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 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

وخمرجات التعلم املتوقعة من الكيمياء احليوية ربانمج اخلاصة ب صائصاخلألهم  اجيازاً  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا
الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن 

 الربانمج

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 عضويةالكيمياء ال

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

 دليل ضمان الجودة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 زيارات ميدانية/ تدريب صيفي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021-6-12 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

. لمعرفة مفهوم الكيمياء العضوية وربط ما يحدث حولهم مع العلم المدروس  طالباعداد وتأهيل ال -1  

من اجل مواكبة التطور وتزويد الطالب بأحدث  كيمياءتشجيع وتنمية البحث العلمي في مجال علوم ال-2

.كيمياء المعلومات النظرية والعملية في اختصاص علوم ال  

لبحثية.اتهيئة الظروف المناسبة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير معارفهم ومهاراتهم التعليمية و-3  

اعداد الطالب اعدادا مناسبا للدراسات العليا والبحث العلمي في مجال تخصصه.-4  

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10

  المعرفية .ا االهداف -أ

     التعرف على طرق السالمة واالمان في المختبرات الكيميائية   -1

تعريف الطالب باهمية المواد قيد الدراسة وعالقتها بحياته واستخداماتها . -2  

تمييز المركبات العضوية بعضها عن بعض عن طريق المجاميع الفعالة . -3  

الهيدروكاربونية االليفاتية واالروماتية خواصها وطرق تحضيرها تهيئة الطالب لدراسة المركبات - 4 
 وتفاعالتها.

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 تعليم الطالب باالدوات المختبرية والغرض من استخدام كل منها. -1

تعريف الطالب باالجهزة المختبرية وطرق استخدامها . - 2  

بالمواضيع قيد الدراسة .      ةتقارير وسمنرات وحلقات دراسي تدريب الطالب على اعداد  - 3  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الذهني العصف 

الطالب قدرة حسب التفكير استراتيجية  

المجاميع الطالبية (Team Project) 

 )Work shop )ورش العمل 

(Learning Technologies on) .طريقة القاء المحاضرات 

 االلكتروني )التعلم 

experiential learning ( )التعلم التجريبي. 

يتطبيقال التعليم 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحان اليومي والشهري 

Reports ) اعداد التقارير ( 

Projects Design )تصميم مشاريع ( 

Feedback Learning)التغذية الراجعة من الطالب ( 

E-Learning using Classroom (الكالس روم)التعليم االلكتروني بواسطة 

 

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد وهي متفاوتة وتكون مهارة التفكير  -1      

يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل  الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا وكيف يجب ان

 معقول .

 لكل العوامل الموثرة.  المالحظة واالدراك  - 2

 المنطقي لها. والتفسير للنتائج المستحصلة  التحليل  -3

  .والتقويم العلمي للموضوع االعداد – 4

 .استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -  5

 اضيع قي الدراسة لها اهمية كبيرة بحياته اليومية .ايمان الطالب ان المو -6

 ترسيخ المفاهيم العلمية بربطها بالحياة . -7

 زرع االجتهاد وحب الدرس في نفوس الطالب من خالل المكافئات المادية والمعنوية -8

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

  نظرية محاضرات -1

 عملية محاضرات 2-

استخدام محركات البحث العلمية لمعرفة اجابات االسئلة التي تدور في االذهان  واالنضمام الى مجاميع بحثية 

 لتطوير  القدرات  واالطالع على اخر المنجزات العلمية في مجال االختصاص قيد البحث

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 .اليومي االختبار -1

  .الشهري الختبارا -2

  .يعملال االختبار 3- 

 .النهائي الفصلي االختبار 4 - 

 اعداد التقارير. -5

 

 
 

 

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

VERBAL COMMUNICATION 
Student able to express his ideas clearly and confidently in speech 

 اللفظيالتواصل 

 قادرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.   

TEAMWORK 
Work confidently within a group 
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 العمل الجماعي

 العمل بثقة ضمن مجموعة 

 

ANALYSING   & INVESTIGATING 
Gather information systematically to establish facts & principles. Problem 

solving 

 تحليل والتحقيق ال

 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة. 

 

INITIATIVE/SELF MOTIVATION  
 Able to act on initiative, identify opportunities & proactive in putting forward 

ideas & solutions 

 مبادرةال

 المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحةالدافعية على العمل والقدرة على 

 

WRITTEN COMMUNICATION 
Student able to express himself clearly in writing 

 االتصال الكتابي

 قادرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة

PLANNING   & ORGANISING  

Student able to plan activities & carry them through effectively 

 التخطيط والتنظيم 

 قادرة على التخطيط لألنشطة وتنفيذها على نحو فعال

 

 

FLEXIBILITY 

 9 Adapt successfully to changing situations  &environments 

 المرونة

 التكيف بنجاح مع األوضاع المتغيرة وبيئات 

TIME MANAGEMENT  

 Manage time effectively, prioritizing tasks and able to work to deadlines. 

 إدارة الوقت

 إدارة الوقت بفعالية ، وتحديد أولويات المهام وقادرة على العمل بالمواعيد
11. 

 

 

 

المرحله 

 الدراسيه

 

 بنية البرنامج 

 

 

 رمز المقرر او المساق

 

 

 

 اسم المقرر

 

 

 

 الساعات المعتمده



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 االولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكيمياء العضوية 

 

 

 

 

 نظري

 

 عملي

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 المادة العمليه  المادة النظريه االسبوع

 المالحظات

 االول

تعريف الكيمياء العضوية 

واهميتها  وانواع التفاعالت 

 المستخدمة فيها

طرق السالالالالالالالالمة وا مام فب المختلرات والتعرف 
 على ا دوات المختلرية

 

لمركلات الهيدروكارلونية دراسة ا الثاني

 ا ليفاتية المشلعة /الكام

  تعييم درجة ا نصهار للمركلات العضوية

لمركلات الهيدروكارلونية دراسة ا الثالث

 ا ليفاتية غيرالمشلعة/ الكيم

  تعييم درجة الغليام للمركلات العضوية

لمركلات الهيدروكارلونية دراسة ا الرابع

ا ليفاتية  

 المشلعةوغيرالمشلعةالحلقية

:)فصل أسيتيل حمض الصفصاف  التنقية لالتللور

 )أسيتيل حمض السالسيليك( مم األسلريم

 

لمركلات الهيدروكارلونية دراسة ا الخامس

 ا ليفاتية غير المشلعة/ الكايم

التفرقة ليم المركلات ا ليفاتية المشلعة وغير 

 المشلعة

 

الهيدروكارلونية لمركلات ادراسة  السادس

 ا روماتية

تنقية المواد العضوية الصللة لطريقة اعادة 

 الللورة

 

 السابع
الشهر ا ول امتحام   امتحام الشهر ا ول 

خواصها وطرق  الكحو ت الثامن

 تحضيرها

الكيتونات ا لدهيدات و التميز ليم   

خواصها وطرق  الفينو ت التاسع

 تحضيرها

  التميز ليم الكحو ت

  التميز ليم الكحو ت والفينو ت تفاعالت الكحو ت والفينو ت العاشر

خواصها وطرق  ا لديهايدات الحادي عشر

 تحضيرها

فصل مزيج مم الماء واألسيتوم لاستخدام 

 التقطير اللسيط
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خواصها وطرق  الكيتونات الثاني عشر

تفاعالت ا لديهايدات  تحضيرها

 والكيتونات

العضوية السائلة ا ستخالصفصل المواد    

 الثالث عشر
الشهر الثانب امتحام الكشف عم المجموعة الفعالة فب الحوامض  

 الكارلوكسيلية

 

خواصها  الحوامض الكارلوكسيلية الرابع عشر

 وطرق تحضيرها

  امتحام الشهر الثانب

  امتحام العملب النهائب االمتحان النهائي الخامس عشر

    

 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

وذلك ابالطالع على املصادر احلديثة وحتديث احملاظرات واستخدام تقنيات وبرامج حديثة لعمل تشويق للمتلقي من الطالب واعطاؤهم 
 فرصة للمشاركة اببداء املالحظات واالسئلة.

لربط املادة العلمية ابحلياة اثره يف ترسيخ املفاهيم العلمية وتفسري بعض الظواهر وهبذا خنلق ترابط يدرك ما حيدث حوله  ان حماولة االستاذ
 ويساعد ابجياد حلول للمشاكل اليت توججه يف احلياة .

 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .12

 
 

 مركزي
 
 
 

 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .13



 

 
 7الصفحة 

 
  

 واجلامعة للكلية االلكرتوين املوقع 1-

 اجلامعة دليل 2-

 املركزية املكتبة 3-

 ابلقسم اخلاصة واملصادر الكتب اهم 4-

 االنرتنت 5-

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
 االهداف المهاراتية

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

الكيمياء  افراضي A3 االولى

 عضويةال
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

  جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .1

 البستنه وهندسة الحدائق  / المركز علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات اسبوعية أشكال الحضور المتاحة .4

 ولاال الفصل الفصل / السنة .5

 ساعة30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021-6-12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 . واهميتها وربطها بحياتنا اليومية لمعرفة مفهوم الكيمياء  طالباعداد وتأهيل ال -1

من اجل مواكبة التطور وتزويد الطالب بأحدث  كيمياءتشجيع وتنمية البحث العلمي في مجال علوم ال-2

 .كيمياء المعلومات النظرية والعملية في اختصاص علوم ال

 لبحثية.االتعليمية وتهيئة الظروف المناسبة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير معارفهم ومهاراتهم -3

 اعداد الطالب اعدادا مناسبا للدراسات العليا والبحث العلمي في مجال تخصصه.-4

 . لمعرفة مفهوم الكيمياء واهميتها وربطها بحياتنا اليومية  طالباعداد وتأهيل ال -5

 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  هداف المعرفية األ -أ
     التعرف على طرق السالمة واالمان في المختبرات الكيميائية  -1
 تعريف الطالب باهمية المواد قيد الدراسة وعالقتها بحياته واستخداماتها . -2
   لفهم اهم التفاعالت وكيفية الحصول على الطاقة للقيام بالفعاليات الحيوية.هيئة الطالب ت-3

  الخاصة بالمقرر االهداف المهاراتية  -ب 

 تعليم الطالب باالدوات المختبرية والغرض من استخدام كل منها. - 1 
 تعريف الطالب باالجهزة ا المختبرية وطرق استخدامها . - 2 
 بالمواضيع قيد الدراسة .      ةتدريب الطالب على اعداد تقارير وسمنرات وحلقات دراسي  - 3 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

المجاميع الطالبية (Team Project) 

 )Work shop )ورش العمل 

(Learning Technologies on) طريقة القاء المحاضرات 

 اعتماد نظام المحاظرات 

   واستخدام شاشات العرض لعرض االفالم العلمية وعروض بوربوينت 

 يء وقت للمناقشة بعد انتهاء كل موضوع في حالة وجود التباس لدى الطلبة او ش كما يتم اعطاء

 غير مفهوم .

    ة.وحلقات دراسيتحفيز الطالب لحضور المؤتمرات والندوات العلمية 

 
 

 

 طرائق التقييم      

 

 اليومي االختبار - 
 الشهري اختبار - 
 النهائي الفصلي االختبار 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ايمان الطالب ان المواضيع قي الدراسة لها اهمية كبيرة بحياته اليومية . -1         

 ترسيخ المفاهيم العلمية بربطها بالحياة . - 2 

 زرع االجتهاد وحب الدرس في نفوس الطالب من خالل المكافئات المادية والمعنوية -3



 

 
 11الصفحة 

 
  

)هي مصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكير  (Critical Thanking)استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -4   

 والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً  للوصول إلى الحل المطلوب)

 Determine the facts of a new situation  

 Place these facts and information in a pattern so that you can understand them 

 Accept or reject the source values and conclusions based upon your experience, 

judgment, and beliefs. 

   

  

     

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

- VERBAL COMMUNICATION 
Student able to express his ideas clearly and confidently in speech 

 التواصل اللفظي

 قادرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.   

- TEAMWORK 
Work confidently within a group 

 العمل الجماعي

 العمل بثقة ضمن مجموعة 

 

- ANALYSING   & INVESTIGATING 
Gather information systematically to establish facts & principles. Problem 

solving 

 تحليل والتحقيق ال

 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة. 

 

- INITIATIVE/SELF MOTIVATION  
-  Able to act on initiative, identify opportunities & proactive in putting 

forward 
 

 مبادرةال

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

 

- WRITTEN COMMUNICATION 
Student able to express himself clearly in writing 

 االتصال الكتابي

 قادرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة

PLANNING   & ORGANISING  

Student able to plan activities & carry them through effectively 

 التخطيط والتنظيم 

 قادرة على التخطيط لألنشطة وتنفيذها على نحو فعال

 

 



 

 
 12الصفحة 

 
  

 

FLEXIBILITY 

 9 Adapt successfully to changing situations  &environments 

 المرونة

 التكيف بنجاح مع األوضاع المتغيرة وبيئات 

TIME MANAGEMENT  

 Manage time effectively, prioritizing tasks and able to work to deadlines. 

 إدارة الوقت

    يدبالمواعإدارة الوقت بفعالية ، وتحديد أولويات المهام وقادرة على العمل  -
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

تهيئالالالالة الطالالالالالالالالال   2

لمركلات لدراسالالة ا

الهيالالدروكالالارلونيالالة 

ا ليفاتية المشلعة 

 وغير المشالالالالالالاللعالالة

خواصالالالالالها وطرق 

تالالالالحضالالالالالالالالالاليالالالالرهالالالالا 

.وتفاعالتها  

 

تعريف الكيمياء العضوية 

واهميتها  وانواع التفاعالت 

 المستخدمة فيها

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

2 

تهيئالالالالة الطالالالالالالالالال   2

لمركلات لدراسالالة ا

الهيالالدروكالالارلونيالالة 

ا ليفاتية المشلعة 

 وغير المشالالالالالالاللعالالة

خواصالالالالالها وطرق 

تالالالالحضالالالالالالالالالاليالالالالرهالالالالا 

.وتفاعالتها  

 

لمركلات دراسة ا

الهيدروكارلونية ا ليفاتية 

 المشلعة /الكام

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

3 

تهيئالالالالة الطالالالالالالالالال   2

لمركلات لدراسالالة ا

الهيالالدروكالالارلونيالالة 

ا ليفاتية المشلعة 

 وغير المشالالالالالالاللعالالة

خواصالالالالالها وطرق 

 تالالالالحضالالالالالالالالالاليالالالالرهالالالالا

.وتفاعالتها  

 

لمركلات دراسة ا

الهيدروكارلونية ا ليفاتية 

 غيرالمشلعة/ الكيم

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

4 

تهيئالالالالة الطالالالالالالالالال   2

لمركلات لدراسالالة ا

الهيالالدروكالالارلونيالالة 

ا ليفاتية المشلعة 

 وغير المشالالالالالالاللعالالة

خواصالالالالالها وطرق 

تالالالالحضالالالالالالالالالاليالالالالرهالالالالا 

.وتفاعالتها  

 

لمركلات دراسة ا

الهيدروكارلونية ا ليفاتية  

المشلعةوغيرالمشلعةالحلق

 ية

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

5 

تهيئالالالالة الطالالالالالالالالال   2

لمركلات لدراسالالة ا

الهيالالدروكالالارلونيالالة 

ا ليفاتية المشلعة 

 وغير المشالالالالالالاللعالالة

خواصالالالالالها وطرق 

لمركلات دراسة ا

الهيدروكارلونية ا ليفاتية 

 غير المشلعة/ الكايم

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 
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تالالالالحضالالالالالالالالالاليالالالالرهالالالالا 

.وتفاعالتها  

 

6 

تهيئالالالالة الطالالالالالالالالال   2

لمركلات لدراسالالة ا

الهيالالدروكالالارلونيالالة 

المشلعة  ا ليفاتية

 وغير المشالالالالالالاللعالالة

خواصالالالالالها وطرق 

تالالالالحضالالالالالالالالالاليالالالالرهالالالالا 

.وتفاعالتها  

 

لمركلات ادراسة 

 الهيدروكارلونية ا روماتية

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

7 

2 
 

 

الشهر ا ول امتحام استخدام  

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

8 

تهيئالالالالة الطالالالالالالالالال   2

لمركلات لدراسالالة ا

الهيالالدروكالالارلونيالالة 

ا ليفاتية المشلعة 

 وغير المشالالالالالالاللعالالة

خواصالالالالالها وطرق 

تالالالالحضالالالالالالالالالاليالالالالرهالالالالا 

.وتفاعالتها  

 

خواصها وطرق  الكحو ت

 تحضيرها

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

9 

تهيئالالالالة الطالالالالالالالالال   2

لمركلات لدراسالالة ا

الهيالالدروكالالارلونيالالة 

ا ليفاتية المشلعة 

 وغير المشالالالالالالاللعالالة

خواصالالالالالها وطرق 

تالالالالحضالالالالالالالالالاليالالالالرهالالالالا 

.وتفاعالتها  

 

خواصها وطرق  الفينو ت

 تحضيرها

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

10 

تهيئالالالالة الطالالالالالالالالال   2

لمركلات لدراسالالة ا

الهيالالدروكالالارلونيالالة 

ا ليفاتية المشلعة 

 وغير المشالالالالالالاللعالالة

خواصالالالالالها وطرق 

تالالالالحضالالالالالالالالالاليالالالالرهالالالالا 

.وتفاعالتها  

 

تفاعالت الكحو ت 

 والفينو ت

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

11 

2 

 

خواصها  ا لديهايدات

 وطرق تحضيرها

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 الكيمياء العضوية موريسين

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 الكيمياء العضوية موريسين 
 Practical Organic Chemistry: Proven Reactions and 

Synthetic Transformations by Stephane Caron 
(Hardcover - Sep 21, 2007). 

  Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry (5th 
Edition) by A.I. Vogel, A.R. Tatchell, B.S. Furnis, and 

 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 اساسيات الكيمياء العضوية
by Peter Sykes Chemistry Mechanism in Organic  

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

http://www.nu.edu.sa/documents/618654/
 pdf/الكيمياء%20العضوية%20االروماتية.621163

12 

تهيئة الطال  لدراسة  2

المركلات الهيدروكارلونية 

ا ليفاتية المشلعة وغير 

المشلعة خواصها وطرق 

 تحضيرها وتفاعالتها.

خواصها وطرق  الكيتونات

تفاعالت  تحضيرها

 ا لديهايدات والكيتونات

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

13 

تهيئة الطال  لدراسة  2

المركلات الهيدروكارلونية 

ا ليفاتية المشلعة وغير 

المشلعة خواصها وطرق 

 تحضيرها وتفاعالتها.

الشهر الثانب امتحام استخدام  

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

14 

تهيئة الطال  لدراسة  2

المركلات الهيدروكارلونية 

ا ليفاتية المشلعة وغير 

المشلعة خواصها وطرق 

 تحضيرها وتفاعالتها.

 الحوامض الكارلوكسيلية

 خواصها وطرق تحضيرها

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

15 2  

استخدام  االمتحان النهائي

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

      
      

http://www.nu.edu.sa/documents/618654/621163/الكيمياء%20العضوية%20الاروماتية.pdf
http://www.nu.edu.sa/documents/618654/621163/الكيمياء%20العضوية%20الاروماتية.pdf
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http://www.nu.edu.sa/documents/618654/

621163 الع20الكيمياء%20في%20عملية%20تجارب%/

 pdfضوية.

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

لربط  جيب حتفيز الطالب على استخدام التقنيات احلديثة يف الدراسة ونبذ الطرق التقليدية ملا هلا من تشويق كما ان حماولة االستاذ  
ل املادة العلمية ابحلياة اثره يف ترسيخ املفاهيم العلمية وتفسري بعض الظواهر وهبذا خنلق ترابط يدرك ما حيدث حوله ويساعد ابجياد حلو 

 للمشاكل اليت توججه يف احلياة .
 
 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 2022 -2021 للعام الدراسي

 القاسم اخلضراء:   اجلامعة 
 الزراعه:/املعهد  ةالكلي

 البستنة وهندسة احلدائق:    القسم العلمي
 2021-9-12اتريخ ملء امللف :  

 التوقيع : التوقيع :
 ا.م.د. حيدر جواداسم املعاون العلمي :          عباس خضري جمولا.د. :اسم رئيس القسم  

 
 التاريخ : التاريخ :

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 م. علي عبد القادر الزيدي واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                2021  /    9/  12التاريخ    

  التوقيع
 
 

 مصادقة السيد العميد
 ا.د. دريد كامل الطائي
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 الزراعة كلية المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 مبادئ بستنه نظري

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

 دليل ضمان الجودة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الحقلي التدريب المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021-6-12 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  لمبادئ البستنهسه االساسيات  درا -1

  

 في العراقلمبادئ البستنه تطوير واقع  -2

 االشجار والشتالتتدريب الطالب على زراعه   -3 

 الحقول والبساتين النتاج افضلتخطيط  4-

 االرض ونقل الشتالت من االصص الى الحقل الدائم تقسيم وتسوية -5

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10
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  االهداف المعرفية . ا-أ

 شجار والشتالت والبادرات والبذور والعملياتانواع اال على الطالب يتعرف ان  1)

 ومتطلباتهاوالبذور  والشتالت والبادرات انواع الطالب يصنف ان2 )  -

 والشتالت والبادرات والبذور والعملياتاشجار  انواع بين الطالب يفصل ان  3) -

 ليم والخدمة والتربيهالتق عملية في المتبعة العلمية الوسائل الطالب يعرف ان ( 4

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 الزراعه في المستخدمة األجهزة مختلف أستخدام على الطالب تدريب 1) 

 الزراعيه والبيئيه العمليات اهم تقييم على الطالب قدرة 2 )

 الخرائط ورسم ألعداد الالزمة االساس والبيانات المعلومات على يحصل كيف الطالب تعليم 3)

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الذهني العصف 1-  

 والحسابات القياسات اجراء يتعلم ان الطالب استطاع اذا ( مثال الطالب قدرة حسب التفكير استراتيجية 2-

 في الدونم الواحد والمسافه بين االشجار في نفس الصفلزراعه عدد من االشجار

 التفكير مستويات العلى يرمز مصطلح وهي Critical Thinking التعلم في الناقد التفكير استراتيجية 3-

 المطلوب الحل الى للوصول منطقيا   تحليلها ثم ما مشكلة طرح الى يهدف والتي

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اليومي االختبار 1 )

 الشهري االختبار 2 )

  الحقلي االختبار( 3

 النهائي الفصلي االختبار 4)

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

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

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

 المالحظة واالدراك  - 2

 التحليل والتفسير  -3

 االعداد والتقويم  - 4

  التفكير الناقد في التعلماستراتيجية  -  5

 

 طرائق التعليم والتعلم     

  نظرية محاضرات -1

 عملية محاضرات 2-
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 حقلي تدريب 3-  

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 اليومي االختبار -1

  الشهري االختبار 2 -  -

 - الحقلي االختبار 3- 

 النهائي الفصلي االختبار 4 - 

 

 
 

 

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

 

 - ) الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة ( اللفظي التواصل -1

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

  .معينة لمشكلة حال   والمبادئ الحقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل المعلومات جمع ( التحقيق تحليل 3-  

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

11.  
 

 

 

المرحله 

 الدراسيه

 

 بنية البرنامج 

 

 

 رمز المقرر او المساق

 

 

 

 اسم المقرر

 

 

 

 الساعات المعتمده

 

 الثالثه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادئ بستنه

 

 

 

 

 نظري

 

 عملي

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 المادة العمليه  المادة النظريه االسبوع

 المالحظات
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 مقدمة عن اشجار  االول
اشجار الفاكهه 

 والخضر والزينه

االضرار الناجمة عن   الثاني

عدم كفاية البرودة 

 الشجار 

 

 الواجب الشروط انشاء البستان الثالث

 إنشاء عند مراعاتها

 :الفاكه بساتين

 

 

 تزرع التي المسافة الزراعيهالعمليات  الرابع

 في أشجار عليها

 البستان

 

 

   طرق إكثار أشجار طرق االكثار الخامس

شرح كيفيه تقليم  السادس

والمواعيد 

 المناسبه لالشجار

 :التقليم

 

 

 

 العمليات الزراعيه السابع
 التسميد

 

  الري عمليات الخدمة الثامن

    التاسع

    العاشر

    الحادي عشر

    الثاني عشر

   الثالث عشر

    الرابع عشر

    الخامس عشر
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 - مشاكلهم على والتعرف الطلبة على واالشراف االساتذة قبل من الرتبوي االرشاد دور زايدة 1 .

