االحٌاء المجهرٌة عالقة ءاالحٌا على السٌطرة تمكٌن الطالب من معرفة طرق 

 المجهرٌة االحٌاء باالمراض و وراثة

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 
 البكترٌا واجناس عوائل بعض تدرٌب الطلبة على دراسة 

 المورفولوجٌة البكترٌا الطالب بخواص تعرٌؾ 
 البكترٌا تشرٌح        
 البكترٌا نمو                      

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 دراسٌة .علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة ال
 



 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 ٌق مع الدوائر العلٌا .وضع برامج تدرٌسٌة بالتنس 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
  ء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة اجرا

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 ٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطب
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .



) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل . تطوٌر 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات

 نظري+عملً 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 اوالموضوع
 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً(

 ٌمطرٌقة التقٌ

226.  4 
 االحٌات مبادئ

 المجهرٌة

تعرٌف وتطور علم 
 االحٌات المجهرٌة

اجررررررررات اختبرررررررارات  المجهر
ٌومٌررة وشررهرٌة مررن 
خررررالل اسررررئلة حررررول 
موضرررررررروع المررررررررادة 
الدراسرررررٌة  لمعرفرررررة 
مرررررررردى اسررررررررتٌعابهم 

 للموضوع

خواص البكترٌا   4  .227
 المورفولوجٌة

  االوساط الزراعٌة

التصررررربٌس البسرررررٌط للبكترٌرررررا                          تشرٌح البكترٌا                     4  .228
 والخمائر

 

  التصبٌس المركب نمو البكترٌا  4  .229

الفطرٌات )االعفان   4  .231
 والخمائر (

  تصبٌس السبورات

  دراسة حركة البكترٌا الفاٌروسات والطحالب  4  .231
  فان والخمائراالع الركتسٌا                                                   4  .232

العررررررد المجهررررررري المباشررررررر  االبتدائٌات )البروتوزوا(  4  .233
 لالحٌات

 

طرق السٌطرة على   4  .234
 االحٌات المجهرٌة

  SPCعد االطباق القٌاسً 

عالقة االحٌات المجهرٌة   4  .235
 باالمراض

  فحص المات

  الكشف عن بكترٌا القولون وراثة االحٌات المجهرٌة  4  .236

ٌات االٌض  فً االح  4  .237
 المجهرٌة

  تخمر السكرٌات

االٌض  فً االحٌات   4  .238
 المجهرٌة

  تخمر السكرٌات

دراسة بعض عوائل   4  .239
 واجناس البكترٌا

فحررررررص ترررررراثٌر المضررررررادات 
 الحٌاتٌة

 



دراسة بعض عوائل   4  .241
 واجناس البكترٌا

فحررررررص ترررررراثٌر المضررررررادات 
 الحٌاتٌة
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.    وأخرون القادر عبد فٌصل.د( . 0871) النبات فسٌولوجٌا معل

 و كاظم العظٌم عبد.د ,( 0880) النبات فسٌولوجٌا أساسٌات

 عبد.د ,(0876) النباتٌة الفسلجة,    الٌونس أحمد مإٌد.د

 ,كاظم العظٌم عبد. ود  الرٌس الهادي

  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .27
 بها  الكتب والمراجع التً ٌوصى . ذ ذ

  ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 
المراجع االلكترونٌة , مواقع  . ر ر

  االنترنٌت ....
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 75 عدد الساعات الدراسٌة ) الكلً (  .217

 15/6/2116 تارٌخ اعداد هذا الوصف  .218

 اهداف المقرر  .219

 معرفة خالل من والعملٌة النظرٌة الناحٌة من الثانٌة لةالمرح طلبة أعداد
 ٌتناسب بما بها للقٌام ٌأهله مما الحدائق لتصمٌم الالزمة والقواعد األسس

 الرابعة المرحلة فً وأمكانٌاته ظروفه مع

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .221

   المعرفٌة االهداف . أ
 الموهبة و الخٌال , اإلبداع , المصمم , التصمٌم - صطلحاتم -بـــ  الطالب تعرٌؾ 

 الخ..........
 التصمٌمٌة الفكرة تكوٌن)  مفهوم و العناصر و األسس تمكٌن الطالب من معرفة أهمٌة 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 و  اقاألور , أقالم , مثلثات , مسطرة) المختبر أدوات تدرٌب الطلبة على استخدام 

 المحبب , العادي تشمل

 التصمٌم لوحة فضاء الطالب بكٌفٌة تأطٌر تعرٌؾ  (A4,A3  )مفتاح مع 

 الرموز و المعلومات
 . اعطاء الطلبة عدد من التمارٌن لتعلم كٌفٌة التصمٌم 
 أبداء , تحلٌل , مناقشة)  كٌفٌة لتعلم السابقة المراحل تصامٌم عرض 

  التجارب من ادةاالستف و الخ.......... المالحظات
  منهم لكل تصمٌمٌة أفكار بإعداد الطلبة توجٌه  

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
 هم بتقدٌم تقارٌر حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبت

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 



 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 ٌحٌة حول نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوض

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  لىع وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 اب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .تكلٌؾ الطلبة بالذه 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 اعطاء درجات علٌها .مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة و 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

 ستخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر تدرٌب الطالب على كٌفٌة ا
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.
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 الساعات االسبوع
 النظري+العملً

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
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 طرٌقة التقٌٌم

241.  4 
 تصمٌم مبادئ

 حدائق

مقدمة حول أهمٌة األسس 
العناصر و مفهوم )  و

 ( تكوٌن الفكرة التصمٌمٌة
  

علرى اسرتخدام أدوات  التدرٌب
المختبررر) مسررطرة , مثلثررات , 

و تشررمل   أقررالم , األوراق
العررررررررررررررررادي , المحبررررررررررررررررب 

 (.........الخ.....

 اختبررررررارات اجرررررررات
 مرن وشرهرٌة ٌومٌة
 حرررول اسرررئلة خرررالل

 المرررررررادة موضررررررروع
 لمعرفررررة  الدراسررررٌة
 اسرررررررتٌعابهم مررررررردى

 للموضوع

242.  4 
 - مصطلحات -تعارٌف  

التصمٌم , المصمم , 
اإلبداع , الخٌال و الموهبة 

  ..........الخ

 ) فضات ألوحة التصمٌم تؤطٌر
A4,A3 )  مررررع مفترررراح
 موزالمعلومات و الر

 

ٌتم فً   العوامل التً  4  .243
ضوئها وضع الفكرة 

  .التصمٌمٌة

األول ــــ جمٌع أنواع  التمرٌن
الخطرروط ) مسررتقٌم بؤنواعرره , 
 ( المائل , المنحنً ........الخ

 

ٌتم فً   العوامل التً  4  .244
ضوئها وضع الفكرة 

  .التصمٌمٌة

الثرانً ـــرـ النقطرة و  التمررٌن
ٌرر تجسٌمها بشكل دائررة للتعب

 عن مكونات الحدٌقة

 

 عناصر التصمٌم ) النقاط و  4  .245
  ( الخطوط بؤنواعها

الثالررث ــــررـ تررداخل  التمرررٌن
 2D الخطوط لتكوٌن األشكال

 التظلٌل و 3D و

 

 الفضات و المجسمات و  4  .246
 اإلشكال ثنائٌة اإلبعاد

الرابرع ــــرـ العالقرات  التمررٌن
التً تربط بٌن األشركال أعراله 

 ( المس .......الخ) تداخل , ت

 

247.  4 

الخامس ـــرـ التردرٌب  التمرٌن  االتجاه التناغم , الحركة , 
 ) على استخدام أنواع األلوان

الزٌتً , المرائً , الخشربً ,  
الرررورق  , الررورق الشررفاف

 ( ............المحبب

 

248.  4 

تؤثٌراته  التكرار , اللون , 
   , دالالته ..........الخ

التردرٌب  الخامس ـــرـ التمرٌن
 ) على استخدام أنواع األلوان

الزٌتً , المرائً , الخشربً ,  
الرررورق  , الررورق الشررفاف

 ( ............المحبب

 

249.  4 

 ) أساسٌات التصمٌم 
البساطة , التوازن , 

   ( النسبة و التناسب

تصرررامٌم المراحرررل  عررررض
السابقة لتعلم كٌفٌة ) مناقشرة 
 , تحلٌرل , أبردات المالحظررات

الررخ و االسررتفادة مررن ..........
 . ( التجارب السابقة

 

251.  4 
 المقٌاس بنوعٌه اإلنسانً 

و مقٌاس الرسم و 
   االنسجام .............الخ

  

الطلبرررة باعرررداد أفكرررار  ٌقررروم
تصررمٌمٌة لكررل مررنهم ) للبرردت 

 ( فً التوجٌه و اإلعداد

 

السٌادة  التدرج , التضاد ,  4  .251
  , التناظر , أرات و نظرٌات

فرً عملٌرة اإلعرداد  االستمرار
و تهٌئرة مسرتلزمات تنفٌرذ كرل 

 فكرة

 

 التنوع , الوحدة بؤنواعها  4  .252
,وحدة الفكرة , وحدة 

 األفكرررار التصرررمٌمٌة  تقررردٌم



للمناقشرررررررة أمرررررررام الرررررررزمالت   الشكل
 المصممٌن

 التنوع , الوحدة بؤنواعها  4  .253
,وحدة الفكرة , وحدة 

  الشكل

  المناقشات استمرار

 رٌخً لتصمٌمالتسلسل التا  4  .254
  الحدائق

علررى صررٌغة لعرررض  االتفرراق
 . جمٌع التصامٌم

 

255.  4 
 التسلسل التارٌخً لتصمٌم 

الحدائق ) حدائق وادي 
الرافدٌن , وادي النٌل , 

 الحدائق الفارسٌة
  (الخ.........................

علررى صررٌغة لعرررض  االتفرراق
 . جمٌع التصامٌم
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 إلى أضافة النبات فً الوراثٌة المادة طبٌعة عن بمعلومات الطالب تزوٌد
 النسل صفات فً ثٌرهاوتأ المادة هذه وأنتقال بكٌفٌة الطالب احاطة
 .والفرد

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .231

   المعرفٌة االهداف . أ

 الزراعٌة المجاالت فً وأهمٌته األخرى بالعلوم وعالقته الوراثة بعلم الطالب تعرٌؾ 
  اإلنسان وخدمة

 الكٌماوي والتركٌب الخلٌة داخل وتنظٌمها الوراثٌة المادة تمكٌن الطالب معرفة طبٌعة 
 RNA و  DNA لالحماض النووٌة 

 . تعرٌؾ الطالب بمفهوم الطفرات وانواعها والوراثة الساٌتوبالزمٌة 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 واألجهزة الوراثٌة الدراسات فً المستخدمة الطالب بالعدد تعرٌؾ 

  الخلٌة تركٌب دراسة , المختبرٌة
 الكمٌتات تكوٌن , االختزالً واالنقسام الخٌطً النقسامتعرٌؾ الطالب با 

 , المندلٌة الوراثةتعرٌؾ الطالب ب .المزدوج واإلخصاب األجٌال وتعاقب
 .الثانً مندل قانون , األول مندل قانون

 علٌها واألثر مندل قوانٌن على تمارٌن حل. 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 لمتعلقة بالمادة .تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات ا 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال



 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 ئلة حول موضوع المادة الدراسٌة .اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اس 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 ل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العملً اٌجاد الحلول للمشاك

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 لبٌئة العمل . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 اسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .الدر
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 ل لها .تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الح



) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل  تدرٌب الطالب

 وتطوٌر اسالٌبه.
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 نبات وراثة 4  .256

وعالقته  مقدمة عن علم الوراثة
ى وأهمٌته فً بالعلوم األخر

 المجاالت الزراعٌة وخدمة اإلنسان
. 

على العدد  التعرف
المستخدمة فً الدراسات 
الوراثٌة واألجهزة 

 المختبرٌة , دراسة تركٌب
 . الخلٌة

 اختبارات اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 . للموضوع

257.  4  
وتنظٌمها  لوراثٌةطبٌعة المادة ا

 داخل الخلٌة والتركٌب الكٌماوي لل
DNA  و RNA 

على العدد  التعرف
المستخدمة فً الدراسات 
الوراثٌة واألجهزة 

 المختبرٌة , دراسة تركٌب
 . الخلٌة

 

258.  4  
المباشرة  األدلة المباشرة وغٌر

هو المادة   DNA على أن
 . الوراثٌة

على العدد  التعرف
ات المستخدمة فً الدراس
الوراثٌة واألجهزة 

 المختبرٌة , دراسة تركٌب
 . الخلٌة

 

 . تضاعف المادة الوراثٌة  4  .259

الخٌطً واالنقسام  االنقسام
االختزالً , تكوٌن 

الكمٌتات وتعاقب األجٌال 
 .واإلخصاب المزدوج

 

 . تركٌب الكروموسوم  4  .261

الخٌطً واالنقسام  االنقسام
االختزالً , تكوٌن 

ألجٌال الكمٌتات وتعاقب ا
 .واإلخصاب المزدوج

 

 .الوراثً االرتباط والعبور  4  .261

الخٌطً واالنقسام  االنقسام
االختزالً , تكوٌن 

الكمٌتات وتعاقب األجٌال 
 .واإلخصاب المزدوج

 

 .الوراثً االرتباط والعبور  4  .262
المندلٌة , قانون  الوراثة

مندل األول , قانون مندل 
 .الثانً

 

 . االتحادات الجدٌدة  4  .263
المندلٌة , قانون  الوراثة

مندل األول , قانون مندل 
 .الثانً

 



 . رسم الخرائط الوراثٌة  4  .264
تمارٌن على قوانٌن  حل

  .مندل واألثر علٌها

 .  الطفرة وأنواعها  4  .265
تمارٌن على قوانٌن  حل

  .مندل واألثر علٌها

  عن قانون مندل انحرافات .  الطفرة وأنواعها  4  .266
  عن قانون مندل انحرافات بالزمٌة لساٌتوالوراثة ا  4  .267

268.  4  
, وتصنٌع البروتٌن   التعبٌر الجٌنً

 RNA فً الخلٌة و أنواع إل

المرتبطة بالجنس  الصفات
والصفات المحددة للجنس 

 . فً النبات
 

269.  4  
, وتصنٌع البروتٌن   التعبٌر الجٌنً

 RNA فً الخلٌة و أنواع إل

المرتبطة بالجنس  الصفات
المحددة للجنس والصفات 

 . فً النبات
 

 الهندسة الوراثٌة  4  .271
المرتبطة بالجنس  الصفات

والصفات المحددة للجنس 
 . فً النبات
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 وصف المقرر

 
ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .
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 اضرارها من والتقلٌل مكافحتها وطرق باالدؼال الطالب تعرٌؾ

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .241

   المعرفٌة االهداف . أ
 اضرارها. من والتقلٌل مكافحتها وطرق باالدؼال الطالب تعرٌؾ 

 أضرار تقلٌل فً متبعةال والفسٌولوجٌة الزراعٌة العلمٌة تعرٌؾ الطالب باألسالٌب 
     األدؼال

 الخاصة المصطلحات:  لألدؼال الكٌمٌائٌة والحٌوٌة المكافحة تعرٌؾ الطالب بطرق 
                                                                                        األدؼال مبٌدات تصنٌؾ األدؼال, بمبٌدات

 . بالمقرر لخاصةا المهاراتٌة االهداف. ب
 حقول فً االستخدام الشائعة المبٌدات اهم على تدرٌب الطلبة على التعرؾ 

 فً المبٌد كمٌة حساب و  فٌها الفعالة المادة ونوعٌة كمٌة وتحدٌد المختلفة المحاصٌل
                                                        المكافحة فً  المستخدمة الضرورٌة المرشات وتعٌٌر المساحة وحدة

 المٌكانٌكٌة المكافحة فً المستخدمة الزراعٌة المعدات أهم على مٌدانٌا التعرؾ  
 من االقتصادٌة الجدوى وحساب( وتعشٌب عزق) المٌكانٌكٌة المكافحة عملٌة وأجراء
                                                                                           العملٌة



 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 م من المادة الدراسٌة .علمٌة حول المواضٌع التً تعطى له
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة دانٌةالوج االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 درٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا .وضع برامج ت 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 



 التقٌٌم طرائق
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتابة التقارٌر بعد االنتهاء
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 ساسٌة .معلوماته اال

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 نظري+عملً 

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ( )العملً

 طرٌقة التقٌٌم

271.  4 
 وطرق أدغال

 مكافحتها

األسالٌب العلمٌة الزراعٌة 
والفسٌولوجٌة المتبعة فً تقلٌل 

 أضرار األدغال

التعرف مٌدانٌا على أهم 
المعدات الزراعٌة 

المستخدمة فً المكافحة 
 المٌكانٌكٌة

 اختبارات جراتا
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 عرفةلم  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 . للموضوع

 المكافحة المٌكانٌكٌة ل دغال  4  .272

أجرات عملٌة المكافحة 
المٌكانٌكٌة) عزق 
وتعشٌب( وحساب 

الجدوى االقتصادٌة من 
 العملٌة

 

273.  4  
الطرق الحٌوٌة فً مكافحة 

 األدغال

التعرف على اهم 
المبٌدات الشائعة 
االستخدام فً حقول 
المحاصٌل المختلفة 

كمٌة ونوعٌة  وتحدٌد
 المادة الفعالة فٌها

 

274.  4  
المكافحة الكٌمٌائٌة ل دغال : 
المصطلحات الخاصة بمبٌدات 
األدغال, تصنٌف مبٌدات 

 األدغال

حساب كمٌة المبٌد فً 
وحدة المساحة وتعٌٌر 
المرشات الضرورٌة 
 المستخدمة  فً المكافحة

 

275.  4  
استكمال تصنٌف مبٌدات 
ضافة األدغال وأهمٌة المواد الم

مكافحة االدغال عرٌضة 
 االوراق بالمبٌدات 



إلى المبٌدات أنواعها      
 وتؤثٌرها

 االنتخابٌة الجهازٌة

276.  4  
فسلجة امتصاص وانتقال 

المبٌدات المضافة على األجزات 
الخضرٌة والعوامل المإثرة 

 فٌها

مكافحة االدغال رفٌعة 
االوراق المعمرة 
بالمبٌدات االنتخابٌة 

 الجهازٌة

 

277.  4  
فسلجة امتصاص وانتقال 

المبٌدات فً التربة والعوامل 
 المإثرة فٌها

تسجٌل نتائج المكافحة 
فً االسابٌع السابقة 
 وتسجٌل نسبة المكافحة

 

278.  4  
مكافحة األدغال فً حقول 

 المحاصٌل الحقلٌة

مكافحة االدغال فً 
حقول الذرة الصفرات 
 باحد المبٌدات االنتخابٌة

 

279.  4  
ً محاصٌل مكافحة األدغال ف

 الخضر والبساتٌن والحدائق
  مكافحة ادغال القطن

281.  4  
مكافحة األدغال فً المسطحات 
 المائٌة األراضً غٌر المزروعة

تسجٌل نتائج المكافحة 
فً االسابٌع السابقة 
 وتسجٌل نسبة المكافحة

 

281.  4  
نتائج أهم األبحاث المنجزة فً 
العراق لمكافحة األدغال فً 

 المجاالت المختلفة

مكافحة االدغال بواسطة 
احد المبٌدات غٌر 

 انتخابٌة
 

282.  4  
متبقٌات المبٌدات وأثرها فً 

 تلوث البٌئة

مكافحة االدغال بواسطة 
احد المبٌدات غٌر 

 انتخابٌة
 

283.  4  
الوسائل المتبعة فً تقلٌل 
 التلوث البٌئً للمبٌدات

مكافحة االدغال فً 
  بساتٌن الفاكهة

284.  4  
ٌل تسمم الوسائل المتبعة فً تقل

 المبٌدات وطرق الخزن

مكافحة االدغال فً 
  قنوات الري والبزل

 امتحان  4  .285
مراجعة النتائج وتقدٌم 

  التقارٌر

 

 

 . البنٌة التحتٌة 01
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 والحٌائٌة المؤثرة الفٌزٌاوٌة العوامل فً المتؽٌرات على الطالب تعرٌؾ
 . البستنٌة النباتات وتطور نمو على

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .251

المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف 

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



   المعرفٌة االهداف . أ
 المحٌط,  البٌئً النظام,  البٌئة علم أقسام, البٌئة علم تطور, البٌئة تعرٌؾ الطالب بعلم  ,

 .تاثٌر البٌئة على النباتات
 الهضاب,  الجبلٌة.  العراق فً ٌةالنبات البٌئات تعرٌؾ الطالب بأنواع  ,

 . الصحراوٌة الهضبة,  الجنوبً والسهل الجزٌرة
 البستنٌة النباتات انتشار على وتأثٌره العراق مناخ . 
 فهم العالقة مابٌن العوامل الفٌزٌاوٌة واالحٌائٌة ضمن الموقع الواحد 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 النباتٌة المجتمعات خصائص عن عملٌة ةتدرٌب الطلبة على دراس 

 المختلفة البٌئات انواع على التعرؾ 
 السهول,  الصحاري,  السفانا,  االستوائٌة الؽابات,  البٌئٌة التعرؾ على األنظمة  ,

 . االهوار,  المخروطٌة الؽابات,  المتساقطة الؽابات
 لمختلفة .تدرٌب الطلبة على استخدام وقراءة الخرائط البٌئٌة للمناطق ا 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 ن المادة الدراسٌة .علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم م
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة ٌةالوجدان االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 ٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا .وضع برامج تدر 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 تقٌٌمطرائق ال
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 سٌة .معلوماته االسا

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 نظري+ العملً 

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ً () العمل

 طرٌقة التقٌٌم



 نبات بٌئة 5  .286
تعرٌف علم البٌئة, تطور 
علم البٌئة ,أقسام علم البٌئة 
 , النظام البٌئً , المحٌط .

دراسة عملٌة عن 
خصائص المجتمعات 

 النباتٌة

 اختبارات اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 للموضوع

287.  5  

شعة الضوئٌة , أنواعها األ
) مرئً وغٌر مرئً (, 

الطول ألموجً , طول فترة 
اإلضاتة , شدة اإلضاتة , 
تؤثٌر طول النهار على 
 النبات , التواقت الضوئً .

اسلوب اخذ العٌنات 
وصفاتها , السلسلة 
 الغذائٌة الطبٌعٌة

 

288.  5  

األشعة الضوئٌة , أنواعها 
) مرئً وغٌر مرئً (, 

, طول فترة الطول ألموجً 
اإلضاتة , شدة اإلضاتة , 
تؤثٌر طول النهار على 
 النبات , التواقت الضوئً .

التعرف على طرق قٌاس 
  شدة االضاتة واجهزتها

289.  5  

أهمٌة اإلضاتة للفعالٌات 
الحٌوٌة , أسباب خفض 
األشعة الضوئٌة , خواص 
نباتات الظل , العتبة 
الضوئٌة ) الحد األدنى 

 الضوئً (.

ثٌر االضاتة على تحلٌل تا
الفعالٌات الحٌوٌة 
 للنباتات البستنٌة

 

291.  5  

الحرارة , سرٌان الحرارة , 
التغٌرات فً درجات 

الحرارة , االنقالب الحراري 
, النظام الٌومً لدرجات 
الحرارة , تؤثٌر درجات 
 الحرارة على النبات .

اجرات دراسة حول تاثٌر 
االضاتة على مستوى 
 نمو واستطالة النباتات

 البستنٌة

 

291.  5  

القٌمة الفعلٌة لدرجات 
الحرارة , تؤثٌر الحرارة 

على وظائف النبات اإلخطار 
التً تسببها الحرارة , 

تكٌف النباتات على الحرارة 
المنخفضة والمرتفعة , 
تؤثٌر الحرارة على انتشار 

 النباتات .

التعرف على طرق قٌاس 
  الحرارة واجهزتها

292.  5  
ٌاة المات كعامل بٌئً فً ح

النبات  , صور المات فً 
 الطبٌعة وتؤثر النبات بها .

بٌان مستوٌات درجات 
الحرارة خالل الٌوم 

الواحد والتغٌٌرات التً 
تحصل علٌها ) النظام 
الٌومً لدرجة حرارة 
 الهوات والتربة (

 

293.  5  
تقسٌم النباتات حسب 

احتٌاجاتها المائٌة , تؤثٌر 
األمطار فً انتشار النباتات 

. 

مستوٌات درجات  بٌان
الحرارة خالل الٌوم 

الواحد والتغٌٌرات التً 
تحصل علٌها ) النظام 
الٌومً لدرجة حرارة 
 الهوات والتربة (

 

294.  5  
الرٌاح , أنواعها , الكتل 
الهوائٌة والجبهات , تؤثٌر 

 الرٌاح على النبات .

دراسة عن تاثٌر درجات 
الحرارة على النباتات 

 المختلفة
 



295.  5  

وي , العوامل الضغط الج
التً تإثر على الضغط 
الجوي , توزٌع الضغط 
الجوي والدورة الهوائٌة , 
النطاقات الرئٌسٌة للضغط 

 الجوي .

التعرف على صور المات 
فً الطبٌعة واجرات 
قٌاسات سنوٌة 

لمستوٌات المات الالزمة 
 للنباتات البستنٌة

 

296.  5  

الحرائق , أنواعها , 
 التكٌفات النباتٌة للحرائق ,
التؤثٌرات غٌر المباشرة  
للحرائق , الفوائد التطبٌقٌة 

 للحرائق .

التعرف على صور المات 
فً الطبٌعة واجرات 
قٌاسات سنوٌة 

لمستوٌات المات الالزمة 
 للنباتات البستنٌة

 

297.  5  

األنظمة البٌئٌة , الغابات 
االستوائٌة , السفانا , 
الصحاري , السهول , 
ت الغابات المتساقطة , الغابا
 المخروطٌة , االهوار .

طرق قٌاس شدة الرٌاح 
وبٌان تاثٌرها على 
 النباتات البستنٌة

 

298.  5  
أنواع البٌئات النباتٌة فً 
العراق . الجبلٌة , الهضاب 
, الجزٌرة والسهل الجنوبً 
 , الهضبة الصحراوٌة .

التعرف على انواع 
  البٌئات المختلفة

299.  5  
مناخ العراق وتؤثٌره على 

 لنباتات البستنٌة .انتشار ا

دراسة ماٌحدثه التلوث 
من ضرر على النباتات 

 البستنٌة
 

311.  5  
التلوث , أنواعه , الكواشف 
النباتٌة , دور النباتات فً 
الحفاظ على البٌئة من 

 التلوث

بٌان تاثٌر الحرائق على 
التغٌرات فً المناخ 

 المحٌط
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 الكتب المقررة المطلوبة  .34
م البٌئة , العوامل الفٌزٌاوٌة , العوامل االحٌائٌة , بٌئة عل

 النبات , النباتات وبٌئاتها 

  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .35

 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  . ظ ظ
 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 

استضافة مدراء وحدات المحطات الجوٌة من اجل التعرؾ 
ء الجوٌة وكٌفٌة الوقع لالٌام على القٌاس والقراءة لالنوا

 القادمة .
المراجع االلكترونٌة , مواقع  . ع ع

 االنترنٌت ....
محاكات اسلوب وقاٌة من الظروؾ المتطرفة البٌئٌة وسبل 

 الوقاٌة منها لللحفاظ على النباتات البستنٌة .