 .الختصاصه الطالب حمبة لزايدة والشخصية العلمية

 – عنها جتيب تقييمية اسئلة جمموعة ووضع دوائرهم يف التوظيف بعد مبتابعتهم الطلبة اعالم  .2

 العلمي املستوى تقييم لغرض الكلية اىل وارساهلا املعنية دوائرهم يف خاصىة جلنة

 التعليم شعبة تقيمها دورات يف اخلرجيني ادخال مث العمل سوق متطلبات ومعرفة للخرجيني

  اخلريج معلومات حتديث لغرض الكلية يف املستمر
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 مركزي
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 واجلامعة للكلية االلكرتوين املوقع 1-

 اجلامعة دليل 2-

 املركزية املكتبة 3-

 ابلقسم اخلاصة واملصادر الكتب اهم 4-

 االنرتنت 5

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفيةاالهداف 
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

اساسيات انتاج   االولى

 الفاكهه

 1النفضيه

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 المقرروصف 

 

 كليه الزراعه المؤسسة التعليمية .1

 البستنه وهندسة الحدائق  / المركز علميالقسم ال .2

 اساسيات انتاج فاكهه اسم / رمز المقرر .3

أشكال الحضور  .4

 المتاحة
 محاضرات اسبوعية

 ولاال الفصل الفصل / السنة .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 )الكلي(
 ساعة30

تاريخ إعداد هذا  .7

 الوصف 
12-6-2021 

 أهداف المقرر .8

 - . وانتشارها نموها مناطق حسب الفاكهة انواع بين التمييز من الطلبة تمكين

 - .الفاكهة نباتات لها تعود التي الثمار انواع اهم على التعرف من الطلبة تمكين     
 

 - .النباتات في العذري واالثمار بالتلقيح وعالقتها االزهار وانواع المعاومة بمفهوم الطالب تعريف
 - على والتركيب التطعيم الى نلجأ ولماذا واالصول اجرائه ومواعيد والتركيب بالتطعيم الطالب تعريف  

 

 - على والتركيب التطعيم الى نلجأ ولماذا واالصول اجرائه ومواعيد والتركيب بالتطعيم الطالب تعريف
 
 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

 - المعرفية االهداف
 - . وانتشارها نموها مناطق حسب االشجار انواع بين التمييز من الطلبة تمكين

 - .نموها طبيعة حسب االشجار  انواع بين التمييز من الطلبة تمكين 2 أ
 - االشجار  نباتات لها تعود التي الثمار انواع اهم على التعرف من الطلبة تمكين 3 أ
 - .  االشجار  انتاج في واهميته التلقيح وانواع واالخصاب بالتلقيح الطالب تعريف 4 أ
 - .النباتات في العذري واالثمار بالتلقيح وعالقتها االزهار وانواع المعاومة بمفهوم الطالب تعريف 5 أ
 - على والتركيب التطعيم الى نلجأ ولماذا واالصول اجرائه ومواعيد والتركيب بالتطعيم الطالب تعريف 6 أ

 .االصول
  الخاصة بالمقرر االهداف المهاراتية  -ب 

 - . المختلفة الفاكهة نباتات بين المظهري التمييز 1 ب
 – . )والخنثى والمؤنثة المذكرة(المختلفة االزهار انواع بين التمييز 2 ب
 – . المختلفة بأغراضها الثمار نضج مواعيد تحديد مهارة الطالب اكساب 3 ب

 .الثمار وتدريج جني مهارة الطالب اكساب 4 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 – نظرية محاضرات -1
 - عملية محاضرات 2-   -
 حقلي تدريب 3- 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 - اليومي االختبار
 - الشهري االختبار 2
 - الحقلي االختبار 3
 النهائي الفصلي االختبار 4

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

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

 . معقول بشكل التفكير على القدرة تحسين على ويعمل يفكر ان يجب وكيف وماذا متى وفهم
 - واالدراك المالحظة 2
 - والتفسير التحليل 3
 - والتقويم االعداد 4
 التعلم في الناقد التفكير استراتيجية 5
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 البنية التحتية  .11

 الكتاب المنهجي لمباذئ البستنه الكتب المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 

االنترنيت المراجع االلكترونية ،مواقع  (ب

.....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 البساتين الى التعليمية السفرات حصة وزيادة جديد منهجي كتاب تاليف

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

 - ) الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة ( اللفظي التواصل -1 
 Team work - مجموعة ضمن بثقة العمل ( الجماعي العمل 2- 

 – .معينة لمشكلة حال   والمبادئ الحقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل المعلومات جمع ( التحقيق تحليل -  3
 الكتابة في بوضوح نفسك عن التعبير على القدرة ( الكتابي االتصال 4-   -

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3     

2 3     
3 3     
4 3     
5 3     
6 3     
7 3     
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 وصف البرناهج األكادَوٍ 

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

 

 و١ٍخ اٌيهاػخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌجَزٕخ ٕٚ٘لٍخ اٌؾلائك / اٌّووي  ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .2

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ
 رٛػ١خ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ / اٌغيء إٌظوٞ

 ثىبٌٛه٠ًٛ  اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .5

  ٍٕٛٞ /ِموهاد/افوٜ 
 فصٍٟ

 ضّبْ اٌغٛكح اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .6

 اٌقبهع١خ األفوٜ اٌّؤصواد  .7
ٚاٌؾمً ا١ٌّلأٟ ٚاٌّىزجخ ٚاالٔزو١ٔذ ٚاٌّؤٍَبد  ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ 

 اٌيهاػ١خ ٚاٌصٕبػ١خ  ٚاٌّشبه٠غ اٌيهاػ١خ

 2022-6-13 ربه٠ـ إػلاك اٌٛصف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

ل٠ضخ فٟ إٌّبطك رؼو٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ اٌوٞ ، ِٚفَٙٛ شؾخ ا١ٌّبٖ ٚوفب٠خ ٚوفبءح اٍزقلَ طوق اٌوٞ اٌؾ -1

 اٌغبفخ ٚشجخ اٌغبفخ.

 بها التحكم وطرق الريكيفية االستفادة من مصادر المياه غير التقليدية  في تعريف الطالب  -2
 الزراعية للحقول وايصالها واستغاللها

 ؽَبة االؽز١بعبد اٌّبئ١خ ٌٍٕجبد ِٓ فالي كهاٍخ ػاللخ اٌّبء ٚاٌزوثخ ٚإٌّبؿرؼو٠ف اٌطبٌت فٟ  -3

 رؼو٠ف اٌطبٌت فٟ ِؼوفخ طوق اٌوٞ اٌؾل٠ضخ اٌزٟ رمًٍ ِٓ َٔجخ فمل و١ّبد وج١وح ِٓ ا١ٌّبٖ -4

 اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّٛاهك اٌّبئ١خرؼو٠ف اٌطبٌت فٟ ِٛاعٙخ اُ٘   -5

 اٌيهاػ١خ كهاٍخ اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثبضبفخ ا١ٌّبٖ وّشبوً اٌزٍّؼ ٚاٌجيي ٚاٍزصالػ اٌزوة -6
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 اٌّطٍٛثخ ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِظٌجؤبِقوعبد ا  .10

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ . ا-أ

     رّى١ٓ اٌطٍجخ فٟ ِؼوفخ ا١ّ٘خ رٛػ١خ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ   -1أ

 اٌزم١ٍل٠خ ٚغ١و اٌزم١ٍل٠خ ِصبكه ا١ٌّبٖ فٟ اٌطج١ؼخ  فٟ ِؼوفخرّى١ٓ اٌطٍجخ  -2أ

 ١ٌّبٖرّى١ٓ اٌطٍجخ فٟ ى٠بكح اٌّؼوفخ فٟ روش١ل اٍزٙالن ا -3أ

 ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ اٌّيهػخ روٜٚ ثطو٠مخ اٌوٞ ثبٌزٕم١ظ ٚى٠بهح ِيهػخ روٜٚ ثطو٠مخ اٌوٞ ثبٌوُ-4أ

 ٚاٌجيي اْ ٠م١ُ اٌطبٌت وٍفخ ص١بٔخ ِشبه٠غ اٌوٞ -5أ

 رؼو٠ف اٌطبٌت فٟ و١ف١خ ؽَبة رصبه٠ف اٌّضقبد -6أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبصخ ثبٌجؤبِظ :-ة 

 ٚا١ّ٘زٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ هاٍخ رٛػ١خ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ كرؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  - 1ة 

كٚه٘ب  ؽ١ش  ِٓ للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ِٕظِٛبد اٌوٞ اٌؾل٠ضخ ِٚمبهٔزٙب ِغ االٔظّخ اٌزم١ٍل٠خ - 2ة 

 اٌفؼبي فٟ روش١ل اٍزٙالن ا١ٌّبٖ

      رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رؾ١ًٍ وٍف االٔزبط  - 3ة 

 

 ٚاٌزؼٍُ  طوائك اٌزؼ١ٍُ     

 اٌشوػ ٚاٌزٛض١ؼ -1

 اٌمبء اٌّؾبضوح ٚاٍزقلاَ شبشخ اٌؼوض-2

 اٍزقلاَ اٍٍٛة اٌؾٛاه ٚطوػ االٍئٍخ  -2

 اٌؼ١ٍّخ ٌٍزؼوف ػٍٝ ا١ّ٘خ كهاٍخ رٛػ١خ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖاٌوؽالد  -3

 ااٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ  -4

 

 

 

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبه ا١ٌِٟٛ 1

 الفزجبه اٌشٙوٞا - 2

 االفزجبه اٌّقزجوٞ - 3

 االفزجبه اٌفصٍٟ إٌٙبئٟ - 4

 اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ٚاٌزمبه٠و  -5

 ٔشبطبد اٌطٍجخ ِٓ فالي ػًّ اٌجٍٛزواد ٚاٌوٍَٛ اٌزٛض١ؾ١خ  ؽٛي -6

 ِب ٌفص اٌّبكح اٌلها١ٍخ .

 

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :-ط

 ًٍِّٛ ٘ٛ ثّب اٌطبٌت ٠ؼزمل اْ ٘ٛ اٌّٙبهح ٘نٖ ِٓ اٌٙلف ٚاْ اٌطبٌت للهح ؽَت اٌزفى١و ِٙبهح -1ط         

 . ِؼمٛي ثشىً اٌزفى١و ػٍٝ اٌملهح رؾ١َٓ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ٠فىو اْ ٠غت ٚو١ف ِٚبما ِزٝ ٚفُٙ

  ٚاالكهان اٌّالؽظخ  2 -ط
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  ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ 3  -ط

  ٚاٌزم٠ُٛ االػلاك 4  -ط

 اٌزؼٍُ فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ 5  -ط

 

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌؼصف اٌنٕٟ٘ -1

 ٌيهاػخ  خاما اٍزطبع اٌطبٌت اْ ٠زؼٍُ ِفَٙٛ االكاهح اٌصؾ١ؾ )اٍزوار١غ١خ اٌزفى١و ؽَت للهح اٌطبٌت ِضبي -2

ػٍٝ َِز٠ٛبد اٌزفى١و ٚاٌزٟ ٠ٙلف اٌٝ طوػ ٕبلل فٟ اٌزؼٍُ ٟٚ٘ ِصطٍؼ ٠وِي ألاٍزوار١غ١خ اٌزفى١و اٌ - 3

 ِٕطم١بً ٌٍٛصٛي اٌٝ اٌؾً اٌّطٍٛة ِب صُ رؾ١ٍٍٙب ِشىٍخ

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  - 2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد - 3

 

 
 

 

 .اٌشقصٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزؤ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 (ٝ اٌزؼج١و ػٓ األفىبه ثٛضٛػ ٚصمخ فٟ اٌىالَ اٌملهح ػٍ )اٌزٛاصً اٌٍفظٟ  -1ك 

 Team work -اٌؼًّ ثضمخ ضّٓ ِغّٛػخ  )اٌؼًّ اٌغّبػٟ  -2ك 

عّغ اٌّؼٍِٛبد ثشىً ِٕٙغٟ ػٍّٟ ٌزؤ١ٌٍ اٌؾمبئك ٚاٌّجبكئ ؽالً ٌّشىٍخ  )رؾ١ًٍ اٌزؾم١ك  -3ك 

 ِؼ١ٕخ. 

 (زبثخاٌملهح ػٍٝ اٌزؼج١و ػٓ ٔفَه ثٛضٛػ فٟ اٌى )االرصبي اٌىزبثٟ  -4ك 

 

 ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُطوائك          

 

 رشق١ص ٚص١بغخ ِٚؼبٌغخ اٌّشبوً اٌيهاػ١خ . -1ك

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بى ِمبثالد اٌؼًّ . 2ك/

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بى افزجبهاد ١ِٕٙخ رٕظُ ِٓ لجً عٙبد ِؾ١ٍخ/إل١ّ١ٍخ/ك١ٌٚخ . 3ك/

 ثؼل اٌزقوط . : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رط٠ٛو مارٟ َِزّو ٌّب 4ك/

 

 

 

 

 

 طوائك اٌزم١١ُ          
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 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ ِزؼلكح اٌق١بهاد اٌزٟ رزطٍت ِٙبهاد ػ١ٍّخ . .1

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثؤٍئٍخ ػ١ٍّخ . .2

 كهعبد ِشبهوخ ألٍئٍخ إٌّبفَخ ٌٍّٛاض١غ اٌلها١ٍخ . .3

 ٚضغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌزمبه٠و . .4

 

 

 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .11

 الذراسُت الورحلت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

  االٌٚٝ
رٛػ١خ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ 

 اٌغيء إٌظوٞ –
 ػٍّٟ ٔظوٞ

           2 3 

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 اٌزقط١ظ ٌٍزطٛه اٌشقصٟ .12

 . ٚٔشبط ثفبػ١ٍخ اٌّغّٛػخ ضّٓ اٌؼًّ : اٌغّبػٟ اٌؼًّ -1

 .ثّٛاػ١ل إٌّظُ اٌؼًّ ػٍٝ اٌملهح ِغ اال٠ٌٛٚبد ٚرؾل٠ل ثفبػ١ٍخ اٌٛلذ اكاهح : ٛلذاٌ اكاهح 2-

 . ا٢فو٠ٓ ٚرؾف١ي رٛع١ٗ ػٍٝ اٌملهح : اٌم١بكح 3-

 . ثبٌؼًّ االٍزمال١ٌخ 4-

 . ارفبق اٌٝ ٚاٌزٛصً ٌٍّٕبلشخ االفو٠ٓ ٚالٕبع اٌزؤص١و ػٍٝ لبكه اٌطبٌت ( ٚااللٕبع اٌزفبٚض 5-

 اٌضمبفبد ٚرمل٠و االفوٜ اٌٍغبد ٚفُٙ اٌزؾلس ػٍٝ لبكه اٌطبٌت ( ١ٌّخاٌؼب اٌّٙبهاد 6-
 
 
 
 



  
 5الصفحت 

 
  

 اٌّؼٙل(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١به اٌمجٛي  .13

 
 

 مركزي/حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.             
 

 
 
 

 أُ٘ ِصبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .14

 ٚاٌغبِؼخ ٌٍى١ٍخ ىزوٟٚٔاالٌ اٌّٛلغ -1

 اٌغبِؼخ ك١ًٌ 2-

 اٌّووي٠خ اٌّىزجخ 3-

 ثبٌمَُ اٌقبصخ ٚاٌّصبكه اٌىزت اُ٘ 4-

 االٔزؤذ 5-

 



  
 6الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

لسنت / ا

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرناهج
االهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الونقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

تىعُت استخذام   االولً

الجزء  –الوُاه 

 النظرٌ

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٍ   
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌيهاػخ ١ّخاٌّؤٍَخ اٌزؼ١ٍ .1

 اٌجَزٕخ ٕٚ٘لٍخ اٌؾلائك  / اٌّووي ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .2

 رٛػ١خ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ِؾبضواد اٍجٛػ١خ أشىبي اٌؾضٛه اٌّزبؽخ .4

 االٌٚٝاٌّوؽٍخ ٌلهاٍٟ االٚي / اٌفصً ا اٌفصً / إٌَخ .5

 ٍبػخ 33 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .6

 13/6/2322 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛصف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

ٚطوق روش١ل اٍزٙالن ا١ٌّبٖ  اٌّؾبفظخ ػٍٝ رٛػ١خ ٚ طوق اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ فٟ  فٟ  ري٠ٚل اٌطبٌت -1

 اٌزؾىُ ثٙب ٚاٍزغالٌٙب ٚا٠صبٌٙب ٌٍؾمٛي اٌيهاػ١خ

١ٍّخ اٌؾل٠ضخ رمًٍ ِٓ ػ رقط١ظ ٚرص١ُّ ٚرٕف١ن ِٕشآد اٌوٞري٠ٚل اٌطبٌت  فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ فٟ  -2

 فمل و١ّبد وج١وح ِٓ ا١ٌّبٖ

ٔمً ٚرٛى٠غ ١ِبٖ اٌوٞ ٚكهاٍخ طوق ِؼوفخ طوق و١ف١خ  ري٠ٚل اٌطبٌت  فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ فٟ  -3

 ٌٍٕجبد اضبفزٙب

ؽَبة االؽز١بعبد اٌّبئ١خ ٌٍٕجبد ِٓ فالي كهاٍخ ػاللخ  ػٍٝ ري٠ٚل اٌطبٌت  فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ  -4

 اٌّبء ٚاٌزوثخ ٚإٌّبؿ

 ثبالٍزقلاَ اٌّفوط ١ٌٍّبٖكهاٍخ اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ   ري٠ٚل اٌطبٌت  فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ فٟ -5

ٚضغ اٌؾٍٛي ٚاٌّمزوؽبد ٌؾً ِشىٍخ اىِخ ا١ٌّبٖ و١ف١خ ري٠ٚل اٌطبٌت  فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ فٟ  -6

 ٚفصٛصبً فٟ اٌؼواق

 

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

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

 البرنامج.



  
 8الصفحت 

 
  

 ٚطوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد  .9

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ -أ
 طوق روش١ل اٍزٙالن ا١ٌّبِٖفَٙٛ ٚا١ّ٘خ  ة ػٍٝ الاٌط رؼ١ٍُ -1أ

 ِصبكه ا١ٌّبٖ فٟ اٌطج١ؼخ اْ ٠صٕف رؼ١ٍُ اٌطالة   - 2أ 

 ث١ٓ اٌوٞ ثب١ٌّبٖ اٌّبٌؾخ ٚا١ٌّبٖ اٌؼنثخ  رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف ٠ّىٓ اٌفصً - 3أ 

 ػٍٝ اٌزوثخ ِٓ اٌزٍٛس  اْ ٠ؾًٍ اٌطبٌت ِٕظِٛخ اكاهح ا١ٌّبٖ ٚاٌّؾبفظخ - 4أ 

  اْ ٠م١ُ اٌطبٌت وٍفخ ص١بٔخ ِشبه٠غ اٌوٞ ٚاٌجيي - 5أ 

  

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبصخ ثبٌّموه  -ة 

 رٛػ١خ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖرؼو٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ   - 1ة

فمل ٌزم١ًٍ َٔجخ ِٚمبهٔزٙب ِغ االٔظّخ اٌزم١ٍل٠خ للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ِٕظِٛبد اٌوٞ اٌؾل٠ضخ  -2ة 

 ا١ٌّبٖ

 فٟ ِغبي روش١ل ٚاٍزٙالن ا١ٌّبٖ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رؾ١ًٍ وٍف االٔزبط - 3ة 

 اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌؾً ِٚؼبٌغخ ِشىٍخ اىِخ ا١ٌّبٖ - 4ة

  

 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبضواد إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي شبشبد اٌؼوض اٌجٛهث٠ٕٛذ ٚؽٍمبد إٌمبُ -1
 ٚاٌزٛض١ؼ اٌشوػ -2

 طو٠مخ اٌّؾبضوح - 2

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ - 3

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ - 4

 اٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌّزبثؼخ ِشبه٠غ اٌوٞ ٚاٌجيي فٟ اٌؼواق - 5

 طو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ - 6

 

 طوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ-1

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ - 2

 ٍبداٌزمبه٠و ٚاٌلها - 3

 ٔشبط ِٚشبهوخ اٌطبٌت اصٕبء اٌلهً -3

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 ِٙبهح اٌزفى١و ؽَت للهح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙلف ِٓ ٘نٖ اٌّٙبهح ٘ٛ اْ ٠ؼزمل اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ًٍِّٛ  -1ط

 ٚفُٙ ِزٝ ِٚبما ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىو ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾ١َٓ اٌملهح ػٍٝ اٌزفى١و ثشىً ِؼمٛي .

 الكهاناٌّالؽظخ ٚا -2ط 

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو  -3ط

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ  -4ط 

 اٍزوار١غ١خ اٌزفى١و إٌبلل فٟ اٌزؼٍُ - 5ط 
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 طوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌؼصف اٌنٕٟ٘ -1

 اٍزوار١غ١خ اٌزفى١و ؽَت للهح اٌطبٌت ِضبي  اما اٍزطبع اٌطبٌت اْ ٠زؼٍُ ِفَٙٛ االكاهح اٌصؾ١ؼ ١ٌٍّبٖ - 2

 هح ٚرٕظ١ُ ؽ١برٗ اٌشقص١خ .٠ىزَت ِٙبهح اكا

 ٟٚ٘ ِصطٍؼ ٠وِي الػٍٝ َِز٠ٛبد اٌزفى١و Critical Thinkingاٍزوار١غ١خ اٌزفى١و إٌبلل فٟ اٌزؼٍُ  - 3

 ٚاٌزٟ ٠ٙلف اٌٝ طوػ ِشىٍخ ِب صُ رؾ١ٍٍٙب ِٕطم١بً ٌٍٛصٛي اٌٝ اٌؾً اٌّطٍٛة .