 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  02



 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 كلٌة الزراعة  –جامعة بؽداد  التعلٌمٌةالمإسسة   .251

 قسم البستنة وهندسة الحدائق القسم الجامعً / المركز  .252
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 المرحلة الثانٌة / الكورس الربٌعً  الفصل/ السنة  .256

 75 لدراسٌة ) الكلً (عدد الساعات ا  .257

 15/6/2116 تارٌخ اعداد هذا الوصف  .258

 اهداف المقرر  .259

 وتأثٌر النبات داخل وانتقالها العناصر من النبات بمحتوى الطالب تزوٌد
 النبات على والماء التربة

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .261

التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات 

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



   المعرفٌة االهداف . أ
 العناصر من النبات ومحتوى النبات ذٌةتؽ تعرٌؾ الطالب بعلم. 
 باالمتصاص وبروتٌنات  الخاصة والنظرٌات الؽذائٌة العناصر امتصاص

 .النبات داخل وانتقالها العناصر النقل عبر االؼشٌة ودراسة تمثٌل
 العناصر نقص دراسة اعراض 

 (المائٌة الزراعة)  تربة من دون تعرٌؾ الطالب بنظام الزراعة 

 . بالمقرر الخاصة مهاراتٌةال االهداف. ب
 الؽذائٌة العناصر حٌث من والنبات التربة تحلٌل تدرٌب الطلبة على طرائق 

 وعالجها العناصر نقص تشخٌصو الؽذائٌة المحالٌل تحضٌر كٌفٌة على التعرؾ 
 الؽذائٌة العناصر نقص الظهار سنادٌن تجارب اجراء. 
 العناصر نقص اعراض على للتعرؾ الحقول فً جوالت 
 زراعة فً الحدٌثة التقنٌات استخدام)  حول الزراعة المائٌة  تجربة جراءا 

 (تربة بدون الزراعة انظمة على وؼٌرهاوالتعرؾ والخٌار الطماطة

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 ة بشكل جٌد وواضح للطالب .المعلوم
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 قارٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والت 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 لها . من المادة واٌجاد الحلول
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق 

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
  والتقارٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

متعلقة بقابلٌة ) المهارات االخرى ال المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 بنٌة المقرر. 11

 االسبوع
 الساعات
 نظري+عملً

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم



 نبات تغذٌة 5  .311
تعرٌف علم تغذٌة النبات 
 ومحتوى النبات من العناصر

طرق تحلٌل التربة والنبات 
 من حٌث العناصر الغذائٌة

 ٌومٌة اختبارات اجرات
 اسئلة خالل من وشهرٌة
 المادة موضوع حول

 مدى لمعرفة  الدراسٌة
 للموضوع استٌعابهم

312.  5  
التربة كوسط للعناصر 

 الغذائٌة
طرق تحلٌل التربة والنبات 
  من حٌث العناصر الغذائٌة

313.  5  
امتصاص العناصر الغذائٌة 

والنظرٌات الخاصة 
 باالمتصاص

كٌفٌة تحضٌر المحالٌل 
  الغذائٌة

314.  5  
تمثٌل العناصرو وانتقالها 

 داخل النبات
كٌفٌة تحضٌر المحالٌل 

  الغذائٌة

315.  5  
تمثٌل العناصرو وانتقالها 

 داخل النبات
تشخٌص نقص العناصر 

  وعالجها

316.  5  
تمثٌل العناصرو وانتقالها 

 داخل النبات
تشخٌص نقص العناصر 

  وعالجها

317.  5  
المات وتغذٌة النبات وعالقة 

 التغذٌة بالحاصل
تشخٌص نقص العناصر 

  وعالجها

318.  5  
المات وتغذٌة النبات وعالقة 

 التغذٌة بالحاصل

اجرات تجارب سنادٌن 
الظهار نقص العناصر 

 الغذائٌة
 

 الملوحة وتغذٌة النبات  5  .319
اجرات تجارب سنادٌن 
الظهار نقص العناصر 

 الغذائٌة
 

311.  5  
التغذٌة وامراض النبات , 

 التغذٌة والوراثة

هٌدروبونكس  اجرات تجربة
) استخدام التقنٌات الحدٌثة 
فً زراعة الطماطة والخٌار 
وغٌرهاوالتعرف على 

 انظمة الزراعة بدون تربة(

 

311.  5  
التغذٌة وامراض النبات , 

 التغذٌة والوراثة

اجرات تجربة هٌدروبونكس 
) استخدام التقنٌات الحدٌثة 
فً زراعة الطماطة والخٌار 
وغٌرهاوالتعرف على 

 راعة بدون تربة(انظمة الز

 

 اعراض نقص العناصر  5  .312

اجرات تجربة هٌدروبونكس 
) استخدام التقنٌات الحدٌثة 
فً زراعة الطماطة والخٌار 
وغٌرهاوالتعرف على 

 انظمة الزراعة بدون تربة(

 

313.  5  
التلوث وتغذٌة النبات بالنسبة 

 للمات والهوات
جوالت فً الحقول للتعرف 
  على اعراض نقص العناصر

314.  5  
الزراعة بدون تربة ) 
 الزراعة المائٌة(

جوالت فً الحقول للتعرف 
  على اعراض نقص العناصر

  امتحان امتحان  5  .315
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  الكتب المقررة المطلوبة  .36
  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .37
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  .    

  ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 
اجع االلكترونٌة , المر . ف ف

  مواقع االنترنٌت ....

 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  02

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
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 واهم والفوضوٌة الحرٌة بٌن ما والتمٌز الحرٌة بمفهوم الطالب تزوٌد
 واشكالها والدٌمقراطٌة السٌاسٌة الحرٌات

 ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .271

   المعرفٌة االهداف . أ
 بالحقوق عالقتها , الحرٌة معانً – تعرٌفها/  الحرٌة تعرٌؾ الطالب بمفهوم. 
 المعالجة طرق/  والفوضوٌة الحرٌة بٌن ما تعرٌؾ الطالب كٌفٌة التمٌٌز   

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 

 المعالجة طرق/  والفوضوٌة الحرٌة بٌن ما تدرٌب الطلبة على  التمٌٌز   

 حقوق حرٌة , االنتخابات حرٌة , التجنس كحرٌة/ السٌاسٌة الحرٌات أهم دراسة 
 الخ...  االحزاب تشكٌل , االقلٌات

 الخ...  التنقل حرٌة – لعقٌدةحرٌةا – التعبٌر حرٌة/  المدنٌة الحرٌات أهم دراسة    .
. 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة . علمٌة حول
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 سٌة .ماٌخص المادة الدرا



   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 م والتعلم طرائق التعلٌ
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 ر حول الموضوع .تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصاد 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتابة
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

 امة وتطوٌر تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الد
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 اوالموضوع
طرٌقة 

 لٌمالتع
 طرٌقة التقٌٌم



 والدٌمقراطٌة الحرٌة 1  .316
 –مفهوم الحرٌة / تعرٌفها 
معانً الحرٌة , عالقتها 

 بالحقوق .
 

 اختبارات اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 للموضوع

317.  1  
التمٌٌز ما بٌن الحرٌة 

والفوضوٌة / طرق المعالجة  
. 

  

318.  1  
دراسة أهم الحرٌات المدنٌة / 

حرٌةالعقٌدة  –حرٌة التعبٌر 
 حرٌة التنقل ... الخ  . –

  

319.  1  

دراسة أهم الحرٌات 
السٌاسٌة/ كحرٌة التجنس , 
حرٌة االنتخابات , حرٌة 
حقوق االقلٌات , تشكٌل 

 االحزاب ... الخ  .

  

321.  1  
الدٌموقراطٌة / الخلفٌة 

   التؤرٌخٌة  .

321.  1  
لدٌموقراطٌة / مباشرة أشكال ا

   وغٌر مباشرة.

   معاٌٌر الدولة الدٌموقراطٌة .  1  .322

323.  1  
الدستور الدٌموقراطً / اسسه 

   متطلباته –

324.  1  
الدولة  –الدولة / اشكالها 

   الكونفدرالٌة . –الفدرالٌة 

325.  1  
أركان الدولة / االرض , 

   الشعب , الحكومة , السٌادة .

326.  1  
وقراطٌة / االنتخابات الدٌم

   شروطها  .

   االحزاب السٌاسٌة .  1  .327

328.  1  
النظم االنتخابٌة : الفردي 

   والقوائم

329.  1  
جماعات الضغط والمصالح / 
دور النقابات واالتحادات 
 ومإسسات المجتمع المدنً

  

   مراجعة شاملة  1  .331

 

 

 . البنٌة التحتٌة 01
  الكتب المقررة المطلوبة  .38



  المصادر ( المراجع الرئٌسٌة ) .41
الكتب والمراجع التً  . ق ق

 ٌوصى بها 
 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 

 

المراجع االلكترونٌة , مواقع  . ك ك
  االنترنٌت ....

 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  02

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
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 قسم البستنة وهندسة الحدائق المركزالقسم الجامعً /   .272
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  البرامج التً ٌدخل فٌها  .274

 الزامً  اشكال الحضور المتاحة  .275

 المرحلة الثانٌة / الكورس الربٌعً  الفصل/ السنة  .276

 75 عدد الساعات الدراسٌة ) الكلً (  .277

 15/6/2116 تارٌخ اعداد هذا الوصف  .278

 اهداف المقرر  .279

وشروطهاوبعض قوانٌنها وبعض  العضوٌة الزراعة بأهمٌة الطالب تعرٌؾ
االسمدة  وأستخدام قوانٌنها واسباب االتجاه فً تطبٌقها من اجل سالمة البٌئة 

 الزراعة فً االنتاج وكمٌة ونوعٌة العضوٌة واالوساط العضوٌة المبٌدات

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

بد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . وال  



 العضوٌة

 لتعلم والتقٌٌم مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم وا  .281

   المعرفٌة االهداف . أ
 العضوٌة الزراعة واهمٌة تعرٌؾ الطالب بمفهوم. 
 المبٌدات واستخدام قوانٌنها وبعض العضوٌة الزراعة تعرٌؾ الطالب بشروط 

 احٌاء ونشاط التربة خصوبة فً العضوٌة المادة , دور العضوٌة
 للتربة الفٌزٌاوٌة والصفات التربة

 . بالمقرر الخاصة هاراتٌةالم االهداف. ب
 العضوٌة المخلفات انواع على التعرؾ 

 العضوٌة المادة تخمٌر على التدرٌب   
 المخالٌط الخاصة العضوٌة لبٌئة نمو الجذور والمؽذٌات  النواع اصص تجارب تنفٌذ

 .  . المعتمدة فً ذلك 
 الزراعة وزارة فً العضوٌة الزراعة لمركز زٌارة 
 صص وعمل تقارٌر اال تجربة نتائج مناقشة 

 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 طى لهم من المادة الدراسٌة .علمٌة حول المواضٌع التً تع
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 امج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا .وضع بر 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 
 طرائق التقٌٌم

   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة
 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .

 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 تهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتابة التقارٌر بعد االن
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 ته االساسٌة .معلوما

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

 الزراعة العضوٌة 5  .331
تعرٌف واهمٌة الزراعة 

 العضوٌة
التعرف على انواع 
 المخلفات العضوٌة

اجرات اختبارات 
ٌومٌة وشهرٌة من 
خالل اسئلة حول 



موضوع المادة 
الدراسٌة  لمعرفة 
مدى استٌعابهم 

 للموضوع
332.  5  

مناطق انتشار الزراعة 
 عالمٌا العضوٌة

التدرٌب على تخمٌر 
  مادة العضوٌةال

333.  5  
انواع المواد العضوٌة 

 ومصادرها

تنفٌذ تجربة اصص 
النواع االسمدة 

 العضوٌة
 

334.  5  
المركبات العضوٌة 

 النتروجٌنٌة

زٌارة ابحاث طلبة 
الدراسات العلٌا 
المنفذة فً مجال 
 الزراعة العضوٌة

 

335.  5  
المركبات العضوٌة 

 تروجٌنٌةنال

قٌاس درجة حرارة 
االوساط العضوٌة 

لمختلفة اثنات فترة ا
 التخمٌر

 

336.  5  
المركبات العضوٌة 

 النتروجٌنٌة

تقدٌر صبغة 
الكلوروفٌل من 

 االوراق
 

337.  5  
تحلل المركبات العضوٌة 

)السلٌلوز , الهٌمٌسٌلٌلوز , 
 النشا , البكتٌن , الكاٌتٌن (

تقدٌر الكثافة 
الظاهرٌة لترب 
 االوساط المختلفة

 

338.  5  
تحلل المركبات العضوٌة 

سلٌلوز , الهٌمٌسٌلٌلوز , )ال
 النشا , البكتٌن , الكاٌتٌن (

التقٌٌم الحسً لبعض 
منتجات الزراعة 

 العضوٌة
 

339.  5  
تحلل المركبات العضوٌة 

النتروجٌنٌة البروتٌنٌة وغٌر 
 البروتٌنٌة

زٌارة لمركز الزراعة 
العضوٌة فً وزارة 

 الزراعة
 

341.  5  
تكون الدبال ومجامٌع 
 االحماض الدبالٌة

س تخمر المادة مقاٌٌ
العضوٌة ) 

Compst . ) 
 

341.  5  
تداخل غروٌات المواد 

العضوٌة وغروٌات التربة 
ومحتوى التربة من المادة 

 العضوٌة

مناقشة نتائج 
  التحلٌالت اعاله .

342.  5  
دور المادة العضوٌة فً 

خصوبة التربة ونشاط احٌات 
التربة والصفات الفٌزٌاوٌة 

 للتربة

مناقشة نتائج تجربة 
  صاالص

343.  5  
دور المادة العضوٌة فً 

خصوبة التربة ونشاط احٌات 
التربة والصفات الفٌزٌاوٌة 

 للتربة

  تسلٌم التقارٌر

344.  5  
شروط الزراعة العضوٌة 
وبعض قوانٌنها واستخدام 

 المبٌدات العضوٌة
  تسلٌم التقارٌر

345.  5  

نوعٌة وكمٌة االنتاج فً 
وسالمة الزراعة العضوٌة

لمإثرة المنتج من المركبات ا
على صحة االنسان وسالمة 

 البٌئة

  تسلٌم التقارٌر
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ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 ودهون وسكرٌات كاربوهدرات من تحوٌه وما بالخلٌة الطالب تعرٌؾ
 وانقساماتها وبناءها وتركٌبها وبروتٌنات

 التعلٌم والتعلم والتقٌٌم  مخرجات التعلم وطرائق  .291

   المعرفٌة االهداف . أ
 وبروتٌنات ودهون وسكرٌات كاربوهدرات من تحوٌه وما بالخلٌة الطالب تعرٌؾ 

 وانقساماتها  وبناءها وتركٌبها
  تعرٌؾ الطالب بالكاربوهٌدرات السكرٌات , االحماض االمنٌة , البروتٌنات , اللبٌدات

 أقسامها – تعرٌفها – ...الخ 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 
 البروتٌنات,  االمنٌة االحماض,  السكرٌات بالكاربوهٌدرات الطالب تعرٌؾ  ,

 أقسامها – تعرٌفها –  الخ... اللبٌدات
 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 كة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة .درجات حول مشار 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 ٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق ارسال الطلبة الى الدوائر والمد

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة . درجات حول 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  لةالمنقو التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل 

 وتطوٌر اسالٌبه.
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 المقدمة  والتعلٌمات الخلٌة –المقدمة  كٌمٌات حٌوٌة 5  .346

 اختبارات اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 دةالما موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 للموضوع

347.  5  
 –تعرٌفها  –الكاربوهٌدرات 

 أقسامها
  السكرٌات األحادٌة

  السكرٌات الثنائٌة السكرٌات األحادٌة  5  .348
  السكرٌات العدٌدة السكرٌات المتعددة الواطئة  5  .349
  السكرٌات العدٌدة السكرٌات العدٌدة  5  .351
  لمجهو –امتحان  امتحان  5  .351

352.  5  
أقسامها  –األحماض االمٌنٌة 

 تفاعالتها –
 –البروتٌنات 

  االختبارات اللونٌة

353.  5  
 –تركٌبها  –البروتٌنات 
 أقسامها –بناتها 

 –البروتٌنات 
  االختبارات اللونٌة

354.  5  
أقسامها  –األحماض الدهنٌة 

 تفاعالتها –
 –البروتٌنات 
  الترسٌب

355.  5  
 –تركٌبها  –اللبٌدات البسٌطة 
 أقسامها

  مجهول –امتحان 

356.  5  
 –اللبٌدات المركبة والمشتقة 

 أقسامها –تركٌبها 
األحماض الدهنٌة و 

  اللبٌدات

  التصوبن امتحان  5  .357

358.  5  
أهمٌتها  –األحماض النووٌة 

 أقسامها –تركٌبها  –
  امتحان

359.  5  
 –صفاتها  –األنزٌمات 

 العوامل المإثرة فٌها
عام )كربوهٌدرات 

  ( وبروتٌنات

 امتحان  5  .361
عام )كربوهٌدرات 

  وبروتٌنات (
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 االرشاد وطرائق وأهدافه الزراعً االرشاد بأهمٌة الطالب تزوٌد
 تطوره ومراحل العراق فً الزراعً

 لٌم والتعلم والتقٌٌم مخرجات التعلم وطرائق التع  .311

رر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف المق

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



   المعرفٌة االهداف . أ
 واهمٌته ومبادئ االرشاد الزراعً واهدافه   الزراعً باإلرشاد التعرٌؾ الطالب تعرٌؾ 
 اإلرشادٌة البرامج تعرٌؾ الطالب باتخطٌط 
 تطوره ومراحل العراق فً الزراعً اإلرشاد 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 
 تقارٌر خالل ومن الطلبة مع ومناقشتها النظري القسم فً الواردة المفاهٌم طرح 

 , لذلك ٌعدونها
 مما اإلرشادٌة اإلعمال تنفٌذ ومواقع اإلرشادٌة للمنظمة مٌدانٌة زٌارات, 

 للمادة الطالب فهم ٌعزز

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
 الٌب العرض استخدام اسPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة . 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 فً الجزء العملً  اٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع



 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 لى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق ارسال الطلبة ا

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 موضوع .الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم لل
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 المشاكل فً العمل  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات
 ن+ع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

361.  5 
 االرشاد مبادئ

 الزراعً
 نبذة تارٌخٌة

طرح المفاهٌم الواردة فً 
القسم النظري ومناقشتها 

بة ومن خالل تقارٌر مع الطل
 ٌعدونها لذلك ,

اجرات اختبارات 
ٌومٌة وشهرٌة من 
خالل اسئلة حول 
موضوع المادة 
الدراسٌة  لمعرفة 
مدى استٌعابهم 

 للموضوع

 التعرٌف باإلرشاد الزراعً  5  .362

باإلضافة إلى زٌارات 
مٌدانٌة للمنظمة اإلرشادٌة 
ومواقع تنفٌذ اإلعمال 

اإلرشادٌة ,مما ٌعزز فهم 

 



 الب للمادةالط

   أهمٌة اإلرشاد الزراعً  5  .363

364.  5  

-1-مبادئ اإلرشاد الزراعً 
أهمٌة وجود مبادئ للعمل 

ذكر المبادئ  -2اإلرشادي 
 وأهمٌة كل منها

  

365.  5  
-1أهداف اإلرشاد الزراعً 

خصائص  -2مستوٌات األهداف 
 األهداف

  

366.  5  
التعرٌف بالعملٌة  -1االتصال 

وامل الع -3عناصر العملٌة   -2
 المإثرة فً فاعلٌة االتصال

  

367.  5  

التعرٌف  -1القٌادة الرٌفٌة 
تصنٌف القٌادة  -2بالقٌادة 
أهمٌة كل نوع من  -3الرٌفٌة 

 القٌادة

  

368.  5  

تبنً وانتشار المستجدات 
 -1)التقنٌات( الزراعٌة 

 -2التعرٌف بالتبنً واالنتشار 
 -3مراحل عملٌة التبنً 

 -4العوامل المإثرة فً التبنً 
 تصنٌف فئات المتبنٌن

  

369.  5  

تبنً وانتشار المستجدات 
 -1)التقنٌات( الزراعٌة 

 -2التعرٌف بالتبنً واالنتشار 
 -3مراحل عملٌة التبنً 

 -4العوامل المإثرة فً التبنً 
 تصنٌف فئات المتبنٌن

  

371.  5  
 -1تخطٌط البرامج اإلرشادٌة 

التعرٌف باإلرشاد وأهمٌته 
 ومبادئه

  

371.  5  

اإلرشاد الزراعً طرائق 
تصنٌف  -1والوسائل االرشادٌة

الطرائق ومزاٌا ومحددات 
االعتبارات  -2استخدام كل نوع 

الواجب مراعاتها فً اختٌار 
الوسائل التعلٌمٌة  -3الطرٌقة 

,تصنٌفها واالعتبارات الواجب 
 مراعاتها فً استخدامها

  

372.  5  

طرائق اإلرشاد الزراعً 
تصنٌف  -1والوسائل االرشادٌة

الطرائق ومزاٌا ومحددات 
االعتبارات  -2استخدام كل نوع 

الواجب مراعاتها فً اختٌار 
الوسائل التعلٌمٌة  -3الطرٌقة 

,تصنٌفها واالعتبارات الواجب 
 مراعاتها فً استخدامها

  

373.  5  
 -1تقوٌم البرامج اإلرشادٌة 
   -2التعرٌف بتقوٌم البرنامج 



 -3عناصر عملٌة التقوٌم 
 قوٌممراحل عملٌة الت

374.  5  

 -1تقوٌم البرامج اإلرشادٌة 
 -2التعرٌف بتقوٌم البرنامج 
 -3عناصر عملٌة التقوٌم 
 مراحل عملٌة التقوٌم

  

375.  5  
اإلرشاد الزراعً فً العراق 

   ومراحل تطوره
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 فً النباتات اكثار ومنشأة العالمٌة النباتات اكثار باسس الطالب تعرٌؾ
 وؼٌرها والمدفأة الباردة والمراقد والزجاجٌة البالستٌكٌة البٌوت

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .311

   المعرفٌة االهداف . أ
 النباتات اكثار ومنشأة العالمٌة النباتات اكثار باسس الطالب تعرٌؾ 
 النباتات واكثار تطور و نشوء عن تارٌخٌة ةنبذ  
 بالبذور لالكثار الخلوٌة تعرٌؾ الطالب بطرق اكثار النباتات واالسس 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 المشاتل تقسٌم , المشاتل تعرٌؾ الطالب بانواع  
 جٌةالزجا البٌوت , النباتات اكثار فً المستعملة للمنشأت مٌدانٌة زٌارات , 

 والمدفأة الباردة االنفاق , الظلل
 البستنٌة النباتات تنمٌة و اكثار قً المستعملة تعرٌؾ الطالب باالوساط , 

 االوساط انواع
 المتوفر حسب و االهلٌة او الحكومٌة المشاتل بعض الى زٌارة 
 االوساط اعداد , النباتٌة االنسجة زراعة مختبر الى زٌارة 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .



  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر
 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .

 

 ٌم طرائق التقٌ
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 اجٌة على الطلبة .طرح االسئلة االستنت 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
  تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر. 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
  ٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة اجراء اختبارات ٌومٌة وشهر

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 بة من كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطل
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .



د. المهارات العامة و التاهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة 
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 لمعلومات الى وسط العمل .تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل ا 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.
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 مشاتل واكثار 5  .376
ٌة عن نشوت و تطور نبذة تارٌخ

 واكثار النباتات
انواع المشاتل , تقسٌم 

 المشاتل

اجرات اختبارات 
ٌومٌة وشهرٌة من 
خالل اسئلة حول 
موضوع المادة 
الدراسٌة  لمعرفة 
مدى استٌعابهم 
 للموضوع .

377.  5  

االكثار الجنسً ) االكثار      - أ
بالبذور( . كٌفٌة تكون البذور و 

التً تطور الجنٌن , التغٌرات 
تحدث فً الجنٌن اثنات تطوره و 
بلوغه , انبات البذور , السكون 
فً البذرة , المعامالت التً 
تنهً سكون البذرة , التغٌرات 
التً تحدث فً البذرة و الجنٌن 
خالل السكون و بعد انتهات 
السكون , مزاٌا و مساوئ 

 االكثارالجنسً

المنشؤت المستعملة فً 
اكثار النباتات , البٌوت 

لزجاجٌة , الظلل , ا
 االنفاق الباردة والمدفؤة

 

378.  5  

المعامالت التً تشجع انبات 
البذور , المعامالت بالبرودة 
والرطوبة )التنضٌد البارد( , 
المعامالت بمنظمات النمو ,  
المعاملة بالمات , اوساط زراعة 

البذور , الظروف البٌئٌة 
 وتؤثٌرها فً انبات البذور .

قً  االوساط المستعملة
اكثار و تنمٌة النباتات 
البستنٌة , انواع 

 االوساط

 

 االسس الخلوٌة لالكثار بالبذور  5  .379
االكثار بالبذور , انتاج 
البذور , معامالت 
 البذور قبل الزراعة

 

381.  5  
االكثار الالجنسً للنباتات 

 )االكثار الخضري(,

استخراج البذور , 
زراعة بذور بعض 
االنواع من محاصٌل 

لفاكهة , الخضر وا
 تفرٌد واقلمة الشتالت

 



381.  5  

طرق اكثار النباتات الجنسٌا , 
مزاٌا و مساوئ االكثار 

الالجنسً , االسس الخضرٌة 
لالكثار الالجنسً للنباتات , 
االكثار بواسطة االقالم .. 
الظروف البٌئٌة و عالقتها 
 بنجاح االكثار باالقالم.