 

 طوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌَو٠ؼخ -1

 اٌشٙو٠خ اد االفزجبه -2

 إٌٙبئ١خ االفزجبهاد  -3

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد 3

 ٔشبط ِٚشبهوخ اٌطبٌت اصٕبء اٌلهً -4

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقصٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد  اٌؼبِخ ٚ -ك 

 (.فٟ اٌىالَ اٌملهح ػٍٝ اٌزؼج١و ػٓ األفىبه ثٛضٛػ ٚصمخ )اٌزٛاصً اٌٍفظٟ   1-ك

 (.Team work -اٌؼًّ ثضمخ ضّٓ ِغّٛػخ )اٌؼًّ اٌغّبػٟ   2ك 

 -عّغ اٌّؼٍِٛبد ثشىً ِٕٙغٟ ػٍّٟ ٌزؤ١ٌٍ اٌؾمبئك ٚاٌّجبكئ ؽالً ٌّشىٍخ ِؼ١ٕخ.  )رؾ١ًٍ اٌزؾم١ك  3ك 

 االرصبي اٌىزبثٟ  اٌملهح ػٍٝ اٌزؼج١و ػٓ ٔفَه ثٛضٛػ فٟ اٌىزبثخ . 4ك 
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 ث١ٕخ اٌّموه .13

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طو٠مخ اٌزم١١ُ طو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛضٛع

 2 االٚي
اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

ترشيد معرفة طرق 
 استيالك المياه

اٌشوػ ٚػوض 

 اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية

 2 اٌضبٟٔ
اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

اٌشوػ ٚػوض  طرق الريدراسة ومعرفة 

   هحاٌصٛ

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية

 2 اٌضبٌش
اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

كيفية اختيار طرق الري 
 االخرى

اٌشوػ ٚػوض 

   اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية

 2 اٌواثغ
اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

 االستخدام المفرط للمياه
 

اٌشوػ ٚػوض 

   اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية

 2 ٌِاٌقب

اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

 في المائية األزمة خطر
        وسبل األسباب العراق

 المعالجة
 

اٌشوػ ٚػوض 

   اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية

 2 اٌَبكً
اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

 في لممياه الراىن الوضع
 العربي الوطن

اٌشوػ ٚػوض 

   اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية

 2 غاٌَبث
اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

اٌشوػ ٚػوض  الجوفية المياهدراسة 

 إٌّٛمط   ٚاٌّؾبضوح
امتحانات 

 يومية وشيرية
 اٌضبِٓ

 
2 

اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

 المياه ازمة لحل المقترحات
 . العراق في

اٌشوػ ٚػوض 

   اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية

 2 اٌزبٍغ
اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

تواجو المياه   التحديات التي
 في العراق وماىي الحمول

اٌشوػ ٚػوض 

   اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية

 العاشر
2 

اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

 المياه استيالك ترشيد طرق
 الزراعة في

اٌشوػ ٚػوض 

   اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية

 الحادي عشر
2 

اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

 عمى واثاره المياه تموث
 المائية البيئة

اٌشوػ ٚػوض 

   اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية

عشر الثاني   
2 

اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

 بالتربة ونوعيتو الماء عالقة
 "النبات و

اٌشوػ ٚػوض 

   اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1
 اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌّموهح

ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  –١ٌش ف١ًٍ اٍّبػ١ً : اٌوٞ ٚاٌجيي 

 .عبِؼخ اٌّٛصً .ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّصبكه( -2
 اٌّصبكه اٌَبٔلح ٌىً ِموه

ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  –ً : اٌوٞ ٚاٌجيي ١ٌش ف١ًٍ اٍّبػ١

 .ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ . عبِؼخ اٌّٛصً

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و ،.....(
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ فٟ االفزصبصبد االٍب١ٍخ

  اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خٚ

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ( ة

.....، 
 ك٠خ ِزؼلكحشبِٛالغ ىهاػ١خ ٚاه

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

 رط٠ٛو إٌّب٘ظ ٚاٌّموه اٌلهاٍٟ ثّب ٠زّبشٝ ِغ االفىبه ٚاٌزغبهة اٌيهاػ١خ فٟ رٛػ١خ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ-1

 ِٓ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚاٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ِٓ فالي ا٠فبك اٌزله١١َ٠ٓ اٌٝ اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ - 2

 .ِٚؼبٌغخ ِشىٍخ شؾخ ا١ٌّبٖ  رٛػ١خ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖأعً ى٠بكح اٌقجوح اٌؼ١ٍّخ فٟ 

ى٠بكح ر١ّٕخ رٛصً ا١ٌٗ اٌؼٍُ فٟ  رط٠ٛو فىوح االٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌفز١خ ثبٌقجواد ٚافو ِب - 3

 .اٌّٛاهك اٌّبئ١خ
 

عشر الثالث  
2 

اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

ٌشوػ ٚػوض ا المائية الموارد نوعية حماية

   اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح

امتحانات 
 يومية وشيرية

عشر الرابع  
2 

اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

دراسة مصادر الماء  
 الطبيعية

اٌشوػ ٚػوض 

   اٌصٛهح

 ٚاٌّؾبضوح 

امتحانات 
 يومية وشيرية

عشر خامسال  
2 

اضبفٗ ِقوعبد 

 رؼٍُ

 المائية الموارد يةدراسة تنم
 الزراعية القطاع في

اٌشوػ ٚػوض 

   صٛهحاٌ

 ٚاٌّؾبضوح

اِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ 

 ٚشٙو٠خ



 م.د.أحمد ثامر كامل السمطاني             
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  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 والمعاهدكليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا
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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

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

 

 و١ٍخ اٌضساػخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌجغزٕخ ٕٚ٘ذعخ اٌؾذائك / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ
 اٌغضء اٌؼٍّٟ –جبدئ ِؾبص١ً ؽم١ٍخ ِ

 ثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5

  عٕٛٞ /ِمشساد/اخشٜ 
 فصٍٟ

 ضّبْ اٌغٛدح اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 اٌزذس٠ت اٌؾمٍٟ  -رذس٠ت ِخزجشٞ –ص٠بساد ١ِذا١ٔخ  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2022-6-13 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟأ٘ .9

 دساعخ اُ٘ ِؾبص١ً اٌؾجٛة فٟ اٌؼبٌُ -1

 ٠شزًّ ػٍٝ ِؼشفخ أزشبس وً ِؾصٛي فٟ إٌّبطك اٌّخزٍفخ ِٓ اٌؼبٌُ - 2

 ِؼشفخ اال١ّ٘خ االلزصبد٠خ ٌّؾبص١ً اٌؾجٛة - 3

 اٌزؼشف ػٍٝ طشق صساػخ وً ِؾصٛي ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ أزبع١خ وً ِؾصٛي - 4

 اٌظشٚف اٌج١ئ١خ إٌّبعجخ ٌضساػخ وً ِؾصٛي دساعخ - 5

 اٌطشق اٌّزجؼخ فٟ خضْ ٚرغ٠ٛك ِؾبص١ً اٌؾجٛة اٌّّٙخ فٟ اٌؼبٌُ - 6
 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ٌجشٔبِظِخشعبد ا  .10



  
 2الصفحت 

 
  

 .اٌّؼشفٟ اال٘ذاف -أ

  ٚاٌؼبٌُ اٌؼشاق فٟ اٌؾجٛة اُ٘ ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼشف اْ  1-

  اٌج١ئ١خ اؽز١بعبرٙب ؽغت اٌؾجٛة ِؾبص١ً ٌتاٌطب ٠صٕف اْ  2-

 ٚاٌؾ١ٛاْ االٔغبْ غزاء فٟ ٚا١ّ٘زٙب اٌؾجٛة ِؾبص١ً ث١ٓ اٌطبٌت ٠فصً اْ  3-

  اٌؾجٛة ِؾبص١ً أزبع١خ ص٠بدح فٟ اٌّزجؼخ اٌؼ١ٍّخ اٌٛعبئً ٠ؼشف اْ  4-

 .اٌؼشاق فٟ ٌالعزضّبس االفضً ِٕٙب ٚاٞ ؽجٛثٟ ِؾصٛي وً ا١ّ٘خ اٌطبٌت ٠م١ُ اْ - 5

 

  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ :-ة 

 

 رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ اال١ّ٘خ االلزصبد٠خ ٌّؾبص١ً اٌؾجٛة  - 1

 لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ اُ٘ ِؾبص١ً اٌؾجٛة فٟ اٌؼشاق ٚاٌؼبٌُ  -  2

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌظشٚف اٌج١ئ١خ إٌّبعجخ ٌىً ِؾصٛي . -3

 ثضساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ  خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّشبوً اٌّشرجط -4 

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش ػٍٝ صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ثّؼشفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّشبوً اٌّشرجطخ -5

ص٠بدح  ِٙبساد اٌطالة فٟ رطج١ك اٌطشق اٌؼ١ٍّخ ف١ّب ٠خص اداسح اٌؾمٛي اٌخبصخ ثضساػخ اٌّؾبص١ً   -6

 اٌؾم١ٍخ.

 ٌضساػ١خ ٌٍٛصٛي اٌٝ االٔزبع١خ اٌؼب١ٌخ.رذس٠ت اٌطالة ػٍٝ أزبط اٌّؾبص١ً ا -7

 اوغبة اٌطالة اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌفؾٛصبد اٌّخزجش٠خ راد اٌؼاللخ ثبٌّؾبص١ً ٚاٌزشثخ  -8      

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ -1

 طش٠مخ اٌّؾبضشح -2

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -3

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌضساػ١خ -4

 ص٠بدح أزبط اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخاٌّغزخذِخ فٟ  اٌطشق اٌؼ١ٍّخ شؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اُ٘ اٌ -5

 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ  -6

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبس ا١ٌِٟٛ-1      

 االخزجبس اٌشٙشٞ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد  - 3

 االخزجبس اٌفصٍٟ إٌٙبئٟ - 4

 

 

 

 ١خ :اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ-ط

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط  -1

 ٚفُٙ ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثشىً ِؼمٛي .

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2
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 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  -3

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  - 4

  ٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُاعزشار١غ١خ ا -  5

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -1

 ٌضساػخ  خارا اعزطبع اٌطبٌت اْ ٠زؼٍُ ِفَٙٛ االداسح اٌصؾ١ؾ )اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ِضبي -2

ٙذف اٌٝ طشػ ػٍٝ ِغز٠ٛبد اٌزفى١ش ٚاٌزٟ ٠ٕبلذ فٟ اٌزؼٍُ ٟٚ٘ ِصطٍؼ ٠شِض ألاعزشار١غ١خ اٌزفى١ش اٌ - 3

 ِب صُ رؾ١ٍٍٙب ِٕطم١بً ٌٍٛصٛي اٌٝ اٌؾً اٌّطٍٛة ِشىٍخ

 

 

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد اٌزٟ رزطٍت ِٙبساد ػ١ٍّخ . .1

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ػ١ٍّخ . .2

 دسعبد ِشبسوخ ألعئٍخ إٌّبفغخ ٌٍّٛاض١غ اٌذساع١خ . .3

 خ ٚاٌزمبس٠ش .ٚضغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١ .4

 

 
 

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 رشخ١ص ٚص١بغخ ِٚؼبٌغخ اٌّشبوً اٌضساػ١خ . -1د

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بص ِمبثالد اٌؼًّ . 2د/

 ٓ لجً عٙبد ِؾ١ٍخ/إل١ّ١ٍخ/د١ٌٚخ .: رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بص اخزجبساد ١ِٕٙخ رٕظُ ِ 3د/

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رط٠ٛش رارٟ ِغزّش ٌّب ثؼذ اٌزخشط . 4د/

 

 

 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

  االٌٚٝ
ِجبدئ ِؾبص١ً ؽم١ٍخ 

 اٌغضء اٌؼٍّٟ -
 ػٍّٟ ٔظشٞ

        2          3 
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 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 . ٚٔشبط ثفبػ١ٍخ اٌّغّٛػخ ضّٓ اٌؼًّ : اٌغّبػٟ اٌؼًّ -1

 .ثّٛاػ١ذ إٌّظُ اٌؼًّ ػٍٝ اٌمذسح ِغ اال٠ٌٛٚبد ٚرؾذ٠ذ ثفبػ١ٍخ اٌٛلذ اداسح : اٌٛلذ اداسح 2-

 . ا٢خش٠ٓ ٚرؾف١ض رٛع١ٗ ػٍٝ اٌمذسح : اٌم١بدح 3-

 . ثبٌؼًّ االعزمال١ٌخ 4-

 . ارفبق اٌٝ ٚاٌزٛصً ٌٍّٕبلشخ االخش٠ٓ ٚالٕبع اٌزأص١ش ػٍٝ لبدس اٌطبٌت ( ٚااللٕبع اٌزفبٚض 5-

 اٌضمبفبد ٚرمذ٠ش االخشٜ اٌٍغبد ٚفُٙ اٌزؾذس ػٍٝ لبدس اٌطبٌت ( اٌؼب١ٌّخ اٌّٙبساد 6-

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 
 

 مركزي/حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.                  
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 ٚاٌغبِؼخ ٌٍى١ٍخ االٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ 1-

 اٌغبِؼخ د١ًٌ 2-

 اٌّشوض٠خ اٌّىزجخ 3-

 ثبٌمغُ اٌخبصخ ٚاٌّصبدس اٌىزت اُ٘ 4-

 االٔزشٔذ 5-
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 هخطط ههاراث الونهج

 فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة 

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرناهج
االهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت

تأهُلُت عاهت والالوهاراث ال

 الونقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت 

بقابلُت التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

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

 -ِجبدئ ِؾبص١ً ؽم١ٍخ   االولً

 اٌغضء اٌؼٍّٟ

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٍ        
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌضساػخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌجغزٕخ ٕٚ٘ذعخ اٌؾذائك  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

 اٌغضء اٌؼٍّٟ –ِجبدئ ِؾبص١ً ؽم١ٍخ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 د اعجٛػ١خِؾبضشا أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 ٌٚٝاٌفصً اٌضبٟٔ / اٌّشؽٍخ اال اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ  135 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 13/6/2022 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ٚرؼش٠ف اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ِٕٚبطك ٔشٛء٘ب  ٚاعشاء ِمبسٔخ ث١ٓ  ػٍُ فٟ ػبِخ ِمذِخ -1

 ؾٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ ،ٚطشق رص١ٕف اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ِغ اٌٛصف إٌجبرٟ الُ٘ اٌؼٛائً إٌجبر١خاالٔزبط اٌّ
رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ ػٍٝ و١ف١خ ارجبع اٌطشائك اٌؾذ٠ضخ الداسح اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ  -2

 اٌض٠ز١خ ٚاٌغىش٠خ إٌغ١ٍ١خ ٚاٌجم١ٌٛخ ٚ
 ١ٍخ  ٚاِبوٓ صساػزٙب .رؼش٠ف اٌطبٌت ػٓ ا١ّ٘خ اٌّؾبص١ً اٌؾم -3

 رض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ٚٔظش٠خ ػٍٝ اداسح اٌؾمٛي اٌضساػ١خ  ٚاٌّخزجشاد ٚاٌّؼبًِ راد اٌؼاللخ . -4

 رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ػٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ  -5

 ط صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخرض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ػٓ رىب١ٌف أزب -6

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

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

 البرنامج.

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  .9
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  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ
 ٚاٌٛصف إٌجبرٟ ,  ٟؽغت االعزؼّبي االلزصبدٞ ٚاٌّٛعُ اٌضساػ ١ً اٌؾم١ٍخ اٌّؾبصرمغ١ُ  -1أ

 .وبٌٕغ١ٍ١خ ٚاٌجم١ٌٛخ ٚغ١ش٘ب ١خ اٌؾمٍ ١ًالُ٘ ػٛائً اٌّؾبص 

 و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾمً ثؾ١ش ٠ىْٛ  راد ِٛاصفبد ػ١ٍّخ ؽذ٠ضخ ٚطشق اداسرٙب.رؼ١ٍُ اٌطالة  -2أ

ٌؾم١ٍخ ِٓ ؽ١ش أزبط اصٕبف راد ؽبصً ساص١خ ٌٍّؾبص١ً ارؼش٠ف اٌطٍجخ و١ف١خ رط٠ٛش اٌزشاو١ت اٌٛ -3أ

 .ػبٌٟ ٚرزألٍُ ِغ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ

 ٌّخزجش٠خ.رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاد ٚاالعٙضح ا -4أ

  
  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 

مٛي اٌخبصخ ثضساػخ اٌّؾبص١ً ق اٌؼ١ٍّخ ف١ّب ٠خص اداسح اٌؾاوغبة اٌطبٌت ِٙبساد رطج١ك اٌطش - 1ة

 .اٌؾم١ٍخ

 رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ أزبط اٌّؾبص١ً اٌضساػ١خ ٌٍٛصٛي اٌٝ االٔزبع١خ اٌؼب١ٌخ. - 2ة

ٌالصِخ ٌفؾٛصبد اٌّخزجش٠خ راد اٌؼاللخ ثبٌّؾبص١ً ٚاٌزشثخ ٚو١ف١خ اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد ا - 3ة

 اػطبء االؽىبَ اٌؼ١ٍّخ إٌّبعجخ.

  

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .ِٓ خالي شبشبد اٌؼشض اٌجٛسث٠ٕٛذ ٚ ؽٍمبد إٌمبػ اػطبء اٌّؾبضشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ -1

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ-2      

 طش٠مخ اٌّؾبضشح -3

 غب١ِغ اٌطالث١خاٌّ -4

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌضساػ١خ -5

 ا١ّ٘خ صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اُ٘  -6

  طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -7

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

  Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ -1

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ -2

 .اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ اعشاء االِزؾبٔبد -3

 ٔشبط ِٚشبسوخ اٌطبٌت اصٕبء اٌذسط -4

 
 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد اٌضساػ١خ إٌظش٠خ ثصٛسح ػ١ٍّخ. -1ط

 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌٛط١ٕخ ٌذٜ اٌطبٌت ٌض٠بدح االٔزبط وّبً ٚٔٛػبً. -2ط

ٍٝ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌششائؼ اٌجغ١طخ فٟ ِغزّغ اٌفالؽ١ٓ غشط ِفَٙٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚاٌطش٠مخ اٌّض -3ط

 .ٚاٌّضاسػ١ٓ

 ر١ّٕخ اخالل١بد ِٕٙخ إٌّٙذط اٌضساػٟ ٌذٜ اٌطٍجخ ٚرٌه ثبرجبع اٌغٍٛن إٌّٟٙ اٌصؾ١ؼ. -4ط

  

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 .بػِٓ خالي شبشبد اٌؼشض اٌجٛسث٠ٕٛذ ٚ ؽٍمبد إٌم اػطبء اٌّؾبضشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ -1
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 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ-2      

 طش٠مخ اٌّؾبضشح -3

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -4

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌضساػ١خ -5

 ا١ّ٘خ صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اُ٘  -6

 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -7

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

  Quizzesاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ -1

 ٚاٌشٙش٠خ ِزؾبٔبد اال  -2

 ٚإٌٙبئ١خاالِزؾبٔبد  -3 

 ٔشبط ِٚشبسوخ اٌطبٌت اصٕبء اٌذسط -4

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 ر١ّٕخ ِٙبساد ٚلذسارخ اٌطٍجخ ػٍٝ اداسح اٌؾمٛي رشث١خ إٌجبد. --1د

 ً اٌٍفظٟ ) اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثٛضٛػ ٚصمخ فٟ اٌىالَ (اٌزٛاص -2د

 (Team workاٌؼًّ اٌغّبػٟ ) اٌؼًّ ثضمخ ضّٓ ِغّٛػخ  -2د

 .(رؾ١ًٍ اٌزؾم١ك ) عّغ اٌّؼٍِٛبد ثشىً ِٕٙغٟ ػٍّٟ ٌزأع١ظ اٌؾمبئك ٚاٌّجبدئ ؽالً ٌّشىٍخ ِؼ١ٕخ -3د

 . (فغه ثٛضٛػ فٟ اٌىزبثخاالرصبي اٌىزبثٟ ) اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ ٔ -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .10

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع

اضبفخ ِخشعبد  3 االٚي

 رؼٍُ
اٌششػ ٚػشض  دراسة عمميات خدمة التربة

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌضبٟٔ

 رؼٍُ

اٌششػ ٚػشض  دراسة طرق الزراعة

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌضبٌش

 رؼٍُ

اٌششػ ٚػشض  المحصول خدمة عمميات

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌشاثغ

 رؼٍُ

دراسة الوصف المظهري 
 لنبات الحنطة

 
اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 حٚاٌّؾبضش
 

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌخبِظ

 رؼٍُ

 المظهري الوصف دراسة
 الشعير لنبات

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌغبدط

 رؼٍُ

دراسة الوصف المظهري 
 لنبات الرز

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

فخ ِخشعبد اضب 3 اٌغبثغ

 رؼٍُ

 المظهري الوصف دراسة
 الذرة الصفراء لنبات

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌضبِٓ

 رؼٍُ

 المظهري الوصف دراسة
 الذرة البيضاء لنبات

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

 اٌزبعغ

 
اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

 المظهري الوصفدراسة 
 الباقالء لنبات

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

 اٌؼبشش

 
اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

 المظهري الوصف دراسة
 فول الصويا لنبات

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اٌؾبدٞ 

 ػشش

 

 

اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

 المظهري الوصف دراسة
 ة الشمسزهر  لنبات

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

 اٌضبٟٔ ػشش

 
اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

 المظهري الوصف دراسة
 السمسم لنبات

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1

ِغ١ذ ِؾغٓ االٔصبسٞ ٚػجذ اٌؾ١ّذ اؽّذ ا١ٌٛٔظ : ِجبدئ 

عبِؼخ  –اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ .ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ 

و١ٍخ اٌضساػخ  –ثغذاد   

 اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس( -2
ؽّٓ ِزٌٟٛ عبٌُ ٠ٚؾ١ٝ اؽّذ ِىبٚٞ صمش : ػجذ اٌؼ١ٍُ  ػجذ اٌش

عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  –ِؾبص١ً ؽم١ٍخ 

لطبع اٌىزت  –  

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(

خد اٌؼ١ٍّخ فٟ االخزصبصبد االعبع١اٌّغال  

 ٚ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبد١ّ٠خ اٌؼشال١خ

ّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ اٌ ( ة

.....، 

 ِٛالغ صساػ١خ ٚاسشبد٠خ ِزؼذدح

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .12

  ِٓ ؽ١ش االٔزبط ٌٍّؾبص١ً اٌؾم١ٍخرط٠ٛش اٌّمشساد اٌذساع١خ ثّب ٠زالئُ ِغ خصٛص١خ اٌّؾبفظخ  -1
مٛي اٌّزؼٍمخ ث١خ ٘زٖ اٌّؾبص١ً اٌّّٙخ الزصبد٠ب ٚاعشاء عٛالد ٚعفشاد ٌٍؾاٌزشو١ض ػٍٝ رش -2

 ثبٌّٛضٛع.
٘ٛ عذ٠ذ ٚؽذ٠ش ِٓ وزت ِٚصبدس ػ١ٍّخ رخزص فٟ اعظ أزبط اٌّؾبص١ً  اطالػُٙ ػٍٝ وً ِب -3

 خ.اٌؾم١ٍ
 

 اٌضبٌش ػشش

 
اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

 المظهري الوصف دراسة
 لقطن لنبات

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ّؾبضشحٚاٌ

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌشاثغ ػشش

 رؼٍُ

 المظهري الوصف دراسة
 –البنجر السكري  لنبات

 العصفر

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اٌخبِظ 

 ػشش
اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

 واهميتها لبذورا دراسة
Definition and  
Importance 

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ
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 وصف البرناهج األكادَوٍ 

ات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرج
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 و١ٍخ اٌضساػخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌجغزٕخ ٕٚ٘ذعخ اٌؾذائك / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ
 ٕظشٞاٌغضء اٌ –بص١ً ؽم١ٍخ ِجبدئ ِؾ

 ثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5

  عٕٛٞ /ِمشساد/اخشٜ 
 فصٍٟ

 ضّبْ اٌغٛدح اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 اٌزذس٠ت اٌؾمٍٟ  -رذس٠ت ِخزجشٞ –ص٠بساد ١ِذا١ٔخ  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2022-6-13 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 شٔبِظ األوبد٠ّٟأ٘ذاف اٌج .9

 ارجبع اٌطشائك اٌؾذ٠ضخ الداسح اٌؼ١ٍّبد اٌؾم١ٍخ وبفخ ٌٕظش٠خ ػٍٝ و١ف١خ رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ ٚا-1
 ٚاٌذاػّخ ٌزخصص اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ .رذس٠ظ اٌطبٌت اٌؼٍَٛ االعبع١خ  -2
 .اٌّؼبًِ راد اٌؼاللخٚ اٌّخزجشادؾمٛي ٚاٌرض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ٚٔظش٠خ ػٍٝ اداسح  -3
 اٌزؼشف ػٍٝ طشق صساػخ وً ِؾصٛي ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ أزبع١خ وً ِؾصٛي - 4

 دساعخ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ إٌّبعجخ ٌضساػخ وً ِؾصٛي - 5

 اٌطشق اٌّزجؼخ فٟ خضْ ٚرغ٠ٛك ِؾبص١ً اٌؾجٛة اٌّّٙخ فٟ اٌؼبٌُ - 6
 

 زؼٍُ ٚاٌزم١١ُاٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌ ٌجشٔبِظِخشعبد ا  .10
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 .اٌّؼشفٟ اال٘ذاف -أ

  ٚاٌؼبٌُ اٌؼشاق فٟ اٌؾجٛة اُ٘ ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼشف اْ  1-

  اٌج١ئ١خ اؽز١بعبرٙب ؽغت اٌؾجٛة ِؾبص١ً اٌطبٌت ٠صٕف اْ  2-

 ٚاٌؾ١ٛاْ االٔغبْ غزاء فٟ ٚا١ّ٘زٙب اٌؾجٛة ِؾبص١ً ث١ٓ اٌطبٌت ٠فصً اْ  3-

  اٌؾجٛة ِؾبص١ً أزبع١خ ص٠بدح فٟ اٌّزجؼخ اٌؼ١ٍّخ اٌٛعبئً ٠ؼشف اْ  4-

 .اٌؼشاق فٟ ٌالعزضّبس االفضً ِٕٙب ٚاٞ ؽجٛثٟ ِؾصٛي وً ا١ّ٘خ اٌطبٌت ٠م١ُ اْ - 5

 

  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ :-ة 

 

 رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ اال١ّ٘خ االلزصبد٠خ ٌّؾبص١ً اٌؾجٛة  - 1

 ٌؼشاق ٚاٌؼبٌُ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ اُ٘ ِؾبص١ً اٌؾجٛة فٟ ا -  2

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌظشٚف اٌج١ئ١خ إٌّبعجخ ٌىً ِؾصٛي . -3

 ثضساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّشبوً اٌّشرجطخ -4 

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش ػٍٝ صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ثّؼشفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّشبوً اٌّشرجطخ -5

اٌطشق اٌؼ١ٍّخ ف١ّب ٠خص اداسح اٌؾمٛي اٌخبصخ ثضساػخ اٌّؾبص١ً  ص٠بدح  ِٙبساد اٌطالة فٟ رطج١ك  -6

 اٌؾم١ٍخ.

 رذس٠ت اٌطالة ػٍٝ أزبط اٌّؾبص١ً اٌضساػ١خ ٌٍٛصٛي اٌٝ االٔزبع١خ اٌؼب١ٌخ. -7

 اوغبة اٌطالة اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌفؾٛصبد اٌّخزجش٠خ راد اٌؼاللخ ثبٌّؾبص١ً ٚاٌزشثخ  -8      

 ٍُ طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ     

 

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ -1

 طش٠مخ اٌّؾبضشح -2

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -3

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌضساػ١خ -4

 ص٠بدح أزبط اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخاٌّغزخذِخ فٟ  اٌطشق اٌؼ١ٍّخ اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اُ٘  -5

 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ  -6

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 ا١ٌِٟٛاالخزجبس -1      

 االخزجبس اٌشٙشٞ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد  - 3

 االخزجبس اٌفصٍٟ إٌٙبئٟ - 4

 

 

 

 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :-ط

 ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط  -1

 اٌزفى١ش ثشىً ِؼمٛي . ٚفُٙ ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2
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 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  -3

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  - 4

  اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ -  5

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -1

 ٌضساػخ  خداسح اٌصؾ١ؾارا اعزطبع اٌطبٌت اْ ٠زؼٍُ ِفَٙٛ اال )اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ِضبي -2

ػٍٝ ِغز٠ٛبد اٌزفى١ش ٚاٌزٟ ٠ٙذف اٌٝ طشػ ٕبلذ فٟ اٌزؼٍُ ٟٚ٘ ِصطٍؼ ٠شِض ألاعزشار١غ١خ اٌزفى١ش اٌ - 3

 ِب صُ رؾ١ٍٍٙب ِٕطم١بً ٌٍٛصٛي اٌٝ اٌؾً اٌّطٍٛة ِشىٍخ

 

 

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد اٌزٟ رزطٍت ِٙبساد ػ١ٍّخ . .1

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ػ١ٍّخ . .2

 دسعبد ِشبسوخ ألعئٍخ إٌّبفغخ ٌٍّٛاض١غ اٌذساع١خ . .3

 ٚضغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌزمبس٠ش . .4

 

 
 

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ٌضساػ١خ .رشخ١ص ٚص١بغخ ِٚؼبٌغخ اٌّشبوً ا -1د

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بص ِمبثالد اٌؼًّ . 2د/

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بص اخزجبساد ١ِٕٙخ رٕظُ ِٓ لجً عٙبد ِؾ١ٍخ/إل١ّ١ٍخ/د١ٌٚخ . 3د/

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رط٠ٛش رارٟ ِغزّش ٌّب ثؼذ اٌزخشط . 4د/

 

 

 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة الوقرر أو الوساقاسن 

  االٌٚٝ
ِجبدئ ِؾبص١ً ؽم١ٍخ 

 ٌٕظشٞاٌغضء ا -
 ػٍّٟ ٔظشٞ

        2          3 
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 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 . ٚٔشبط ثفبػ١ٍخ اٌّغّٛػخ ضّٓ اٌؼًّ : اٌغّبػٟ اٌؼًّ -1

 .ثّٛاػ١ذ إٌّظُ اٌؼًّ ػٍٝ اٌمذسح غِ اال٠ٌٛٚبد ٚرؾذ٠ذ ثفبػ١ٍخ اٌٛلذ اداسح : اٌٛلذ اداسح 2-

 . ا٢خش٠ٓ ٚرؾف١ض رٛع١ٗ ػٍٝ اٌمذسح : اٌم١بدح 3-

 . ثبٌؼًّ االعزمال١ٌخ 4-

 . ارفبق اٌٝ ٚاٌزٛصً ٌٍّٕبلشخ االخش٠ٓ ٚالٕبع اٌزأص١ش ػٍٝ لبدس اٌطبٌت ( ٚااللٕبع اٌزفبٚض 5-

 اٌضمبفبد ٚرمذ٠ش خشٜاال اٌٍغبد ٚفُٙ اٌزؾذس ػٍٝ لبدس اٌطبٌت ( اٌؼب١ٌّخ اٌّٙبساد 6-

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 
 

 مركزي/حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.                  
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 ٚاٌغبِؼخ ٌٍى١ٍخ االٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ 1-

 اٌغبِؼخ د١ًٌ 2-

 اٌّشوض٠خ اٌّىزجخ 3-

 ثبٌمغُ اٌخبصخ ٚاٌّصبدس اٌىزت اُ٘ 4-

 االٔزشٔذ 5-
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 سٍأسا

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرناهج
االهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الونقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت 

بقابلُت التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

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

 -ِؾبص١ً ؽم١ٍخ ِجبدئ   االولً

 ٕظشٞاٌغضء اٌ

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٍ        
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 و١ٍخ اٌضساػخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌجغزٕخ ٕٚ٘ذعخ اٌؾذائك  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

 ٕظشٞاٌغضء اٌ –ِجبدئ ِؾبص١ً ؽم١ٍخ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ِؾبضشاد اعجٛػ١خ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 ٌٚٝاٌفصً اٌضبٟٔ / اٌّشؽٍخ اال اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ  135 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 13/6/2022 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ٚرؼش٠ف اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ِٕٚبطك ٔشٛء٘ب  ٚاعشاء ِمبسٔخ ث١ٓ  ػٍُ فٟ ػبِخ ِمذِخ -1

 االٔزبط اٌّؾٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ ،ٚطشق رص١ٕف اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ِغ اٌٛصف إٌجبرٟ الُ٘ اٌؼٛائً إٌجبر١خ
خ الداسح اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ ػٍٝ و١ف١خ ارجبع اٌطشائك اٌؾذ٠ض -2

 اٌض٠ز١خ ٚاٌغىش٠خ إٌغ١ٍ١خ ٚاٌجم١ٌٛخ ٚ
 رؼش٠ف اٌطبٌت ػٓ ا١ّ٘خ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ  ٚاِبوٓ صساػزٙب . -3

 رض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ٚٔظش٠خ ػٍٝ اداسح اٌؾمٛي اٌضساػ١خ  ٚاٌّخزجشاد ٚاٌّؼبًِ راد اٌؼاللخ . -4

 طٍٛثخ ػٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌّ -5

 رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ػٓ رىب١ٌف أزبط صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ -6

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

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

 البرنامج.

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  .9
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  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ
 ٚاٌٛصف إٌجبرٟ ,  ُٟ اٌضساػؽغت االعزؼّبي االلزصبدٞ ٚاٌّٛع ١ً اٌؾم١ٍخ اٌّؾبصرمغ١ُ  -1أ

 .وبٌٕغ١ٍ١خ ٚاٌجم١ٌٛخ ٚغ١ش٘ب ١خ اٌؾمٍ ١ًالُ٘ ػٛائً اٌّؾبص 

 رؼ١ٍُ اٌطالة و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾمً ثؾ١ش ٠ىْٛ  راد ِٛاصفبد ػ١ٍّخ ؽذ٠ضخ ٚطشق اداسرٙب. -2أ

ف راد ؽبصً ٌؾم١ٍخ ِٓ ؽ١ش أزبط اصٕبساص١خ ٌٍّؾبص١ً ارؼش٠ف اٌطٍجخ و١ف١خ رط٠ٛش اٌزشاو١ت اٌٛ -3أ

 .ػبٌٟ ٚرزألٍُ ِغ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاد ٚاالعٙضح اٌّخزجش٠خ. -4أ

  
  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 

مٛي اٌخبصخ ثضساػخ اٌّؾبص١ً ق اٌؼ١ٍّخ ف١ّب ٠خص اداسح اٌؾاوغبة اٌطبٌت ِٙبساد رطج١ك اٌطش - 1ة

 .اٌؾم١ٍخ

 رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ أزبط اٌّؾبص١ً اٌضساػ١خ ٌٍٛصٛي اٌٝ االٔزبع١خ اٌؼب١ٌخ. - 2ة

اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌفؾٛصبد اٌّخزجش٠خ راد اٌؼاللخ ثبٌّؾبص١ً ٚاٌزشثخ ٚو١ف١خ  - 3ة

 اػطبء االؽىبَ اٌؼ١ٍّخ إٌّبعجخ.

  

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .ِٓ خالي شبشبد اٌؼشض اٌجٛسث٠ٕٛذ ٚ ؽٍمبد إٌمبػ إٌظش٠خ اػطبء اٌّؾبضشاد اٌؼ١ٍّخ ٚ-1

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ-2      

 طش٠مخ اٌّؾبضشح -3

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -4

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌضساػ١خ -5

 ا١ّ٘خ صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اُ٘  -6

  طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -7

 

 

 اٌزم١١ُ  طشائك     

 

  Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ -1

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ -2

 .اعشاء االِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ -3

 ٔشبط ِٚشبسوخ اٌطبٌت اصٕبء اٌذسط -4

 
 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد اٌضساػ١خ إٌظش٠خ ثصٛسح ػ١ٍّخ. -1ط

 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌٛط١ٕخ ٌذٜ اٌطبٌت ٌض٠بدح االٔزبط وّبً ٚٔٛػبً. -2ط

غشط ِفَٙٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚاٌطش٠مخ اٌّضٍٝ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌششائؼ اٌجغ١طخ فٟ ِغزّغ اٌفالؽ١ٓ  -3ط

 .ٚاٌّضاسػ١ٓ

 ر١ّٕخ اخالل١بد ِٕٙخ إٌّٙذط اٌضساػٟ ٌذٜ اٌطٍجخ ٚرٌه ثبرجبع اٌغٍٛن إٌّٟٙ اٌصؾ١ؼ. -4ط

  

 شائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ط    

 

 .ِٓ خالي شبشبد اٌؼشض اٌجٛسث٠ٕٛذ ٚ ؽٍمبد إٌمبػ اػطبء اٌّؾبضشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ -1
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 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ-2      

 طش٠مخ اٌّؾبضشح -3

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -4

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌضساػ١خ -5

 بص١ً اٌؾم١ٍخ ا١ّ٘خ صساػخ اٌّؾاٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اُ٘  -6

 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -7

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

  Quizzesاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ -1

 ٚاٌشٙش٠خ االِزؾبٔبد   -2

 ٚإٌٙبئ١خاالِزؾبٔبد  -3 

 ٔشبط ِٚشبسوخ اٌطبٌت اصٕبء اٌذسط -4

 
 ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبثٍاٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 ر١ّٕخ ِٙبساد ٚلذسارخ اٌطٍجخ ػٍٝ اداسح اٌؾمٛي رشث١خ إٌجبد. --1د

 اٌزٛاصً اٌٍفظٟ ) اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثٛضٛػ ٚصمخ فٟ اٌىالَ ( -2د

 (Team workاٌؼًّ اٌغّبػٟ ) اٌؼًّ ثضمخ ضّٓ ِغّٛػخ  -2د

 .(ىً ِٕٙغٟ ػٍّٟ ٌزأع١ظ اٌؾمبئك ٚاٌّجبدئ ؽالً ٌّشىٍخ ِؼ١ٕخرؾ١ًٍ اٌزؾم١ك ) عّغ اٌّؼٍِٛبد ثش -3د

 . (االرصبي اٌىزبثٟ ) اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ ٔفغه ثٛضٛػ فٟ اٌىزبثخ -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .10

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع

 اضبفخ ِخشعبد 2 االٚي

 رؼٍُ
مقدمة في المحاصيل 
الحقمية ، تعريفها ، منشأها 

 ، وتطورها

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  2 اٌضبٟٔ

 رؼٍُ

تقسيم المحاصيل الحقمية ) 
حسب العوائل، موسم 
الزراعة ، االستعمال 
.........الخ ( وصف اهم 

 العوائل النباتية

اٌششػ ٚػشض 

 ساٌصٛ

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  2 اٌضبٌش

 رؼٍُ

التمييز بين العائمة النجيمية 
 والبقولية

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  2 اٌشاثغ

 رؼٍُ

تقسيم المحاصيل حسب 
دورة حياة أو مدة مكث 
 المحصول في االرض

 
اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ّؾبضشحٚاٌ
 

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  2 اٌخبِظ

 رؼٍُ

العوامل البيئيةوعالقتها بنمو 
المحاصيل )العوامل 

 المناخية(

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  2 اٌغبدط

 رؼٍُ

العالقة بين الضوء ودرجة 
 الحرارة في نمو النبات

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 اٌّؾبضشحٚ

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  2 اٌغبثغ

 رؼٍُ

اختالف المحاصيل الحقمية 
في كفائتها في تثبيت الطاقة 

 الضوئية.

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  2 اٌضبِٓ

 رؼٍُ

الحرارة وعالقتها بتوزيع 
 المحاصيل الحقمية

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٌّؾبضشحٚا

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

 اٌزبعغ

 
اضبفخ ِخشعبد  2

 رؼٍُ

الرياح وتأثيرها عمى 
 المحاصيل الحقمية

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

 اٌؼبشش

 
اضبفخ ِخشعبد  2

 رؼٍُ

اٌششػ ٚػشض الماء واهميته في حياة 

 اٌصٛس

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1

ٔظ : ِجبدئ ِغ١ذ ِؾغٓ االٔصبسٞ ٚػجذ اٌؾ١ّذ اؽّذ ا١ٌٛ

عبِؼخ  –اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ .ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ 

و١ٍخ اٌضساػخ  –ثغذاد   

 اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس( -2
ػجذ اٌؼ١ٍُ  ػجذ اٌشؽّٓ ِزٌٟٛ عبٌُ ٠ٚؾ١ٝ اؽّذ ِىبٚٞ صمش : 

عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  –ِؾبص١ً ؽم١ٍخ 

لطبع اٌىزت  –  

ت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب اٌىز ( أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(

خد اٌؼ١ٍّخ فٟ االخزصبصبد االعبع١اٌّغال  

 ٚ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبد١ّ٠خ اٌؼشال١خ

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

.....، 

 ِٛالغ صساػ١خ ٚاسشبد٠خ ِزؼذدح

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .12

 ٚاٌّؾبضشح النبات / طرق الري

اٌؾبدٞ 

 ػشش

 

 

اضبفخ ِخشعبد  2

 رؼٍُ

عوامل التربة ) بناء التربة( 
نسجه التربة ، مموحة التربة 

 ، حموضة التربة

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

 اٌضبٟٔ ػشش

 
اضبفخ ِخشعبد  2

 رؼٍُ

العوامل االحيائية ) النباتية 
والحيوانية ( وتأثيرها عمى 

وزيع المحاصيل انتاج وت
 الحقمية

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

 اٌضبٌش ػشش

 
اضبفخ ِخشعبد  2

 رؼٍُ

العوامل االجتماعية 
االقتصادية وتأثيرها عمى 

 انتاج وتوزيع المحاصيل

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  2 اٌشاثغ ػشش

 رؼٍُ

 ت الزراعية الدوراCrop 
rotation 

 

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اٌخبِظ 

 ػشش
اضبفخ ِخشعبد  2

 رؼٍُ

اٌششػ ٚػشض  Harvestingالحصاد 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ
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  ِٓ ؽ١ش االٔزبط ٌٍّؾبص١ً اٌؾم١ٍخٌذساع١خ ثّب ٠زالئُ ِغ خصٛص١خ اٌّؾبفظخ رط٠ٛش اٌّمشساد ا -1
ث١خ ٘زٖ اٌّؾبص١ً اٌّّٙخ الزصبد٠ب ٚاعشاء عٛالد ٚعفشاد ٌٍؾمٛي اٌّزؼٍمخ اٌزشو١ض ػٍٝ رش -2

 ثبٌّٛضٛع.
٘ٛ عذ٠ذ ٚؽذ٠ش ِٓ وزت ِٚصبدس ػ١ٍّخ رخزص فٟ اعظ أزبط اٌّؾبص١ً  اطالػُٙ ػٍٝ وً ِب -3

 خ.اٌؾم١ٍ
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا          
 2022 -2021 للعام الدراسي

 

 القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
 الزراعة:  دة/ املعهالكلي   
 البستنة وهندسة احلدائق:    القسم العلمي    
 2021/  3/  1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ.م.د. حيدر جواد كاظم علمي :املعاون ال سما     أ.د. عباس خضي جمول                   : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

        
 دقـق امللف من قبل        

 امعيضمان اجلودة واألداء اجلشعبة     
 م. علي عبد القادر الزيدي واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                      2021/  3/  12: التاريخ      
                                                                                                                                           التوقيع    

  مصادقة السيد العميد                                                                                                       
        أ.د. دريد كامل عباس                                                                                          
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . هدافاأل -ج

  -1ج         
 -2ج
 -3ج
 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 والتعلم طرائق التعليم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضل معيار القبو .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر مستوىالسنة / ال

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي االحصاء  االولى
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق    ز/ المرك علمي القسم ال .2

 االحصاء اسم / رمز المقرر .3

 + عملي نظري أشكال الحضور المتاحة .4

 ول الفصل الدراسي الثاني / اال الفصل / السنة .5

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  3/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  االحصاء ية ن مفهوم واهتزويد الطالب ابملعلومات املطلوبة ع – 1

  بويبها كيفية تانواع البياانت و تزويد الطالب ابملعلومات املطلوبة عن  – 2

  طرق التحليل االحصائيتزويد الطالب ابملعلومات املطلوبة عن  – 3

 تزويد الطالب ابملعلومات املطلوبة عن االختبارات االحصائية – 4

 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 حصاءتعليم الطالب مفهوم واهمية اال-1أ

 انواع المتغيرات والبيانات وكيفية تبويبها وجدولتها تعليم الطالب ب-2أ

 حليل البيانات باستخدام الطرق االحصائية تعليم الطالب كيفية ت -3أ
 الختبارات االحصائية وانواع اتعليم الطالب باهمية -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  بتبويب وعرض البيانات في جداول اكساب الطالب المهارات الالزمة – 1ب

 لتحليل البيانات احصائيااكساب الطالب المهارات الالزمة  – 2ب

 حصائية اكساب الطالب المهارات الالزمة الستخدام االختبارات اال – 3ب

   اكساب الطالب المهارات الالزمة الستخدام الجداول االحصائية   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 والواجبات المنزلية من خالل شاشات العرض والبوبوينت , حلقات النقاش ,والعملية المحاضرات النظرية 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية السريعة  – 1

 االمتحانات الشهرية  – 2

 االمتحانات النهائية – 3

 نشاط ومشاركة الطالب اثناء الدرس – 4

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 عل  ارض الواقعاستخدام طرق ومناهج االحصاء تمكين الطالب من  -1ج

 مهارات البحث العلمي والتحليل االحصائي تنمية  -2ج

 خدمة المجتمع  مفهوم روح حب الوطن وغرس -3ج

 بحث والتحليل االحصائي تنمية اخالقيات مهنة ال  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 لية زمنالالواجبات من خالل شاشات العرض والبوبوينت , حلقات النقاش ,والعملية المحاضرات النظرية 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية السريعة  – 1

 انات الشهرية االمتح – 2

 االمتحانات النهائية – 3

 نشاط ومشاركة الطالب اثناء الدرس – 4
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 االحصاءتبويب وعرض البيانات وتحليلها باستخدام طرق ومناهج تنميه مهارات الطالب في  -1د

 -2د
 -3د
    -4د
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   1980ر , جامعة املوصل , خاشع الراوي : املدخل اىل االحصاء , دار الكتب للطباعة والنش ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  2008, دار البداية , عمان ,  1امحد عبد السميع , مبادئ االحصاء , ط )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوص  بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 االحصاء واالحصاء الزراعي اجملالت العلمية يف 

 زراعية متعددهاحصائية و مواقع  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
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او  حصاء % ال  المفردات المقرة من قبل الهيئة القطاعية بما يتماش  مع االفكار الحديثة في اال10اضافة   

  صائي ترونية تتعلق بالتحليل االحبرامج الكبما ستجد من افكار و
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

مفهوم االحصاء ,أهمية اإلحصاء ,  اضافة مخرجات تعلم 5 االول
 المتغيرات 

 االمتحانات محاضرة ونقاش

بيانات اإلحصائية وتمثيلها عرض ال اضافة مخرجات تعلم 5 الثاني
 بيانيا

 االمتحانات محاضرة ونقاش

عرض البيانات اإلحصائية وتمثيلها  اضافة مخرجات تعلم 5 الثالث
 بيانيا

 االمتحانات محاضرة ونقاش

الوسط  -مقاييس النزعة المركزية : اضافة مخرجات تعلم 5 الرابع
 الحسابي

 االمتحانات محاضرة ونقاش

الوسيط ,  -مقاييس النزعة المركزية : مخرجات تعلماضافة  5 الخامس
 المنوال

 االمتحانات محاضرة ونقاش

االنحراف الربيعي  -مقاييس التشتت : اضافة مخرجات تعلم 5 السادس
 و االنحراف المتوسط

 االمتحانات محاضرة ونقاش

االنحراف  -مقاييس التشتت : اضافة مخرجات تعلم 5 السابع
 المعياري 

 االمتحانات نقاشمحاضرة و

 االمتحانات  امتحان فصلي  اضافة مخرجات تعلم 5 الثامن
مفهومه وأنواعه و طرق  -االرتباط : اضافة مخرجات تعلم 5 التاسع

 طريقة بيرسون -قياسه
 االمتحانات محاضرة ونقاش

 االمتحانات
 

مفهومه وأنواعه و طرق  -االرتباط  : اضافة مخرجات تعلم 5 العاشر
 يقة بيرسون طر -قياسه

 االمتحانات محاضرة ونقاش

 االمتحانات محاضرة ونقاش مفهومه وطرق قياسه -االنحدار : اضافة مخرجات تعلم 5 الحادي عشر
 االمتحانات محاضرة ونقاش مفهومه وطرق قياسه -االنحدار  : اضافة مخرجات تعلم 5 الثاني عشر
 االمتحانات محاضرة ونقاش اختبار مربع كاي اضافة مخرجات تعلم 5 الثالث عشر
 االمتحانات محاضرة ونقاش اختبار مربع كاي اضافة مخرجات تعلم 5 الرابع عشر

الخامس 

 عشر
 االمتحانات  امتحان فصلي اضافة مخرجات تعلم 5



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا          
 2022 -2021 للعام الدراسي

 

 القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
 الزراعة:  دة/ املعهالكلي   
 البستنة وهندسة احلدائق:    القسم العلمي    
 2021/  3/  1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ.م.د. حيدر جواد كاظم لعلمي :املعاون ا سما     أ.د. عباس خضي جمول                   : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