  امتحان

382.  5  

االسس الفسٌولوجٌة 
لالكثار الخضري ,  والتشرٌحٌة

الساللة الخضرٌة , التغٌرات 
الوراثٌة التً تحدث فً النباتات 
المكثرة خضرٌا , الطفرات 

 البرعمٌة , الكاٌمٌرا

االكثار بواسطة االقالم 
  , كٌفٌة تحضٌر االقالم

 امتحان  5  .383

معامالت االقالم لزٌادة 
نسبة التجذٌر , 
معامالت االقالم 

بمنظمات النمو , كٌفٌة 
حضٌر محالٌل منظمات ت

 النمو

 

384.  5  
االكثار باالجزات المتخصصة , 

 االكثار بالترقٌد ,

الشتل , تفرٌد الشتالت 
, زراعة الشتالت 
 بالمنطقة المستدٌمة

 

385.  5  
الدرنات السرطانات المدادات , 
التراكٌب الطبٌعٌة المالئمة 
 الكثار النباتات خصرٌا .

قلع شتالت اشجار 
لع , الفاكهة , كٌفٌة الق

مواعٌد القلع , معاملة 
 الشتالت بعد القلع

 

 االكثار بالتطعٌم  5  .386

االكثار بواسطة االجزات 
المتخصصة , االكثار 
بالدرنات , االكثار 

 بالفسائل

 

387.  5  

انتاج اصول الفاكهة , 
مواصفات االصول الجٌدة , 
طرق اكثار االصول , انواع 
االصول , الموافقة وعدم 

ت المتبادلة الموافقة , التؤثٌرا
 بٌن االصل والطعم .

االكثار بالسرطانات , 
كٌفٌة قلع وفصل 

السرطانات , زراعة 
 السرطانات فً المشتل

 

388.  5  
االكثار الدقٌق للنباتات , االكثار 

 بزراعة االنسجة
  امتحان

389.  5  

طرق االكثار الدقٌق للنباتات , 
مزاٌا و مساإ االكثار الدقٌق 

اتات للنباتات , طرق اقلمة النب
 الناتجة من خالل االكثار الدقٌق

زٌارة الى بعض 
المشاتل الحكومٌة او 
االهلٌة و حسب 

 المتوفر

 

 امتحان  5  .391
زٌارة الى مختبر 

زراعة االنسجة النباتٌة 
 , اعداد االوساط
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ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد   



الري ,  وتناسق وكفاءة ,و كفاٌة المٌاه شحة مفهوم-الري لطالب بأهمٌةتعرٌؾ ا
 الجافه  وشبه الجافة المناطق فً واهمٌته البزل

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .321

   المعرفٌة االهداف . أ
 
 الري والبزل  تمكٌن الطلبة من معرفة أهمٌة 
 العمق, و  مع رطبة و جافة لتربتٌن لمائًا المحتوى على كٌفٌة قٌاس التعرؾ

 الري ماء عمق وتحدٌد وجافة رطبة لتربتٌن الرطوبٌة المقدات رسم
 المضخات  تصرٌؾ تعرٌؾ الطالب بكٌفٌة حساب 
 لحساب المناخٌة البٌانات تعرٌؾ الطالب بكٌفٌة أستخدام ET0  وET1 
 تروى عةمزر التنقٌط و زٌارة ري بمنظومة تروى زٌارة مٌدانٌة لمزرعة 

 بالرش ري بمنظومة

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 

 المنوال(,  الوسٌط,  المتوسط) المركزٌة النزعة مقاٌٌس الطلبة على تعرٌؾ 

 االنحراؾ,  التباٌن,  المدى) واالختالؾ التشتت مقاٌٌس تمكٌن الطالب من معرفة 

 ( القٌاسً
 الثالثة التصمٌم أنواع بلوس العاملٌة تعرٌؾ الطالب بطرق التجارب. 
 المنشقة القطاعات تعرٌؾ الطالب بتصمٌم  
 القطاعات لتصمٌم أمثلة . الكامل العشوائً عن التصمٌم اعطاء أمثلة 

 .  تٌنً اال المربع لتصمٌم أمثلة . المعشاة الكاملة

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
 ستخدام اسالٌب العرض اPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .



 

 طرائق التقٌٌم 
 الدراسٌة . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 دؾ الطلبة فً الجزء العملً اٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصا

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌفً. ارسال 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 ٌعابهم للموضوع .الدراسٌة  لمعرفة مدى است
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .



) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة العامة و د. المهارات
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 علمٌة لحل المشاكل فً العمل تدرٌب الطالب على اجراء البحوث ال

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 نظري+عملً

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

 الري والبزل 5  .391
مفهوم شحة -أهمٌة الري

 المٌاه
قٌاس امناسٌب 
 الطوبغرافٌة

 باراتاخت اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 للموضوع

392.  5  
خصائص التربة الفٌزٌائٌة 

 المرتبطة بالري
  رسم الخرائط الكنتورٌة

 تصنٌف مات التربة  5  .393
قٌاس المحتوى المائً 
لتربتٌن جافة و رطبة مع 

 العمق
 

394.  5  
جاهز المت ال -جهد مات التربة

 للنباتغٌض المات فً التربة

رسم المقدات الرطوبٌة 
لتربتٌن رطبة وجافة 
 وتحدٌد عمق مات الري

 

  غٌض مات فً التربة نقل وتوزٌع مٌاه الري  5  .395

396.  5  
جرٌان المات فً القنوات 
 واالنابٌب. قٌاسات مٌاه الري

حساب سرعة الجرٌان 
ومساحة المقطع العرضً 

 لقنوات الري
 

397.  5  
ت الجرٌان ومنحنٌات معادال

 التقدم واالنحسار
  حساب تصرٌف المضخات

  منحنٌات التقدم واالنحسار كفاتة الري  5  .398
  كفاتة نقل المات كفاٌة وكفاتة وتناسق الري  5  .399

 االحتٌاجات المائٌة للنبات  5  .411
قٌاس كفاتة النقل لقنواة 

  صغٌرة فً الحقل

 االستهالك المائً للنبات  5  .411
ٌانات المناخٌة أستخدام الب

  ET0لحساب 

 طرق الري  5  .412
أستخدام البٌانات المناخٌة 

  ET1لحساب 

 طرق الري  5  .413
زٌارة مزرعة تروى 
  بمنظومة ري التنقٌط



414.  5  
البزل واهمٌته فً المناطق 

 الجافة وشبه الجافه
زٌارة مزرعة تروى 
  بمنظومة ري بالرش

  امتحان امتحان  5  .415
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 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .331

   المعرفٌة االهداف . أ

 اج الفاكهة تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والعلم فً مجال انت 
 الفاكهة. ألشجار االقتصادٌة تعرٌؾ الطالب  باألهمٌة 

 الفاكهة وإنتاج نمو فً المؤثرة تعرٌؾ الطالب بالعوامل. 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 الفاكهة أشجار الفاكهة و تقسٌمات أشجار الطلبة على تعرٌؾ 

 تكوٌن فً المؤثرة و العوامل حملال وطبٌعة  اإلثمار مواقع تمكٌن الطالب من معرفة 

 .الزهرٌة البراعم وتطور
 الفاكهة أشجار الفاكهة  و طرق تقلٌم أشجار تعرٌؾ الطالب بطرق تربٌة . 
 البساتٌن  إنشاء وتنفٌذ تخطٌط تعرٌؾ الطالب باساسٌات انشاء بستان ,و

 األشجار عدد وحساب الؽرس ونظم
 ر البرودة واكثار اشجار تعرٌؾ الطالب بعملٌات خدمة البساتٌن .واضرا

 الفاكهة .
 القرٌبة الفاكهة بساتٌن ألحد مٌدانٌة زٌارة 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
 بة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر حث الطلبة على الذهاب للمكت

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 



 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  والرسوم التوضٌحٌة حول نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات رٌنحل تماتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 ٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .تكل 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 امام الطلبة واعطاء درجات علٌها . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

 لب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر تدرٌب الطا
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.



 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات
 نظري+عملً

 مخرجات التعلم
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 العملً

 طرٌقة التقٌٌم

416.  5 
 فاكهة أنتاج

 (0) نفظٌة
ألشجار  األهمٌة االقتصادٌة
 الفاكهة

 التعرف على أشجار الفاكهة

 ٌومٌة امتحانات اجرات
 اسئلة خالل من وشهرٌة
 المادة موضوع حول

 مدى لمعرفة  الدراسٌة
 عللموضو استٌعابهم

417.  5  
 العوامل المإثرة فً نمو

 وإنتاج الفاكهة
  تقسٌمات أشجار الفاكهة

  وطبٌعة الحمل  مواقع اإلثمار طرق اكثار أشجار الفاكهة  5  .418

 أصول أشجار الفاكهة  5  .419
 العوامل المإثرة فً تكوٌن
 وتطور البراعم الزهرٌة

 

  تربٌة أشجار الفاكهة تقسٌم أشجار الفاكهة  5  .411

  تقلٌم أشجار الفاكهة والسكونالراحة   5  .411

412.  5  
 العوامل المإثرة فً تطور

 البراعم الزهرٌة
  أساسٌات إنشات البساتٌن

  البساتٌن تخطٌط وتنفٌذ إنشات التلقٌح و اإلخصاب  5  .413

414.  5  
 الموافقة وعدم الموافقة

 والعقم
 نظم الغرس وحساب عدد

 األشجار
 

  منحدرةال الزراعة فً المناطق عقد ونمو الثمار  5  .415

416.  5  
 خف الثمار ) الهدف ,
 ( أنواعه , طرق إجراته

بساتٌن  زٌارة مٌدانٌة ألحد
 الفاكهة القرٌبة

 

 تساقط اإلزهار والثمار  5  .417
وكٌفٌة  إضرار البرودة واالنجماد
 مقاوماتهما

 

418.  5  
نضج الثمار ) أنواع 

 (, مقاٌٌس النضج النضج
  اكثار أشجار الفاكهة

 الثمار طرق الجنً وتعبئة  5  .419
الفاكهة )  عملٌات خدمة بساتٌن

 ( ري , تسمٌد , مكافحة أدغال
 

 طرق الجنً وتعبئة الثمار  5  .421
الفاكهة )  عملٌات خدمة بساتٌن

 ( ري , تسمٌد , مكافحة أدغال
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 الرزاق عبد عالت. د تالٌف الفاكهة أنتاج .0

 الدجٌلً عباس ارجب. د و الجمٌلً



 
. د االوراق المتساقطة الفاكهة  .51

 فاكهة ,   الجمٌلً الرزاق عبد عالت
 وٌستوود المعتدلة المناطق

  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .52
الكتب والمراجع التً  . ج ج ج

 ٌوصى بها 
 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 

 

المراجع االلكترونٌة ,  . ح ح ح
  مواقع االنترنٌت ....
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 اهداف المقرر  .339

 
 التجارب تصمٌم كٌفٌة,  الزراعٌة التجارب تعرٌؾ الطالب بانواع

 مقارنة ٌةكٌف,  وتفسٌرها وتحلٌلها الواحد العامل ذات الزراعٌة
 العاملٌن ذات الزراعٌة التجارب تصمٌم كٌفٌة,  المعامالت متوسطات
 وكٌفٌة واالنحدار االرتباط مفهوم على التعرؾ,  وتفسٌرها وتحلٌلها
 وتفسٌرها حسابها
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   المعرفٌة االهداف . أ
 وتحلٌلها البسٌطة والعاملٌة  الزراعٌة جاربالت تصمٌم تمكٌن الطلبة من كٌفٌة 

 وتفسٌرها
 وتفسٌرها. حسابها وكٌفٌة واالنحدار االرتباط مفهوم على التعرؾ 

 التجرٌبً الخطا تقدٌر و التجارب وتحلٌل لتصمٌم االساسٌة تعرٌؾ الطالب بالقواعد 

 .التجرٌبً الخطا على السٌطرة و
 التجارب لوتحلٌ تصمٌم فً المصطلحات ومفاهٌم تعارٌؾ 

 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 المنوال(,  الوسٌط,  المتوسط) المركزٌة النزعة مقاٌٌس الطلبة على تعرٌؾ 

 االنحراؾ,  التباٌن,  المدى) واالختالؾ التشتت مقاٌٌس تمكٌن الطالب من معرفة 

 ( القٌاسً
 الثالثة مالتصمٌ أنواع وسبل العاملٌة تعرٌؾ الطالب بطرق التجارب. 
 المنشقة القطاعات تعرٌؾ الطالب بتصمٌم  
 القطاعات لتصمٌم أمثلة . الكامل العشوائً عن التصمٌم اعطاء أمثلة 

 .  تٌنً اال المربع لتصمٌم أمثلة . المعشاة الكاملة
 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  العرض استخدام اسالٌبPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر



 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 رجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة .د 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًالجزء العملً اٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة ف

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 لدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق ارسال الطلبة الى ا

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 
  



 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع

 وع .المادة الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموض
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات

 علٌها .

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن
 الطلبة من تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

  
) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة لتاهٌلٌةا د. المهارات العامة و

 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.
  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر

 معلوماته االساسٌة .
 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 لمشاكل فً العمل تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل ا

 وتطوٌر اسالٌبه.
  

 

 

 

 

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 نظري+عملً

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

421.  5 
 وتحلٌل تصمٌم

 تجارب
 باالحصات مراجعة عامة

مراجعة فً اإلحصات 
 . عامة تعارٌف

 ٌومٌة تباراتاخ اجرات
 اسئلة خالل من وشهرٌة
 المادة موضوع حول

 مدى لمعرفة  الدراسٌة
 . للموضوع استٌعابهم

422.  5  
 القواعد االساسٌة لتصمٌم

وتحلٌل التجارب و تقدٌر الخطا 
التجرٌبً و السٌطرة على 

مقاٌٌس النزعة 
المتوسط , ) المركزٌة

 ) الوسٌط , المنوال
 



 الخطا التجرٌبً

423.  5  
 فاهٌم المصطلحاتتعارٌف وم

 فً تصمٌم وتحلٌل التجارب

مقاٌٌس النزعة 
المتوسط , ) المركزٌة

 ) الوسٌط , المنوال
 

 التصمٌم العشوائً الكامل  5  .424

مقاٌٌس التشتت 
المدى , ) واالختالف

التباٌن , االنحراف 
 ) القٌاسً

 

425.  5  
اختبار  , مقارنة المتوسطات

 اقل فرق معنوي ,اختبار دنكن

ت مقاٌٌس التشت
المدى , ) واالختالف

التباٌن , االنحراف 
 ) القٌاسً

 

426.  5  
 تصمٌم القطاعات العشوائٌة

 الكاملة
 أمثلة تصمٌم العشوائً

 . الكامل
 

 الالتٌنً تصمٌم المربع  5  .427
 أمثلة تصمٌم القطاعات

 . الكاملة المعشاة
 

 امتحان الفصل االول  5  .428
 أمثلة تصمٌم المربع اال

 .  تٌنً
 

 بعاملٌن  العاملٌةالتجارب   5  .429
 التجارب العاملٌة وسبل
 . أنواع التصمٌم الثالثة

 

 بعاملٌن  التجارب العاملٌة  5  .431
 التجارب العاملٌة وسبل
 . أنواع التصمٌم الثالثة

 

431.  5  
 تصمٌم االلواح

 SPLIT PLOTالمنشقة
DESIGN 

 التجارب العاملٌة وسبل
 . أنواع التصمٌم الثالثة

 

432.  5  
 نشقةتصمٌم االلواح الم

 split split plot المنشقة
design 

 تصمٌم القطاعات
 المنشقة

 

433.  5  
 االرتباط واالنحدار الخطً

 البسٌط
 تصمٌم القطاعات

 المنشقة
 

434.  5  
 االرتباط واالنحدار الخطً

 البسٌط
 تصمٌم القطاعات

 المنشقة
 

 امتحان الفصل الثانً  5  .435
 تصمٌم القطاعات

 المنشقة
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 خاشع الزراعٌة التجارب وتحلٌل تصمٌم .1
 زمطابع هللا خلؾ العزٌز وعبد الراوي
 فب تطبٌقات,  1981, الموصل جامعة

 مدحت التجارب وتحلٌل تصمٌم
 دار , وهٌب محمد وكرٌمة الساهوكً



 1991, والنشر للطباعة الحكمة

65. Steel, R.G.D and J.H 
Torrie. 1980. Principle and 

procedure of statistics, A 
biometrical approach, 2nd 
editon, Mc Graw Hill Book 

CO.,N.Y. U.S.A 
  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .55
الكتب والمراجع التً  . خ خ خ

 ٌوصى بها 
 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 

 

المراجع االلكترونٌة , مواقع  . د د د
  االنترنٌت ....
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 التجارب تصمٌم كٌفٌة,  الزراعٌة التجارب تعرٌؾ الطالب بانواع

 ارنةمق كٌفٌة,  وتفسٌرها وتحلٌلها الواحد العامل ذات الزراعٌة
 العاملٌن ذات الزراعٌة التجارب تصمٌم كٌفٌة,  المعامالت متوسطات
 وكٌفٌة واالنحدار االرتباط مفهوم على التعرؾ,  وتفسٌرها وتحلٌلها
 وتفسٌرها حسابها
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   المعرفٌة االهداف . أ
 وتحلٌلها البسٌطة والعاملٌة  الزراعٌة التجارب تصمٌم تمكٌن الطلبة من كٌفٌة 

 وتفسٌرها
 وتفسٌرها. حسابها وكٌفٌة واالنحدار االرتباط مفهوم على التعرؾ 

 التجرٌبً الخطا تقدٌر و التجارب وتحلٌل لتصمٌم االساسٌة تعرٌؾ الطالب بالقواعد 

 .التجرٌبً الخطا على السٌطرة و
 جاربالت وتحلٌل تصمٌم فً المصطلحات ومفاهٌم تعارٌؾ 

 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 المنوال(,  الوسٌط,  المتوسط) المركزٌة النزعة مقاٌٌس الطلبة على تعرٌؾ 

 االنحراؾ,  التباٌن,  المدى) واالختالؾ التشتت مقاٌٌس تمكٌن الطالب من معرفة 

 ( القٌاسً
 الثةالث التصمٌم أنواع وسبل العاملٌة تعرٌؾ الطالب بطرق التجارب. 
 المنشقة القطاعات تعرٌؾ الطالب بتصمٌم  
 القطاعات لتصمٌم أمثلة . الكامل العشوائً عن التصمٌم اعطاء أمثلة 

 .  تٌنً اال المربع لتصمٌم أمثلة . المعشاة الكاملة
 



 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
 استخدام اسالٌب العرض Power point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
  حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة .درجات 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 العملً  اٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 ر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق ارسال الطلبة الى الدوائ

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 
  



 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع

 المادة الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات

 علٌها .

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن
 الطلبة من تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

  
) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة لٌةالتاهٌ د. المهارات العامة و

 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.
  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر

 معلوماته االساسٌة .
 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 ل فً العمل تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاك

 وتطوٌر اسالٌبه.
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 الساعات االسبوع
 نظري+عملً

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

436.  5 
 وتحلٌل تصمٌم

 تجارب
 باالحصات مراجعة عامة

مراجعة فً اإلحصات 
 . عامة تعارٌف

 ٌومٌة تاختبارا اجرات
 اسئلة خالل من وشهرٌة
 المادة موضوع حول

 مدى لمعرفة  الدراسٌة
 . للموضوع استٌعابهم

437.  5  
 القواعد االساسٌة لتصمٌم

وتحلٌل التجارب و تقدٌر الخطا 
التجرٌبً و السٌطرة على 

مقاٌٌس النزعة 
المتوسط , ) المركزٌة

 ) الوسٌط , المنوال
 



 الخطا التجرٌبً

438.  5  
 المصطلحات تعارٌف ومفاهٌم

 فً تصمٌم وتحلٌل التجارب

مقاٌٌس النزعة 
المتوسط , ) المركزٌة

 ) الوسٌط , المنوال
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مقاٌٌس التشتت 
المدى , ) واالختالف

التباٌن , االنحراف 
 ) القٌاسً

 

441.  5  
اختبار  , مقارنة المتوسطات

 اقل فرق معنوي ,اختبار دنكن

مقاٌٌس التشتت 
المدى , ) ختالفواال

التباٌن , االنحراف 
 ) القٌاسً

 

441.  5  
 تصمٌم القطاعات العشوائٌة

 الكاملة
 أمثلة تصمٌم العشوائً

 . الكامل
 

 الالتٌنً تصمٌم المربع  5  .442
 أمثلة تصمٌم القطاعات

 . الكاملة المعشاة
 

 امتحان الفصل االول  5  .443
 أمثلة تصمٌم المربع اال

 .  تٌنً
 

 بعاملٌن  لٌةالتجارب العام  5  .444
 التجارب العاملٌة وسبل
 . أنواع التصمٌم الثالثة

 

 بعاملٌن  التجارب العاملٌة  5  .445
 التجارب العاملٌة وسبل
 . أنواع التصمٌم الثالثة

 

446.  5  
 تصمٌم االلواح

 SPLIT PLOTالمنشقة
DESIGN 

 التجارب العاملٌة وسبل
 . أنواع التصمٌم الثالثة

 

447.  5  
 تصمٌم االلواح المنشقة

 split split plot المنشقة
design 

 تصمٌم القطاعات
 المنشقة

 

448.  5  
 االرتباط واالنحدار الخطً

 البسٌط
 تصمٌم القطاعات

 المنشقة
 

449.  5  
 االرتباط واالنحدار الخطً

 البسٌط
 تصمٌم القطاعات

 المنشقة
 

 امتحان الفصل الثانً  5  .451
 تصمٌم القطاعات

 المنشقة
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   المعرفٌة االهداف . أ
 وتطبٌقاتها النباتٌة النمو بمنظمات العالقة ذات تمكٌن الطلبة من معرفة المصطلحات 

  وتقسٌماتها الخضر محاصٌل تصنٌؾ على طرق التعرؾ
 وتطبٌقاتها النباتٌة النمو منظمات بٌن العالقة تعرٌؾ الطالب على 
 النباتٌة النمو لمنظمات الفسلجٌة التاثٌرات 
 الدقٌق واإلكثار النسٌجٌة الزراعة فً النمو منظمات استخدام 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 النباتٌة النمو منظمات من المختلفة التراكٌز واستخدام تحضٌر الطلبة على تعرٌؾ 

 النباتٌة النمو منظمات استخدام عن تطبٌقٌة تعرٌؾ الطالب بامثلة 
 النمو لمنظمات الفسلجٌة لتأثٌراتاعطاء الطالب امثلة عن تطبٌقات ا 

  النباتٌة
 جهاز استخدام HPLC ًالنباتٌة النمو منظمات وتحلٌل وتنقٌة استخالص ف  
 النباتٌة النمو منظمات وتطبٌقات الدقٌق واإلكثار النسٌجٌة الزراعة 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
 اسالٌب العرض  استخدامPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 سٌة .اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدرا 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول



 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 لبة فً الجزء العملً اٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الط

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 ة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌفً.ارسال الطلب 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 للموضوع . الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة ة ود. المهارات العام
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  لحل المشاكل فً العمل تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة

 وتطوٌر اسالٌبه.
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 الساعات االسبوع
 نظري+عملً

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

451.  4 
 منظمات
 النمو
 النباتٌة

المصطلحات ذات العالقة 
بمنظمات النمو النباتٌة 

 وتطبٌقاتها

حضٌر واستخدام التراكٌز ت
المختلفة من منظمات النمو 

 النباتٌة

 اختبارات اجرات
 وشهرٌة ٌومٌة
 اسئلة خالل من

 موضوع حول
  الدراسٌة المادة

 مدى لمعرفة
 استٌعابهم
 . للموضوع

452.  4  
منظمات نمو النباتٌة : 

 االوكسٌنات
امثلة تطبٌقٌة عن استخدام 
 منظمات النمو النباتٌة

 

 اتالجبرلٌن  4  .453
امثلة تطبٌقٌة عن استخدام 
 منظمات النمو النباتٌة

 

  التحوٌل ووحدات القٌاس الجبرلٌنات  4  .454

 الساٌتوكاٌنٌن  4  .455

نظام رش المجموع 
 Foliarالخضري ) 

Application 
System) 

 

 االثلٌن  4  .456
تطبٌقات حقلٌة لنظام رش 

 المجموع الخضري
 

 حامض االبسٌسٌك  4  .457
األختبارات الحٌوٌة 

 ظمات النمو النباتٌة .لمن
 

458.  4  
مركبات اخرى تعمل 
 كمنظمات نمو نباتٌة

PH  المحلول وتداخله مع
 منظمات النمو النباتٌة

 

459.  4  
أمثلة وتطبٌقات عن تحضٌر 
واستخدام التراكٌز المختلفة 
 من منظمات النمو النباتٌة

تطبٌقات عن التؤثٌرات 
الفسلجٌة لمنظمات النمو 

 النباتٌة
 

461.  4  

ات الفسلجٌة لمنظمات التاثٌر
النمو النباتٌة : التجذٌر 
,السٌادة القمٌة , السكون 

 فً البذور والبراعم

تطبٌقات عن التؤثٌرات 
الفسلجٌة لمنظمات النمو 

 النباتٌة
 

461.  4  
النمو الخضري , التزهٌر , 
 العقد ونمو وتطور الثمار

تطبٌقات عن التؤثٌرات 
الفسلجٌة لمنظمات النمو 

 النباتٌة
 

462.  4  
لنضج , الشٌخوخة , 

التساقط وظاهرة المعاومة ) 
 تبادل الحمل (

تطبٌقات عن التؤثٌرات 
الفسلجٌة لمنظمات النمو 

 النباتٌة
 

463.  4  
استخدام منظمات النمو فً 
الزراعة النسٌجٌة واإلكثار 

 الدقٌق

منظمات النمو النباتٌة 
وعالقتها بظاهرة االنتحات 

 الضوئً
 

464.  4  

نظام رش المجموع 
 foliar) الخضري

Application 
System وتداخل العوامل )

المناخٌة : الحرارة , الضوت 

فً  HPLCاستخدام جهاز 
استخالص وتنقٌة وتحلٌل 
 منظمات النمو النباتٌة

 



 , الرطوبة , اإلمطار والرٌاح

465.  4  

نظام رش المجموع 
 foliarالخضري )

Application 
System وتداخل العوامل )

الضوت  المناخٌة : الحرارة ,
 , الرطوبة , اإلمطار والرٌاح

الزراعة النسٌجٌة واإلكثار 
الدقٌق وتطبٌقات منظمات 

 النمو النباتٌة
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   المعرفٌة االهداف . أ
 وأهمٌته  تطوره_  الزٌنة علم تعرٌؾ الطالب على 
 تؤثر التً ئٌةالبٌ الزٌنة ودراسة العوامل ونباتات الزٌنة علم تعرٌؾ الطالب بتقسٌمات 

 على نباتات الزٌنة 
  تعرٌؾ الطالب بالحولٌات المزهرة واالبصال 
 المالئمة الظروؾ - أنواعها - الداخلً التنسٌق تعرٌؾ الطالب بانباتات - 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 األسماء/ ودراستها الصٌفٌة الحولٌة األزهار على التعرؾ الطلبة على تعرٌؾ 

 مٌةالعل

 الزٌنة نباتات بعض اكثار على التدرٌب . 
 العلمٌة أسماءها,  الداخلً التنسٌق نباتات من مختلفة ألنواع شاملة دراسة 

 .........  بها العناٌة,  إكثارها, 
  

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 



 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
  الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 المادة واٌجاد الحلول لها .من 
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 ت لؽرض اجراء التطبٌق الصٌفً.ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌا 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 اركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة .درجات حول مش 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .



) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 طوٌر اسالٌبه.وت
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مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

 (0) زٌنة نباتات 4  .466
 تعرٌف علم الزٌنة _ تطوره

 وأهمٌته

 التعرف على األزهار
الحولٌة الصٌفٌة 
مات ودراستها/ األس
 العلمٌة

 ٌومٌة اختبارات
 اسئلة خالل من وشهرٌة
 المادة موضوع حول

 . الدراسٌة

467.  4  
ونباتات  تقسٌمات علم الزٌنة
 الزٌنة

التدرٌب على اكثار 
  . نباتات الزٌنة بعض

468.  4  

التً  دراسة العوامل البٌئٌة
تإثر على نمو وتزهٌر نباتات 
الزٌنة مثل الضوت ودرجة 

 ...... الحرارة والرطوبة

 زراعة بذور األزهار
  الشتوٌة

469.  4  

الداخلٌة  دراسة بعض العوامل
التً تإثر على نمو وتزهٌر 
نباتات الزٌنة مثل نسبة 

النتروجٌن  الكاربون إلى
 ,الهرمونات , طور السكون

 دراسة الداودي وخدمته
وتسنٌده / تزهٌر 
 خرٌفً ـ نهار قصٌر

 

471.  4  

الداخلٌة  دراسة بعض العوامل
على نمو وتزهٌر  التً تإثر

نباتات الزٌنة مثل نسبة 
النتروجٌن  الكاربون إلى

 ,الهرمونات , طور السكون

 تقلٌم الروز الخرٌفً ـ
دراسة شاملة ألصول 

 .الروز
 

471.  4  

,  ( الروز ) الورد الشجٌري
دراسة شاملة ألنواع وأصناف 
الروز الناجحة فً العراق, 

 ....... تقلٌم الروز

-أنواع وأصناف الروز 
  ...إكثاره -تربٌته  طرق

472.  4  

,  ( الروز ) الورد الشجٌري
دراسة شاملة ألنواع وأصناف 
الروز الناجحة فً العراق, 

 ....... تقلٌم الروز

ـ التعرف علٌها  األبصال 
وزراعة بعض األبصال 

البعض  وإكثار  الشتوٌة
 األخر

 

473.  4  
 )نباتات التربٌة الخاصة

 ( الداودي والقرنفل وغٌرها
 لبعض األزهار دراسة

  . المعمرة والمحولة

474.  4  
النرجس  األبصال المزهرة مثل

, األٌرس , التٌولب والشقائق 
 دراسة شاملة ألنواع
 مختلفة من نباتات 



التنسٌق الداخلً ,  ......و الكرٌنم
أسماتها العلمٌة , 
 إكثارها , العناٌة بها

......... 

475.  4  
النرجس  األبصال المزهرة مثل

, التٌولب والشقائق , األٌرس 
 ......و الكرٌنم

 دراسة شاملة ألنواع
مختلفة من نباتات 
التنسٌق الداخلً , 
أسماتها العلمٌة , 
 إكثارها , العناٌة بها

......... 

 

476.  4  
دراسة  الحولٌات _ تقسٌمها ,

اإلزهار الحولٌة الصٌفٌة 
 والشتوٌة

الخدمة   أجرات عملٌات
من تعشٌب ,ري , 

 ...تسمٌد
 

477.  4  
دراسة  الحولٌات _ تقسٌمها ,

اإلزهار الحولٌة الصٌفٌة 
 والشتوٌة

 اكثار بعض نباتات الظل
واألزهار المعمرة 
بطرٌقة العقل الغضة 
والنصف خشبٌة 

 والترقٌد

 

478.  4  
مثل  األزهار العشبٌة المعمرة

الجٌر برا , البنفسج , 
 ......السلفٌا

التعرف على بعض 
  أزهار القطف أنواع

479.  4  
 _ كاثر .. الجنسًطرق الت

الالجنسً _ السبورات _ 
 زراعة األنسجة

التعرف على بذور 
اإلزهار الحولٌة  بعض

 والمعمرة
 

481.  4  

 - نباتات التنسٌق الداخلً
 -الظروف المالئمة  -أنواعها 

 -إكثارها  -نباتات األصص 
نجاح  العوامل التً تساعد على

 الظلٌات فً المنازل والمكاتب

التعرف على بذور 
اإلزهار الحولٌة  ضبع

 والمعمرة
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 الى وتصنٌفها إكثارها وطرق العالم فً الطبٌة النباتات اهمٌة استعراض
 دراسة أهمٌة على الطلبة تركٌز بالتفصٌل مع دراستها لنا ٌسهل مجامٌع
 والمرحلة المؤثرة المواد من النبات من لمختلفةا األجزاء محتوى

 .الطبٌة النباتات دراسة لدى التطورٌة

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

ربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من ال  



 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .381

   المعرفٌة االهداف . أ

 
 والعطرٌة الطبٌة النباتات عن تارٌخٌة نبذة تعرٌؾ الطالب على 
 والعطرٌة الطبٌة والمستلزمات الدواء تهٌئة فً الطبٌة النباتات تعرٌؾ الطالب اهمٌة  
 العامة الطبٌة والطرق النباتات وأنتاجٌة نمو فً المؤثرة تعرٌؾ الطالب بالعوامل 

    والعطرٌة الطبٌة للنباتات الفعالة المواد ألستخالص
 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 العطرٌةو الطبٌة النباتات بذور على التعرؾ تدرٌب الطلبة على 
 الحقل فً الطبٌة النباتات من نماذج زراعة  
 النباتات فً الفعالة المواد أستخالص تمكٌن الطالب من معرفة طرائق 

 والعطرٌة الطبٌة
 الطبٌة النباتات محتوى تقدٌر فً األلً التحلٌل تعرٌؾ الطالب بأستخدام 

 . الثانوٌة المركبات من
 وخزنها وتجفٌفها والعطرٌة ٌةالطب النباتات تعرٌؾ الطالب بكٌفٌة حصاد 

 . والتسوٌق األستخالص لعملٌات وأعدادها
 الطبٌة النباتات لزراعة موقع فً مٌدانٌة زٌارة 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل

 للطالب . جٌد وواضح
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول

 المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 اطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول نش

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
 على وتطبٌقات حل تمارٌنة من اجراء اكبر عدد ممكن من تمكٌن الطلب 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
 الب باجراء البحوث والتقارٌر .تكلٌؾ الط 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
  درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة. 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 وظٌف والتطوٌر الشخصً (.الت

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11
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 طرٌقة التقٌٌم



481.  5 
 الطبٌة النباتات

 والعطرٌة
مقدمة ونبذة تارٌخٌة عند 
 النباتات الطبٌة والعطرٌة .

التعرف على بذور 
النباتات الطبٌة 

 والعطرٌة

 ٌةٌوم اختبارات اجرات
 اسئلة خالل من وشهرٌة
 المادة موضوع حول

 مدى لمعرفة  الدراسٌة
 للموضوع استٌعابهم

482.  5  
اهمٌة النباتات الطبٌة فً 
تهٌئة الدوات والمستلزمات 

 الطبٌة والعطرٌة .

زراعة بذور النباتات 
الطبٌة والعطرٌة 
وأعداد الشتالت 

وتفرٌدها وأجرات بعض 
المعامالت لزٌادة أنبات 

 البذور .

 

483.  5  
اهمٌة النباتات الطبٌة فً 
تهٌئة الدوات والمستلزمات 

 الطبٌة والعطرٌة .

أعداد األرض للزراعة 
  مع شبكة الري .

484.  5  
تقسٌم وتصنٌف النباتات 

 الطبٌة والعطرٌة

زراعة نماذج من 
النباتات الطبٌة فً 

 الحقل .
 

485.  5  
تقسٌم وتصنٌف النباتات 

 الطبٌة والعطرٌة

زراعة نماذج من 
نباتات الطبٌة فً ال

 الحقل .
 

486.  5  
المركبات الثانوٌة فً 
 النباتات الطبٌة والعطرٌة

طرائق أستخالص 
المواد الفعالة فً 
النباتات الطبٌة 

 والعطرٌة

 

487.  5  
المركبات الثانوٌة فً 
 النباتات الطبٌة والعطرٌة

طرائق أستخالص 
المواد الفعالة فً 
النباتات الطبٌة 

 والعطرٌة

 

488.  5  
ت الثانوٌة فً المركبا

 النباتات الطبٌة والعطرٌة

أجرات عملٌات التكاثر 
للنباتات الطبٌة 

 والعطرٌة
 

489.  5  
الطرق العامة ألستخالص 
المواد الفعالة للنباتات 

 الطبٌة والعطرٌة

أجرات عملٌات التكاثر 
للنباتات الطبٌة 

 والعطرٌة
 

491.  5  
الطرق العامة ألستخالص 
المواد الفعالة للنباتات 

 ة والعطرٌةالطبٌ

زٌارة مٌدانٌة فً موقع 
  لزراعة النباتات الطبٌة

491.  5  
العوامل المإثرة فً نمو 
 وأنتاجٌة النباتات الطبٌة

أجرات عملٌات 
األستخالص للزٌوت 

 الطٌارة
 

492.  5  
العوامل المإثرة فً نمو 
 وأنتاجٌة النباتات الطبٌة

أجرات األستخالص 
  بالطرق الكٌمٌاوٌة

 الطبٌة زراعة النباتات  5  .493

أستخدام التحلٌل األلً 
فً تقدٌر محتوى 
النباتات الطبٌة من 
 المركبات الثانوٌة .

 

 زراعة النباتات الطبٌة  5  .494

أستخدام التحلٌل األلً 
فً تقدٌر محتوى 
النباتات الطبٌة من 
 المركبات الثانوٌة .

 

حصاد وتجفٌف وخزن   5  .495
حصاد النباتات الطبٌة 

 وتجفٌفها  والعطرٌة



وخزنها وأعدادها  النباتات الطبٌة
لعملٌات األستخالص 

 والتسوٌق .
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 البستنٌة النباتات تصٌب التً األمراض أهم توضٌح  العام الهدؾ
 (والزٌنة والخضر الفاكهة)

 التعلٌم والتعلم والتقٌٌم  مخرجات التعلم وطرائق  .391

   المعرفٌة االهداف . أ
 البستنٌة النباتات أمراض علم فً مقدمة تعرٌؾ الطالب على 

  تعرٌؾ الطالب باهم االمراض التً تصٌب العوائل النباتٌة المختلفة ودراسة طرق
 (والزٌنة والخضر الفاكهة)تشخٌصها ومعالجتها واضرارها على النباتات البستنٌة 

 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف .ب
 اهم االمراض التً تصٌب اشجار الفاكهة بمختلؾ  على التعرؾ تدرٌب الطلبة على

 انواعها وطرق تحدٌد االصابة وطرق معالحتها 
 نباتات  تصٌب التً االمراض اهم على التعرؾ على الطلبة تدرٌب

  حتهامعال وطرق االصابة تحدٌد وطرق انواعها الخضر بمختلؾ
  

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 لمادة الدراسٌة .علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من ا
 

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول



 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   القٌمٌةو الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
  بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا .وضع برامج تدرٌسٌة 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 مطرائق التقٌٌ
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 .معلوماته االساسٌة 

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 



 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 نظري+ العملً

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً (

 رٌقة التقٌٌمط

496.  4 
 أمراض
 النباتات
 البستنٌة

مقدمة فً علم أمراض النباتات 
 البستنٌة

تتضمن المراحل التارٌخٌة التً مر 
بها ,التعارٌف و المصطلحات فً 

امراض النبات ,الخسائر التً تسببها 
امراض النبات,العالقة بٌن العائل و 
المسبب,مستوٌات المعٌشة للكائنات 

المرض  الحٌة ,مراحل تطور
,استجابة العائل لالصابة ,تؤثٌر 
 المسببات المرضٌة على عوائلها .

أمراض التفاح 
والعرموط:شرح الهم 
االمراض مثل الجرب 
و اسوداد الساق و 
البٌاض الدقٌقً و 
 غٌرها و مقاومتها.

 ٌومٌة اختبارات اجرات
 خالل من وشهرٌة

 موضوع حول اسئلة
  الدراسٌة المادة
 بهماستٌعا مدى لمعرفة

 . للموضوع

497.  4  

أستجابة العائل لالصابة , تؤثٌر 
المسببات المرضٌة على عوائلها , 
مثلث المرض و الهرم , المقاومة فً 
النبات , الهندسة الوراثٌة و وقاٌة 
 النبات , انواع المسببات المرضٌة .

أمراض الفاكهة ذات 
النواة 

الحجرٌة:توضٌح 
لالمراض التً تصٌب 
 المجموعة مثل تجعد
اوراق الخوخ و 
العفن الرمادي و 

 غٌرها.

 

498.  4  
أمراض التفاح والعرموط:شرح الهم 
االمراض مثل الجرب و اسوداد 

الساق و البٌاض الدقٌقً و غٌرها و 
 مقاومتها.

أمراض الحمضٌات: 
شرح الهمٌة 

الحمضٌات و اخطر 
امراضها مثل 

التصمس و التدهور 
البطًت و االمراض 
 الفاٌروسٌة و غٌرها

 

499.  4  
أمراض الفاكهة ذات النواة 

الحجرٌة:توضٌح لالمراض التً 
تصٌب المجموعة مثل تجعد اوراق 
 الخوخ و العفن الرمادي و غٌرها.

أمراض العنب : 
امراض البٌاض 

الدقٌقً و الزغبً و 
الورقة المروحٌة و 
تعفن العناقٌد و 

 غٌرها.

 

511.  4  
أمراض الحمضٌات: شرح الهمٌة 

ها مثل الحمضٌات و اخطر امراض
التصمس و التدهور البطًت و 

 االمراض الفاٌروسٌة و

أمراض الزٌتون : 
توضٌح اهم 

االمراض مثل ذبول 
الزٌتون و بقعة عٌن 
الطائر و غٌرها و 

 المكافحة.

 

511.  4  
أمراض العنب : امراض البٌاض 

الدقٌقً و الزغبً و الورقة المروحٌة 
 و تعفن العناقٌد و غٌرها.

أمراض النخٌل : 
النخٌل و  اهمٌة

امراضه مثل خٌاس 
طلع النخٌل و مٌالن 
راس النخلة و 

المجنونة و غٌرها و 
 مكافحتها

 

512.  4  
أمراض الزٌتون : توضٌح اهم 

االمراض مثل ذبول الزٌتون و بقعة 
 عٌن الطائر و غٌرها و المكافحة.

أمراض التٌن و 
الفستق: التطرق 
المراض التٌن مثل 
الموزائٌك و العقد 

ٌرها و الجذرٌة و غ
كذلك االمراض التً 

 



 تصٌب الفستق

513.  4  
أمراض النخٌل : اهمٌة النخٌل و 
امراضه مثل خٌاس طلع النخٌل و 
مٌالن راس النخلة و المجنونة و 

 غٌرها و مكافحتها

أمراض الزٌنة : 
شرح الهم االمراض 

مثل ذبول 
الكالدٌولس و الصدأ 
و البٌاض الدقٌقً 
 للورد و غٌره

 

514.  4  

ة و التٌن و الفستق: أمراض الزٌن
شرح الهم االمراض مثل ذبول 
الكالدٌولس و الصدأ و البٌاض 
الدقٌقً للورد و التطرق المراض 
التٌن مثل الموزائٌك و العقد الجذرٌة 
و غٌرها و كذلك االمراض التً 

 تصٌب الفستق .

أمراض ما بعد 
الجنً: توضٌح الهم 
االمراض التً تحدث 
بعد الحصاد مثل 

ري و التعفن الط
العفن االخضر و 
 االزرق بالحمضٌات

 

515.  4  
أمراض ما بعد الجنً: توضٌح الهم 
االمراض التً تحدث بعد الحصاد مثل 
التعفن الطري و العفن االخضر و 

 االزرق بالحمضٌات

أمراض المشاتل: 
كٌف تحدث و ما 

اعراضها و مسبباتها 
 و الحد من انتشارها

 

516.  4  
أمراض المشاتل: كٌف تحدث و ما 
اعراضها و مسبباتها و الحد من 

 انتشارها

أمراض العائلة 
الباذنجانٌة : امراض 
الطماطة و الباذنجان 
و الفلفل و التبس 
 المكشوفة و المحمٌة

 

517.  4  
أمراض العائلة الباذنجانٌة : امراض 
الطماطة و الباذنجان و الفلفل و التبس 

 المكشوفة و المحمٌة

أمراض القرعٌات: 
توضٌح المراض 

رعٌات مثل الق
البٌاض الدقٌقً و 
الزغبً و مكافحتها 

 و الحد منها

 

518.  4  
أمراض القرعٌات: توضٌح المراض 
القرعٌات مثل البٌاض الدقٌقً و 
 الزغبً و مكافحتها و الحد منها

أمراض الصلٌبٌات: 
شرح المراض 

العائلة الصلٌبٌة مثل 
الصدأ االبٌض و 
البٌاض الزغبً و 
تعفن الزهرة و 

 غٌرها

 

519.  4  
أمراض الصلٌبٌات: شرح المراض 
العائلة الصلٌبٌة مثل الصدأ االبٌض و 
البٌاض الزغبً و تعفن الزهرة و 

 غٌرها

أمراض الخضر 
المركبة: شرح الهم 
امراض العائلة 
المركبة و طرٌقة 
الحد منها و 
 مكافحتها

 

511.  4  

أمراض الخضر المركبة و خضر 
العائلة النرجسٌة : شرح الهم 

المركبة و طرٌقة الحد  امراض العائلة
منها و المكافح و توضٌح المراض 
البصل و الثوم مثل البٌاض الزغبً و 

 الصدأ و غٌرها و مقاومتها

أمراض خضر العائلة 
النرجسٌة: توضٌح 
المراض البصل و 
الثوم مثل البٌاض 
الزغبً و الصدأ و 
 غٌرها و مقاومتها
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,  البستنٌة النباتات وتحسٌن تربٌة ألسالٌب العامة  األسس الطلبة تعلم
 وأهمٌتها الوراثٌة ,التؽاٌرات النبات وتحسٌن لتربٌة التارٌخٌة والمقدمة
 وكٌفٌة  المحاصٌل تربٌة وطرق الوراثٌة التؽاٌرات استحداث ,طرق
 راثٌةالو المعلمات تقدٌر

ٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف المقرر هذا ا

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .411

   المعرفٌة االهداف . أ
 
 البستنٌة النباتات وتحسٌن تربٌة ألسالٌب التارٌخً تعرٌؾ الطالب باالساس ,

  االقتصادٌة االهمٌة
 وطرق الوراثٌة التؽاٌرات استحداث ,طرق وأهمٌتها الوراثٌة تعرٌؾ الطالب التؽاٌرات 

 الوراثٌة المعلمات تقدٌر وكٌفٌة البستنٌة محاصٌلال تربٌة
 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 الوراثٌة بالتؽٌرات وعالقتها النبات فً التكاثر تعرٌؾ الطلبة أنظمة  
 النباتات وتحسٌن بتربٌة وعالقتها اإلزهار فً التحورات الطلبة تدرٌب 
  النبات بمربً صةالخا االدوات على تمكٌن الطلبة للتعرؾ 
 فً التهجٌن عملٌة اجراء  لبرنامج االساسٌة تعرٌؾ الطلبة بالخطوات 

 البستنٌة المحاصٌل

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
 لطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر حث ا

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 ن خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول نشاطات الطلبة م

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
 على وتطبٌقات حل تمارٌنبر عدد ممكن من تمكٌن الطلبة من اجراء اك 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
 بحوث والتقارٌر .تكلٌؾ الطالب باجراء ال 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 وث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها .مناقشة البح 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 الشخصً (. التوظٌف والتطوٌر

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.
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 طرٌقة التعلٌم
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 طرٌقة التقٌٌم



 تركٌب الزهرة نبذة تارٌخٌة عن علم التربٌة  . نباتات بستنٌة تربٌة 5  .511

اجرات اختبارات 
ٌومٌة وشهرٌة من 
خالل اسئلة حول 
موضوع المادة 
الدراسٌة  لمعرفة 
 مدى استٌعابهم
 للموضوع .

 

512.  5  
أنظمة التكاثر فً النبات وعالقتها 

 بالتغٌرات الوراثٌة .

التحورات فً اإلزهار 
وعالقتها بتربٌة 
 وتحسٌن النباتات

 

513.  5  
تورٌث الصفات الكمٌة والنوعٌة 
للمحاصٌل البستنٌة والتمٌز بٌنها  

. 

التلقٌح واإلخصاب 
  النباتات البستنٌة

514.  5  
لبستنٌة طرائق تربٌة المحاصٌل ا

)خلطٌة وذاتٌة التلقٌح والخضرٌة 
.) 

االدوات الخاصة بمربً 
  النبات

515.  5  
طرائق تربٌة المحاصٌل البستنٌة 
)خلطٌة وذاتٌة التلقٌح والخضرٌة 

.) 

الخطوات االساسٌة 
لبرنامج  اجرات عملٌة 
التهجٌن فً المحاصٌل 

 البستنٌة

 

516.  5  
طرائق تربٌة المحاصٌل البستنٌة 

التلقٌح والخضرٌة  )خلطٌة وذاتٌة
.) 

كٌفٌة احداث العقم 
  صناعٌا فً النبات

517.  5  
أنتاج الهجن وحساب قوة الهجٌن 
وتفسٌرات قوة الهجٌن وتقدٌر 
 المعلمات الوراثٌة وعدد الجٌنات.

كٌفٌة احداث العقم 
  صناعٌا فً النبات

518.  5  
أنتاج الهجن وحساب قوة الهجٌن 
وتفسٌرات قوة الهجٌن وتقدٌر 

 الوراثٌة وعدد الجٌنات.المعلمات 

طرق جمع حبوب 
  اللقاح وفحص حٌوٌتها

519.  5  
التضاعف الكروموسومً وعالقته 

 بتربٌة النبات.

التطبٌق العملً على 
كٌفٌة اجرات عملٌة 
الخصً وكٌفٌة 
األستفادة  منه فً 

 التربٌة

 

521.  5  
التربٌة لمقاومة األمراض 

والحشرات , والمقاومة للجفاف , 
حصاد المٌكانٌكً تربٌة محاصٌل ال
. 

  طرق أحداث الطفرات

521.  5  
الطفرات وتربٌتها فً الخضروات 

. 

كٌفٌة التغلب على 
حاالت عدم التوافق فً 
 المحاصٌل البستنٌة

 

522.  5  
الطفرات وتربٌتها فً الخضروات 

. 