        
 دقـق امللف من قبل        

 امعيضمان اجلودة واألداء اجلشعبة     
 م. علي عبد القادر الزيدي واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                      2021/  3/  12: التاريخ      
                                                                                                                                           التوقيع    

  مصادقة السيد العميد                                                                                                       
        أ.د. دريد كامل عباس                                                                                          
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . هدافاأل -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  طرائق التعليم         

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضول معيار القب .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر لمستوىالسنة / ا

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

االرشاد   الثانية

 الزراعي
 √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 لمقرروصف ا

 

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق    / المركز ي علمالقسم ال .2

 االرشاد الزراعي اسم / رمز المقرر .3

 نظري أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الدراسي الثاني / الثانية الفصل / السنة .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/ 3/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ات املطلوبة عن مفهوم واهداف االرشاد الزراعي تزويد الطالب ابملعلوم – 1

 تزويد الطالب ابملعلومات املطلوبة عن كيفية ختطيط وتنفيذ الربامج االرشادية الزراعية  – 2

 امهية وطرق نقل التقاانت الزراعية تزويد الطالب ابملعلومات املطلوبة عن  – 3

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 تعليم الطالب مفهوم واهمية االرشاد الزراعي-1أ

 تعليم الطالب بطرق واساليب االرشاد الزراعي-2أ

 تعليم الطالب كيفية تخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية الزراعية -3أ
 قلهاتعليم الطالب باهمية التقانات الزراعية وطرق ن-4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكساب الطالب المهارات الالزمة باعداد وتنفيذ البرامج االرشادية الزراعية – 1ب

 اكساب الطالب المهارات الالزمة بحل ومعالجة  مشكالت االنتاج الزراعي – 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 ات النظرية من خالل شاشات العرض والبوبوينت , حلقات النقاش , الزيارات الميدانيةالمحاضر

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية السريعة  – 1

 االمتحانات الشهرية  – 2

 االمتحانات النهائية – 3

 نشاط ومشاركة الطالب اثناء الدرس – 4

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطالب من تطبيق مفهوم االرشاد الزراعي على ارض الواقع -1ج

 تنمية الروح الوطنية وحب العمل الزراعي -2ج

 غرس مفهوم خدمة المجتمع وخاصة المجتمع الريفي -3ج

 تنمية اخالقيات مهنة العمل الزراعي واالرشادي  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 شاشات العرض والبوبوينت , حلقات النقاش , الزيارات الميدانية المحاضرات النظرية من خالل
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 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية السريعة  – 1

 االمتحانات الشهرية  – 2

 االمتحانات النهائية – 3

 نشاط ومشاركة الطالب اثناء الدرس – 4

 

 

 

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

 نقل التقانات الزراعية ونشرها بين المنتجين الزراعيينتنميه مهارات الطالب في  -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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عظيم عثمان: مبادئ االرشاد الزراعي , دار الكتب للطباعة زكي حسن الليلة ومسري عبد ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 1987والنشر , جامعة املوصل , 

 
زكي حسن الليلة وايسني طه طاقة : االرشاد الزراعي واجملتمع الريفي, دار الكتب للطباعة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 1987والنشر , جامعة املوصل , 
االرشاد الزراعي , دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة املوصل زكي حسن الليلة : مبادئ     

 ,1987 
  1983عباس عبد احملسن اخلفاجي : االرشاد الزراعي , جامعة البصرة , 

 1998حممد حممد عمر الطنويب :مرجع االرشاد الزراعي ,دار النهضة العربية , بريوت , 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملالت العلمية يف اختصاص االرشاد الزراعي والتنمية الريفية

 مواقع زراعية وارشادية متعدده ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

ما يتماشى مع االفكار والتجارب الحديثة في % الى المفردات المقرة من قبل الهيئة القطاعية ب10اضافة   

 عية جديدة ونتائج البحوث االرشادية الزراعيةااالرشاد الزراعي , او بما ستجد من افكار وتقانات زر
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 االمتحانات محاضرة ونقاش مفهوم االرشاد الزراعي وامهيته  اضافة مخرجات تعلم 2 لاالو

 االمتحانات محاضرة ونقاش اهداف االرشاد الزراعي ووظائفه اضافة مخرجات تعلم 2 الثاني
 االمتحانات محاضرة ونقاش اسس  ومبادئ االرشاد الزراعي  اضافة مخرجات تعلم 2 الثالث
 االمتحانات محاضرة ونقاش االتصال يف االرشاد الزراعي  مخرجات تعلماضافة  2 الرابع

 االمتحانات محاضرة ونقاش الطرق االرشادية : مفهومها وتصنيفها اضافة مخرجات تعلم 2 الخامس
 االمتحانات  امتحان فصلي اضافة مخرجات تعلم 2 السادس
 االمتحانات حاضرة ونقاشم تبين املبتكرات الزراعية اضافة مخرجات تعلم 2 السابع
 االمتحانات محاضرة ونقاش الربامج االرشادية الزراعية : املفهوم  اضافة مخرجات تعلم 2 الثامن
 نشاط ومشاركة زيارة ميدانية زايرة ميدانية اضافة مخرجات تعلم 2 التاسع

 حاناتاالمت محاضرة ونقاش االرشادي خطوات وضع الربانمج اضافة مخرجات تعلم 2 العاشر
 االمتحانات محاضرة ونقاش التقومي يف العمل االرشادي الزراعي  مفهوم  اضافة مخرجات تعلم 2 الحادي عشر
 االمتحانات محاضرة ونقاش التقومي يف العمل االرشادي الزراعي خطوات  اضافة مخرجات تعلم 2 الثاني عشر
 االمتحانات محاضرة ونقاش تها , اهدافها ,  االدارة االرشادية: امهي اضافة مخرجات تعلم 2 الثالث عشر
 االمتحانات محاضرة ونقاش االدارة االرشادية : عملياهتا اضافة مخرجات تعلم 2 الرابع عشر

الخامس 

 عشر
 االمتحانات  امتحان فصلي اضافة مخرجات تعلم 2



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 2022 -2021 للعام الدراسي

 القاسم اخلضراء:   اجلامعة 
 هالزراع:/املعهد  ةالكلي

 البستنة وهندسة احلدائق:    القسم العلمي

 2022-10-16اتريخ ملء امللف :  
 التوقيع : التوقيع :
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 ويةالكيمياء الحي

 بكالوريوس النهائية  اسم الشهادة .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

 دليل ضمان الجودة المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2022-10-16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

لمعرفة مفهوم الكيمياء الحيوية وربط ما  طالباعداد وتأهيل ال العامة للكيمياء الحيوية و المبادئ اسةرد-1

  .يحدث حولهم مع العلم المدروس 

تهيئة الظروف المناسبة ألعضاء الخاصة بكل مادة حيوية وانواعها وخواصها والحصول على المعلومات  -2

 لبحثية.اهيئة التدريس لتطوير معارفهم ومهاراتهم التعليمية و

 لمركب داخل اجسام الكائنات الحية.التفاعالت الحيوية وماذا يحدث ل  -3

دراسة اهميتها , تركيبها , وظيفتها,  داخل جسم الكائن  تعرف على القواعد العامة لتسمية المركبات وال -4

 . الحي

  اعداد الطالب اعدادا مناسبا للدراسات العليا والبحث العلمي في مجال تخصصه.-5

من اجل مواكبة التطور وتزويد الطالب بأحدث  كيمياءم التشجيع وتنمية البحث العلمي في مجال علو-6

 .كيمياء المعلومات النظرية والعملية في اختصاص علوم ال
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10

  ا االهداف المعرفية -أ
  اواصرها. المركبات الحيوية اسمها , تركيبها , واهم على الطالب يتعرف ان(1

 المركبات الموجودة في اجسام الكائنات الحية بحسب أهميتها ووظيفتها  الطالب يصنف ان2 ) 

 . المركبات األساسية وغير االساسيةبين  الطالب يفصل ان 3)

 االنزيمات واهميتها وعملها وطرق الحفاض عليها. الطالب يعرف ان(  4

     ختبرات الكيميائيةالتعرف على طرق السالمة واالمان في الم(  5
 ( تعريف الطالب باهمية المواد قيد الدراسة وعالقتها بحياته واستخداماتها .6
 لفهم التفاعالت الحيوية داخل اجسام الكائنات الحي و وكيف يتم الحصول على الطاقة.تهيئة الطالب  (7

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 تحضير المواد الكيمياوية . الطالب المهارة فيتدريب  -1
 اكتساب الطالب المهارة في تحضير أدوات العمل ألمختبري وتنظيفها وإعدادها للعمل. -2

 العمل ألمختبري . عنمعالجة األخطاء الناتجة  و الطالب المهارة في تشخيص تعليم -3

    بالمواضيع قيد الدراسة .   ةتدريب الطالب على اعداد تقارير وسمنرات وحلقات دراسي -4
 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

الذهني العصف 

الطالب قدرة حسب التفكير استراتيجية  

المجاميع الطالبية (Team Project) 

 )Work shop )ورش العمل 

(Learning Technologies on) .طريقة القاء المحاضرات 

 التعلم االلكتروني( 

experiential learning ( )التعلم التجريبي. 

يتطبيقال عليمالت 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحان اليومي والشهري 

Reports ) اعداد التقارير ( 

Projects Design )تصميم مشاريع ( 

Feedback Learning)التغذية الراجعة من الطالب ( 
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E-Learning using Classroom (الكالس روم)التعليم االلكتروني بواسطة 

 

 والقيمية :االهداف الوجدانية -ج

حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما وهي متفاوتة وتكون مهارة التفكير  -1

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

 لكل العوامل الموثرة.  المالحظة واالدراك  - 2

 المنطقي لها. والتفسير للنتائج المستحصلة  التحليل  -3

  .والتقويم العلمي للموضوع االعداد – 4

 . استراتيجية التفكير الناقد في التعلم -  5

 ايمان الطالب ان المواضيع قي الدراسة لها اهمية كبيرة بحياته اليومية . -6

 ترسيخ المفاهيم العلمية بربطها بالحياة . -7

 الدرس في نفوس الطالب من خالل المكافئات المادية والمعنوية زرع االجتهاد وحب -8

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

  نظرية محاضرات -1

 عملية محاضرات 2-

استخدام محركات البحث العلمية لمعرفة اجابات االسئلة التي تدور في االذهان  واالنضمام الى مجاميع بحثية 

 لمنجزات العلمية في مجال االختصاص قيد البحثلتطوير  القدرات  واالطالع على اخر ا

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 .اليومي االختبار -1

  .الشهري الختبارا -2

  .يعملال االختبار 3- 

 .النهائي الفصلي االختبار 4 - 

 اعداد التقارير. -5
 

 

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

VERBAL COMMUNICATION 
Student able to express his ideas clearly and confidently in speech 

 التواصل اللفظي

 قادرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم.   

TEAMWORK 
Work confidently within a group 

 العمل الجماعي
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 عةالعمل بثقة ضمن مجمو 

 

ANALYSING   & INVESTIGATING 
Gather information systematically to establish facts & principles. Problem 

solving 

 تحليل والتحقيق ال

 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلة. 

 

INITIATIVE/SELF MOTIVATION  
 Able to act on initiative, identify opportunities & proactive in putting forward 

ideas & solutions 

 مبادرةال

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة ،وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة

 

WRITTEN COMMUNICATION 
Student able to express himself clearly in writing 

 االتصال الكتابي

 ادرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابةق

PLANNING  &ORGANISING  

Student able to plan activities & carry them through effectively 

 التخطيط والتنظيم 

 قادرة على التخطيط لألنشطة وتنفيذها على نحو فعال

 

 

FLEXIBILITY 

 9 Adapt successfully to changing situations & environments 

 المرونة

 التكيف بنجاح مع األوضاع المتغيرة وبيئات 

TIME MANAGEMENT  

 Manage time effectively, prioritizing tasks and able to work to deadlines. 

 إدارة الوقت

 إدارة الوقت بفعالية ، وتحديد أولويات المهام وقادرة على العمل بالمواعيد
11.  

 

 

 

المرحله 

 اسيهالدر

 

 بنية البرنامج 

 

 

 رمز المقرر او المساق

 

 

 

 اسم المقرر

 

 

 

 الساعات المعتمده

 

 الثانية

 

 

 

 وية الكيمياء الحي

 نظري

 

 عملي
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 المادة العمليه  المادة النظريه االسبوع
 المالحظات

 االول

مقدمة عامة عن 
 الكيمياء الحيوية

ح عاااااااااااااااا  لاااااااااااااااالدوات  شر
يااااااااااااااااة و ي يااااااااااااااااة ا لمختبر

اسااااااااااااااااتخدا  اال  اااااااااااااااا ة 
ومخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   
الموادالكيمياويااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 و  ق التعامل مع ا 

  
 
السكريات االحادية   الثان

تسميت ا,خواص ا 
 ,ت  يب ا, واهميت ا

ح عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   شر
للكاربوهدرات+  شا  

 مولش

 

السكريات الثنائية  الثالث
تسميت ا,خواص ا 
 ,ت  يب ا, واهميت ا

   ش  اليود

المتعددة السكريات  ال ابع
تسميت ا,خواص ا 
 ,ت  يب ا, واهميت ا

 شااااااااااااااااااا  بناااااااااااااااااااد   +  
  ش  بارفويد

 

 م ا عة  الخامس
 

 شااااا  بايااااال +  شااااا  
 سل انوف 

 

  م ا عة  امتحان الش   االول السادس

 السابع
االحماض االمينية 
تسميت ا,خواص ا 
 ,ت  يب ا,  واهميت ا

 امتحان الش   االول

وتينات الثامن  البر
 ا تسميت ا,خواص

 ,ت  يب ا,  واهميت ا

ح عااااااااااا  ل حماااااااااااض  شر
االمينيااااااااااااااااااة +  شاااااااااااااااااا  

 النن ايدرين 

 

وخواص ا  االنزيمات التاسع
و  ق هضم ا 
 واهميت ا

وتيناااااااات  ح عاااااااا  للبر شر
 +  ش  بايوري 

 

سااااااااااااااااااااا   بااااااااااااااااااااا مالح  م ا عة العاشر   البر
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ال لااااااااااااااااا ات الثقيلاااااااااااااااااة + 
ساااااااا   بالكوا اااااااا   البر

 القلويدية
   الحادي عشر 

 
 امتحان الش   الثان

 
ساااااااااااااااا   بااااااااااااااااا مالح  البر

 المتعادلة الم   ة 
 

  عشر 
 
 الدهون  الثان

تسميت ا,خواص ا 
 ,ت  يب ا, واهميت ا

  م ا عة

 الثالث عشر 
 االحماض النووية
وخواص ا و  ق 
 هضم ا واهميت ا

ح عاااااااااا  للااااااااادهون +   شر
  ش  اإلذابة 

 االحماض النووية ال ابع عشر 
وخواص ا و  ق 
 هضم ا واهميت ا

+    شاااااااااااا  اال اااااااااااا ول    
  ش  عد  التشبع

 

   الخامس عشر 
 
   االمتحان الن ان

 
  االمتحان الن ان

 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخص   .12

وذلك باالطالع عىل المصادر الحديثة وتحديث المحاظرات واستخدام تقنيات وبرامج حديثة لعمل تشويق 
  من الطالب واعطاؤهم فرصة للمشاركة بابداء المالحظات واالسئلة. 

 للمتلق 
  ترسيخ المفاهيم العلمية وتفسير بعض الظواهر وب  هذا 

 
ان محاولة االستاذ لربط المادة العلمية بالحياة اثره ف

  الحياة . اجراء بحوث 
 
  توججه ف

نخلق ترابط يدرك ما يحدث حوله ويساعد بايجاد حلول للمشاكل الت 
 .  شخصية ومشاري    ع تخرج الطالب

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 مركزي
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 واجلامعة للكلية االلكرتوين املوقع 1-

 اجلامعة دليل 2-

 املركزية املكتبة 3-

 ابلقسم اخلاصة واملصادر الكتب اهم 4-

 االنرتنت 5
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 مخطط مهارات المنهج

 مربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في ال

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية والالمهارات العامة 

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

الكيمياء  افراضي A3 الثانية

 الحيوية
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كليه الزراعه المؤسسة التعليمية .1

 البستنه وهندسة الحدائق  / المركز علميالقسم ال .2

 A3 الكيمياء الحيوية اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات اسبوعية أشكال الحضور المتاحة .4

 انيثال الفصل الفصل / السنة .5

 ساعة30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2022-10-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 . لمعرفة مفهوم الكيمياء واهميتها وربطها بحياتنا اليومية  طالباعداد وتأهيل ال -1

بأحدث  من اجل مواكبة التطور وتزويد الطالب كيمياءتشجيع وتنمية البحث العلمي في مجال علوم ال-2

 .كيمياء المعلومات النظرية والعملية في اختصاص علوم ال

 لبحثية.اتهيئة الظروف المناسبة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير معارفهم ومهاراتهم التعليمية و-3

 اعداد الطالب اعدادا مناسبا للدراسات العليا والبحث العلمي في مجال تخصصه.-4

 .مفهوم الكيمياء واهميتها وربطها بحياتنا اليومية لمعرفة  طالباعداد وتأهيل ال -5

 

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  هداف المعرفية األ -أ
     التعرف على طرق السالمة واالمان في المختبرات الكيميائية  -1
 .تعريف الطالب باهمية المواد قيد الدراسة وعالقتها بحياته واستخداماتها  -2
  لفهم اهم التفاعالت وكيفية الحصول على الطاقة للقيام بالفعاليات الحيوية.هيئة الطالب ت-3

 
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تعليم الطالب باالدوات المختبرية والغرض من استخدام كل منها. - 1
 تعريف الطالب باالجهزة ا المختبرية وطرق استخدامها . - 2 
 بالمواضيع قيد الدراسة .      ةتدريب الطالب على اعداد تقارير وسمنرات وحلقات دراسي  - 3 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

المجاميع الطالبية (Team Project) 

 )Work shop )ورش العمل 

(Learning Technologies on) طريقة القاء المحاضرات 

 اعتماد نظام المحاظرات 

  اشات العرض لعرض االفالم العلمية وعروض بوربوينت واستخدام ش 

 يء كما يتم اعطاء وقت للمناقشة بعد انتهاء كل موضوع في حالة وجود التباس لدى الطلبة او ش

 غير مفهوم .

    ة.وحلقات دراسيتحفيز الطالب لحضور المؤتمرات والندوات العلمية 

 
 

 

 طرائق التقييم      

 

 - اليومي االختبار1
 - الشهري الختبارا 2
 النهائي الفصلي الختبارا 3

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ايمان الطالب ان المواضيع قي الدراسة لها اهمية كبيرة بحياته اليومية . -1 

 ترسيخ المفاهيم العلمية بربطها بالحياة . -2 2

 ة والمعنويةزرع االجتهاد وحب الدرس في نفوس الطالب من خالل المكافئات المادي-3

)هي مصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكير والتي يهدف  (Critical Thanking)استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -4

 إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً  للوصول إلى الحل المطلوب)
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2- Determine the facts of a new situation  

3- Place these facts and information in a pattern so that you can understand them 

4- Accept or reject the source values and conclusions based upon your experience, 

judgment, and beliefs. 

5-  

     

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

 - ) الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة ( اللفظي التواصل -1 
 Team work - مجموعة ضمن بثقة العمل ( الجماعي العمل 2- 

 – .معينة لمشكلة حالا  والمبادئ الحقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل المعلومات جمع ( التحقيق تحليل -  3
-  



  
 12الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .10

 تالساعا األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

 

استخدام  مقدمة عامة عن الكيمياء احليوية

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

2 

2 

 

السكرايت االحادية  
 اتسميتها,خواصها ,تركيبها, وامهيته

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

3 

2 

 

السكرايت الثنائية تسميتها,خواصها 
 ,تركيبها, وامهيتها

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

4 

2 

 

السكرايت املتعددة 
 ميتها,خواصها ,تركيبها, وامهيتهاتس

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

5 

2 

 

 مراجعة 
 

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

6 

2 

 

استخدام   امتحان الشهر االول

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

7 

2 

 

االمحاض االمينية تسميتها,خواصها 
 ,تركيبها,  وامهيتها

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

8 

2 

 

تسميتها,خواصها  الربوتينات
 وامهيتها  ,تركيبها,

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

9 

2 

 

وخواصها وطرق هضمها  االنزميات
 وامهيتها

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

10 

2 

 

استخدام  مراجعة

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

11 

2 

 

 امتحان الشهر الثاين 
 

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 

Exam,Reports  

Projects   

design 
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 امي املظفراساسيات الكيمياء احليوية د. س

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

طارق يونس أحمد - الكيمياء الحياتية كتاب الشامل فى 

خولة أحمد آل فليح - الكيمياء الحياتية كتاب مدخل إلى 

جامعة الملك سعود -الحيوية  الكيمياء كتاب عملى 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ,التقارير ,.....(

 

المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  (ب

....., 

https://www.toppr.com/guides/chemistry/b
/acids-iomolecule/amino 

https://www.easybiologyclass.com/monosac
-characteristics-structure-definition-charides
/functions-and-examples-classification 

https://www.sanfoundry.com/chemistry-
questions-answers-biomolecules-enzymes/ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

ادة جيب حتفيز الطالب على استخدام التقنيات احلديثة يف الدراسة ونبذ الطرق التقليدية ملا هلا من تشويق كما ان حماولة االستاذ لربط امل
ابط يدرك ما حيدث حوله ويساعد ابجياد حلول العلمية ابحلياة اثره يف ترسيخ املفاهيم العلمية وتفسري بعض الظواهر وهبذا خنلق تر 

 للمشاكل اليت توججه يف احلياة .
 

learn 

12 

2 

 

تسميتها,خواصها ,تركيبها,  الدهون 
 وامهيتها

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

13 

2 

 

وخواصها وطرق  االمحاض النووية
 هضمها وامهيتها

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

14 

2 

 

وخواصها وطرق  االمحاض النووية
 هضمها وامهيتها

استخدام 

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

15 2  

استخدام  االمتحان النهائي

Classroom+ 
,powerpoint 

+classp0int in 
learn 

Exam,Reports  

Projects   

design 

 

https://www.toppr.com/guides/chemistry/biomolecule/amino-acids/
https://www.toppr.com/guides/chemistry/biomolecule/amino-acids/
https://www.easybiologyclass.com/monosaccharides-definition-structure-characteristics-classification-examples-and-functions/
https://www.easybiologyclass.com/monosaccharides-definition-structure-characteristics-classification-examples-and-functions/
https://www.easybiologyclass.com/monosaccharides-definition-structure-characteristics-classification-examples-and-functions/
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 أؽًل صبيو كبيم انَهطبَٙ        ك. و.         

 انغيء انُظو٘ –اٍى انًبكح انلهاٍٛخ: ثٛئخ َجبد    

  

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 والمعاهدكليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا
  2022 -2021 للعام الدراسي

 القاسم الخضراء:   الجامعة 
 اعةالزر  :/المعهد  ةالكلي

 البستنة وهندسة الحدائق:    القسم العلمي

 2022-6-13تاريخ ملء الملف :  
 التوقيع : التوقيع :

 أ.م.د. حيدر جواد اسم المعاون العلمي :          أ.د. عباس خضير مجول :اسم رئيس القسم             
 

 التاريخ : التاريخ :
 دقـق الملف من قبل 

 الجامعي ضمان الجودة واألداء شعبة
 م. عمي عبد القادر الزيدي واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبةاسم مدير 
               2022 / 6/  13التاريخ     

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد

 ائٍأ.د. درَذ كاهل الط                                                                                            
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 وصف البرناهح األكادَوٍ 

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

 

 كهٛخ انيهاػخ انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1

 انجَزُخ ُْٔلٍخ انؾلائك / انًوكي  ؼهًٙانمَى ان .2

أ اٍى انجوَبيظ األكبكًٚٙ  .3

 انًُٓٙ
 ثٛئخ َجبد / انغيء انُظو٘

 ثكبنٕهًٕٚ  اٍى انشٓبكح انُٓبئٛخ  .4

 :انُظبو انلهاٍٙ  .5

  ٍُٕ٘ /يموهاد/افوٖ 
 فظهٙ

 ػًبٌ انغٕكح انًؼزًل   ثوَبيظ االػزًبك .6

 ألفوٖ انًؤصواد انقبهعٛخ ا .7
انًقزجواد ٔانؾمم انًٛلاَٙ ٔانًكزجخ ٔاالَزوَٛذ ىٚبهاد يٛلاَٛخ ٔ

 ٔانًؤٍَبد انيهاػٛخ ٔانظُبػٛخ  ٔانًشبهٚغ انيهاػٛخ

 2022-6-13 ربهٚـ إػلاك انٕطف  .8

 أْلاف انجوَبيظ األكبكًٚٙ .9

  

  انُجبربد ٔرطٕه ًَٕ ٗػه انًؤصوحؽٛبئٛخ ٔاال  انفٛيٚبٔٚخ انؼٕايم ٙ ف  غٛواد انًز ػهٗ انطبنت  وٚفرؼ -1

 رؼوٚف انطبنت فٙ  ػهى ثٛئخ انُجبد ٔػاللخ انؼٕايم انجٛئٛخ ثبنًؾبطٛم انيهاػٛخ  -2

 انًؼوفخ ثبنؼٕايم انًُبفٛخ ٔانؼٕايم االؽٛبئٛخ ٔػٕايم انزوثخ . ىٚبكح  ػهٗرؼوٚف انطبنت  -3

 نُجبد. رؼوٚف انطبنت فٙ كهاٍخ انزهٕس انجٛئٙ ٔيؼوفخ يلٖ رأصٛوِ ػهٗ ا  -4 

يٍ ؽٛش يلٖ رٕفٛو انجٛئخ ٔايبكٍ ىهاػزٓب   يهاػٛخانطبنت ػٍ اًْٛخ انًؾبطٛم انيٓبهاد ػهًٛخ رؼوف  -5

 .انًُبٍجخ نهيهاػخ فٙ انُجبد 

 رؼوٚف انطبنت فٙ كهاٍخ ػهى انجٛئخ ٔيلٖ ػاللخ ػهى انجٛئخ يغ انؼهٕو االفوٖ. -6

 
 

 نزؼهى ٔانزمٛٛىانًطهٕثخ ٔؽوائك انزؼهٛى ٔا نجوَبيظيقوعبد ا  .10
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  االْلاف انًؼوفٛخ . ا-أ

       رؼوٚف انطبنت ثؼهى انجٛئخ ،رطٕه انجٛئخ ، الَبو ػهى انجٛئخ، انُظبو انجٛئٙ، انًؾٛؾ رأصٛو انجٛئخ ػهٗ انُجبربد. -1أ

خ رؼوٚف انطبنت ثإَٔاع انجٛئبد انُجبرٛخ فٙ انؼواق . انغجهٛخ ،انٓؼبة انغيٚوح ٔانَٓم انوٍٕثٙ ، انٓؼج -2أ

 انظؾوأٚخ 

 ػهٗ اَزشبه انُجبربد انجَزُٛخ يُبؿ انؼواق ٔرأصٛوِ -3أ

 فٓى انؼاللخ يب ثٍٛ انؼٕايم انفٛيٚبٔٚخ ٔاالؽٛبئٛخ ػًٍ انًٕلغ انٕاؽل.-4أ

 

  االْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنجوَبيظ :-ة 

 رلهٚت انطهجخ ػهٗ كهاٍخ ػًهٛخ ػٍ فظبئض انًغزًؼبد انُجبرٛخ– 1ة 

 ػهٗ إَاع انجٛئبد انًقزهفخانزؼوف  – 2ة 

انًزَبلطخ، انغبثبد  انظؾبه٘، انَٕٓل ، انغبثبد  ، خ انجٛئٛخ ،انغبثبد االٍزٕائٛخ انزؼوف ػهٗ االَظً  - 3ة 

 انًقؤؽٛخ ،االْٕاه.

 زهفخ.اءح انقوائؾ انجٛئٛخ نهًُبؽك انًقرلهٚت انطهجخ ػهٗ اٍزقلاو انقوائؾ ٔلو -4ة

 

  ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 رئٚل انطهجخ ثبالٍبٍٛبد ٔانًؾبػواد انًزؼهمخ ثبنًبكح. -1

 نغوع اٚظبل انًؼهٕيبد ثشكم عٛل ٔٔاػؼ نهطبنت . Power pointاٍزقلاو اٍبنٛت انؼوع   -2

ؽش انطالة ػهٗ اننْبة انٗ انًكزجخ فالل يطبنجزٓى ثزملٚى رمبهٚو ػًهٛخ ؽٕل انًٕاػٛغ انزٙ رؼطٗ نٓب  -3

 يٍ انًبكح انلهاٍٛخ.

 

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 

 .ٛخ ٍئهخ ؽٕل يٕػٕع انًبكح انلهاٍيٍ فالل اٚخ ٔشٓوٕٚيٛخ افزجبهاد  -1

 . ٛخانؼهً ٚوشبهكخ انطبنجخ ثبنجؾٕس ٔانزمبهكهعبد ؽٕل ي -2

 ؽٕل ٛؾٛخ ًم انجٍٕزواد ٔانوٍٕو انزٕػَشبؽبد انطهجخ يٍ فالل ػ  -3

 . ٛخيب ٌفض انًبكح انلهاٍ

 

 

 االْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ :-ط

 ػهٗ انطهجخ . ٛخؽوػ االٍئهخ االٍزُزبع -1ط 

                                                  ٌغبك انؾهٕل نٓب . ٚانغيء انؼًم يٍ انًبكح ٔا ٙانطهجخ ف ٙ رظبكفانزنؾهٕل نهًشبكم ٔانًؼٕلبد ٌغبك اٚا -2ط

 ػٛخ رطجٛك انًؼوفخ فٙ انؼهٕو انيهاػٛخ يٍ أعم يؼبنغخ انًشبكم انيها -3ط 

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انشوػ ٔانزٕػٛؼ -1

 ؽوٚمخ انًؾبػوح  - 2

 انلهًٔ انؼًهٛخ انًقزجوٚخ  - 3

 انلهًٔ ٔانيٚبهاد انؾمهٛخ - 4

 ؽوٚمخ انزؼهى اننارٙ  -5
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 ؽوائك انزمٛٛى    

 

 االفزجبهاد انُظوٚخ  -1

 االفزجبهاد انؼًهٛخ  -2

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد - 3

 نفظهٛخ انُٓبئٛخاالفزجبهاد ا-4

 

 
 

 

 .انشقظٙ(األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه  )انًٓبهادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبهاد انؼبيخ-ك 

 - ) انكالو فٙ ٔصمخ ثٕػٕػ األفكبه ػٍ انزؼجٛو ػهٗ انملهح ( انهفظٙ انزٕاطم -1

 Team work - يغًٕػخ ػًٍ ثضمخ انؼًم ( انغًبػٙ انؼًم 2-

  .يؼُٛخ نًشكهخ ؽالا  ٔانًجبكئ انؾمبئك نزأٌٍٛ ػهًٙ يُٓغٙ ثشكم انًؼهٕيبد عًغ ( نزؾمٛكا رؾهٛم 3-  

 انكزبثخ فٙ ثٕػٕػ َفَك ػٍ انزؼجٛو ػهٗ انملهح ( انكزبثٙ االرظبل4-  

 

 ٔانزؼهى  انزؼهٛىؽوائك          

 

 انشوػ ٔانزٕػٛؼ -1

 ؽوٚمخ انًؾبػوح -2

 انًغبيٛغ انطالثٛخ -3

 هٛخ فٙ انؾمٕل انيهاػٛخانلهًٔ انؼً -4

 ٛخ ػهى انجٛئخنهؾمٕل انًقزهفخ نهزؼوف ػهٗ اًْ انوؽالد انؼهًٛخ-5

 ؽوٚمخ انزؼهى اننارٙ -6

 

 

 

 

 ؽوائك انزمٛٛى          

 

 خاالفزجبه انُظوٚ-1

 االفزجبه انؼًهٙ -2

 انزمبهٚو ٔانًُبلشبد -3

 االفزجبه انفظهٙ انُٓبئٙ -  4

 

 

 ثُٛخ انجوَبيظ  .11
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 الذراسُتالورحلت 
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

  انضبَٛخ
انغيء  –ثٛئخ َجبد 

 انُظو٘
 ػًهٙ َظو٘

             2           3 

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 انزقطٛؾ نهزطٕه انشقظٙ .12

 . َٔشبؽ ثفبػهٛخ انًغًٕػخ ػًٍ انؼًم : انغًبػٙ انؼًم -1

 .ثًٕاػٛل انًُظى انؼًم ػهٗ انملهح يغ االٔنٕٚبد ٔرؾلٚل ثفبػهٛخ انٕلذ اكاهح : نٕلذا اكاهح 2-

 . اٜفوٍٚ ٔرؾفٛي رٕعّٛ ػهٗ انملهح : انمٛبكح 3-

 . ثبنؼًم االٍزمالنٛخ 4-

 . ارفبق انٗ ٔانزٕطم نهًُبلشخ االفوٍٚ ٔالُبع انزأصٛو ػهٗ لبكه انطبنت ( ٔااللُبع انزفبٔع 5-

 انضمبفبد ٔرملٚو االفوٖ انهغبد ٔفٓى انزؾلس ػهٗ لبكه انطبنت ( بنًٛخانؼ انًٓبهاد 6-

 

 
 
 

 انًؼٓل(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبه انمجٕل  .13

 
                  

 مركزي/حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.                        
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 بد ػٍ انجوَبيظأْى يظبكه انًؼهٕي .14

 ٔانغبيؼخ نهكهٛخ االنكزؤَٙ انًٕلغ 1-

 انغبيؼخ كنٛم  2-

 انًوكيٚخ انًكزجخ 3-

 ثبنمَى انقبطخ ٔانًظبكه انكزت اْى 4-

 االَزوَذ – 5
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 ث التعلن الوطلىبت هن البرناهحهخرخا 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرناهح
االهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الونقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت 

 (صٍالتىظُف والتطىر الشخ

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

   انغيء  -ثٛئخ َجبد  الثانٍ

 انُظو٘

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٍ        
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 كهٛخ انيهاػخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1

 انجَزُخ ُْٔلٍخ انؾلائك  / انًوكي ؼهًٙانمَى ان .2

 انغيء انُظو٘ –ثٛئخ َجبد  اٍى / هيي انًموه .3

 يؾبػواد اٍجٕػٛخ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .4

 / انًوؽهخ انضبَٛخ انفظم انضبَٙ انفظم / انَُخ .5

 ٍبػخ 33 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .6

 13/6/2322 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .7

 أْلاف انًموه .8

انؼًم فٙ يغبل انؼهٕو انجٛئٛخ نلٚٓى يؼوفخ َظوٚخ ٔرطجٛمٛخ فًٛب ٚزؼهك ثؼهى  رقوٚظ ؽهجخ لبكهٍٚ ػهٗ  -1

 ثٛئخ انُجبد

  (انلهاٍبد انؼهٛب )انؾظٕل ػهٗ انًٓبهاد انًطهٕثخ نقطخ يب ثؼل انزقوط  -2

 م ْٛئبد يؾهٛخ/إلهًٛٛخ /كٔنٛخ.انزملٚى الفزجبهاد فبهعٛخ يٍ لج -3

ٔانزٙ رؤصو  يٓبهاد رفكٛو ٔرؾهٛم رًكٍ يٍ انزٕطم انٗ يؼوفخ انؼٕايم انجٛئٛخ فبطخ انًُبؿ ٔانزوثخ -4

 .ػهٗ ثٛئخ انُجبد

رئٚل انطهجخ ثًٓبهاد انؼًم فٙ انًقزجواد انؼهًٛخ ٔانجؾضٛخ ٔكهاٍخ اًْٛخ االَٕاع انًقزهفخ يٍ  -5

 .يٍ أعم ىٚبكح انقجوح انؼهًٛخ  بد ٔانزوثخاالفزجبهاد انًزؼهمخ ثبنُج

 ٔكٔهْب فٙ انُظبو انجٛئٙ نهُجبد انلٔهاد انكًٛٛبٔٚخ االهػٛخ انؾٛبرٛخ يؼوفخ  -6

 انزمُٛبد انًَزقليخ فٙ انزؾهٛالد انكًٛخ نهغطبء انُجبرٙ.يؼوفخ  -7    

ىٚبكح انًؼوفخ نلٖ انطالة فٙ يٕاعٓخ يشكهخ انزهٕس ٔرمهٛم يٍ يقبؽو انزهٕس  يٍ أعم رٕفٛو ثٛئخ  -8

 ٍهًٛخ ٔطبنؾخ نًُٕ انُجبد

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

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

 البرنامج.
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 ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انًموهيقوعبد  .9

  االْلاف انًؼوفٛخ -أ
 هٗ انًَزٕٖ انًؾهٙ .رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼوفخ ٔانفٓى نؼهى انجٛئخ انُجبرٛخ ػ -1أ

يٍ ؽٛش ىٚبكح  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼوفخ ٔانفٓى نؼهى انجٛئخ انُجبرٛخ ػهٗ انًَزٕٖ انلٔنٙ -2أ 

 . انقجوح انؼهًٛخ

فٙ كٛفٛخ ؽًبٚخ انجٛئخ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼوفخ ٔانفٓى نهٍٕبئم انًزجؼخ فٙ اعواء افزجبهاد  -3أ 

 هٗ انًَزٕٖ انًؾهٙ.ٔانُظبو انجٛئٙ ػ

كٛفٛخ ؽًبٚخ انجٛئخ ٔانُظبو  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼوفخ ٔانفٓى نهٍٕبئم انًزجؼخ فٙ افزجبهاد  -4أ 

 ػهٗ انًَزٕٖ انلٔنٙ . انجٛئٙ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼوفخ ٔانفٓى ألٍبٍٛبد رؼهى انجٛئخ انُجبرٛخ . -5أ 

 ًقزجو٘ ٔرطجٛك انًؼهٕيبد انُظوٚخ ٔهثطٓب ثٕالغ انؼًم انًقزجو٘ .رؼوٚف انطبنت ثبنؼًم ان -6أ 

 
  االْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه  -ة 

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ ؽم انًشبكم انجٛئٛخ انًؼبطوح ٔؽًبٚخ انجٛئخ. - 1ة

 رًكٍٛ انطهجخ اعواء افزجبهاد انُجبد ٔ انزوثخ انًقزهفخ. - 1ة 

 . يٍ انزهٕس ؽوق يؼبنغخ انًشبكم انجٛئٛخ ٔؽًبٚخ انجٛئخرًكٍٛ انطهجخ يٍ رطٕٚو  - 3ة 

 يٓبهاد رفكٛو ٔرؾهٛم رًكٍ يٍ انزٕطم انٗ رطجٛك افزجبهاد انُجبد ٔانزوثخ ٔاًْٛخ االْزًبو ثبنجٛئخ . -4ة 

يٓبهاد االٍزقلاو ٔانزطٕٚو اننارٙ رًكٍ يٍ انًُبفَخ يغ االفوٍٚ فٙ ٍٕق انؼًم ٔانزملٚى نهلهاٍبد  -5ة 

 ثٓب عٓبد يؾهٛخ ٔكٔنٛخ ٔإلهًٛٛخ ٔفٕع افزجبهاد رمٕو انؼهٛب

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

اػطبء انًؾبػواد انؼهًٛخ ٔانُظوٚخ يٍ فالل شبشبد انؼوع ٔانجٕهثُٕٚذ ٔاٍزقلاو االعٓيح ٔانًؼلاد  -1

 انًقزجوٚخ انًقزهفخ .

 انشوػ ٔانزٕػٛؼ -2

 ؽوٚمخ انًؾبػوح -3

 انًغبيٛغ انطالثٛخ -4

 ٛخ فٙ انؾمٕل انيهاػٛخانلهًٔ انؼًه -5

 اًْٛخ ىهاػخ انًؾبطٛم انيهاػٛخ ٔيلٖ يالئًخ نهظؤف انجٛئٛخ انوؽالد انؼهًٛخ نهزؼوف ػهٗ اْى  -6

 ؽوٚمخ انزؼهى اننارٙ   -7  

 

 

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 

 ٍئهخ يزؼلكح انقٛبهاد انزٙ رزطهت يٓبهاد ػهًٛخ.أيزؾبَبد ٕٚيٛخ ثا -ط .1

 هًٛخ.ٍئهخ ػأيزؾبَبد ٕٚيٛخ ثا -ط .2

 .َشبؽ ٔيشبهكخ انطبنت اصُبء انلهً  -ط .3

 ٔػغ كهعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ. -ط .4
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 االْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزفكٛو ٔانزؾهٛم نهًٕاػٛغ انًورجطخ ثبإلؽبه انفكو٘ نؼهى انجٛئخ انُجبرٛخ. -1 ط

 .يٍ انزهٕس ًؼبنغخ انًشبكم انجٛئٛخ ٔؽًبٚخ انجٛئخث رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزفكٛو ٔانزؾهٛم نهًٕاػٛغ انًزؼهمخ -2ط 

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزفكٛو ٔانزؾهٛم نكٛفٛخ انزؼبيم انًقزجو٘ يغ انؼُٛبد ٔاعواء االفزجبهاد انًقزهفخ. -3ط 

رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزفكٛو ٔانزؾهٛم نهزؼوف ػهٗ اثوى انًشبكم انجٛئٛخ ٔاًْٛخ االْزًبو ثبنجٛئخ ٔػؤهح -4ط 

 ّ يٍ أعم ؽًبٚخ انُظبو انجٛئٙ ٔرٕفٙ ثٛئخ يُبٍجخ نيهاػخ انُجبد.خ ػهٛانًؾبفظ

 

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 رئٚل انطهجخ ثبألٍبٍٛبد ٔانًٕاػٛغ انًزؼهمخ ثًقوعبد انزفكٛو ٔانزؾهٛم. -1

٘ ٚزطهت ركٍٕٚ يغًٕػخ َمبشٛخ يٍ فالل انًؾبػواد انُظوٚخ ٔانؼًهٛخ نًُبلشخ انًٕػٕع انًطؤػ ٔانن -2

 انزفكٛو ٔانزؾهٛم ٔاالٍزُزبط.

يبما، ٔكٛف، ٔيزٗ، ٔنًبما   )انطهت يٍ انطهجخ يغًٕػخ يٍ االٍئهخ انزفكٛوٚخ فالل انًؾبػواد يضم  -3

 .(نًٕاػٛغ يؾلكح

 إػطبء انطهجخ ٔاعجبد ثٛزٛخ رزطهت رفَٛواد ػهًٛخ يقزهفخ . -1

 رلهٌٚ انطهجخ كٛفٛخ ثُبء ؽوق انزفكٛو ٔانزؾهٛم. -5

 

 ؽوائك انزمٛٛى    

 

  Quizzesاعواء االيزؾبَبد انٕٛيٛخ انَوٚؼخ -1

 اعواء االيزؾبَبد انشٓوٚخ -2

 .اعواء االيزؾبَبد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ -3

 َشبؽ ٔيشبهكخ انطبنت اصُبء انلهً -4

 ٍئهخ ؽهٓب مارٛب.أايزؾبَبد ٕٚيٛخ ث -5

 هاٍٛخ .ٍئهخ يُبفَخ َٔمبشٛخ رزؼهك ثبنًبكح انلكهعبد يشبهكخ أل  -6

 كهعبد يؾلكح نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔااليزؾبَبد انَوٚؼخ ٔانًفبعئخ .  -7

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبهاد  انؼبيخ ٔ -ك 

 ٍزقلاو ًَبمط ٔاشكبل ٔػُٛبد رقض انًموه .ارًكٍٛ انطهجخ يٍ  -1ك 

 يٍ اعزٛبى يمبثالد انؼًم فًٛب ٚزؼهك ثبالفزظبص . رًكٍٛ انطهجخ -2ك 

 فزجبهاد يُٓٛخ رُظى يٍ لجم عٓبد يؾهٛخ/إلهًٛٛخ/ كٔنٛخ .ا رًكٍٛ انطهجخ يٍ اعزٛبى -3ك 

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ رطٕٚو مارٙ يَزًو نًب ثؼل انزقوط. -4ك 
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 ثُٛخ انًموه .13

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
 ؽوٚمخ انزؼهٛى انًٕػٕع اٍى انٕؽلح / أٔ

ؽوٚمخ 

 انزمٛٛى

 االٔل

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

 Ecology  ػهى انجٛئخ
الشرح وعرض 

 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انضبَٙ

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

انُظبو انجٛئٙ   

Ecosystem 
الشرح وعرض 

 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انضبنش

2 

اػبفّ 

 وعبد رؼهىيق

انلٔهاد انكًٛٛبٔٚخ االهػٛخ 

 انؾٛبرٛخ 

Biogeochemical 

Cycles 

الشرح وعرض 
 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انواثغ

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

انؼٕايم انًؤصوح ماد االًْٛخ 

كؼٕايم يؾلكح فٙ ثٛئخ 

 انُجبد

الشرح وعرض 
 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

قبيٌان  

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

 ٙ  Ecologicalانزؼبلت انجٛئ

Succession 
الشرح وعرض 

 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انَبكً

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

 Ecologicalانزهٕس انجٛئٙ 

Pollution 
الشرح وعرض 

 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انَبثغ

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

 Airس انٕٓاء رهٕ

pollution 
الشرح وعرض 

 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انضبيٍ

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

يهٕصبد انٕٓاء ماد انطبثغ 

 انؼبنًٙ
الشرح وعرض 

 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انزبٍغ

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

 Waterرهٕس انًٛبِ 

Pollution 
الشرح وعرض 

 ة والمحاضرةالصور

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انؼبشو

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

 Soilرهٕس انزوثخ 

pollution 
الشرح وعرض 

 والمحاضرةالصورة 

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انؾبك٘ ػشو

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

 pyramidsاالْواو انجٛئٛخ 

Ecological 
الشرح وعرض 

 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انضبَٙ ػشو

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

الشرح وعرض       Productivityاالَزبعٛخ   
 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انضبنش ػشو
2 

اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

 Foodانَالٍم انغنائٛخ 

chains 
الشرح وعرض 

 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .11

 انكزت انًموهح انًطهٕثخ -1

 انكزت انًُٓغٛخ انًموهح

ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٙ  -ػهى ثٛئخ َجبدُٛٙ : اٚبك ؽٍَٛ انًؼ

  عبيؼخ انمبٍى انقؼواء. –ٔانجؾش انؼهًٙ 

اٍبً : ػجل انفزبػ ثله  ٔانلكزٕه ػجل انؼيٚي ػجل هللا لبٍى 

 –كهٛخ انزوثٛخ  –عبيؼخ انًهك ػجل انؼيٚي  –ػهى انجٛئخ انُجبرٛخ 

 لَى انؼهٕو انطجٛؼٛخ.

 انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه( -2

ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٙ  -ٍٛ انًؼُٛٙ : ػهى ثٛئخ َجبداٚبك ؽَ

 عبيؼخ انمبٍى انقؼواء. –ٔانجؾش انؼهًٙ 

  ػهى انجٛئخ :ؽكًذ ػجبً انؼبَٙ ٔانلكزٕه هػل ْبشى ثكو
كهٛخ  –عبيؼخ ؽُطب ،ػهى انجٛئخ انُجبرٛخ : بل ؽٍَٛ شهزٕد ًك

 .2002 ,انًكزجخ االكبكًٚٛخ  -لَى انُجبد –انؼهٕو 

اعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب انكزت ٔانًو ( أ

  )انًغالد انؼهًٛخ ،انزمبهٚو ،.....(
 فٙ ثٛئخ انُجبد  انًغالد انؼهًٛخ فٙ االفزظبطبد االٍبٍٛخ

انًواعغ االنكزؤَٛخ ،يٕالغ االَزوَٛذ  ( ة

.....، 

نغبيؼبد يؾهٛخ ٔػبنًٛخ ٔيغالد ػهًٛخ ماد ايٕالغ 

 االفزظبص فٙ ػهى انجٛئخ انُجبرٛخ

 

 ٍٙفطخ رطٕٚو انًموه انلها .12

انزغٛٛواد انزٙ رزُبٍت ٔ انزطٕهاد انؾبطهخ ػهٗ انًَزٕٖ  ثؼغ انًُبْظ انلهاٍٛخ رؾزبط انٗ ثؼغ .1

 انُجبرٛخ. فٙ يغبل انجٛئخ انًؾهٙ ٔااللهًٛٙ
 ػهى ثٛئخ انُجبديٍ كزت ٔيظبكه ػهًٛخ رقزض اؽالػٓى ػهٗ كم يب ْٕ علٚل ٔؽلٚش  .2

نًموه ٚؼزًل ثشكم اٍبً ػهٗ انًٕاهك انجشوٚخ ثبنمَى ٔثبنزبنٙ ا( انمَى )رؤيٍ انكهٛخ ثبٌ َغبػ انجوَبيظ  .3

كهاٍخ انًبعَزٛو نوفل انمَى ثبنزقظظبد انغٛو  كًبلانًغبل نهًؼٛلٍٚ أل ٔانن٘ ٚزى رطٕٚوِ يٍ فالل فَؼ

إكًبل كهاٍخ انلكزٕهاِ فٙ َفٌ انزقظض  يٕعٕكح كننك ؽش انزلهٍَٚٛٛ يٍ ؽًهخ شٓبكح انًبعَزٛو ػهٗ

ػهٗ اْى  فٛل اٚؼب إٚفبك انزلهٍَٚٛٛ انٗ انغبيؼبد انؼبنًٛخ ٔااللهًٛٛخ نالؽالعػًٍ ؽبعخ انمَى ٔيٍ انً

 رطٕهاد أٍبنٛت انزلهٌٚ ٔانزمُٛبد انؾلٚضخ.

 رٕطم انّٛ انؼهى رطٕٚو فكوح االٍزبم انيائو نوفل انغبيؼبد انفزٛخ ثبنقجواد ٔافو يب  .4

 .ؽًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕس فٙ 

 

 
 

 ٔشٓوٚخ

 انواثغ ػشو

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى
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 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ

 انقبيٌ ػشو

2 
اػبفّ 

 يقوعبد رؼهى

انغًبػخ انَكبٌ 

Population 
الشرح وعرض 

 الصورة والمحاضرة

ايزؾبَبد 

ٕٚيٛخ 

 ٔشٓوٚخ
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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهح األكادَوٍ 

ات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرج
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 و١ٍخ اٌضساػخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ
 غضء اٌؼٍّٟاٌ – أزبط فبوٙخ

 ثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5

  عٕٛٞ /ِمشساد/اخشٜ 
 فصٍٟ

 ضّبْ اٌغٛدح اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 اٌزذس٠ت اٌؾمٍٟ  -رذس٠ت ِخزجشٞ –ص٠بساد ١ِذا١ٔخ  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2022-6-13 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أهذاف البرناهح األكادَوٍ .9

 .اٌّؼشفٟ اال٘ذاف -أ

  ٚاٌؼبٌُ اٌؼشاق فٟ اٌؾجٛة اُ٘ ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼشف اْ  1-

  اٌج١ئ١خ اؽز١بعبرٙب ؽغت اٌؾجٛة ِؾبص١ً اٌطبٌت ٠صٕف اْ  2-

 ٚاٌؾ١ٛاْ االٔغبْ غزاء فٟ ٚا١ّ٘زٙب اٌؾجٛة ِؾبص١ً ث١ٓ اٌطبٌت ٠فصً اْ  3-

  اٌؾجٛة ِؾبص١ً أزبع١خ ص٠بدح فٟ اٌّزجؼخ اٌؼ١ٍّخ اٌٛعبئً ٠ؼشف اْ  4-

 .اٌؼشاق فٟ ٌالعزضّبس االفضً ِٕٙب ٚاٞ ؽجٛثٟ ِؾصٛي وً ا١ّ٘خ اٌطبٌت ٠م١ُ اْ - 5

 

 أػذاد وٛادس وفؤح فٟ أداسح ٚصساػخ اشغبس اٌفبوٙخ فٟ اٌؼشاق.  -1

 اٌّغبّ٘خ فٟ رط٠ٛش اٌىٛادس اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي أداسح اٌجغبر١ٓ ٚأشبء اٌّشبرً ٚاوضبس اشغبس اٌفبوٙخ -2

 رط٠ٛش ٚالغ اٌضساػخ ِٚىبفؾخ اٌزصؾش ٚأشبء ثغبر١ٓ اٌفبوٙخ -3

 ٔشش اٌٛػٟ اٌضساػٟ ؽٛي ا١ّ٘خ اشغبس اٌفبوٙخ ٚ طشق سػب٠زٙب ٚاوضبس٘ب ٚاُ٘ اٌّزطٍجبد اٌج١ئ١خ ٌٙب. -4
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  االهذاف الوهاراتُت الخاصت بالبرناهح :-ب 

 اٌّؼشف١خ  

ح ٚاالعُ اٌؼٍّٟ ٚاٌّٛطٓ االصٍٟ ٌٙب ٚطشق اٌز١١ّض ث١ٓ رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٔٛاع اٌفبوٙخ اٌذائّخ اٌخضش   -1أ

 أٛاػٙب.

     

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثطج١ؼخ اٌؾًّ ٚٔٛع االص٘بس ٚاٌزٍم١ؼ . -2أ

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثبالالد اٌضساػ١خ اٌؾذ٠ضخ اٌّغزخذِخ فٟ ػ١ٍّبد خذِخ اشغبس اٌفبوٙخ -3أ

 وً ٔٛع . رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌظشٚف إٌّبخ١خ ٚاٌج١ئ١خ اٌزٟ ٠ؾزبعٙب -4أ

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثطش٠مخ اٌضساػخ ِٚغبفبد اٌضساػخ اٌّٛصٝ ثٙب ٚا٠ضب اُ٘ االصٕبف إٌّزششح . -5أ

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ -1

 طش٠مخ اٌّؾبضشح -2

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -3

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌضساػ١خ -4

 ص٠بدح أزبط اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخاٌّغزخذِخ فٟ  اٌطشق اٌؼ١ٍّخ  اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اُ٘ -5

 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ  -6

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبس ا١ٌِٟٛ-1      

 االخزجبس اٌشٙشٞ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد  - 3

 االخزجبس اٌفصٍٟ إٌٙبئٟ - 4

 

 

 

 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :-ط

 اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ اْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٘ٛ ٍِّٛط ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح  -1

 ٚفُٙ ِزٝ ِٚبرا ٚو١ف ٠غت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش ثشىً ِؼمٛي .

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  - 2

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش  -3

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  - 4

  اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼٍُ -  5

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -1

 ٌضساػخ  خارا اعزطبع اٌطبٌت اْ ٠زؼٍُ ِفَٙٛ االداسح اٌصؾ١ؾ )اعزشار١غ١خ اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ِضبي -2

ػٍٝ ِغز٠ٛبد اٌزفى١ش ٚاٌزٟ ٠ٙذف اٌٝ طشػ ٕبلذ فٟ اٌزؼٍُ ٟٚ٘ ِصطٍؼ ٠شِض ألاعزشار١غ١خ اٌزفى١ش اٌ - 3

 ٍٙب ِٕطم١بً ٌٍٛصٛي اٌٝ اٌؾً اٌّطٍٛةِب صُ رؾ١ٍ ِشىٍخ
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 طشائك اٌزم١١ُ    

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد اٌزٟ رزطٍت ِٙبساد ػ١ٍّخ . .1

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ػ١ٍّخ . .2

 دسعبد ِشبسوخ ألعئٍخ إٌّبفغخ ٌٍّٛاض١غ اٌذساع١خ . .3

 ٚضغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌزمبس٠ش . .4

 

 
 

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اد اٌؼبِخاٌّٙبس-د 

 رشخ١ص ٚص١بغخ ِٚؼبٌغخ اٌّشبوً اٌضساػ١خ . -1د

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بص ِمبثالد اٌؼًّ . 2د/

 ١خ .: رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بص اخزجبساد ١ِٕٙخ رٕظُ ِٓ لجً عٙبد ِؾ١ٍخ/إل١ّ١ٍخ/دٌٚ 3د/

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رط٠ٛش رارٟ ِغزّش ٌّب ثؼذ اٌزخشط . 4د/

 

 

 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .10

 الورحلت الذراسُت
رهز الومرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الومرر أو الوساق

  االٌٚٝ
اٌغضء  - أزبط فبوٙخ 

 اٌؼٍّٟ
 ػٍّٟ ٔظشٞ

        2          3 

    

    

 
 
 
 

 اٌشخصٟاٌزخط١ظ ٌٍزطٛس  .11

 . ٚٔشبط ثفبػ١ٍخ اٌّغّٛػخ ضّٓ اٌؼًّ : اٌغّبػٟ اٌؼًّ -1

 .ثّٛاػ١ذ إٌّظُ اٌؼًّ ػٍٝ اٌمذسح ِغ اال٠ٌٛٚبد ٚرؾذ٠ذ ثفبػ١ٍخ اٌٛلذ اداسح : اٌٛلذ اداسح 2-

 . ا٢خش٠ٓ ٚرؾف١ض رٛع١ٗ ػٍٝ اٌمذسح : اٌم١بدح 3-

 . ثبٌؼًّ االعزمال١ٌخ 4-

 . ارفبق اٌٝ ٚاٌزٛصً ٌٍّٕبلشخ االخش٠ٓ ٚالٕبع اٌزأص١ش ػٍٝ لبدس اٌطبٌت ( ٚااللٕبع اٌزفبٚض 5-
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 اٌضمبفبد ٚرمذ٠ش االخشٜ اٌٍغبد ٚفُٙ اٌزؾذس ػٍٝ لبدس اٌطبٌت ( اٌؼب١ٌّخ اٌّٙبساد 6-

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .12

 
 

 العالي والبحث العلمي.مركزي/حسب متطلبات وزارة التعليم                   
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .13

 ٚاٌغبِؼخ ٌٍى١ٍخ االٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ 1-

 اٌغبِؼخ د١ًٌ 2-

 اٌّشوض٠خ اٌّىزجخ 3-

 ثبٌمغُ اٌخبصخ ٚاٌّصبدس اٌىزت اُ٘ 4-

 االٔزشٔذ 5-
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 هخطظ ههاراث الونهح

 ن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتمُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الومابلت لوخرخاث التعل

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الومرر رهز الومرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرناهح
االهذاف الىخذانُت 

 والمُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الونمىلت

األخري الوتعلمت  )الوهاراث

بمابلُت التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

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

 - أزبط فبوٙخ   االولً

 اٌغضء اٌؼٍّٟ

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٍ        
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 وىرج وصف الومررن

 

 وصف الومرر

 

 و١ٍخ اٌضساػخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

 اٌغضء اٌؼٍّٟ – أزبط فبوٙخ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ِؾبضشاد اعجٛػ١خ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 ٌٚٝ/ اٌّشؽٍخ اال ٚياٌفصً اال اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ  135 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 13/6/2022 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ٚرؼش٠ف اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ِٕٚبطك ٔشٛء٘ب  ٚاعشاء ِمبسٔخ ث١ٓ  ػٍُ فٟ ػبِخ ِمذِخ -1

 ؾٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ ،ٚطشق رص١ٕف اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ِغ اٌٛصف إٌجبرٟ الُ٘ اٌؼٛائً إٌجبر١خاالٔزبط اٌّ
رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ ػٍٝ و١ف١خ ارجبع اٌطشائك اٌؾذ٠ضخ الداسح اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ  -2

 اٌض٠ز١خ ٚاٌغىش٠خ إٌغ١ٍ١خ ٚاٌجم١ٌٛخ ٚ
 ١ٍخ  ٚاِبوٓ صساػزٙب .رؼش٠ف اٌطبٌت ػٓ ا١ّ٘خ اٌّؾبص١ً اٌؾم -3

 رض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ٚٔظش٠خ ػٍٝ اداسح اٌؾمٛي اٌضساػ١خ  ٚاٌّخزجشاد ٚاٌّؼبًِ راد اٌؼاللخ . -4

 رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ػٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ  -5

 ط صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخرض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ػٓ رىب١ٌف أزب -6

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

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

 البرنامج.

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  .9
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  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ
 ٚاٌٛصف إٌجبرٟ ,  ٟؽغت االعزؼّبي االلزصبدٞ ٚاٌّٛعُ اٌضساػ ١ً اٌؾم١ٍخ اٌّؾبصرمغ١ُ  -1أ

 .ٔجبربد أزبط اٌفبوٙخ االلزصبد٠خ اٌّّٙخالُ٘ ػٛائً  

 اٌزؼبًِ ِغ اٌؾمً ثؾ١ش ٠ىْٛ  راد ِٛاصفبد ػ١ٍّخ ؽذ٠ضخ ٚطشق اداسرٙب.رؼ١ٍُ اٌطالة و١ف١خ  -2أ

ِٓ ؽ١ش أزبط اصٕبف راد ؽبصً صساػخ أزبط ٔجبربد اٌفبوٙخ اٌّّٙخ  رؼش٠ف اٌطٍجخ و١ف١خ رط٠ٛش  -3أ

 .ػبٌٟ ٚرزألٍُ ِغ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ

 ٠خ.رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاد ٚاالعٙضح اٌّخزجش -4أ

  
  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 

ٔجبربد مٛي اٌخبصخ ثضساػخ ق اٌؼ١ٍّخ ف١ّب ٠خص اداسح اٌؾاوغبة اٌطبٌت ِٙبساد رطج١ك اٌطش - 1ة

 اٌفبوٙخ

 ٌٍٛصٛي اٌٝ االٔزبع١خ اٌؼب١ٌخ. اٌفبوٙخ رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ أزبط  - 2ة

ٚاٌزشثخ ٚو١ف١خ اػطبء  ثبٌٕجبدخزجش٠خ راد اٌؼاللخ اوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌفؾٛصبد اٌّ - 3ة

 االؽىبَ اٌؼ١ٍّخ إٌّبعجخ.

  

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .ِٓ خالي شبشبد اٌؼشض اٌجٛسث٠ٕٛذ ٚ ؽٍمبد إٌمبػ اػطبء اٌّؾبضشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ -1

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ-2      

 طش٠مخ اٌّؾبضشح -3

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -4

 ذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌضساػ١خاٌ -5

 ا١ّ٘خ صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اُ٘  -6

  طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -7

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

  Quizzesاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ -1

 اعشاء االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ -2

 .اعشاء االِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ -3

 ٔشبط ِٚشبسوخ اٌطبٌت اصٕبء اٌذسط -4

 
 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد اٌضساػ١خ إٌظش٠خ ثصٛسح ػ١ٍّخ. -1ط

 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌٛط١ٕخ ٌذٜ اٌطبٌت ٌض٠بدح االٔزبط وّبً ٚٔٛػبً. -2ط

ؼ اٌجغ١طخ فٟ ِغزّغ اٌفالؽ١ٓ غشط ِفَٙٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚاٌطش٠مخ اٌّضٍٝ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌششائ -3ط

 .ٚاٌّضاسػ١ٓ

 ر١ّٕخ اخالل١بد ِٕٙخ إٌّٙذط اٌضساػٟ ٌذٜ اٌطٍجخ ٚرٌه ثبرجبع اٌغٍٛن إٌّٟٙ اٌصؾ١ؼ. -4ط

  

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 .ِٓ خالي شبشبد اٌؼشض اٌجٛسث٠ٕٛذ ٚ ؽٍمبد إٌمبػ اػطبء اٌّؾبضشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ -1
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 ٌزٛض١ؼاٌششػ ٚا-2      

 طش٠مخ اٌّؾبضشح -3

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -4

 اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌضساػ١خ -5

 ا١ّ٘خ صساػخ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اُ٘  -6

 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -7

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

  Quizzesاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ -1

 ٚاٌشٙش٠خ االِزؾبٔبد   -2

 ٚإٌٙبئ١خاالِزؾبٔبد  -3 

 ٔشبط ِٚشبسوخ اٌطبٌت اصٕبء اٌذسط -4

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 ر١ّٕخ ِٙبساد ٚلذسارخ اٌطٍجخ ػٍٝ اداسح اٌؾمٛي رشث١خ إٌجبد. --1د

 ٝ اٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثٛضٛػ ٚصمخ فٟ اٌىالَ (اٌزٛاصً اٌٍفظٟ ) اٌمذسح ػٍ -2د

 (Team workاٌؼًّ اٌغّبػٟ ) اٌؼًّ ثضمخ ضّٓ ِغّٛػخ  -2د

 .(رؾ١ًٍ اٌزؾم١ك ) عّغ اٌّؼٍِٛبد ثشىً ِٕٙغٟ ػٍّٟ ٌزأع١ظ اٌؾمبئك ٚاٌّجبدئ ؽالً ٌّشىٍخ ِؼ١ٕخ -3د

 . (االرصبي اٌىزبثٟ ) اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ ٔفغه ثٛضٛػ فٟ اٌىزبثخ -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .10

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع

اضبفخ ِخشعبد  3 االٚي

 رؼٍُ
اٌششػ ٚػشض  تانشاء بساتُن الفاكه

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌضبٟٔ

 رؼٍُ

اٌششػ ٚػشض  تالفاكهطرائك اكثار نباتاث 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌضبٌش

 رؼٍُ

اٌششػ ٚػشض  االكثار الالخنسٍ )الخضرٌ(ا

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌشاثغ

 رؼٍُ

  التكاثر بالسرطاناث
اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح
 

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٠خٚشٙش

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌخبِظ

 رؼٍُ

اٌششػ ٚػشض   تخف الثوار للفاكه

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌغبدط

 رؼٍُ

اٌششػ ٚػشض  تالتملُن فٍ اشدار الفاكه

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌغبثغ

 رؼٍُ

انىاع الفاكهت الوستذَوت 

 ضرة والوتسالطت االوراق الخ

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌضبِٓ

 رؼٍُ

 الكوثريدراست اشدار نباث 

  هع اصنافها

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

 اٌزبعغ

 
اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

انىاع الفاكهت االستىائُت 

 اقالناخحت فٍ العر

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

 اٌؼبشش

 
اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

اٌششػ ٚػشض  انىاع الفىاكه النادرة

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اٌؾبدٞ 

 ػشش

 

 

اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

 الفاكهة بستان ري نظم
 والمتساقطة ٌمةيالمستد

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

 اٌضبٟٔ ػشش

 
اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

 الفاكهة تسميد نباتات
 والمتساقطة ٌمةيالمستد

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1

. ػالء ػجذ اٌشصاق اٌغ١ٍّٟ 1989أزبط فبوٙخ.   -1 

 2-ٚعجبس ػجبط اٌذع١ٍٟ. عبِؼخ ثغذاد. و١ٍخ اٌضساػخ. اٌؼشاق

. ا٠بد ٘بٟٔ اٌؼالف. عبِؼخ 2018فٛاوٙٗ ِغزذ٠ّخ اٌخضشح. 

اٌضساػخ. اٌؼشاقاٌّٛصً. و١ٍخ   

 

 اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس( -2
 -خذِزٙب -ٚصفٙب إٌجبرٟ 2018فبوٙٗ إٌمً ٚاٌّىغشاد. -1

اصٕبفٙب ا٠بد ٘بٟٔ اٌؼالف. عبِؼخ اٌّٛصً. و١ٍخ  -أزبعٙب 

 اٌضساػخ. اٌؼشاق

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(

خخزصبصبد االعبع١د اٌؼ١ٍّخ فٟ االاٌّغال  

 ٚ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبد١ّ٠خ اٌؼشال١خ

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

.....، 

 ِٛالغ صساػ١خ ٚاسشبد٠خ ِزؼذدح

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .12

  ٔجبربد اٌفبوٙخِٓ ؽ١ش االٔزبط رط٠ٛش اٌّمشساد اٌذساع١خ ثّب ٠زالئُ ِغ خصٛص١خ اٌّؾبفظخ  -1
اٌّّٙخ الزصبد٠ب ٚاعشاء عٛالد ٚعفشاد ٌٍؾمٛي اٌّزؼٍمخ  ٔجبربد اٌفبوٙخث١خ شاٌزشو١ض ػٍٝ ر -2

 ثبٌّٛضٛع.
 اٌفبوٙخ٘ٛ عذ٠ذ ٚؽذ٠ش ِٓ وزت ِٚصبدس ػ١ٍّخ رخزص فٟ اعظ أزبط  اطالػُٙ ػٍٝ وً ِب -3

 

 اٌضبٌش ػشش

 
اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

 المختمفة األنواع وصف
لمحمضيات مع كيفية التميز 

 بينها

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 شحٚاٌّؾبض

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اضبفخ ِخشعبد  3 اٌشاثغ ػشش

 رؼٍُ

مكافحة األدغال و اآلفات ف 
 ٌمةيالفاكهة المستد بساتين

 والمتساقطة

اٌششػ ٚػشض 

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ

اٌخبِظ 

 ػشش
اضبفخ ِخشعبد  3

 رؼٍُ

زيارة الى احد بساتين 
الفاكهة المستديمة 

 والمتساقطة

ٚػشض  اٌششػ

 اٌصٛس

 ٚاٌّؾبضشح

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

 ٚشٙش٠خ
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 وصف البرنامج األكاديمي 

البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص 

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل 

 مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهنياو 
 1نباتات الزينة 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي : .5

 سنوي /مقررات/اخرى  
 فصلي

 دليل ضمان الجودة برنامج االعتماد المعتمد   .6

المؤثرات الخارجية  .7

 األخرى 
 التدريب الحقلي

 2022-6-13 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تقسيمات علم الزينة.التعرف على  .1

 التعرف على فسيولوجيا نباتات الزينة ذات التربية الخاصة. .2

 التعرف على العوامل المؤثرة في نمو نباتات الزينة. .3

 كيفية استخدام وزراعة نباتات الزينة في الحديقة. .4

 القيام بزيارات ميدانية للمشاتل والحدائق. .5

 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10
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 ا االهداف المعرفية . -أ

 دراسة المشاكل الفسلجية التي تعاني منها نباتات التربية الخاصة. (1

 التعرف على انواع االبصال المزهرة وطرق انتاجها. (2

 التدريب على زراعة االبصال المزهرة. (3

 التحكم بالبيئة التي تعيش فيها.التعرف على نباتات الظل وطرق  (4

 التدريب على زراعة واكثار نباتات الظل. (5

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب 

 التعرف على القواعد االساسية لتنسيق االزهار.  (1

 .التعرف على المدارس العالمية الخاصة بتنسيق الزهور. (2

 كيفية انتاج وتنسيق االزهار الجافة. (3

 تنسيق االزهار .التدريب على  (4

 زيارة المشاتل ومعارض الزهور. (5

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرة  -1

 Data Showاستعمال اجهزة العرض  -2

 استعمال السبوره واللوحات التعليمية -3

 الظلة الخشبية والبيت الزجاجي -4

 سفرات علمية. -5

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبار اليومي 1) 

 الشهرياالختبار  2) 

 (االختبار الحقلي  3

 االختبار الفصلي النهائي 4)

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

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

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

 المالحظة واالدراك  - 2

 التحليل والتفسير  -3

 االعداد والتقويم  - 4

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -  5

 

 طرائق التعليم والتعلم     



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 محاضرات نظرية  -1

 محاضرات عملية 2-

 تدريب حقلي 3-  

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبار اليومي -1

 االختبار الشهري  2 -  -

 -االختبار الحقلي  3- 

 االختبار الفصلي النهائي 4 - 

 

 
 

 

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

 

 -التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم )  -1

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

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

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

11.  