كٌفٌة التغلب على 
حاالت عدم التوافق فً 
 المحاصٌل البستنٌة

 

  تاج البذور الهجٌنةن العقم الذكري واستعماالته .  5  .523
  نتاج البذور الهجٌنة عدم التوافق الذاتً واستعماالته .  5  .524
  نتاج البذور الهجٌنة عدم التوافق الذاتً واستعماالته .  5  .525
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قعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتو

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 اهداف المقرر  .419

 والتعرؾ تربٌتها واهمٌة النحل ةوطائف النحل بحشرة وتعرٌفهم الطلبة تدرٌس
 و الداخلٌة واالجهزة الحشرة حٌاتٌة فً واهمٌتها وملحقاته الخارجً الشكل على

 .النباتً االنتاج زٌادة فً ودورها النباتات تلقٌح فً واهمٌتها االنسجة
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 االهداف المعرفٌة   . س
 انواع, النحل لتربٌة االقتصادٌة االهمٌة, النحل لتربٌة التارٌخً الساستعرٌؾ الطالب با 

 للنحل  التقسٌمً التسلسل, النحل
 سالالت لتشخٌص المعتمدة الوراثٌة الصفات, العسل نحل تعرٌؾ الطالب بسالالت 

 .للعسل المنتجة للسالالت الجٌدة الصفات, النحل

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف . ش
 ٌفً النحل تربٌة, النحل تربٌة عن تارٌخٌة لمحة, النحل تربٌة ؾ الطلبة باهمٌةتعر 

 العراق 
 االدوات, ممٌزاتها, اقسامها, النكستروث على خلٌة للتعرؾ الطلبة تدرٌب 

 الخالٌا فحص فً المستخدمة االدوات النحل تربٌة فً المستخدمة
  الطائفة افراد   ٌنب المورفولوجٌة االختالفات على تمكٌن الطلبة للتعرؾ ,

 (بالمجهر)الشؽالة جسم فً التحورات مشاهدة, الجسم زوائد مشاهدة
 الحضنة ألمراض المرضٌة مات العال على التعرؾ تعرٌؾ الطلبة بطرق 

 الخاصة النماذج من تشخٌصها وكٌفٌة البالؽات وامراض

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 ة بالمادة .تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلق 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 موضوع المادة الدراسٌة . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



 ج. االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 وقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العملً اٌجاد الحلول للمشاكل والمع

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
  العمل .وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 معرفة مدى استٌعابهم للموضوع .الدراسٌة  ل
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 راء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل تدرٌب الطالب على اج

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات

 نظري+عملً
مخرجات 

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 اوالموضوع
 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً(

 طرٌقة التقٌٌم



 نحل تربٌة 5  .526

االساس التارٌخً لتربٌة 
النحل, االهمٌة االقتصادٌة 

تربٌة النحل, انواع النحل, ل
 التسلسل التقسٌمً للنحل

اهمٌة تربٌة النحل 
,لمحة تارٌخٌة عن 
تربٌة النحل, تربٌة 
 النحل فً العراق

 اختبارات اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 للموضوع

527.  5  

سالالت نحل العسل, 
المعتمدة الصفات الوراثٌة 

لتشخٌص سالالت النحل, 
الصفات الجٌدة للسالالت 

 المنتجة للعسل

خلٌة النكستروث, 
اقسامها, ممٌزاتها, 

االدوات المستخدمة فً 
تربٌة النحل االدوات 
المستخدمة فً فحص 

 الخالٌا

 

528.  5  

التشرٌح الخارجً لجسم 
النحل)الراس وزوائده, 
الصدر وزوائده, البطن 

 وزوائدها

االختالفات  التعرف على
المورفولوجٌة بٌن   
افراد الطائفة, مشاهدة 
زوائد الجسم, مشاهدة 
التحورات فً جسم 
 الشغالة)بالمجهر(

 

529.  5  

الجهاز الهضمً وملحقاته, 
مٌكانٌكٌة الهضم, طرٌقة 
تحوٌل الر حٌق الى عسل, 
جهاز االخراج)اقسامه, 
عمله ودوره فً التخلص 

من المواد السامة 
 لنحلوالفضالت(,غدد ا

تشرٌح شغالة نحل 
واستخراج الجهاز 

الهظمً والتعر ف على 
 اجزاته

 

531.  5  
جهاز الدوران, اقسامه, 
وظائفه, الجهاز التنفسً, 
 امتحان الشهر اال ول

تشرٌح الحشرة 
ومشاهدة الوعات 
الدموي الظهري, 
 امتحان الشهر االول

 

531.  5  
اقسامه, الثغور التنفسٌة 
 وتوزٌعها,الجهاز العصبً

ة الثغور مشاهد
التنفسٌة, مشاهدة الحبل 

 العصبً البطنً
 

532.  5  

الجهاز التناسلً اال نثوي, 
اقسامه, العوامل المإثرة 
على معدل عدد البٌض 

الذي تضعه الملكة ,الجهاز 
 التناسلً الذكري ,اقسامه

تشرٌح ملكة نحل وذكر 
نحل والتعرف على 
الجهاز التناسلً اال 

نثوي والجهاز التناسلً 
 الذكري

 

533.  5  
حٌاتٌة افراد طائفة 

النحل)الملكة, الشغالة, 
 الذكر(

التعرف ومشاهدة 
االدوار المختلفة لحٌاتٌة 
افراد الطائفة, فحص 

 الخالٌا

 

534.  5  

الظواهر المختلفة فً 
حٌاتٌة افراد 

الطائفة)التطرٌد, االمهات 
الكاذبة, السرقة(اسبابها, 
عالمات ظهورها, اسالٌب 

 السٌطرة علٌها

رق التقسٌم التقسٌم, ط
,التطرٌد, كٌفٌة مسك 

 الطرد
 

535.  5  
القواعد االساسٌة ال نشات 
المنحل, اسس تربٌة النحل, 

تربٌة الملكات, طرق 
 تربٌة الملكات,)ممارسة 



العوامل المساعدة لنجاح 
 تربٌة ملكات النحل القٌاسٌة

عملٌة لعمل الكإوس 
الشمعٌة إلكثار الملكات 

 وتربٌتها

536.  5  
لتلقٌح اهمٌة النحل فً ا

الخلطً للنباتات ,. امتحان 
 شهري

التعرف على العال مات 
المرضٌة ألمراض 
الحضنة وامراض 
البالغات وكٌفٌة 

تشخٌصها من النماذج 
 الخاصة

 

537.  5  
عدد خالٌا النحل الالزمة 
للتلقٌح فً وحدة المساحة 

 المزروعة

التعرف على اآلفات 
الحشرٌة وغٌر 

الحشرٌة التً تهاجم 
الشهر  النحل, امتحان
 الثانً

 

 امراض وافات النحل  5  .538
عالمات التسمم 

  بالمبٌدات

 امراض وافات النحل  5  .539
المبٌدات الكٌمٌاوٌة 
وتؤثٌرها على طائفة 

 النحل ,
 

541.  5  

تؤثٌر المبٌدات الكٌمٌاوٌة 
على نحل العسل, واسالٌب 
وقاٌة النحل من خطر 

 المبٌدات

اعراض التسمم 
  بالمبٌدات
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 على الهندسً للرسم Auto CAD برنامج أستخدام كٌفٌة توضٌح

 على للرسم البرنامج أستخدام على الطالب قدرة وتنمٌة.  الحاسبة
 الورق ضبطهاعلى الٌمكن جدا   دقٌقة وبأبعاد الورق من بدال   الحاسبة
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 االهداف المعرفٌة   . ص

 
 البرنامج شاشة مكونات اهم , للبرنامج تعرٌؾ الطالب بمقدمة Auto cad , شرٌط 

 الطبقات خصائص
  تعرٌؾ 

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

تفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االس  



 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب . ض
  الخط علٌها التطبٌقٌة االوامر بعض مع الرسم شرٌط من االوامر بعض شرح 

(Line ), 2 , الكارتٌزٌة -1) االحداثٌات بطرٌقة الرسم , االطوال بطرٌقة الرسم- 
 (القطبٌة

 عامة وامثلة تمارٌن 

 علٌم والتعلم طرائق الت
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

 ج. االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  
 سئلة االستنتاجٌة على الطلبة .طرح اال 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 ئر العلٌا .وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 



 طرائق التقٌٌم
  ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة  اجراء اختبارات

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 دى تمكن الطلبة من كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة م
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

د. المهارات العامة و التاهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة 
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 الب فً نقل المعلومات الى وسط العمل .تطوٌر اسلوب الط 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 اوالموضوع
 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

541.  3 
تطبٌقات فً 

 2سوب الحا
 

 مقدمة للبرنامج , اهم
مكونات شاشة 

 Auto البرنامج
cad  شرٌط ,

 خصائص الطبقات

اجرات اختبارات 
ٌومٌة وشهرٌة من 
خالل اسئلة حول 
موضوع المادة 
الدراسٌة  لمعرفة 
مدى استٌعابهم 

 للموضوع

542.  3   

شرح بعض االوامر 
الرسم مع  من شرٌط

بعض االوامر 
 التطبٌقٌة علٌها الخط

(Line)  الرسم ,
 بطرٌقة االطوال ,
الرسم بطرٌقة 
 -1االحداثٌات )
 -2الكارتٌزٌة , 
 (القطبٌة

 

543.  3   
 متعدد الخطوط
(Multiline)  

544.  3   
 المستطٌل

(Rectangle)  

545.  3   
 خط طول ما ال نهاٌة

(Ray  



,Construction) 

546.  3   
رسم خطوط متصلة 

 Poly) فً مستوي
Line) 

 

547.  3   
تحوٌل الخطوط غٌر 

  الى متصلة لةالمتص

  (Arc) القوس   3  .548
  Circle الدائرة   3  .549
  Polygon المضلع   3  .551
  Point النقطة   3  .551
  Spline المنحنً   3  .552
  Donut الكعكعة   3  .553

554.  3   
 شرٌط التعدٌل

Modify bar  

  تمارٌن وامثلة عامة   3  .555
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 طرق على والتدرٌب المختلفة الزٌنة نباتات ومجامٌع انواع الى التعرؾ
 ومكافحة وتسمٌد وتقلٌم تربٌة فً الزراعٌة العملٌات وكافة اكثارها
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 اكثارها طرق على والتدرٌب المختلفة الزٌنة نباتات ومجامٌع تعرٌؾ الطالب بانواع 

 ومكافحة  وتسمٌد وتقلٌم تربٌة فً الزراعٌة العملٌات وكافة
 البٌئة تلوث من الحد كٌفٌة التشجٌر, فً أهمٌتها , الزٌنة أشجار دراسة 
 اإلزهار خزن , األزهار حفظ محالٌل التجارٌة, األهمٌة , القطؾ التعرٌؾ بأزهار 

 وتسوٌقها
  التعرٌؾ بالنباتات العشبٌة المزهرة الحولٌة والمحولة والمعمرة والنباتات المائٌة ونصؾ

 المائٌة والمسطحات الخضراء والنباتات المتسلقة 
  

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط   



 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف  . ظ
  األسماء/  المورفولوجٌة صفاتها ودراسة الشتوٌة الحولٌة اإلزهار على التعرؾ 

 .العلمٌة
 الخشبٌة ونصؾ الخشبٌة بالعقل الزٌنة شجٌرات بعض إكثار على التدرٌب 

. 
 مواصفاتها العلمٌةـ أسمائها ـ الزٌنة وشجٌرات أشجار على التعرؾ 
 مواصفاتها العلمٌةـ أسمائها ـ الزٌنة واسٌجة متسلقات على التعرؾ 
 المروج خدمة - تسمٌده - الثٌل قص - راءالخض المسطحات . 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 ة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .علمٌ
 

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 لدراسٌة .ماٌخص المادة ا

 ج. االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع



 تعلٌم والتعلم طرائق ال
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 مصادر حول الموضوع .تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع ال 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 ابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كت
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

 الدامة وتطوٌر  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 النظري+العملً

مخرجات 
التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 الموضوعاو

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

556.  4 
 زٌنة نباتات

(1) 

دراسة أشجار الزٌنة , أهمٌتها فً 
التشجٌر, كٌفٌة الحد من تلوث 

 البٌئة .....

التعرررف علررى اإلزهررار 
الحولٌررررررررة الشررررررررتوٌة 
ودراسررررررررة صررررررررفاتها 
المورفولوجٌررررررررررررررررة / 

 األسمات العلمٌة.

 ٌومٌرة اختبارات اجرات
 خرررررالل مرررررن وشرررررهرٌة

 موضررروع حرررول سرررئلةا
  الدراسررررررررررٌة المررررررررررادة
 استٌعابهم مدى لمعرفة

 للموضوع

دراسة شجٌرات الزٌنة , فوائدها,   4  .557
 أهمٌتها وطرق تقلٌمها.....

التررردرٌب علرررى إكثرررار 
بعض شجٌرات الزٌنرة 
بالعقرررررررررل الخشررررررررربٌة 

 



 ونصف الخشبٌة .

دراسة متسلقات الزٌنة, أنواعها   4  .558
, الشائعة فً العراق , العناٌة بها

 طرق التسلق ...

زراعررة بررذور اإلزهررار 
 الصٌفٌة .

 

دراسة نباتات االسٌجة , أنواعها ,   4  .559
التقلٌم والتربٌة, اسٌجة الزٌنة 

 االسٌجة المانعة...

التسرررررررمٌد باألسرررررررمدة 
الكٌماوٌرررة للشرررجٌرات 

 ونباتات األصص .

 

الصبارٌات والعصارٌات , تكٌفاتها   4  .561
 , كٌفٌة أنشات الحدائق الصخرٌة

لمسررطحات الخضرررات ا
تسمٌده  -قص الثٌل  -
 خدمة المروج . -

 

النباتات المائٌة والنصف مائٌة ,   4  .561
أهمٌتها فً األحواض أو الحدائق 

 المائٌة , أمثلة متنوعة

المسررطحات الخضرررات 
تسمٌده  -قص الثٌل  -
 خدمة المروج . -

 

562.  4 
أزهار القطف , األهمٌة التجارٌة,  

زن محالٌل حفظ األزهار , خ
 اإلزهار وتسوٌقها

التعررررف علرررى أشرررجار 
وشرررجٌرات الزٌنرررة ـ 
أسررررررررمائها العلمٌةررررررررـ 

 مواصفاتها

 

563.  4 
تنسٌق اإلزهار , طرز التنسٌق  

الٌابانً واألوربً الغربً والحر, 
 اآلنٌة المستخدمة 

التعرف على متسلقات 
واسررررٌجة الزٌنررررة ـ 
أسررررررررمائها العلمٌةررررررررـ 

 مواصفاتها

 

564.  4 

 
ساي, الحدائق المصغرة , البون

الزراعة باألحواض الزجاجٌة 
 والقنانً , حدائق اآلنٌة....

الزراعررررة فررررً سررررالل 
التعلٌررررق ـ القنررررانً 

إزهرررررررار  -الزجاجٌرررررررة
محالٌررررررررل  -القطررررررررف 

 الحفظ.

 

إعشاب الزٌنة , نباتات التحدٌد ,   4  .565
 نباتات النقوش والزخارف

طرز  -تنسٌق األزهار 
 التنسٌق .

 

566.  4 

 
 تسمٌد نباتات الزٌنة, األسمدة

الكٌماوٌة _ األسمدة العضوٌة, 
 الرش بالمحالٌل

التعرررف علررى أجنرراس 
وأنرررواع مختلفرررة مرررن 
العصررررررررررررررررررررررررررررارٌات 
والصرربٌرات والنباتررات 
المائٌة ونصف المائٌة 

. 

 

منشات التكاثر مشاتل الزٌنة  _   4  .567
الظلل الخشبٌة_ البٌوت الزجاجٌة_ 

 البٌوت البالستٌكٌة

اكثرررار بعرررض النباترررات 
بطرٌقررررررة التفصررررررٌص 

 خلفات والتطعٌموال

 

568.  4 
المسطحات الخضرات ) المروج ( ,  

إدامة الثٌل , عملٌات الخدمة مثل 
القص , التسمٌد , الري , 

 الحدل....

التعررررف علرررى نباترررات 
النقرررررروش كرررررراالنتران 
والشرررٌح ودم العاشرررق 

 وغٌرها .........

 

569.  4 
المسطحات الخضرات ) المروج ( ,  

إدامة الثٌل , عملٌات الخدمة مثل 
لقص , التسمٌد , الري , ا

 الحدل....

أجرررات عملٌررة الترردوٌر 
Repotting  لرربعض
 نباتات الزٌنة

 

571.  4 
المسطحات الخضرات ) المروج ( ,  

إدامة الثٌل , عملٌات الخدمة مثل 
القص , التسمٌد , الري , 

 الحدل....

أجرررات عملٌررة الترردوٌر 
Repotting  لرربعض
 نباتات الزٌنة

 



 

 

 . البنٌة التحتٌة 01

 الكتب المقررة المطلوبة  .73

  نباتات الزٌنة فً العراق أ.د.سامً كرٌم  و م.م.نسرٌن

الدار الجامعٌة للطباعة والنشر والترجمة  2113خلٌل 

 جامعة بؽداد )كتاب منهجً(

   .الجلبً طالل.د , السلطان سالم للدكتور  1992/  الزٌنة 

 – والنشر للطباعة الكتب دار – الصواؾ محمد. د ,
 ) كتاب مساعد(. صلالمو

  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .74
الكتب والمراجع التً  . ن ن ن

 ٌوصى بها 
 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 

 

المراجع االلكترونٌة , مواقع  . ه ه ه
  االنترنٌت ....

 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  02

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 كلٌة الزراعة  –اد جامعة بؽد المإسسة التعلٌمٌة  .431

 قسم البستنة وهندسة الحدائق القسم الجامعً / المركز  .432

 H DF 339نفظٌة   /  فاكهة أنتاج اسم / رمز المقرر  .433

  البرامج التً ٌدخل فٌها  .434

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 الزامً  اشكال الحضور المتاحة  .435

 المرحلة الثالثة / الكورس الربٌعً  الفصل/ السنة  .436

 75 ً (عدد الساعات الدراسٌة ) الكل  .437

 15/6/2116 تارٌخ اعداد هذا الوصف  .438

 اهداف المقرر  .439

 وانتاجها زراعتها ومتطلبات النفضٌة الفاكهة بانواع الطلبة تعرٌؾ

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .441

 االهداف المعرفٌة   . ع

 
 التطور وانتاجها وسبل  زراعتها ومتطلبات النفضٌة الفاكهة تعرٌؾ الطالب بانواع

 بواقعها .

  تعرٌؾ الطالب بانواع الفاكهة النفضٌة ومواطنها وطرق تربٌتها وزراعتها واالفات
 واحتٌاجاتها البٌئٌة واسمائها العلمٌة 

 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف .  
 الفاكهة  ألشجار النباتً الوصؾ التعرؾ على تدرٌب الطلبة على 
 الفاكهة  وأنواع أشجار فً الحمل ائععلى طب التعرؾ على الطلبة تدرٌب 

 وأهدافه المتبعة  التقلٌم
 الفاكهة أشجار تربٌة تعرٌؾ الطلبة بطرق 
  عمل زٌارة مٌدانٌة الحد بساتٌن الفاكهة النفضٌة 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 



 البة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الط 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 ادة واٌجاد الحلول لها .من الم
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 ؽرض اجراء التطبٌق الصٌفً.ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات ل 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 ة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة .درجات حول مشارك 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

لمهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة د. المهارات العامة و التاهٌلٌة المنقولة ) ا
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 ر اسالٌبه.وتطوٌ

 



 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات

 النظري+العملً
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 اوالموضوع
 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

571.  5 
 فاكهة أنتاج

 نفظٌة

ٌدرس التفاح من الموطن و االنتشار 
, القٌمة الغذائٌة )األقتصادٌة ( 

التسمٌد والري , ,األكثار ,التقلٌم ,
األزهار والعقد , نمو الثمار ,  
النضج و الجنً مع دراسة أهم 

 اآلفات

الوصف النباتً 
 ألشجار الفاكهة

 اختبارات اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 . للموضوع

572.  5  

ٌدرس التفاح من الموطن و االنتشار 
الغذائٌة )األقتصادٌة (  , القٌمة

,األكثار ,التقلٌم ,التسمٌد والري , 
األزهار والعقد , نمو الثمار ,  
النضج و الجنً مع دراسة أهم 

 اآلفات

طبائع الحمل فً 
  أشجار الفاكهة

573.  5  

ٌدرس كل من الكمثرى والسفرجل 
والزعرور الموطن و االنتشار , 

القٌمة الغذائٌة )األقتصادٌة ( ,األكثار 
التقلٌم ,التسمٌد والري , األزهار ,

والعقد , نمو الثمار ,  النضج و 
الجنً مع دراسة أهم اآلفات لكل 

 األنواع

أنواع التقلٌم 
  وأهدافه

574.  5  

ٌدرس كل من الكمثرى والسفرجل 
والزعرور الموطن و االنتشار , 

القٌمة الغذائٌة )األقتصادٌة ( ,األكثار 
هار ,التقلٌم ,التسمٌد والري , األز

والعقد , نمو الثمار ,  النضج و 
الجنً مع دراسة أهم اآلفات لكل 

 األنواع

طرق تربٌة أشجار 
  الفاكهة

575.  5  

الخوخ ٌتطرق إلى دراسة االسم 
العلمً , العائلة ,الموطن و االنتشار 
, القٌمة الغذائٌة )األقتصادٌة ( 
,األكثار ,التقلٌم ,التسمٌد والري , 

لثمار ,  األزهار والعقد , نمو ا
النضج و الجنً مع دراسة أهم 

 اآلفات

طرق تربٌة أشجار 
  الفاكهة

576.  5  

ٌتم التعرف على األجاص من حٌث 
الموطن و االنتشار , القٌمة الغذائٌة 
)األقتصادٌة ( ,األكثار ,التقلٌم 

,التسمٌد والري , األزهار والعقد , 
نمو الثمار ,  النضج و الجنً مع 

 األنواعدراسة أهم اآلفات لكل 

نظم ري بساتٌن 
  الفاكهة

577.  5  

ٌدرس المشمش من حٌث الموطن و 
االنتشار , القٌمة الغذائٌة 

)األقتصادٌة ( ,األكثار ,التقلٌم 
,التسمٌد والري , األزهار والعقد , 
نمو الثمار ,  النضج و الجنً مع 

 دراسة أهم اآلفات

العوامل المحددة 
ألنظمة وكمٌة مٌاه 

 الري
 



578.  5  

لمشمش من حٌث الموطن و ٌدرس ا
االنتشار , القٌمة الغذائٌة 

)األقتصادٌة ( ,األكثار ,التقلٌم 
,التسمٌد والري , األزهار والعقد , 
نمو الثمار ,  النضج و الجنً مع 

 دراسة أهم اآلفات

أنواع وكمٌات 
األسمدة الكٌماوٌة 

والعضوٌة 
المضافة والعوامل 
 المإثرة فٌها .

 

579.  5  

ز واللوز من حٌث ٌدرس كل من الكر
الموطن و االنتشار , القٌمة الغذائٌة 
)األقتصادٌة ( ,األكثار ,التقلٌم 

,التسمٌد والري , األزهار والعقد , 
نمو الثمار ,  النضج و الجنً مع 
 دراسة أهم اآلفات لكل األنواع

أنواع وكمٌات 
األسمدة الكٌماوٌة 

والعضوٌة 
المضافة والعوامل 
 المإثرة فٌها .

 

581.  5  

الرمان ٌتطرق إلى دراسة االسم 
العلمً , العائلة ,الموطن و االنتشار 
, القٌمة الغذائٌة )األقتصادٌة ( 
,األكثار ,التقلٌم ,التسمٌد والري , 
األزهار والعقد , نمو الثمار ,  
النضج و الجنً مع دراسة أهم 

 اآلفات

أنواع وكمٌات 
األسمدة الكٌماوٌة 

والعضوٌة 
المضافة والعوامل 

 مإثرة فٌها .ال

 

581.  5  

ٌتم التعرف على التٌن والتوت 
الموطن و االنتشار , القٌمة الغذائٌة 
)األقتصادٌة ( ,األكثار ,التقلٌم 

,التسمٌد والري , األزهار والعقد , 
نمو الثمار ,  النضج و الجنً مع 
 دراسة أهم اآلفات لكل األنواع

تخطٌط وإنشات 
  البساتٌن

582.  5  

سة االسم لكاكً ٌتطرق إلى درا
العلمً , العائلة ,الموطن و االنتشار 
, القٌمة الغذائٌة )األقتصادٌة ( 
,األكثار ,التقلٌم ,التسمٌد والري , 
األزهار والعقد , نمو الثمار ,  
النضج و الجنً مع دراسة أهم 

 اآلفات

  نظم الغرس

583.  5  

دراسة كامله لكل من الجوز والبٌكان 
قٌمة من حٌث الموطن و االنتشار , ال

الغذائٌة )األقتصادٌة ( ,األكثار 
,التقلٌم ,التسمٌد والري , األزهار 
والعقد , نمو الثمار ,  النضج و 
الجنً مع دراسة أهم اآلفات لكل 

 األنواع

كٌفٌة حساب عدد 
األشجار فً 
 البستان

 

584.  5  

ٌدرس كل من الفستق والبندق 
والكستنات الموطن و االنتشار , 

قتصادٌة ( ,األكثار القٌمة الغذائٌة )األ
,التقلٌم ,التسمٌد والري , األزهار 
والعقد , نمو الثمار ,  النضج و 
الجنً مع دراسة أهم اآلفات لكل 

 األنواع

  طرائق جنً الثمار

585.  5  

ٌدرس كل من الفستق والبندق 
والكستنات الموطن و االنتشار , 

القٌمة الغذائٌة )األقتصادٌة ( ,األكثار 
د والري , األزهار ,التقلٌم ,التسمٌ

  طرائق جنً الثمار



والعقد , نمو الثمار ,  النضج و 
الجنً مع دراسة أهم اآلفات لكل 

 األنواع
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 75 عدد الساعات الدراسٌة ) الكلً (  .447

 15/6/2116 تارٌخ اعداد هذا الوصف  .448

 قرراهداف الم  .449

 والعملً النظري الجانب فً البكلورٌوس لطلبة المعرفً الجانب لزٌادة
 لخدمة العمل ساحة الى وزجه مرموق مستوى ذو خرٌج اعداد ٌخدم بما

 والوطن المجتمع

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .451

 االهداف المعرفٌة   . ف
 لصٌفٌة واهمٌتها نباتات الخضر ا ومجامٌع تعرٌؾ الطالب بانواع

والتقانات الحدٌثة المعتمدة فً انتاجها وسبل التطور فٌها والمشاكل 
 التً ٌواجهها  

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 البطاطا , الطماطة , الفلفل ) الباذنجانٌة العائلة لنباتات مورفولوجٌة دراسة

الرقً , البطٌخ, القثاء( والعائلة القرعٌة ) الخٌار , الشجر , ( ,الباذنجان
 والبامٌا والبطاطا الحلوة والفطر  

 الصٌفٌة للخضر الشتل وعملٌة الخضروات بعض داٌة أنتاج على التدرٌب 
 ( باذنجان , فلفل , طماطة) 

 رقً , بطٌخ , خٌار)  القرعٌة للعائلة الصٌفٌة الخضر بذور زراعة , 
)  البقولٌة العائلة وبذور( البامٌة)  الخبازٌة العائلة وبذور(  قثاء خٌار

 ( لوبٌا , فاصولٌا

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
  التعرؾ على النباتات وبذورها وزراعتها وتطورها ونموها لؽاٌة

 االنتاج.



 

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 اطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول نش

 ماٌخص المادة الدراسٌة .
 نشاط الطالب الحقلً والمهاري 

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 جاد الحلول لها .من المادة واٌ
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
 اء التطبٌق الصٌفً.ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجر 
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 
  القٌام بالسفرات العلمٌة للمزرارع والمنشأت المتخصصة ورفع تقارٌر عن

 الموضوع موثق بالصور 
 طرائق التقٌٌم

  اسئلة حول موضوع المادة  اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل
 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .

 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام االساتذة والطلبة واعطاء درجات

 علٌها .

 لبة من كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الط
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .



د. المهارات العامة و التاهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة 
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

  المعلومات الى وسط العمل .تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 النظري+العملً 

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً (

 طرٌقة التقٌٌم

586.  5 
 رخض محاصٌل

 صٌفٌة

دراسة محاصٌل العائلة 
الباذنجانٌة وتشمل البطاطا  

تدرس من حٌث الموطن األصلً 
واألحتٌاجات البٌئٌة حسب 

مراحل النمو والتسمٌد والجنً 
 واألصناف

تحضٌر األرض 
لزراعة الخضروات 

 الصٌفٌة

 اختبارات اجرات
 وشهرٌة ٌومٌة
 اسئلة خالل من

 موضوع حول
  الدراسٌة المادة

 دىم لمعرفة
 استٌعابهم
 . للموضوع

587.  5  

دراسة العوامل الفسٌولوجٌة 
التً تإثر على طور السكون 
واألنبات وعالمات النضج 

 والحصاد وأهم األصناف واألفات

زٌارة الى حقول 
البطاطا للتعرف على 
 محصول البطاطا

 

588.  5  

الطماطة وتشمل دراسة الموطن 
واألهمٌة وطرق الزراعة والنمو 

ة على التزهٌر والعوامل المإثر
والعقد ومراحل نضج الثمار 
 وطرق الحصاد وأهم األفات

أنتاج داٌة بعض 
الخضروات وعملٌة 
الشتل للخضر 

الصٌفٌة ) طماطة , 
 فلفل , باذنجان (

 

589.  5  

الطماطة وتشمل دراسة الموطن 
واألهمٌة وطرق الزراعة والنمو 
والعوامل المإثرة على التزهٌر 
 والعقد ومراحل نضج الثمار
 وطرق الحصاد وأهم األفات

زراعة بذور الخضر 
الصٌفٌة للعائلة 
القرعٌة ) خٌار , 
بطٌخ , رقً , خٌار 
قثات ( وبذور العائلة 
الخبازٌة ) البامٌة 
(وبذور العائلة 

البقولٌة ) فاصولٌا , 
 لوبٌا (

 

591.  5  

الفلفل وتشمل دراسة أهمٌة 
المحصول والعوامل البٌئٌة 

ونضج والنمو والتزهٌر والعقد 
 الثمار وأهم األفات

زراعة بذور الخضر 
الصٌفٌة للعائلة 
القرعٌة ) خٌار , 
بطٌخ , رقً , خٌار 
قثات ( وبذور العائلة 
الخبازٌة ) البامٌة 
(وبذور العائلة 

البقولٌة ) فاصولٌا , 
 لوبٌا (

 



591.  5  

الباذنجان تشمل دراسة أهمٌة 
المحصول والعوامل البٌئٌة 

ونضج  والنمو والتزهٌر والعقد
 الثمار وأهم األفات

دراسة مورفولوجٌة 
لنباتات العائلة 

 الباذنجانٌة )البطاطا(
 

592.  5  

الخٌار  تشمل دراسة أهمٌة 
المحصول والعوامل البٌئٌة 

والنمو والتزهٌر والعقد ونضج 
 الثمار وأهم األفات

دراسة مورفولوجٌة 
لنباتات العائلة 

 الباذنجانٌة )الطماطة(
 

593.  5  
الرقً عدٌم البذور  الرقً وأنتاج

والتغٌرات التً تحصل عند 
 النضج وعالمات النضج

دراسة مورفولوجٌة 
لنباتات العائلة 

الباذنجانٌة )الباذنجان 
 و الفلفل(

 

594.  5  

البطٌخ وتشمل دراسة األزهار 
وعقد الثمار والتغٌرات التً 

تحدث عند النضج وطرق زراعة 
 المحصول

دراسة مورفولوجٌة 
لنباتات العائلة 
القرعٌة )الخٌار 
 ,الرقً والبطٌخ(

 

595.  5  

قرع الكوسة والعناكً واألسكلة  
وخٌار قثات  وتشمل دراسة 

العوامل البٌئٌة والتزهٌر والعقد 
 وأهم األصناف واألفات

دراسة مورفولوجٌة 
لنباتات العائلة 
القرعٌة )قرع 
الكوسة والعناكً 
والعسلً وخٌار 

 القثات(

 

596.  5  
ة وتشمل )  دراسة العائلة البقولٌ

فاصولٌا ولوبٌا ( من حٌث 
 دراسة العوامل البٌئٌة

دراسة مورفولوجٌة 
لنباتات العائلة 

البقولٌة )الفاصولٌا و 
 اللوبٌا(

 

597.  5  

دراسة العائلة الخبازٌة وتشمل 
)البامٌا ( من حٌث دراسة 
العوامل البٌئٌة وكذلك الذرة 

 الحلوة

دراسة مورفولوجٌة 
لنباتات العائلة 

)البامٌا (  الخبازٌة
 والذرة الحلوة

 

598.  5  
دراسة طرق أنتاج محصول 

 العرهون ) الفطر (

دراسة مورفولوجٌة 
للعرهون )الفطر( و 
محاصٌل الخضر 
 المإمل أنتشارها

 

599.  5  

دراسة محاصٌل الخضر المإمل 
أنتشارها فً العراق وتشمل 
)البطاطا الحلوة , الداشٌن , 
 فاصولٌا لٌما , الجنجر (

اد عملٌات الحص
والجنً للمحاصٌل 

 الصٌفٌة
 

 الدورة الزراعٌة  5  .611

زٌارة الى حقول 
الخضروات للتعرف 
على أهم األفات التً 
 تصٌب الخضروات
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 . رعٌة المز لإلدارة األساسٌة بالمبادئ الطالب تعرٌؾ .1

 . المزرعٌة اإلدارة فً  المستخدمة االقتصادٌة بالمبادئ الطالب ؾتعرٌ -2
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 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .461

 االهداف المعرفٌة   . ق

 
 وتحقٌق عٌةر المز تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والعلم فً مجال اإلدارة 

 للمزرعة. األمثل الوضع

 المزرعٌة واإلدارة اإلدارة فً العامة تعرٌؾ الطالب باألسس  
 المزرعة فً االقتصادٌة الكفاءة تعرٌؾ الطالب مقاٌٌس 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف . ك
 

 الزراعً اإلنتاج عناصر تدرٌب الطلبة على أدارة 

 الضرورٌة الخرائط المزرعة الطالب بخطوات وكٌفٌة تأسٌس تعرٌؾ 
 رعً المز العمل و توصٌؾ عامة ومفاهٌم العمل عنصر تدرٌب الطالب على كٌفٌة أدارة 

   رعً المز العمل أنواع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 شكل جٌد وواضح للطالب .المعلومة ب
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 ٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقار 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج

 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 ا .من المادة واٌجاد الحلول له
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 صٌفً.ال
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 تقارٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث وال 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

لقة بقابلٌة ) المهارات االخرى المتع المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 ة المقرر. بن11ٌ

 االسبوع
 الساعات

 نظري+عملً 
مخرجات 
التعلم 

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً (

 طرٌقة التقٌٌم



 المطلوبة

611.  5 
ادارة 
 مزارع

األسس العامة فً اإلدارة 
 واإلدارة المزرعٌة

أدارة عناصر اإلنتاج 
 الزراعً

اجراء اختبارات 
ٌومٌة وشهرٌة من 

حول خالل اسئلة 
موضوع المادة 
الدراسٌة  لمعرفة 
مدى استٌعابهم 

 للموضوع

612.  5  
القرار ,اتخاذ القرار ,انواع 

المقرارات المز رعٌة ومراحل 
 تحقٌق األهداؾ

أدارة عنصر األرض 
  مفاهٌم اقتصادٌة عامة

613.  5  
العوامل المؤثرة فً اختٌار 

مشروع عمل زراعً مؤهالت 
 اإلدارة الناجحة

تأسٌس المزرعة 
  رائط الضرورٌةالخ

614.  5  
وظائؾ علم اإلدارة المزرعٌة 
 تطور العمل اإلنتاجً الزراعً

إحصاءات األراضً 
  الزراعٌة

615.  5  
المزرعة كوحدة اقتصادٌة  

تكالٌؾ وإٌرادات عملٌة اإلنتاج 
 الزراعً

طرق تقدٌر قٌمة 
  المزرعة

616.  5  
أنواع اإلرباح أنواع الخسائر 

 وسلوك المنتج
حساب االندثار 

  جودات الثابتةللمو

617.  5  
االقتصادٌة المستخدمة  ئالمباد

فً اإلدارة المز رعٌة مبدأ 
 تحدٌد أحسن مستوى اإلنتاج

المفاضلة بٌن تملك 
واستجار األراضً 

 الزراعٌة
 

 مبدأ اإلحالل واالستبدال  5  .618
أدارة عنصر راس 

المال مفاهٌم 
 اقتصادٌة عامة

 

 مبدأ العوائد الحدٌة المتساوٌة  5  .619

لمال رأس ا
والموجودات المز 
رعٌة والعالقة بٌن 
 رأس المال والعمل

 

611.  5  
مبدأ تكالٌؾ الفرص البدٌلة   

 مبدأ المٌزة النسبٌة

أدارة المكائن 
الزراعٌة كنموذج 
 إلدارة رأس المال

 

611.  5  
التخطٌط المز رعً واستخدام 
 المٌزانٌة المز رعٌة الجزئٌة

المفاضلة بٌن تملك 
واستجار المكأئن 

 عٌةالزرا
 

 طرق اإلدارة المز رعٌة  5  .612
أدارة عنصر العمل 

  ومفاهٌم عامة

613.  5  
أدارة المزرعة فً ظروؾ 

 المخاطرة وعدم الٌقٌن

توصٌؾ العمل المز 
رعً أنواع العمل 

 المز رعً
 

614.  5  
مقاٌٌس الكفاءة االقتصادٌة فً 

 المزرعة

توقٌت العمل المز 
 رعً

نظام العمل المز 
 



 رعً
إنتاجٌة العمل المز 

 رعً

 السجالت المز رعٌة  5  .615
محددات العمل المز 

  رعً

 

 

 . البنٌة التحتٌة 01

 الكتب المقررة المطلوبة  .81

 هاشم. د.أ    المزرعٌة األعمال إدارة 
  السامرائً علوان

 د.أ    والتطبٌق النظرٌة بٌن مزارع إدارة .

 العزي محمد جاسم
 Farm Management 
 Ranald . Kay and Ccuhusi   
 مترجم/  الحقلٌة المحاصٌل ةأدار 

 
  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .80
الكتب والمراجع التً  . ت ت ت ت

 ٌوصى بها 
 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 

 

المراجع االلكترونٌة ,  . ث ث ث ث
  مواقع االنترنٌت ....

 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  02

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 
ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

ة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفاد  



 

 كلٌة الزراعة  –جامعة بؽداد  المإسسة التعلٌمٌة  .461

 قسم البستنة وهندسة الحدائق القسم الجامعً / المركز  .462

 H LG 449حدائق /  هندسة أساسٌات اسم / رمز المقرر  .463

  البرامج التً ٌدخل فٌها  .464

 الزامً  اشكال الحضور المتاحة  .465

 المرحلة الرابعة / الكورس الخرٌفً  الفصل/ السنة  .466

 61 سٌة ) الكلً (عدد الساعات الدرا  .467

 15/6/2116 تارٌخ اعداد هذا الوصف  .468

 اهداف المقرر  .469

 واألحزمة المدن خارج للحدائق وصوال   الخاصة األنواع من الحدائق تنسٌق نظم

-3    للمعاٌٌر وفقا   تصمٌمها ومستوٌات الحدائق تصمٌم مفاهٌم معرفة -2.  الخضراء -1
 المحلً المدٌنة وعمران تخطٌط فً ٌرالتؽ ٌقتضٌه بما تصمٌمٌة بمؤشرات الخروج

 .   والمحلٌة العالمٌة التخطٌطٌة

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .471

   المعرفٌة االهداف . أ
 المتداولة المصطلحات و للمفاهٌم توضٌح مع الحدائق تصمٌم حول تعرٌؾ الطالب مقدمة 

  االختصاص ضمن
 المفتوح الفضاء تصمٌم فً المتبعة سسواأل تعرٌؾ الطالب بالقواعد 
 المفتوحة للفضاءات المادٌة و الطبٌعٌة المكونات . 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 لوحة فضاء تأطٌر الطالب على تعرٌؾ A3 المصطلحات و الرموز قائمة مع 

  بالحدٌقة الخاصة
 ألرضا على الهندسٌة األشكال رسم تطبٌق تعرٌؾ الطالب بكٌفٌة  (

 ( .   المستقٌمة الخطوط , الزواٌا تنصٌؾ , الزواٌا
 مقٌاس استخدام تعلم) نموذجٌة منزلٌة لحدٌقة على مخطط الطلبة تدرٌب 

 الخرائط تكبٌر و الرموز , وكٌفٌة تصؽٌر و االتجاهات و الرسم
 خالل من(  المنفذة,  المصممة)  المتنزهات و الحدائق لبعض عرض 

 بالحدائق الخاصة لمعارضا و الصور و األفالم



 بتخطٌطها القٌام و(  الكلٌة فً حدٌقة)  نموذج توجٌه الطلبة على اختٌار 

 2D بعدٌن ذو مخطط)  Plan شكل على لها التصامٌم وضع و رسمها مع
. ) 

 بالحاسوب التصمٌم برنامج دراسة Broad Band V. 2003 
 العامة والحدائق المنتزهات أحد الى زٌارة. 
 الحدائق( تنسٌق و تصمٌم معرض)  الطلبة تصامٌم و نشاطات عرض 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
 ٌر حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقار

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 لمادة الدراسٌة .ماٌخص ا

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع



 رائق التعلٌم والتعلم ط
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

  وجمع المصادر حول الموضوع .تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 ٌها .مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات عل 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

 معلومات الدامة وتطوٌر تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر ال
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات

 نظري+عملً
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق

 اوالموضوع
 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً (

 طرٌقة التقٌٌم

616.  4 
 أساسٌات

 حدائق هندسة

 مقدمة حول تصمٌم الحدائق
مع توضٌح للمفاهٌم و 

المصطلحات المتداولة ضمن 
 . االختصاص

 A3 تؤطٌر فضات لوحة
قائمة الرموز و  مع

المصطلحات الخاصة 
 بالحدٌقة

 اختبارات اجراء
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول ةاسئل خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 للموضوع

617.  4  
 مستوٌات تصمٌم الفضات

 المفتوح

 كٌفٌة تطبٌق رسم األشكال
الهندسٌة على األرض ) 
الزواٌا , تنصٌف الزواٌا , 

 . ( الخطوط المستقٌمة

 



618.  4  
المفتوح  مراحل تصمٌم الفضات

 و هً أربعة مراحل

 األشكال ) المربع ,
ستطٌل , السداسً , الم

 (  الخماسً , البٌضوي
 

619.  4  
للفضاتات  المعاٌر التخطٌطٌة
 المفتوحة

 تطبٌق رسم الخطوط
  المنحنٌة

621.  4  
فً  القواعد واألسس المتبعة
 تصمٌم الفضات المفتوح

 مخطط الحدٌقة منزلٌة
نموذجٌة) تعلم استخدام 

مقٌاس الرسم و 
 (االتجاهات و الرموز

 

621.  4  
 اتاتنظم تصمٌم الفض
 المفتوحة

  الخرائط تصغٌر و تكبٌر

622.  4  
فً  أسس استعماالت النباتات

 تصمٌم الفضاتات المفتوحة

 عرض لبعض الحدائق و
المتنزهات ) المصممة , 
المنفذة ( من خالل األفالم 
و الصور و المعارض 

 بالحدائق الخاصة

 

623.  4  
بالفضاتات  التنسٌقات الخاصة
 المفتوحة

 فًاختٌار نموذج ) حدٌقة 
الكلٌة ( و القٌام 

بتخطٌطها مع رسمها و 
وضع التصامٌم لها على 

 مخطط ذو ) Plan شكل
 . ( 2Dبعدٌن 

 

624.  4  

 - أنواع الفضاتات المفتوحة
داخل و خارج المدن ) 

فضاتات المجمعات السكنٌة و 
 الجزرات الوسطٌة و المٌادٌن

) 

 دراسة برنامج التصمٌم
 Broad بالحاسوب

Band V. 2003 
 

625.  4  

 الفضاتات المفتوحة لشوارع
المدنٌة ) جوانب الطرق , أمام 
األبنٌة , ضفاف األنهر ......... 

 ( الخ

 دراسة برنامج التصمٌم
 Broad بالحاسوب

Band V. 2004 
 

626.  4  

 الفضاتات المفتوحة ذات
المواصفات الخاصة ) 
كالمصانع و المعامل و 
 ( المستشفٌات .....الخ

 دراسة برنامج التصمٌم
 Broad اسوببالح

Band V. 2005 
 

627.  4  
حول   ) األحزمة الخضرات

الطرق العامة و اإلحاطة 
 ( بالمدن

 زٌارة الى أحد المنتزهات
  .والحدائق العامة

628.  4  
 حسابات الكلف ) تصمٌم ,
تنفٌذ , إدامة , صٌانة ( 
 للفضاتات المفتوحة

 عرض نشاطات و تصامٌم
الطلبة ) معرض تصمٌم و 

 ( تنسٌق الحدائق
 

629.  4  
المادٌة  المكونات الطبٌعٌة و

 . للفضاتات المفتوحة

 عرض نشاطات و تصامٌم
الطلبة ) معرض تصمٌم و 

 ( تنسٌق الحدائق
 

631.  4  
المادٌة  المكونات الطبٌعٌة و

 . للفضاتات المفتوحة

 عرض نشاطات و تصامٌم
الطلبة ) معرض تصمٌم و 

 ( تنسٌق الحدائق
 

 

 . البنٌة التحتٌة 01



 قررة المطلوبة الكتب الم .81

 كرٌم سامً. د , الحدائق وتصمٌم الزٌنة •
 , الحدائق وتصمٌم هندسة(. 1989)  خلؾ ومحسن

 (.1991) الجلبً طالل.د

 كندرٌان سٌروب.  ترجمة- تصمٌم أسس •

(1985  .)GARDEN  DSIGN  تألٌؾ Salvia 
crowe (1994) 

  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .82
الكتب والمراجع التً  . ج ج ج ج

 وصى بها ٌ
 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 

 

المراجع االلكترونٌة ,  . ح ح ح ح
  مواقع االنترنٌت ....

 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  02

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 كلٌة الزراعة  –جامعة بؽداد  المإسسة التعلٌمٌة  .471

 قسم البستنة وهندسة الحدائق القسم الجامعً / المركز  .472

 H VSP 448البستنٌة /  النباتات بذور إنتاج اسم / رمز المقرر  .473

  البرامج التً ٌدخل فٌها  .474

 الزامً  اشكال الحضور المتاحة  .475

 المرحلة الرابعة / الكورس الخرٌفً  الفصل/ السنة  .476

 75 عدد الساعات الدراسٌة ) الكلً (  .477

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

ا وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنه  



 15/6/2116 تارٌخ اعداد هذا الوصف  .478

 اهداف المقرر  .479

 بذور نقاوة على المحافظه وكٌفٌة البذور ومكونات أجزاء الطلبة متعلٌ
 أنتاج فً الفسٌولوجٌة وتاثٌرالعوامل الحقلً التفتٌش وتنفٌذ األصناؾ

 . وتشخٌصها الخضر بذور أستخراج كٌفٌة على والتعرؾ الخضر بذور

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .481

   المعرفٌة االهداف . أ
 البذرة وتكوٌن اإلخصاب , البذرة تعرٌؾ) الخضر بذور عن تعرٌؾ الطالب بمقدمة , 

 ( وكٌفٌة تشخٌصها ومؤسسات انتاج بذور االصناؾ األجنة تعدد
 إنتاج , البذور رتب , الخضر محاصٌل تكاثر , البذور تعرٌؾ الطالب بأهمٌة 

 األصناؾ واعتماد تسجٌل , المحسنة األصناؾ

 . بالمقرر الخاصة هاراتٌةالم االهداف. ب
 البستنٌة و للمحاصٌل النباتٌة العوائل بذور على تدرٌب الطلبة على التعرؾ 

 البذور فحص وادوات اختبارات

 لبذور المنتجة والعراقٌة العالمٌة المؤسسات , البذور فحص الطالب بخطوات تعرٌؾ 
 الخضر

 وسرعة االنبات نسبة وقٌاس البذور انبات تمكٌن وتعلٌم الطالب بكٌفٌة اختبار 

 , البذور نقاوة , واختبار الخضر بذور لبعض الزجاجٌة االطباق فً االنبات
 البذور وزن اختبار

 التٌترازولٌوم ملح بأستعمال البذور حٌوٌة تعرٌؾ الطالب بكٌفٌة اختبار 
 البذور أنتاج لمؤسسات مٌدانٌة زٌارات 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 والمحاضرات المتعلقة بالمادة . تزوٌد الطلبة باالساسٌات 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 



 طرائق التقٌٌم 
 

 ٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة .اختبارات ٌومٌة وشهر 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العملً اٌجاد

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 القسم مشابهة لبٌئة العمل . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
  ع المادة اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضو

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 فٌة اٌجاد الحل لها .تشخٌص المشكالت وكٌ



) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات

 نظري+عملً 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 اوالموضوع
 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً (

 طرٌقة التقٌٌم

631.  5 
 بذور إنتاج

 النباتات
 البستنٌة

 بذور الخضرمقدمة عن 
تعرٌف البذرة , اإلخصاب )

 (وتكوٌن البذرة , تعدد األجنة

التعرف على بذور 
النباتٌة  العوائل

 للمحاصٌل البستنٌة

اجراء اختبارات 
ٌومٌة وشهرٌة من 
خالل اسئلة حول 
موضوع المادة 
الدراسٌة  لمعرفة 
مدى استٌعابهم 

 للموضوع

632.  5  
البذور  تشخٌص البذور )مظهر

ور , التركٌب , تشرٌح البذ
 (الكٌمٌاوي للبذور

 اختبارات وادوات فحص
  البذور

633.  5  

محاصٌل  أهمٌة البذور , تكاثر
الخضر , رتب البذور , إنتاج 
األصناف المحسنة , تسجٌل 

 واعتماد األصناف

 خطوات فحص البذور ,
المإسسات العالمٌة 

والعراقٌة المنتجة لبذور 
 الخضر

 

 فاألصنا مإسسات إنتاج بذور  5  .634

 اختبار انبات البذور
وقٌاس نسبة االنبات 
وسرعة االنبات فً 
االطباق الزجاجٌة 
 لبعض بذور الخضر

 

635.  5  
إدامة  تغاٌرات ونقاوة الصنف ,

بذور المربً فً الخضر ذاتٌة 
 التلقٌح وخلطٌة التلقٌح

 اختبار نقاوة البذور ,
  اختبار وزن البذور

636.  5  

حالة  التفتٌش الحقلً )تحدٌد
بل التفتٌش الحقلً , الحقل ق

التفتٌش الحقلً األساسً أثنات 
والحصاد ,  مرحلتً التزهٌر

الخصائص التً ٌمتاز بها 
المفتش الحقلً ,الطرٌقة 

العٌنات عند  المتبعة فً اخذ
تفتٌش حقول الخضر وكذلك 

 المحاصٌل الحقلٌة

 اختبار الرطوبة )تقدٌر
المحتوى الرطوبً 
للبذور ( , التقدٌرات 

 للبذور الكٌمٌاوٌة

 

637.  5  
اإلزهار  العوامل المإثرة على

وتكوٌن البذور )مرحلة النمو , 

 اختبار حٌوٌة البذور
بؤستعمال ملح 
 التٌترازولٌوم

 



التناوب الحراري , التآقت 
,االرتباع ,العوامل  الضوئً

المإثرة على االرتباع , إزالة 
 (االرتباع

638.  5  

 حٌوٌة البذور , العوامل
)عوامل  المإثرة على الحٌوٌة

بٌئة النمو , عوامل وراثٌة , 
 (عوامل بٌئة الخزن

  تقٌٌم البادرات

639.  5  

السكون  سكون البذور )أهمٌة
, السكون الخارجً أسبابه 
وكٌفٌة التغلب علٌه ,دور 
 الضوت فً التغلب على

السكون , السكون الحراري , 
 السكون فً األجزات الخضرٌة

 طرائق انتاج تقاوي
  البطاطا

641.  5  

الحصاد ,  اد البذور )تحدٌدإعد
تجفٌف الحاصل واستخراج 
البذور , التنظٌف والتدرٌج , 

 . ( التعبئة و التسوٌق

  طرائق تجفٌف البذور

641.  5  

 خزن البذور )الخصائص
الفٌزٌائٌة للبذور , الخصائص 
الكٌمٌائٌة للبذور ,طرائق خزن 

 البذور ,تعبئة البذور

انواع العبوات 
فً تعبئة  المستعملة

 ور الخضربذ
 

642.  5  

البذور  كٌفٌة الحكم على تلف
)تغٌرات مرئٌة ,تغٌرات حٌوٌة 
( + آفات البذور )طبٌعة 

, بٌئة  معٌشة حشرات المخازن
حشرات المخازن , دور 
الحشرات فً رفع درجة 
 الحرارة وللبذور المخزنة ,
توزٌع الحشرات فً كتلة 
البذور , أجزات الحشرات , 
 فطرٌات البذور , القوارض

 معاملة بذور الخضر
بالمواد الكٌمٌاوٌة 
 للوقاٌة من األمراض

 

643.  5  

الخضروات  طرائق إنتاج بذور
)زراعة بذرة إلى إنتاج البذرة 
, طرائق إنتاج واستخراج 

العائلة الباذنجانٌة  البذور فً
)طماطة( وإنتاج تقاوي البطاطا 
, طرائق إنتاج واستخراج 

العائلة القرعٌة )خٌار(  بذور
 (جسٌة )البصلوالنر

 معاملة بذور الخضر
بالمواد الكٌمٌاوٌة 
 للوقاٌة من األمراض

 

644.  5  

بذور  طرائق إنتاج واستخراج
العائلة الرمرامٌة )السبانس( 
والصلٌبٌة )اللهانة( + طرائق 

بذور العائلة  إنتاج واستخراج
 والخٌمٌة  المركبة )الخس ,

 (الجزر)

زٌارات مٌدانٌة 
  أنتاج البذور لمإسسات

645.  5  

الهجٌنة  طرائق إنتاج البذور
فً محاصٌل الخضر )الذرة 
الحلوة ,الخٌار ,الطماطة 

وأنتاج  (,اللهانة ,السبانس

زٌارات مٌدانٌة 
  أنتاج البذور لمإسسات



 . تقاوي بعض الخضروات

 

 

 . البنٌة التحتٌة 01

 الكتب المقررة المطلوبة  .83

 عز. د , الخضروات بذور أنتاج 

 1983 دمحم سلطان الدٌن

 بذور وأعتماد وفسٌولوجٌا أنتاج 

 المنعم عبد أحمد.د , الخضر
  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .84
الكتب والمراجع التً  . خ خ خ خ

 ٌوصى بها 
 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 

 

المراجع االلكترونٌة ,  . د د د د
  مواقع االنترنٌت ....

 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  02
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 وصف المقرر

 

 

 كلٌة الزراعة  –جامعة بؽداد  المإسسة التعلٌمٌة  .481

 قسم البستنة وهندسة الحدائق القسم الجامعً / المركز  .482

 H PTC 446النباتٌة /  االنسجة زراعة اسم / رمز المقرر  .483

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



  البرامج التً ٌدخل فٌها  .484

 الزامً  اشكال الحضور المتاحة  .485

 بعة / الكورس الخرٌفً المرحلة الرا الفصل/ السنة  .486

 75 عدد الساعات الدراسٌة ) الكلً (  .487

 15/6/2116 تارٌخ اعداد هذا الوصف  .488

 اهداف المقرر  .489

 نباتات أنتاج -2.   الطبٌة والعقاقٌر الثانوٌة المركبات أنتاج -3.   السرٌع الساللً األكثار

 المصادر وحفظ نباتال وتحسٌن تربٌة مجال فً أستخدامها -1.   الفاٌروسات من خالٌة

 . الوراثٌة

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .491

   المعرفٌة االهداف . أ
 النباتٌة والخالٌا األنسجة زراعة تطور عن تارٌخٌة ونبذة تعرٌؾ الطالب بمقدمة . 
 نم مرحلة كل فً المؤثرة العوامل. الدقٌق اإلكثار فً المتبعة تعرٌؾ الطالب بالمراحل 

 الفٌنولٌة المركبات ومعالجة المراحل هذه

 النباتات وتحسٌن تربٌة مجال فً النباتٌة واألنسجة الخالٌا لزراعة العملٌة التطبٌقات  
 .محددة مرضٌة بمسببات اإلصابات من سلٌمة نباتات إلنتاج

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 وملحقاته  واحتٌاجاته باتٌةالن األنسجة زراعة مختبر الطالب على تعرٌؾ 
 تراكٌز عن للتعبٌر المستعملة والوحدات الؽذائٌة تعرٌؾ الطالب باألوساط 

 الؽذائٌة االوساط تحضٌر فً المستعملة المواد
 وإنشاء النامٌة والقمم االبطٌة البراعم زراعة على الطلبة تدرٌب 

  النباتٌة األجزاء على الكالس تنشئة الزروعات
  

 ٌم والتعلم طرائق التعل
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 



 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 ئلة االستنتاجٌة على الطلبة .طرح االس 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 ر العلٌا .وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائ 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة اجراء اختبارات

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 ى تمكن الطلبة من كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مد
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .



) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 لب فً نقل المعلومات الى وسط العمل .تطوٌر اسلوب الطا 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11
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646.  5 
 االنسجة اعةزر

 النباتٌة

 مقدمة ونبذة تارٌخٌة عن
تطور زراعة األنسجة والخالٌا 

 . النباتٌة

 التعرف على مختبر زراعة
األنسجة النباتٌة واحتٌاجاته 

 وملحقاته

 اختبارات اجراء
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 . للموضوع

647.  5  
 المإثرة فً نجاحالعوامل 

زراعة الخالٌا واألنسجة 
 النباتٌة

 التعرف على مختبر زراعة
األنسجة النباتٌة واحتٌاجاته 

 وملحقاته
 

648.  5  
اإلكثار  المراحل المتبعة فً

الدقٌق. العوامل المإثرة فً 
كل مرحلة من هذه المراحل 

 الفٌنولٌة ومعالجة المركبات

 التعرف على مختبر زراعة
ٌة واحتٌاجاته األنسجة النبات

 وملحقاته
 

649.  5  

 التطبٌقات العملٌة لزراعة
الخالٌا واألنسجة النباتٌة فً 
 مجال تربٌة وتحسٌن النباتات

إلنتاج نباتات سلٌمة من  
مرضٌة  اإلصابات بمسببات
 .محددة

والوحدات  األوساط الغذائٌة
المستعملة للتعبٌر عن 

تراكٌز المواد المستعملة فً 
 ائٌةالغذ تحضٌر االوساط

 

651.  5  

 التطبٌقات العملٌة لزراعة
الخالٌا واألنسجة النباتٌة فً 
 مجال تربٌة وتحسٌن النباتات

إلنتاج نباتات سلٌمة من  
مرضٌة  اإلصابات بمسببات
 .محددة

والوحدات  األوساط الغذائٌة
المستعملة للتعبٌر عن 

تراكٌز المواد المستعملة فً 
 الغذائٌة تحضٌر االوساط

 

651.  5  
 عض المركباتأنتاج ب

 الصٌدالنٌة

والوحدات  األوساط الغذائٌة
المستعملة للتعبٌر عن 

تراكٌز المواد المستعملة فً 
 الغذائٌة تحضٌر االوساط

 

  التعقٌم السرٌع اإلكثار ألساللً  5  .652
  التعقٌم ونمو الكالس  أستحثاث  5  .653

 البروتوبالست دمج وزراعة  5  .654
المستعملة  األجزات النباتٌة

  اعة النسٌجٌةفً الزر



 النباتٌة زراعة األعضات  5  .655
المستعملة  األجزات النباتٌة

  فً الزراعة النسٌجٌة

 زراعة األجنة  5  .656

 تدرٌب على زراعة البراعم
االبطٌة والقمم النامٌة 
وإنشات الزروعات تنشئة 
الكالس على األجزات 

 النباتٌة

 

 الجسمٌة تكوٌن األجنة  5  .657

 تدرٌب على زراعة البراعم
االبطٌة والقمم النامٌة 
وإنشات الزروعات تنشئة 
الكالس على األجزات 

 النباتٌة

 

658.  5  
والمتوك  زراعة حبوب اللقاح

وإنتاج نباتات أحادٌة 
 المجموعة الكروموسومٌة

 تدرٌب على زراعة البراعم
االبطٌة والقمم النامٌة 
وإنشات الزروعات تنشئة 
الكالس على األجزات 

 النباتٌة

 

659.  5  
والمتوك  حبوب اللقاح زراعة

وإنتاج نباتات أحادٌة 
 المجموعة الكروموسومٌة

 تدرٌب على زراعة البراعم
االبطٌة والقمم النامٌة 
وإنشات الزروعات تنشئة 
الكالس على األجزات 

 النباتٌة

 

661.  5  
والقمم  زراعة البراعم االبطٌة

 النامٌة

 تدرٌب على زراعة البراعم
االبطٌة والقمم النامٌة 

ت الزروعات تنشئة وإنشا
الكالس على األجزات 

 النباتٌة
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قتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً م

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 أ. االهداف المعرفٌة  

 
 ومعوقاتها , العراق فً الزراعةالمحمٌة  وواقع , المحمٌة تعرٌؾ الطالب بالزراعة  ,

  هاوسبل تطوٌر
 التارٌخً وتطورها المحمٌة البٌوت تعرٌؾ الطالب بانواع 
  زراعة وانتاج نباتات الخضر والفاكهة والزٌنة تحت ظروؾ البٌئة المحمٌة. 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
  المحمٌة البٌوت النشاء الالزمة االسس – المحمٌة بالزراعة تعرٌؾ الطالب 
 ومزاٌا كل نوع  الهندسٌة واشكالها المحمٌة البٌوت انشات  انواع تدرٌب الطالب على كٌفٌة

 من الهٌاكل المستخدمة 
 مثل )  وكٌفٌة اجرائها المحمٌة الزراعة المختلفة فً  الزراعٌة تعرٌف الطالب بالعملٌات

طرق توجٌه النبات , تقلٌم النباتات , عملٌات الري , والتسمٌد , مكافحة االدؼال 
 ....الخ

 ( علمٌة سفرة) حقلٌة مشاهدات 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 تعطى لهم من المادة الدراسٌة . علمٌة حول المواضٌع التً
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة الوجدانٌة دافااله. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا . وضع 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

  تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع. 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 النتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتابة التقارٌر بعد ا
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 وماته االساسٌة .معل

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.
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 المحمٌة الزراعة 5  .661
تعرٌفها ,  الزراعة المحمٌة ,

وواقع الزراعة فً العراق , 
 ومعوقاتها

 – تعرٌف الزراعة المحمٌة
االسس الالزمة النشات 

 البٌوت المحمٌة

 اختبارات اجراء
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 بهماستٌعا مدى

 للموضوع
662.  5  

 انواع البٌوت المحمٌة
 وتطورها التارٌخً

 انواع البٌوت المحمٌة
  واشكالها الهندسٌة

663.  5  

 فوائد الزراعة المحمٌة ,
ونباتات الزراعة المحمٌة , 
الزراعة المحمٌة , انتاجٌة 

 وربحٌة المحاصٌل

طرق انشات البٌوت 
زجاجٌة , ) المحمٌة

 (بالستٌكٌة, انفاق واطئة
 

664.  5  
 انواع االغطٌة وخصائصها

 ومواصفاتها
 االوساط المستعملة فً
  الزراعة المحمٌة

665.  5  
 وسائل الحماٌة من الظروف

 البٌئٌة
 تكملة لالوساط المستعملة
  فً الزراعة المحمٌة

666.  5  
وتؤثٌرات  بٌئة البٌوت المحمٌة

 البٌئة على نمو النبات
 مشاهدات حقلٌة )سفرة

  ( علمٌة

 المحمٌة تدفئة البٌوت  5  .667
 العملٌات الزراعٌة فً
  الزراعة المحمٌة

  عملٌات تعقٌم التربة المحمٌة تبرٌد البٌوت  5  .668

669.  5  
اوكسٌد  التحكم فً نسبة ثانً

 الكاربون داخل البٌوت
  المحمٌة الري داخل البٌوت

671.  5  

البٌوت  العملٌات الزراعٌة فً
وتعرٌف الطالب   المحمٌة

باهم النباتات المزروعة فً 
لبٌوت المحمٌة مثل الطماطة ا

والباذنجان والفلفل والخٌار 
والشلٌك والموز ونباتات 
 الزٌنة وانتاج ازهار القطف

 التسمٌد داخل البٌوت
  المحمٌة

671.  5  
بها  اهم االمراض التً تصاب

 النباتات داخل البٌوت المحمٌة
 طرائق التربٌة )توجٌه نمو

  ( النبات

672.  5  
 وقاٌة النباتات ومكافحة

 فات واالمراض الزراعٌةاال
 طرائق التربٌة )توجٌه نمو

  ( النبات

673.  5  
المراض  المكافحة المتكاملة

 النباتات داخل البٌوت المحمٌة
 طرائق التربٌة )توجٌه نمو

  ( النبات

674.  5  
 أنتاج األزهار تحت البٌئة

 .المحمٌة
 مكافحة االدغال والحشرات

  واالمراض

675.  5  
 أنتاج األزهار تحت البٌئة

 .المحمٌة
 مكافحة االدغال والحشرات

  واالمراض
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 المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .88

Panl V.nelson,2003, - Greenhouse Operation and 
Management, pear Education, Ine , upper saddle 

River , New gersey .الزراعة 1118,نسٌم جورجً ماهر 

 فً المعارف منشاة الناشر,  وادارة اساسٌات المحمٌة
 . االسكندرٌة

الكتب والمراجع التً  . ز ز ز ز
 ٌوصى بها 

 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 
 

المراجع االلكترونٌة ,  . س س س س
  مواقع االنترنٌت ....
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لطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ا

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 فً التوسع وأمكانٌة بها والعناٌة أكثارها وطرق المستدٌمة الفاكهة أنواع بأهمٌة التعرٌؾ
 وتطوٌره بأنتاجها األهتمام على عالوة زراعتها

 ئق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم مخرجات التعلم وطرا  .511

   المعرفٌة االهداف . أ
 أنواع بأهمٌة عن الفاكهة المستدٌمة والتعرٌؾ تارٌخٌة ونبذة تعرٌؾ الطالب بمقدمة 

 على عالوة زراعتها فً التوسع وأمكانٌة بها والعناٌة أكثارها وطرق المستدٌمة الفاكهة
 .وتطوٌره بأنتاجها األهتمام

 النباتً الوصؾ, الؽذائٌة القٌمة, الحمضٌات زراعة وتطور نشأة تعرٌؾ الطالب تارٌخ  ,
,  الرٌاح الجوٌة الرطوبة,  الحمضٌات لنمو المثلى الحرارة درجة,  البٌئٌة الظروؾ
  األصول اكثار,  الحمضٌات هجن,  النباتٌة التقسٌمات,  الري وماء التربة,  الضوء

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 المستدٌمة الفاكهة ألشجار النباتً الوصؾ الطالب على عرٌؾت   
 المستدٌمة الفاكهة أشجار فً الحمل تعرٌؾ الطالب بطبائع   
 التمٌٌز كٌفٌة مع للحمضٌات المختلفة األنواع على وصؾ الطلبة تدرٌب 

  بٌنها
 المستدٌمة الفاكهة بساتٌن أحد الى زٌارة 

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 بة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة .تزوٌد الطل 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 المعلومة بشكل جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر

 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 ات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة .اختبار 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 طلبة .طرح االسئلة االستنتاجٌة على ال 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 درٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل .وضع مناهج ت 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
  سئلة حول موضوع المادة اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل ا

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها . تشخٌص

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 ى وسط العمل .تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات ال 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 نظري+عملً 

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 )العملً(

 طرٌقة التقٌٌم



 مستدٌمة فاكهة 5  .676
المستدٌمة  لفاكهةأهمٌة أشجار ا

 .الخضرة
 الوصف النباتً ألشجار
 الفاكهة المستدٌمة

اجراء اختبارات 
ٌومٌة وشهرٌة من 
خالل اسئلة حول 
موضوع المادة 
الدراسٌة  لمعرفة 
مدى استٌعابهم 

 للموضوع
677.  5  

واإلخصاب  التزهٌر والتلقٌح
 والعقد وتطور الثمار

 طبائع الحمل فً أشجار
  الفاكهة المستدٌمة

678.  5  
وعالجه  الحمل المتناوب واسبابة

 .فً أشجار الفاكهة المستدٌمة
فً  مكافحة األدغال و اآلفات

  بساتٌن الفاكهة المستدٌمة

679.  5  

 الزٌتون , الموطن األصلً
,الوصف النباتً , البٌئة المالئمة 

للزراعة , التربة المالئمة 
,التكاثر ,  للزراعة, األصناف

ات معوقات أنتاج الزٌتون , عملٌ
 خدمة المحصول , التلقٌح والعقد

 .والجنً

فً  مكافحة األدغال و اآلفات
  بساتٌن الفاكهة المستدٌمة

  امتحان امتحان  5  .681

681.  5  

 تارٌخ نشؤة وتطور زراعة
الحمضٌات ,القٌمة الغذائٌة 
,الوصف النباتً , الظروف 

المثلى  البٌئٌة , درجة الحرارة
لنمو الحمضٌات , الرطوبة 

ٌاح , الضوت , التربة الجوٌة الر
التقسٌمات النباتٌة  , ومات الري

, هجن الحمضٌات , اكثار 
 . األصول

 تخطٌط وإنشات بساتٌن
  الفاكهة المستدٌمة

682.  5  

 تارٌخ نشؤة وتطور زراعة
الحمضٌات ,القٌمة الغذائٌة 
,الوصف النباتً , الظروف 

المثلى  البٌئٌة , درجة الحرارة
لنمو الحمضٌات , الرطوبة 

لجوٌة الرٌاح , الضوت , التربة ا
التقسٌمات النباتٌة  , ومات الري

, هجن الحمضٌات , اكثار 
 . األصول

 اكثار أشجار الفاكهة
  المستدٌمة

683.  5  

 تارٌخ نشؤة وتطور زراعة
الحمضٌات ,القٌمة الغذائٌة 
,الوصف النباتً , الظروف 

المثلى  البٌئٌة , درجة الحرارة
لنمو الحمضٌات , الرطوبة 

الجوٌة الرٌاح , الضوت , التربة 
التقسٌمات النباتٌة  , ومات الري

, هجن الحمضٌات , اكثار 
 . األصول

 اكثار أشجار الفاكهة
  المستدٌمة

684.  5  

 المانكو ,الموطن
األصلً,الوصف النباتً,الظروف 

البٌئٌة , التزهٌر والعقد 
عملٌتً  ,المشاكل التً تعٌق

 وصف األنواع المختلفة
للحمضٌات مع كٌفٌة التمٌٌز 

 بٌنها
 



التلقٌح والعقد,التساقط وتشوه 
 .ثمار فً المانكوال

685.  5  

,األنواع  الموز , الموطن األصلً
, البٌئة المالئمة للزراعة , 
التربة , العملٌات الزراعٌة , 

النبات وجودة المحصول ,  تربٌة
 .اإلثمار والنضج والجنً

 وصف األنواع المختلفة
لتمٌٌز للحمضٌات مع كٌفٌة ا

 بٌنها
 

686.  5  

 األناناس, الموطن األصلً
والتصنٌف , البٌئة المناسبة , 
  .طرق التكاثر , التلقٌح والعقد
البشملة , الموطن األصلً 

المناخٌة  والتصنٌف , الظروف
المالئمة , األصناف , التكاثر , 

 . التزهٌر والتلقٌح والعقد

 دراسة أشجار الزٌتون مع
  أصنافها

687.  5  

 الموطن األصلً القهوة ,
والتصنٌف النباتً , األنواع 
المختلفة , طرق التكاثر , 
,  العوامل البٌئٌة .الجوافة

الموطن األصلً والتصنٌف 
النباتً والظروف البٌئٌة , 
 .التكاثر , الجنً والتداول

 تسمٌد أشجار الفاكهة
  المستدٌمة

688.  5  

 السدر , الموطن األصلً
والتصنٌف النباتً , األصناف , 
اإلكثار, التربٌة .التٌن ألشوكً , 

والتصنٌف  الموطن األصلً
النباتً , التكاثر , القٌمة 

 .االقتصادٌة , الجنً

 تسمٌد أشجار الفاكهة
  المستدٌمة

689.  5  
, الموطن األصلً   الباباظ

 .التكاثر والتصنٌف , التلقٌح ,
بساتٌن الفاكهة   نظم ري

  المستدٌمة

 امتحان  5  .691
الفاكهة  اتٌنزٌارة الى أحد بس
  . المستدٌمة
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 ٌوصى بها 

 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 
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 المالئمة والبٌئة االقتصادٌة واهمٌتها االعناب على الطالب تعرٌؾ
 واكثاره للزراعة

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان 

قصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .قد حقق االستفادة ال  



 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .521

   المعرفٌة االهداف. أ
 االقتصادٌة وأهمٌتها تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والعلم فً مجال األعناب 

 لمعوقات التً تواجه زراعتها.وسبل تطوٌرها وومعالجة ا. الؽذائٌة وقٌمتها

  تعرٌؾ الطالب بتصنٌؾ علم االعناب والثمار الصؽٌرة وتركٌبها المظهري وطرق تربٌة
 واكثار وتقلٌم االعناب 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 

 الكرمة أجزاء على تدرٌب الطلبة على التعرؾ 
 تخطٌط , االستناد وسائط تدرٌب وتعرٌؾ الطالب بطرائق تربٌة وتقلٌم وأنشاء 

 العنب مزرعة وإنشاء
 بٌري البالك , الراٌزبٌري , الشلٌك وانتاج زراعة طرائق  على الطلبة تدرٌب 

 والجنً الخدمة وعملٌات الكرانبٌري , البلوبٌري , ,الكرنت

 القرٌبة العنب مزارع الحد علمٌة زٌارة 

 طرائق التعلٌم والتعلٌم 
 لمحاضرات المتعلقة بالمادة .تزوٌد الطلبة باالساسٌات وا 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل

 جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول

 المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .

 

 طرائق التقٌٌم 
 

  من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة .اختبارات ٌومٌة وشهرٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .



   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
 لول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العملً اٌجاد الح

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 قسم مشابهة لبٌئة العمل .وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل ال 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
  لمادة اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع ا

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 اٌجاد الحل لها . تشخٌص المشكالت وكٌفٌة

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
 رٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل تد

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 نظري+عملً

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً(

 طرٌقة التقٌٌم



691.  5 
 أعناب إنتاج
 الصغٌرة والثمار

ا األعناب وأهمٌته
 االقتصادٌة وقٌمتها الغذائٌة

 التعرف على أجزات الكرمة

 اختبارات اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 للموضوع

 تصنٌف األعناب .  5  .692
إعداد مشتل إلكثار العنب 

  بمختلف الطرق

 تصنٌف األعناب .  5  .693
إعداد مشتل إلكثار العنب 

  بمختلف الطرق

  تقلٌم التربٌة , تقلٌم اإلثمار البٌئة المالئمة للزراعة .  5  .694
  تقلٌم التربٌة , تقلٌم اإلثمار البٌئة المالئمة للزراعة .  5  .695

696.  5  
التركٌب المظهري لشجرة 

 العنب .
  تقلٌم التربٌة , تقلٌم اإلثمار

697.  5  
التركٌب المظهري لشجرة 

 العنب .

ناد , أنشات وسائط االست
تخطٌط وإنشات مزرعة 

 العنب
 

698.  5  
الدورة السنوٌة لنمو كرمة 

 العنب .

أنشات وسائط االستناد , 
تخطٌط وإنشات مزرعة 

 العنب
 

699.  5  
الدورة السنوٌة لنمو كرمة 

 العنب .
بعض عملٌات الخدمة 

  الزراعٌة

 اكثار العنب .  5  .711
بعض عملٌات الخدمة 

  الزراعٌة

 .تربٌة وتقلٌم العنب   5  .711
زٌارة علمٌة الحد مزارع 

  العنب القرٌبة

 تربٌة وتقلٌم العنب .  5  .712
زراعة العنب على 
المنحدرات فً شمال 

 العراق
 

713.  5  

دراسة الثمار الصغٌرة 
)الشلٌك , الرازبٌري , 

البالك بٌري , البلوبٌري , 
والكرنت , الكوزبٌري , 
الكرانبٌري ( من ناحٌة 

اهمٌتها والبٌئة المالئمة لها 
اكثارها وزراعتها و

 وعملٌات خدمتها .

طرائق زراعة وانتاج 
الشلٌك , الراٌزبٌري , 
البالك بٌري ,الكرنت , 
البلوبٌري , الكرانبٌري 
 وعملٌات الخدمة والجنً .

 

714.  5  

دراسة الثمار الصغٌرة 
)الشلٌك , الرازبٌري , 

البالك بٌري , البلوبٌري , 
والكرنت , الكوزبٌري , 

ناحٌة  الكرانبٌري ( من
اهمٌتها والبٌئة المالئمة لها 

واكثارها وزراعتها 
 وعملٌات خدمتها .

طرائق زراعة وانتاج 
الشلٌك , الراٌزبٌري , 
البالك بٌري ,الكرنت , 
البلوبٌري , الكرانبٌري 
 وعملٌات الخدمة والجنً .

 

715.  5  

دراسة الثمار الصغٌرة 
)الشلٌك , الرازبٌري , 

البالك بٌري , البلوبٌري , 
والكرنت , الكوزبٌري , 

طرائق زراعة وانتاج 
الشلٌك , الراٌزبٌري , 
البالك بٌري ,الكرنت , 
البلوبٌري , الكرانبٌري 
 وعملٌات الخدمة والجنً .

 



الكرانبٌري ( من ناحٌة 
اهمٌتها والبٌئة المالئمة لها 

واكثارها وزراعتها 
 وعملٌات خدمتها .
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المراجع االلكترونٌة ,  . ط ط ط ط
 مواقع االنترنٌت ....
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 الجٌن االحٌائٌة وكلونة للتقانات االساسٌة المفاهٌم معرفة الى تهدؾ
النبات فضال عن قواعد االمان  فً الوراثٌة والهندسة الكلونه ونواقل

 الحٌوي .

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .531

   المعرفٌة االهداف . أ
 األحٌائٌة  التقانات وتطبٌقات التارٌخٌة تعرٌؾ الطلبة بالمقدمة 
 طبٌعة األساسٌة و والمفاهٌم النباتٌة االحٌائٌة تعرٌؾ الطالب بالتقانات 

 وتكرارها وطرق كلونة الجٌن والهندسة الوراثٌة فً النبات الوراثٌة المادة

 الحٌوي األمان قواعد 

 . رربالمق الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 المختبر فً تحضٌرها وطرائق القٌاسٌة تعرٌؾ الطلبة بالمحالٌل 
 النباتٌة األنسجة من الكلً البروتٌن تدرٌب وتعرٌؾ الطالب بكٌفٌة أستخالص 

 البروتٌنات تقدٌر طرائق البروتٌنات و وتنقٌة فصل وطرائق

 الـ تعرٌؾ الطالب بكٌفٌة استخالصDNA  الخالٌا من  
 الـ نقٌةت تعرٌؾ الطلبة بعملٌة DNA والبالزمٌدي النووي 
 للـ والنوعً الكمً التقدٌر تعرٌؾ الطلبة وتدرٌبهم بكٌفٌة اجراء DNA 

 المستخلص
 المتسلسل التضاعفً التفاعل تعرٌؾ الطلبة بكٌفٌة اجراء PCR 
 الـ تفاعل على المعتمدة الجزٌئٌة المؤشرات تطبٌق PCR ًف 

 المتضاعفة   الدنا قطع لاطوا تباٌن مؤشرات تطبٌق و ( RAPD)المختبر

( (AFLP المترادفة البسٌطة المكررات مؤشرات تطبٌق و (SSR) 
 الـ حزم تصبٌػ طرائق DNA  ًالهالم ف 

 طرائق التعلٌم والتعلٌم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال

 واضح للطالب .المعلومة بشكل جٌد و
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر



 علمٌة حول المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .
 

 طرائق التقٌٌم 
 

 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 ٌة .درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلم 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
 على وتطبٌقات حل تمارٌنالطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من  تمكٌن 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 ٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر .تكل 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 علمٌة .درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر ال 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .



ٌة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابل المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 االسبوع
 الساعات
 نظري+عملً

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً (

 طرٌقة التقٌٌم

716.  5 
 حٌاتٌة تقانات

 نباتٌة
التقانات االحٌائٌة النباتٌة 

 المفاهٌم األساسٌة

المحالٌل القٌاسٌة 
وطرائق تحضٌرها فً 

 المختبر

اجرات اختبارات 
شهرٌة من ٌومٌة و

خالل اسئلة حول 
موضوع المادة 
الدراسٌة  لمعرفة 
مدى استٌعابهم 

 للموضوع

717.  5  
المقدمة التارٌخٌة 
وتطبٌقات التقانات 

 األحٌائٌة

أستخالص البروتٌن 
الكلً من األنسجة 

 النباتٌة
 

718.  5  
طبٌعة المادة الوراثٌة 

 وتكرارها
طرائق فصل وتنقٌة 

  البروتٌنات

  طرائق تقدٌر البروتٌنات فً النباتالتعبٌر الجٌنً   5  .719
 فً النبات كلونة الجٌن  5  .711

  DNAاستخالص الـ
  من الخالٌا

 فً النبات نواقل الكلونة  5  .711
النووي  DNAتنقٌة الـ 

  والبالزمٌدي

712.  5  
الهندسة الوراثٌة فً 

 النبات
التقدٌر الكمً والنوعً 

  المستخلص DNAللـ 

713.  5  
التحول الوراثً فً النبات 

 طبٌقاتهوت

 DNAتحلٌل الـ 
بؤستخدام الهجرة 
 الكهربائٌة على الهالم

 

714.  5  
التحول الوراثً باستخدام 

 بكترٌا االكروبكتٌرٌم
 DNAطرائق تهجٌن الـ

  )وصمة سوذرن(

715.  5  
طرق نقل الجٌن المباشر 

 فً النبات

اجرات التفاعل 
التضاعفً المتسلسل 

PCR 
 

716.  5  
التفاعل التضاعفً لسلسلة 

 بٌقاتهالدنا وتط

تطبٌق المإشرات 
الجزٌئٌة المعتمدة على 

فً  PCRتفاعل الـ 
 ( RAPDالمختبر)

 

717.  5  
مإشرات الدنا فً النبات 

 انواعها وتطبٌقاتها

تطبٌق مإشرات تباٌن 
اطوال قطع الدنا 

 AFLPالمتضاعفة ) )
 

تطبٌقات الهندسة الوراثٌة   5  .718
تطبٌق مإشرات 
 طة المكررات البسٌ



 (SSRالمترادفة ) فً مجال تحسٌن النبات

719.  5  
تحلٌل بٌانات البصمة 

 الوراثٌة

تطبٌق مإشرات 
المكررات البسٌطة 

 (SSRالمترادفة )
 

 قواعد األمان الحٌوي  5  .721
طرائق تصبٌس حزم الـ 

DNA  فً الهالم  

 

 . البنٌة التحتٌة 01

 الكتب المقررة المطلوبة  .013
 كتاب المقرر 

 الشبكة المعلوماتٌه 
ة ) المراجع الرئٌسٌ .014

  المصادر (
الكتب والمراجع التً  . ظ ظ ظ ظ

 ٌوصى بها 
 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 

 

المراجع االلكترونٌة ,  . ع ع ع ع
 المواقع االلكترونٌة  مواقع االنترنٌت ....

 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  13

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر
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 . وخزنه به والعناٌة الحصاد موعد تحدٌد كٌفٌة الطلبة تعلٌم

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .541

   المعرفٌة االهداف. أ
 الخزن نتٌجة الفقد ومقدار للخزن االقتصادٌة تعرٌؾ الطلبة باألهمٌة 
 النضج أثناء للثمار تحدث التً والكٌماوٌة الفسلجٌة تؽٌراتتعرٌؾ الطالب بال 

 والخزن 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 والطبٌعٌة والمورفولوجٌة التشرٌحٌة تعرٌؾ الطلبة بالصفات . 
 النضج اكتمال تدرٌب وتعرٌؾ الطالب بمقاٌٌس  
 والبكتٌنات الصالبة فً التؽٌٌر دراسة 
 الحموضة ورقم العضوٌة االحماض من الثمار حتوىم فً التؽٌر دراسة 
 القائها مع الطلبة تقارٌر ونشمل البستنٌة المحاصٌل اهم خزن طرق دراسة 

 المحاصٌل احد عن تقرٌر باعداد الشعبة مً طالب كل وٌكلؾ ومناقشتها
 العملً على والمشرؾ الطلبة مع ومناقشته والقائه البستنٌة

 دةالمبر المخازن أحد الى زٌارة . 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل

 جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول

 دة الدراسٌة .المواضٌع التً تعطى لهم من الما

 

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 



  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول
 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   ٌمٌةوالق الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 تنسٌق مع الدوائر العلٌا .وضع برامج تدرٌسٌة بال 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 تطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة ال
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة  المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 طوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل .ت 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.
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 تقٌٌمطرٌقة ال

721.  5 
 بعد ثمار فسلجة

 الحصاد
ومقدار  األهمٌة االقتصادٌة للخزن
 الفقد نتٌجة الخزن

 الصفات التشرٌحٌة
 . والمورفولوجٌة والطبٌعٌة

 اختبارات اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 للموضوع

722.  5  
ذلك  نمو ونضج الثمار وعالقة

 الهرمونات النباتٌةب
 دراسة مقاٌٌس اكتمال

  النضج

723.  5  
والكٌماوٌة  التغٌرات الفسلجٌة

التً تحدث للثمار أثنات النضج 
 والخزن

 دراسة التغٌٌر فً الصالبة
  والبكتٌنات

724.  5  
والنضج  مقاٌٌس اكتمال النمو

 وتحدٌد موعد الحصاد

 دراسة التغٌر فً محتوى
الثمار من االحماض 

 الحموضة العضوٌة ورقم
 

725.  5  
الثمار اثنات  مٌكانٌكٌة التنفس فً

 . النمو والنضج والخزن
 دراسة التغٌر فً محتوى

  C الثمار من فٌتامٌن

726.  5  
, الفقد  "صناعٌا انضاج الثمار

 .  بالوزن بعد الحصاد

 دراسة التغٌر فً محتوى
الثمار من السكرٌات الكلٌة 

 والمختزلة والصبغات
 

727.  5  
والتدرٌج  رزطرق الحصاد والف

والتعبئة للحاصالت البستنٌة 
 والمعامالت التً تجرى علٌها

 دراسة التغٌر فً محتوى
الثمار من السكرٌات الكلٌة 

 والمختزلة والصبغات
 

728.  5  
والخزن  طرق التبرٌد قبل الشحن

للحاصالت البستنٌة , الخزن 
 .المبرد للحاصالت البستنٌة

 دراسة التغٌر فً تنفس
ٌر سرعة الثمار وطرق تقد

 التنفس فٌها
 

729.  5  
والخزن  طرق التبرٌد قبل الشحن

للحاصالت البستنٌة , الخزن 
 .المبرد للحاصالت البستنٌة

 دراسة التغٌر فً تنفس
الثمار وطرق تقدٌر سرعة 

 التنفس فٌها
 

731.  5  
فً  الخزن للحاصالت البستنٌة
 جو هوائً معدل

 دراسة طرق خزن اهم
المحاصٌل البستنٌة ونشمل 

ٌر الطلبة مع القائها تقار
ومناقشتها وٌكلف كل طالب 

الشعبة باعداد تقرٌر  مً
عن احد المحاصٌل البستنٌة 
 والقائه ومناقشته مع الطلبة
 . والمشرف على العملً

 

731.  5  
فً  الخزن للحاصالت البستنٌة
 جو هوائً مخلخل

 دراسة طرق خزن اهم
المحاصٌل البستنٌة ونشمل 
تقارٌر الطلبة مع القائها 
ومناقشتها وٌكلف كل طالب 

الشعبة باعداد تقرٌر  مً
عن احد المحاصٌل البستنٌة 
 والقائه ومناقشته مع الطلبة
 . والمشرف على العملً

 

732.  5  

درجات  االسس العامة لتحدٌد
الجودة واهمٌتها , عوامل تدهور 

القٌمة النوعٌة والغذائٌة 
البستنٌة بعد الحصاد  للحاصالت

 واثنات الخزن

 رق خزن اهمدراسة ط
المحاصٌل البستنٌة ونشمل 
تقارٌر الطلبة مع القائها 
ومناقشتها وٌكلف كل طالب 

الشعبة باعداد تقرٌر  مً

 



عن احد المحاصٌل البستنٌة 
 والقائه ومناقشته مع الطلبة
 . والمشرف على العملً

733.  5  
 قطف وتداول وخزن االنواع

المهمة من االزهار المقطوفة 
 واألبصال

 خزن اهمدراسة طرق 
المحاصٌل البستنٌة ونشمل 
تقارٌر الطلبة مع القائها 
ومناقشتها وٌكلف كل طالب 

الشعبة باعداد تقرٌر  مً
عن احد المحاصٌل البستنٌة 
 والقائه ومناقشته مع الطلبة
 . والمشرف على العملً

 

734.  5  
 قطف وتداول وخزن االنواع

المهمة من االزهار المقطوفة 
 واألبصال

 المخازن زٌارة الى أحد
  . المبردة

735.  5  
 قطف وتداول وخزن االنواع

المهمة من االزهار المقطوفة 
 واألبصال

  

 

 . البنٌة التحتٌة 01
  الكتب المقررة المطلوبة  .015
المراجع الرئٌسٌة )  .016

 المصادر (
 

الكتب والمراجع التً  .        
 ٌوصى بها 

 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 

 

المراجع االلكترونٌة ,  . ف ف ف ف
 واقع االنترنٌت ....م

 

 

 . خطة تطوٌر المقرر الدراسً  13

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 
ا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌ

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 

 كلٌة الزراعة  –جامعة بؽداد  المإسسة التعلٌمٌة  .541

 قسم البستنة وهندسة الحدائق القسم الجامعً / المركز  .542

 H PHP 454الحصاد /  بعد ثمار فسلجة اسم / رمز المقرر  .543

  ٌدخل فٌهاالبرامج التً   .544

 الزامً  اشكال الحضور المتاحة  .545

 المرحلة الرابعة  / الكورس الربٌعً  الفصل/ السنة  .546

عدد الساعات الدراسٌة )   .547
 75 الكلً (

 15/6/2116 تارٌخ اعداد هذا الوصف  .548

 اهداف المقرر  .549

 . وخزنه به والعناٌة الحصاد موعد تحدٌد كٌفٌة الطلبة تعلٌم

 ق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم مخرجات التعلم وطرائ  .551

   المعرفٌة االهداف. أ
 الخزن نتٌجة الفقد ومقدار للخزن االقتصادٌة تعرٌؾ الطلبة باألهمٌة 
 النضج أثناء للثمار تحدث التً والكٌماوٌة الفسلجٌة تعرٌؾ الطالب بالتؽٌرات 

 والخزن 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتٌة االهداف. ب
 والطبٌعٌة والمورفولوجٌة التشرٌحٌة تعرٌؾ الطلبة بالصفات . 
 النضج اكتمال تدرٌب وتعرٌؾ الطالب بمقاٌٌس  
 والبكتٌنات الصالبة فً التؽٌٌر دراسة 
 الحموضة ورقم العضوٌة االحماض من الثمار محتوى فً التؽٌر دراسة 
 القائها مع الطلبة تقارٌر ونشمل البستنٌة المحاصٌل اهم خزن طرق دراسة 

 المحاصٌل احد عن تقرٌر باعداد الشعبة مً طالب كل ؾوٌكل ومناقشتها
 العملً على والمشرؾ الطلبة مع ومناقشته والقائه البستنٌة

 المبردة المخازن أحد الى زٌارة . 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 
  استخدام اسالٌب العرضPower point المعلومة بشكل  لؽرض اٌصال

 جٌد وواضح للطالب .



  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول
 المواضٌع التً تعطى لهم من المادة الدراسٌة .

 

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 وث والتقارٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الطالبة بالبح 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

   والقٌمٌة الوجدانٌة االهداف. ج
 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 الحلول لها . من المادة واٌجاد
  على وتطبٌقات حل تمارٌنتمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من 

  المواضٌع

 طرائق التعلٌم والتعلم 
 . وضع برامج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا 
 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 
  التطبٌق ارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء

 الصٌفً.
 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 

 طرائق التقٌٌم
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 البحوث والتقارٌر العلمٌة .درجات حول مشاركة الطلبة ب 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .



خرى المتعلقة بقابلٌة ) المهارات اال المنقولة التاهٌلٌة د. المهارات العامة و
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 معلوماته االساسٌة .

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 نظري+عملً

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ) العملً(

 طرٌقة التقٌٌم

736.  5 
 بعد ثمار فسلجة

 الحصاد
ومقدار  األهمٌة االقتصادٌة للخزن
 الفقد نتٌجة الخزن

 الصفات التشرٌحٌة
 . والمورفولوجٌة والطبٌعٌة

 اختبارات اجرات
 من وشهرٌة ٌومٌة
 حول اسئلة خالل

 المادة موضوع
 لمعرفة  الدراسٌة
 استٌعابهم مدى

 للموضوع

737.  5  
ذلك  نمو ونضج الثمار وعالقة
 بالهرمونات النباتٌة

 دراسة مقاٌٌس اكتمال
  النضج

738.  5  
والكٌماوٌة  التغٌرات الفسلجٌة

التً تحدث للثمار أثنات النضج 
 والخزن

 غٌٌر فً الصالبةدراسة الت
  والبكتٌنات

739.  5  
والنضج  مقاٌٌس اكتمال النمو

 وتحدٌد موعد الحصاد

 دراسة التغٌر فً محتوى
الثمار من االحماض 
 العضوٌة ورقم الحموضة

 

741.  5  
الثمار اثنات  مٌكانٌكٌة التنفس فً

 . النمو والنضج والخزن
 دراسة التغٌر فً محتوى

  C الثمار من فٌتامٌن

741.  5  
, الفقد  "صناعٌا لثمارانضاج ا

 .  بالوزن بعد الحصاد

 دراسة التغٌر فً محتوى
الثمار من السكرٌات الكلٌة 

 والمختزلة والصبغات
 

742.  5  
والتدرٌج  طرق الحصاد والفرز

والتعبئة للحاصالت البستنٌة 
 والمعامالت التً تجرى علٌها

 دراسة التغٌر فً محتوى
الثمار من السكرٌات الكلٌة 

 الصبغاتوالمختزلة و
 

743.  5  
والخزن  طرق التبرٌد قبل الشحن

للحاصالت البستنٌة , الخزن 
 .المبرد للحاصالت البستنٌة

 دراسة التغٌر فً تنفس
الثمار وطرق تقدٌر سرعة 

 التنفس فٌها
 

744.  5  
والخزن  طرق التبرٌد قبل الشحن

للحاصالت البستنٌة , الخزن 
 .المبرد للحاصالت البستنٌة

 فسدراسة التغٌر فً تن
الثمار وطرق تقدٌر سرعة 

 التنفس فٌها
 

745.  5  
فً  الخزن للحاصالت البستنٌة
 جو هوائً معدل

 دراسة طرق خزن اهم
المحاصٌل البستنٌة ونشمل 
تقارٌر الطلبة مع القائها 
ومناقشتها وٌكلف كل طالب 

الشعبة باعداد تقرٌر  مً
عن احد المحاصٌل البستنٌة 

 



 والقائه ومناقشته مع الطلبة
 . رف على العملًوالمش

746.  5  
فً  الخزن للحاصالت البستنٌة
 جو هوائً مخلخل

 دراسة طرق خزن اهم
المحاصٌل البستنٌة ونشمل 
تقارٌر الطلبة مع القائها 
ومناقشتها وٌكلف كل طالب 

الشعبة باعداد تقرٌر  مً
عن احد المحاصٌل البستنٌة 
 والقائه ومناقشته مع الطلبة
 . والمشرف على العملً

 

747.  5  

درجات  االسس العامة لتحدٌد
الجودة واهمٌتها , عوامل تدهور 

القٌمة النوعٌة والغذائٌة 
البستنٌة بعد الحصاد  للحاصالت

 واثنات الخزن

 دراسة طرق خزن اهم
المحاصٌل البستنٌة ونشمل 
تقارٌر الطلبة مع القائها 
ومناقشتها وٌكلف كل طالب 

الشعبة باعداد تقرٌر  مً
بستنٌة عن احد المحاصٌل ال

 والقائه ومناقشته مع الطلبة
 . والمشرف على العملً

 

748.  5  
 قطف وتداول وخزن االنواع

المهمة من االزهار المقطوفة 
 واألبصال

 دراسة طرق خزن اهم
المحاصٌل البستنٌة ونشمل 
تقارٌر الطلبة مع القائها 
ومناقشتها وٌكلف كل طالب 

الشعبة باعداد تقرٌر  مً
نٌة عن احد المحاصٌل البست

 والقائه ومناقشته مع الطلبة
 . والمشرف على العملً

 

749.  5  
 قطف وتداول وخزن االنواع

المهمة من االزهار المقطوفة 
 واألبصال

 زٌارة الى أحد المخازن
  . المبردة

751.  5  
 قطف وتداول وخزن االنواع

المهمة من االزهار المقطوفة 
 واألبصال
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الكتب والمراجع التً  . ق ق ق ق
 ٌوصى بها 

 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 

 

المراجع االلكترونٌة ,  . ك ك ك ك
 مواقع االنترنٌت ....
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 ة الزراعة كلٌ –جامعة بؽداد  المإسسة التعلٌمٌة  .1

 قسم البستنة وهندسة الحدائق القسم الجامعً / المركز  .2

 H DPP 452أنتاج نخٌل /  اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التً ٌدخل فٌها  .4

 الزامً  اشكال الحضور المتاحة  .5

 المرحلة الرابعة  / الكورس الربٌعً  الفصل/ السنة  .6

 75 عدد الساعات الدراسٌة ) الكلً (  .7

 15/6/2116 اعداد هذا الوصفتارٌخ   .8

 اهداف المقرر  .9

 التعرٌؾ بأهمٌة نخٌل التمر وتحسٌن نموه وطرق اكثاره وتصنٌع ثماره

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم   .11

 أ. االهداف المعرفٌة  
   تأرٌخ نشوء نخلة تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والعلم فً مجال النخٌل

العوامل و  , النسب النباتً لنخلة التمر , األهمٌة الؽذائٌة , االستخدامات االقتصادٌة التمر
البٌئٌة  المالئمة لنجاح زراعة النخٌل , العوامل الجوٌة , عوامل التربة , الوحدات 

 الحرارٌة وتأثٌراتها

  تعرٌؾ الطالب بتصنٌؾ أصناؾ التمور , تمٌٌز األصناؾ , الصفات الممٌزة
 لألصناؾ 

ب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازاً مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطال

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 ب. االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر .

 تعرٌؾ الطلبة بالوصؾ المورفولوجً ألجزاء نخلة التمر الخضرٌة 
  تدرٌب وتعرٌؾ الطالب التركٌب التشرٌحً لرأس النخلة وتطور السعؾ والساق 
  تعرٌؾ الطالب بالخصائص الممٌزة لطبٌعة تكوٌن الجذور فً نخلة التمر , التركٌب

 نخلة التمر زٌارة علمٌة الحد مزارع العنب القرٌبة التشرٌحً لجذور
 تعرٌؾ الطلبة بعملٌة زراعة الفسائل وتجذٌر الرواكٌب 
 تعرٌؾ الطلبة وتدرٌبهم بكٌفٌة اجراء عملٌات الخدمة المختلفة لالشجار 
 تعرٌؾ الطلبة بالصفات  والخصائص الممٌزة الصناؾ نخلة التمر 
 صناؾ المزروعةزٌارة لبستان النخٌل والتعرؾ على األ 

 طرائق التعلٌم والتعلٌم
 . تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 

  استخدام اسالٌب العرضPower point  لؽرض اٌصال المعلومة بشكل

 جٌد وواضح للطالب .
  حث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بتقدٌم تقارٌر علمٌة حول

 لهم من المادة الدراسٌة .المواضٌع التً تعطى 

 

 طرائق التقٌٌم 
 . اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة الدراسٌة 
 . درجات حول مشاركة الطالبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
  نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضٌحٌة حول

 ماٌخص المادة الدراسٌة .

 جدانٌة والقٌمٌة  ج. االهداف الو

 . طرح االسئلة االستنتاجٌة على الطلبة 
  ًاٌجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التً تصادؾ الطلبة فً الجزء العمل

 من المادة واٌجاد الحلول لها .
  حل تمارٌن وتطبٌقات على تمكٌن الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من

  المواضٌع



 طرائق التعلٌم والتعلم 
  تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا .وضع برامج 

 . وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل 

 .ًارسال الطلبة الى الدوائر والمدٌرٌات لؽرض اجراء التطبٌق الصٌف 

 . تكلٌؾ الطالب باجراء البحوث والتقارٌر 

 . تكلٌؾ الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع 
 ق التقٌٌمطرائ
   اجراء اختبارات ٌومٌة وشهرٌة من خالل اسئلة حول موضوع المادة

 الدراسٌة  لمعرفة مدى استٌعابهم للموضوع .
 . درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارٌر العلمٌة 
 . مناقشة البحوث والتقارٌر والقائها امام الطلبة واعطاء درجات علٌها 

 من فترة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من  كتابة التقارٌر بعد االنتهاء
 تشخٌص المشكالت وكٌفٌة اٌجاد الحل لها .

د. المهارات العامة و التاهٌلٌة المنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة 
 التوظٌف والتطوٌر الشخصً (.

  تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوٌر
 الساسٌة .معلوماته ا

 . تطوٌر اسلوب الطالب فً نقل المعلومات الى وسط العمل 
  تدرٌب الطالب على اجراء البحوث العلمٌة لحل المشاكل فً العمل

 وتطوٌر اسالٌبه.

 

 . بنٌة المقرر11

 الساعات االسبوع
 نظري+عملً

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 اوالموضوع

 طرٌقة التعلٌم
 ً () العمل

 طرٌقة التقٌٌم

 أنتاج نخٌل 5  .1

تؤرٌخ نشوت نخلة التمر , 
النسب النباتً لنخلة التمر , 

األهمٌة الغذائٌة , 
 االستخدامات االقتصادٌة

الوصف المورفولوجً 
 ألجزات نخلة التمر الخضرٌة

اجرات اختبارات ٌومٌة 
وشهرٌة من خالل 
اسئلة حول موضوع 
المادة الدراسٌة  
ابهم لمعرفة مدى استٌع
 للموضوع

2.  5  
العوامل البٌئٌة  المالئمة 
لنجاح زراعة النخٌل , 
العوامل الجوٌة , عوامل 
التربة , الوحدات الحرارٌة 

زٌارة لبستان النخٌل 
والتعرف على األصناف 

 المزروعة
 



 وتؤثٌراتها

الخصائص الشكلٌة   5  .3
 والتركٌبٌة  لنخلة التمر

الوصف العام لبذرة نخلة 
البذرة ,  التمر , تركٌب

غالف البذرة , الجنٌن , 
السوٌدات )واالندوسبٌرم (, 
 الفلقة )الورقة الجنٌنٌة (

 

4.  5  

النواة , إنبات البذور , 
تكوٌن األوراق والسعف , 
تركٌب الورقة التشرٌحً, 
عالقة السعف بالحاصل , 
الجذع , نمو جذع النخلة , 
تطور براعم النخلة , نمو 

 الفسائل .

حً لرأس التركٌب التشرٌ
النخلة وتطور السعف 

 والساق
 

5.  5  

تماٌز النورات الزهري , 
الجذور , نمو الجذور , 

الشعٌرات الجذرٌة , التركٌب 
التشرٌحً لثمرة نخلة التمر 
 , التطور التشرٌحً للثمرة .

التركٌب التشرٌحً لرأس 
النخلة وتطور السعف 

 والساق
 

6.  5  

تماٌز النورات الزهري , 
لجذور , الجذور , نمو ا

الشعٌرات الجذرٌة , التركٌب 
التشرٌحً لثمرة نخلة التمر 
 , التطور التشرٌحً للثمرة .

الخصائص الممٌزة لطبٌعة 
تكوٌن الجذور فً نخلة 
التمر , التركٌب التشرٌحً 

 لجذور نخلة التمر

 

7.  5  

التزهٌر والتلقٌح والعقد 
واإلخصاب فً نخلة التمر , 
تكوٌن وظهور النورة 

, التلقٌح واإلخصاب الزهرٌة 
, موعد التلقٌح , تؤثٌر 

مصدر حبة اللقاح , تحضٌر 
وتخزٌن حبوب واللقاح , 
تؤثٌر العوامل الجوٌة على 
العقد  , تلقٌح النخٌل 

,استخدام منظمات النمو فً 
عملٌة التلقٌح , التغٌرات 
الكٌماوٌة فً محتوى الثمار 

. 

عملٌة زراعة الفسائل 
  وتجذٌر الرواكٌب .

8.  5  

طرق تكاثر أشجار النخٌل : 
البذور , الطرٌقة الخضرٌة , 
اإلكثار بالفسائل , فصل 
الفسائل , شروط الفسائل 
الجٌدة , غرس الفسائل 
,أسباب موت الفسائل , 

اإلكثار بالزراعة النسٌجٌة , 
التمٌٌز بٌن الفسٌلة والبادرة 
,كٌفٌة الحصول على فسائل 

 جدٌدة ومتجانسة .

 الوصف المورفولوجً
للنورة )الطلعة ( وأجزائها 
فً نخلة التمر , تركٌب 
وصفات االزهار الذكرٌة 
واالنثوٌة , صفات الطلع 
واالزهار الذكرٌة , صفات 
الطلع واالزهار االنثوٌة , 
نشوت وتطور ونمو  

 البراعم الزهرٌة

 

9.  5  
طرق تكاثر أشجار النخٌل : 
البذور , الطرٌقة الخضرٌة , 

ل اإلكثار بالفسائل , فص
الفسائل , شروط الفسائل 

الوصف المورفولوجً 
للنورة )الطلعة ( وأجزائها 
فً نخلة التمر , تركٌب 
وصفات االزهار الذكرٌة 

نثوٌة , صفات الطلع واال

 



الجٌدة , غرس الفسائل 
,أسباب موت الفسائل , 

اإلكثار بالزراعة النسٌجٌة , 
التمٌٌز بٌن الفسٌلة والبادرة 
,كٌفٌة الحصول على فسائل 

 جدٌدة ومتجانسة .

واالزهار الذكرٌة , صفات 
الطلع واالزهار االنثوٌة , 
نشوت وتطور ونمو  

 البراعم الزهرٌة

11.  5  

عملٌات الخدمة : الري , 
االعتبارات المهمة فً ري 
أشجار النخٌل , التسمٌد , 
برامج مقترحة للتسمٌد , 
التربٌة والتقلٌم , قطع 

السعف , قطع 
إزالة  األشواك,التكرٌب ,

الرواكٌب , إزالة اللٌف , 
الخف, طرق الخف , التركٌب 

 والتذلٌل والتكمٌم .

حبوب اللقاح , تركٌب 
وصفات حبة لقاح نخلة 
التمر , تؤثٌر درجات 
الحرارة والرطوبة على 

انبات حبوب اللقاح , فحص 
 حٌوٌة وانبات حبوب اللقاح

 

11.  5  

عملٌات الخدمة : الري , 
ري  االعتبارات المهمة فً

أشجار النخٌل , التسمٌد , 
برامج مقترحة للتسمٌد , 
التربٌة والتقلٌم , قطع 

السعف , قطع 
األشواك,التكرٌب , إزالة 
الرواكٌب , إزالة اللٌف , 

الخف, طرق الخف , التركٌب 
 والتذلٌل والتكمٌم .

اجرات عملٌات الخدمة 
  المختلفة لالشجار

12.  5  
جنً التمور, طرائق االرتقات 

ة , أعداد وتعبئة وخزن للنخل
 التمور, تعبئة التمور.

اجرات عملٌات الخدمة 
  المختلفة لالشجار

13.  5  

إمراض النخٌل , اإلمراض 
الجرثومٌة , اإلمراض غٌر 
الجرثومٌة , الحشرات التً 
تصٌب الثمار , اإلمراض 

 الفطرٌة .

الوصف المورفولوجً 
للعذق الثمري والثمرة 
والتركٌب التشرٌحً , 

 ب الكٌماوي للثمارالتركٌ

 

إمرررراض النخٌرررل , اإلمرررراض   5  .14
الجرثومٌررة , اإلمررراض غٌررر 
الجرثومٌررة , الحشرررات التررً 
تصررررٌب الثمررررار , اإلمررررراض 

 الفطرٌة .

الوصرررررررررف المورفولررررررررروجً 
للعررررررذق الثمررررررري والثمرررررررة 
والتركٌرررررررررب التشررررررررررٌحً , 

 التركٌب الكٌماوي للثمار 

 

أصررررررناف التمررررررور , تمٌٌررررررز   5  .15
الممٌررزة األصررناف , الصررفات 

 ل صناف . 

الصررررررررررفات  والخصررررررررررائص 
  الممٌزة الصناف نخلة التمر 

 

 

 . البنٌة التحتٌة 01



  الكتب المقررة المطلوبة  .0
  المراجع الرئٌسٌة ) المصادر ( .1
 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  . أ

 ) مجالت علمٌة , تقارٌر , ..... ( 
 

المراجع االلكترونٌة , مواقع  . ب
 االنترنٌت ....
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