 

المرحله 

 الدراسيه

 

 بنية البرنامج 

 

 

 المقرر او المساق رمز

 

 

 

 اسم المقرر

 

 

 

 الساعات المعتمده

 

 الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1نباتات الزينة 

 

 

 

 

 

 نظري

 

 عملي

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 المالحظات المادة العمليه  المادة النظريه االسبوع

 االول
علم الزينة تطوره 

 وأهميته
 تدريب حقلي

تقسيم نباتات  الثاني

 الزينة

  تدريب حقلي

  تدريب حقلي االشجار الثالث

  تدريب حقلي الشجيرات الرابع

  تدريب حقلي النباتات العشبية الخامس

  تدريب حقلي االبصال المزهرة السادس

 االسيجة النباتبة السابع
 تدريب حقلي

  تدريب حقلي النباتات المائية الثامن

  تدريب حقلي النباتات الصبارية التاسع

المسطحات  العاشر

 الخضراء

  تدريب حقلي

  تدريب حقلي نباتات التحديد الحادي عشر

  تدريب حقلي نخيل الزينة الثاني عشر

 الثالث عشر
المتسلقات 

 والمدادات

 تدريب حقلي

دراسة العوامل  الرابع عشر

البيئية والتأثيرات 

 الفسيولوجية

  تدريب حقلي

ادارة مشاتل  الخامس عشر

 نباتات الزينة

  تدريب حقلي

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

اكثار وانتاج نباتات الزينه ودورها في تحسين بيئة المجتمع من الناحية الصحية توعية الطالب الى مدى اهمية 

 والنفسية والجمالية.

 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 

 

 مركزي

 

 

 

 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .14

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة 1-

 دليل الجامعة 2-

 المكتبة المركزية 3-

 اهم الكتب والمصادر الخاصة بالقسم 4-

 االنترنت 5



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة
المهارات األخرى المتعلقة بقابلية )

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

 * * * * * * * * * * * * * * * اساسي 1نباتات الزينة   

                  
                  

                  

                  

                  

                  

                  

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 

 كليه الزراعه المؤسسة التعليمية .1

 البستنه وهندسة الحدائق  المركز /القسم العلمي  .2

 1 نباتات الزينة رمز المقرر /اسم  .3

 محاضرات اسبوعية المتاحةأشكال الحضور  .4

 الفصل االول السنة /الفصل  .5

 ساعة30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2022-6-13  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 التعرف على تقسيمات علم الزينة. (1

 التعرف على فسيولوجيا نباتات الزينة ذات التربية الخاصة. (2

 نمو نباتات الزينة.التعرف على العوامل المؤثرة في  (3

 كيفية استخدام وزراعة نباتات الزينة في الحديقة. (4

 القيام بزيارات ميدانية للمشاتل والحدائق. (5

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 ا االهداف المعرفية . -أ

 دراسة المشاكل الفسلجية التي تعاني منها نباتات التربية الخاصة. (1

 على انواع االبصال المزهرة وطرق انتاجها.التعرف  (2

 التدريب على زراعة االبصال المزهرة. (3

 التعرف على نباتات الظل وطرق التحكم بالبيئة التي تعيش فيها. (4

 التدريب على زراعة واكثار نباتات الظل. (5

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب 

 االزهار.التعرف على القواعد االساسية لتنسيق   (1

 .التعرف على المدارس العالمية الخاصة بتنسيق الزهور. (2

 كيفية انتاج وتنسيق االزهار الجافة. (3

 التدريب على تنسيق االزهار . (4

 زيارة المشاتل ومعارض الزهور. (5

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 –محاضرات نظرية  -1
 -محاضرات عملية  2-   -

 تدريب حقلي 3- 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 -االختبار اليومي 

 -االختبار الشهري  2
 -االختبار الحقلي  3
 االختبار الفصلي النهائي 4
 
 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

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

 .وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول 
 -المالحظة واالدراك  2



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 -التحليل والتفسير  3
 -االعداد والتقويم  4
 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم 5
  

     

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم ( التواصل اللفظي  -1 

 Team work -العمل بثقة ضمن مجموعة ( العمل الجماعي  2- 
 –. المبادئ حالً لمشكلة معينةجمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق و( تحليل التحقيق  -  3
 القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة( االتصال الكتابي  4-   -

 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو  /اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      

 

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
. الزينووة 1992محمووود م محسوون خلووف موسووامي محموود امووين .

 العراق.-وهندسة الحدائق. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2

. الزينة .وزارة 1990الصواف م محمدم  وسالم محمد سلطان . 

 العراق.-الموصل-العلميالتعليم العالي والبحث 

  ا.تـــاز ازجــار القمــع    م عـــ   1989رســو، ط هــاجر .جــم   
 التعليم العالي / اربيل  

 



 

 
 10الصفحة 

 
  

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (1

 .....( المجالت العلمية مالتقارير م)
 

المراجع االلكترونية ممواقع  (2

 .....االنترنيت م
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

توعية الطالب الى مدى اهمية اكثار وانتاج نباتات الزينه ودورها في تحسين بيئة المجتمع من الناحية الصحية 

 والنفسية والجمالية.

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد

 2022 -2021 للعام الدراسي
 اجلامعة   : القاسم اخلضراء

 الزراعهالكلية /املعهد :
 القسم العلمي   : البستنة وهندسة احلدائق

 2022-6-13اتريخ ملء امللف :  
 التوقيع : التوقيع :

 اسم املعاون العلمي :ا.م.د. حيدر جواد          اسم رئيس القسم:ا.د. عباس خضري جمول  
 

 التاريخ : التاريخ :
 دقـق امللف من قبل 

 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 م. علي عبد القادر الزيدي اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

                2022  /    6/  13التاريخ    
  التوقيع

 
 

 مصادقة السيد العميد
 ا.د. دريد كامل الطائي

 

 

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني
 2نباتات الزينة 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي : .5

 سنوي /مقررات/اخرى  
 فصلي

 دليل ضمان الجودة برنامج االعتماد المعتمد   .6

 التدريب الحقلي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2022-6-13 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ازهار القطف العالمية. التعرف على اهم .1

 دراسة العوامل البيئية التي تؤثر على ازهار القطف. .2

 التعرف على افضل الطرق النتاج ازهار القطف. .3

 التدريب على بعض عمليات الخدمة الخاصة بازهار القطف. .4

 التعرف على نباتات التربية الخاصة. .5

 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 ا االهداف المعرفية . -أ

 دراسة المشاكل الفسلجية التي تعاني منها نباتات التربية الخاصة. (1

 التعرف على انواع االبصال المزهرة وطرق انتاجها. (2

 التدريب على زراعة االبصال المزهرة. (3

 التحكم بالبيئة التي تعيش فيها.التعرف على نباتات الظل وطرق  (4

 التدريب على زراعة واكثار نباتات الظل. (5

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب 

 التعرف على القواعد االساسية لتنسيق االزهار.  (1

 .التعرف على المدارس العالمية الخاصة بتنسيق الزهور. (2

 كيفية انتاج وتنسيق االزهار الجافة. (3

 تنسيق االزهار .التدريب على  (4

 زيارة المشاتل ومعارض الزهور. (5

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرة  -1

 Data Showاستعمال اجهزة العرض  -2

 استعمال السبوره واللوحات التعليمية -3

 الظلة الخشبية والبيت الزجاجي -4

 سفرات علمية. -5

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبار اليومي 1) 

 الشهرياالختبار  2) 

 (االختبار الحقلي  3

 االختبار الفصلي النهائي 4)

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

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

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

 المالحظة واالدراك  - 2

 التحليل والتفسير  -3

 االعداد والتقويم  - 4

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -  5

 

 طرائق التعليم والتعلم     



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 محاضرات نظرية  -1

 محاضرات عملية 2-

 تدريب حقلي 3-  

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبار اليومي -1

 االختبار الشهري  2 -  -

 -االختبار الحقلي  3- 

 االختبار الفصلي النهائي 4 - 

 

 
 

 

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

 

 -التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم )  -1

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

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

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

11.  

 

المرحله 

 الدراسيه

 

 بنية البرنامج 

 

 

 المقرر او المساق رمز

 

 

 

 اسم المقرر

 

 

 

 الساعات المعتمده

 

 الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2نباتات الزينة 

 

 

 

 

 

 نظري

 

 عملي

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 المالحظات المادة العمليه  المادة النظريه االسبوع

 االول

دراسة انتاج 

محاصيل ازهار 

 القطف

 تدريب حقلي

النباتات ذات  الثاني

 الخاصةالتربية 

  تدريب حقلي

  تدريب حقلي الروز الثالث

  تدريب حقلي القرنفل الرابع

  تدريب حقلي الجربيرا الخامس

  تدريب حقلي الداودي السادس

 الداليا السابع
 تدريب حقلي

  تدريب حقلي الليليم الثامن

  تدريب حقلي السوسن التاسع

  تدريب حقلي االنترهينم العاشر

  تدريب حقلي النرجس الحادي عشر

  تدريب حقلي الليليوم الثاني عشر

 التيولب الثالث عشر
 تدريب حقلي

خزن ازهار  الرابع عشر

 القطف

  تدريب حقلي

فرز وتصدير  الخامس عشر

 ازهار القطف

  تدريب حقلي

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 القطف وانعكاسها على سلوك ورقي المجتمع.توعية الطالب الى مدى اهمية ثقافة انتاج وتنسيق ازهار 

 

 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 

 

 مركزي

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة 1-

 دليل الجامعة 2-

 المكتبة المركزية 3-

 بالقسماهم الكتب والمصادر الخاصة  4-

 االنترنت 5



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

/  السنة
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة
المهارات األخرى المتعلقة بقابلية )

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي 2نباتات الزينة    الثالثة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 

 كليه الزراعه المؤسسة التعليمية .1

 البستنه وهندسة الحدائق  المركز /القسم العلمي  .2

 2نباتات الزينة رمز المقرر /اسم  .3

 محاضرات اسبوعية أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل االول السنة /الفصل  .5

 ساعة30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2022-6-13  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 التعرف على اهم ازهار القطف العالمية. .1

 دراسة العوامل البيئية التي تؤثر على ازهار القطف. .2

 التعرف على افضل الطرق النتاج ازهار القطف. .3

 التدريب على بعض عمليات الخدمة الخاصة بازهار القطف. .4

 التعرف على نباتات التربية الخاصة. .5
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 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .9

 ا االهداف المعرفية . -أ

 دراسة المشاكل الفسلجية التي تعاني منها نباتات التربية الخاصة. (1

 التعرف على انواع االبصال المزهرة وطرق انتاجها. (2

 التدريب على زراعة االبصال المزهرة. (3

 تعيش فيها.التعرف على نباتات الظل وطرق التحكم بالبيئة التي  (4

 التدريب على زراعة واكثار نباتات الظل. (5

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب 

 التعرف على القواعد االساسية لتنسيق االزهار.  (1

 .التعرف على المدارس العالمية الخاصة بتنسيق الزهور. (2

 كيفية انتاج وتنسيق االزهار الجافة. (3

 التدريب على تنسيق االزهار . (4

 زيارة المشاتل ومعارض الزهور. (5

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 –محاضرات نظرية  -1

 -محاضرات عملية  2-   -

 تدريب حقلي 3- 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 -االختبار اليومي 

 -االختبار الشهري  2
 -االختبار الحقلي  3
 االختبار الفصلي النهائي 4
 
 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

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

 .وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول 
 -المالحظة واالدراك  2
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 -التحليل والتفسير  3
 -االعداد والتقويم  4
 الناقد في التعلم استراتيجية التفكير 5

  

     

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم ( التواصل اللفظي  -1 

 Team work -العمل بثقة ضمن مجموعة ( العمل الجماعي  2- 
. جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معينة( تحليل التحقيق  -  3
– 
 القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة( االتصال الكتابي  4-   -

 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو  /اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

      

      
      
      
      
      
      

 

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
. الزينووة 1992محمووود م محسوون خلووف موسووامي محموود امووين .

 العراق.-وهندسة الحدائق. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2

. الزينة .وزارة 1990م محمدم  وسالم محمد سلطان . الصواف 

 العراق.-الموصل-التعليم العالي والبحث العلمي

  ا.تـــاز ازجــار القمــع    م عـــ   1989رســو، ط هــاجر .جــم   
 التعليم العالي / اربيل  
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الكتب والمراجع التي يوصى بها  (1

 .....( المجالت العلمية مالتقارير م)
 
 

االلكترونية ممواقع االنترنيت المراجع  (2

 .....م
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 توعية الطالب الى مدى اهمية ثقافة انتاج وتنسيق ازهار القطف وانعكاسها على سلوك ورقي المجتمع.

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 2022 -2021 للعام الدراسي

 القاسم اخلضراء:   اجلامعة 
 الزراعه:/املعهد  ةالكلي

 البستنة وهندسة احلدائق:    القسم العلمي
 2021-9-12اتريخ ملء امللف :  

 التوقيع : التوقيع :
 ا.م.د. حيدر جواداسم املعاون العلمي :          عباس خضري جمولا.د. :اسم رئيس القسم  

 
 التاريخ : التاريخ :

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 م. علي عبد القادر الزيدي واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                2021  /    9/  12التاريخ    

  التوقيع
 
 

 مصادقة السيد العميد
 ا.د. دريد كامل الطائي
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 الزراعة كلية المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 فاكهه نتاجا

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

 دليل ضمان الجودة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الحقلي التدريب المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021-6-12 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 سه االساسيات النتاج الفاكهه النفضيه  درا -1

  

 تطوير واقع انتاج الفاكهه في العراق -2

 تدريب الطالب على زراعه الفاكهه  -3 

 الحقول والبساتين النتاج افضلتخطيط  4-

 االرض ونقل الشتالت من االصص الى الحقل الدائم تقسيم وتسوية -5

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10
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  االهداف المعرفية . ا-أ

 انواع الفاكهه على الطالب يتعرف ان  1)

 شجار الفاكهه ومتطلباتهاا انواع الطالب يصنف ان2 )  -

 اشجار الفاكهه  انواع بين الطالب يفصل ان  3) -

 ليم والخدمة والتربيهالتق عملية في المتبعة العلمية الوسائل الطالب يعرف ان ( 4

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 الزراعه في المستخدمة األجهزة مختلف أستخدام على الطالب تدريب 1) 

 الزراعيه والبيئيه العمليات اهم تقييم على الطالب قدرة 2 )

 الخرائط ورسم ألعداد الالزمة االساس والبيانات المعلومات على يحصل كيف الطالب تعليم 3)

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الذهني العصف 1-  

 والحسابات القياسات اجراء يتعلم ان الطالب استطاع اذا ( مثال الطالب قدرة حسب التفكير استراتيجية 2-

 الدونم الواحد والمسافه بين االشجار في نفس الصف فيلزراعه عدد من االشجار

 التفكير مستويات العلى يرمز مصطلح وهي Critical Thinking التعلم في الناقد التفكير استراتيجية 3-

 المطلوب الحل الى للوصول منطقيا   تحليلها ثم ما مشكلة طرح الى يهدف والتي

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اليومي االختبار 1 )

 الشهري االختبار 2 )

  الحقلي االختبار( 3

 النهائي الفصلي االختبار 4)

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

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

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

 المالحظة واالدراك  - 2

 التحليل والتفسير  -3

 االعداد والتقويم  - 4

  استراتيجية التفكير الناقد في التعلم -  5

 

 طرائق التعليم والتعلم     

  نظرية محاضرات -1

 عملية محاضرات 2-
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 حقلي تدريب 3-  

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 اليومي االختبار -1

  الشهري االختبار 2 -  -

 - الحقلي االختبار 3- 

 النهائي الفصلي االختبار 4 - 

 

 
 

 

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

 

 - ) الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة ( اللفظي التواصل -1

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

  .معينة لمشكلة حال   والمبادئ الحقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل المعلومات جمع ( التحقيق تحليل 3-  

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

11.  
 

 

 

المرحله 

 الدراسيه

 

 بنية البرنامج 

 

 

 رمز المقرر او المساق

 

 

 

 اسم المقرر

 

 

 

 الساعات المعتمده

 

 الثالثه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اساسيات فاكهه

 

 

 

 

 نظري

 

 عملي

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 المادة العمليه  المادة النظريه االسبوع

 المالحظات
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 االول

الفاكهة ذات 

النواة الحجرية, 

 الخوخ والنكتارين

الجانب العملي 

اكثار,التقليم,زللخوخ)

راعة وتسميد 

 الشتالت(

الجانب العملي  جاصاال الثاني

لالجاص)اكثار,التقليم

,زراعة وتسميد 

 الشتالت(

 

الجانب العملي  مشمش واللوزال الثالث

للمشمش 

واللوز)اكثار,التقليم,ز

راعة وتسميد 

 الشتالت(

 

  سفرة علميلة سفرة علمية الرابع

العملي للكرز الجانب  كرز,الرمانال الخامس

والرمان)اكثار,التقليم,

زراعة وتسميد 

 الشتالت(

 

   امتحان تحريري السادس

 السابع

الجانب العملي  تينال

للتين)اكثار,التقليم,زر

 اعة وتسميد الشتالت(

الجانب العملي للجوز  جوز والبيكانال الثامن

والبيكان)اكثار,التقليم

,زراعة وتسميد 

 الشتالت(

 

    التاسع

    العاشر

    الحادي عشر

    الثاني عشر

   الثالث عشر
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    الرابع عشر

    الخامس عشر

 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 - مشاكلهم على والتعرف الطلبة على واالشراف االساتذة قبل من الرتبوي االرشاد دور زايدة 1 .

 .الختصاصه الطالب حمبة لزايدة والشخصية العلمية

 – عنها جتيب تقييمية اسئلة جمموعة ووضع دوائرهم يف التوظيف بعد مبتابعتهم الطلبة اعالم  .2

 العلمي املستوى تقييم لغرض الكلية اىل وارساهلا املعنية دوائرهم يف خاصىة جلنة

 التعليم شعبة تقيمها دورات يف اخلرجيني ادخال مث العمل سوق متطلبات ومعرفة للخرجيني

  اخلريج معلومات حتديث لغرض الكلية يف املستمر
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 مركزي
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 واجلامعة للكلية االلكرتوين املوقع 1-

 اجلامعة دليل 2-

 املركزية املكتبة 3-

 ابلقسم اخلاصة واملصادر الكتب اهم 4-

 االنرتنت 5
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

اساسيات انتاج   االولى

 الفاكهه

 1النفضيه

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 الزراعهكليه  المؤسسة التعليمية .1

 البستنه وهندسة الحدائق  / المركز علميالقسم ال .2

 اساسيات انتاج فاكهه اسم / رمز المقرر .3

أشكال الحضور  .4

 المتاحة
 محاضرات اسبوعية

 ولاال الفصل الفصل / السنة .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 )الكلي(
 ساعة30

تاريخ إعداد هذا  .7

 الوصف 
12-6-2021 

 أهداف المقرر .8

 - . وانتشارها نموها مناطق حسب الفاكهة انواع بين التمييز من الطلبة تمكين

 - .الفاكهة نباتات لها تعود التي الثمار انواع اهم على التعرف من الطلبة تمكين     
 

 - .النباتات في العذري واالثمار بالتلقيح وعالقتها االزهار وانواع المعاومة بمفهوم الطالب تعريف
 - على والتركيب التطعيم الى نلجأ ولماذا واالصول اجرائه ومواعيد والتركيب بالتطعيم الطالب تعريف  

 

 - على والتركيب التطعيم الى نلجأ ولماذا واالصول اجرائه ومواعيد والتركيب بالتطعيم الطالب تعريف
 
 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

 - المعرفية االهداف
 - . وانتشارها نموها مناطق حسب الفاكهة انواع بين التمييز من الطلبة تمكين

 - .نموها طبيعة حسب الفاكهة انواع بين التمييز من الطلبة تمكين 2 أ
 - .الفاكهة نباتات لها تعود التي الثمار انواع اهم على التعرف من الطلبة تمكين 3 أ
 - . الفاكهة انتاج في واهميته التلقيح وانواع واالخصاب بالتلقيح الطالب تعريف 4 أ
 - .النباتات في العذري واالثمار بالتلقيح وعالقتها االزهار وانواع المعاومة بمفهوم الطالب تعريف 5 أ
 - على والتركيب التطعيم الى نلجأ ولماذا واالصول اجرائه ومواعيد والتركيب بالتطعيم الطالب تعريف 6 أ

 .االصول
  المهاراتية الخاصة بالمقرراالهداف   -ب 

 - . المختلفة الفاكهة نباتات بين المظهري التمييز 1 ب
 – . )والخنثى والمؤنثة المذكرة(المختلفة االزهار انواع بين التمييز 2 ب
 – . المختلفة بأغراضها الثمار نضج مواعيد تحديد مهارة الطالب اكساب 3 ب

 .الثمار وتدريج جني مهارة الطالب اكساب 4 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 – نظرية محاضرات -1
 - عملية محاضرات 2-   -
 حقلي تدريب 3- 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 - اليومي االختبار
 - الشهري االختبار 2
 - الحقلي االختبار 3
 النهائي الفصلي االختبار 4

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

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

 . معقول بشكل التفكير على القدرة تحسين على ويعمل يفكر ان يجب وكيف وماذا متى وفهم
 - واالدراك المالحظة 2
 - والتفسير التحليل 3
 - والتقويم االعداد 4
 التعلم في الناقد التفكير استراتيجية 5
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
د.عالء عبد الرزاق الجميلي ، ماجد  قراالفاكهة متساقطة األو

 عبد الوهاب احمد ابو السعد .

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

غري املتخصصة يف البستنة د.علي الدوري  ، د.عادل  انتاج فاكهة لالقسام
 الراوي

انتاج الفاكهة واخلضر د.مكي علوان اخلفاجي ، د.فيصل عبد اهلادي 
 املختار

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 1989انتاج الفاكهة ،د.عالء اجلميلي ود.عبداجلبار الدجيلي 
علي  زراعة وانتاج نبااتت الفاكهة )الفاكهة متساقطة االوراق(موسوعة 
 1997الدجوي 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

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

 - ) الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة ( اللفظي التواصل -1 
 Team work - مجموعة ضمن بثقة العمل ( الجماعي العمل 2- 

 – .معينة لمشكلة حال   والمبادئ الحقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل المعلومات جمع ( التحقيق تحليل -  3
 الكتابة في بوضوح نفسك عن التعبير على القدرة ( الكتابي االتصال 4-   -

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3     

2 3     
3 3     
4 3     
5 3     
6 3     
7 3     
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 البساتين الى التعليمية السفرات حصة وزيادة جديد منهجي كتاب تاليف

 

 

 

 

 زينب  عوة عبيدم . ا.

 استاذ املادة                                                                                        

12-6-2021 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا          
 2022 -2021 للعام الدراسي

 

 القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
 الزراعة:  د/ املعهةالكلي   
 البستنة وهندسة احلدائق:    القسم العلمي    
 2021/  10/  12اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   أ.م.د. حيدر جواد كاظم : العلمي املعاون سما                      جمول  أ.د. عباس خضري : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

        
 دقـق امللف من قبل        

 اجلامعيضمان اجلودة واألداء شعبة     
 م. علي عبد القادر الزيدي واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                      2021/  10/  12: التاريخ      
                                                                                                                                           التوقيع    

  مصادقة السيد العميد                                                                                                       
        اسأ.د. دريد كامل عب                                                                                          
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 ليم والتعلم طرائق التع         

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضلقبول معيار ا .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر / المستوىالسنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ اساسي ادارة مزارع  الرابعة
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 موذج وصف المقررن

 

 مقرروصف ال

 

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق    / المركز  علميالقسم ال .2

 ادارة مزارع اسم / رمز المقرر .3

 + عملي نظري أشكال الحضور المتاحة .4

 رابعة/ ال ولالفصل الدراسي اال الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  10/  12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  ادارة املزارعومات املطلوبة عن مفهوم واهداف تزويد الطالب ابملعل – 1

  صفات ومؤهالت وواجبات مدير املزرعةتزويد الطالب ابملعلومات املطلوبة عن  – 2

  تكاليف االنتاج الزراعي وانواعهاتزويد الطالب ابملعلومات املطلوبة عن  – 3

 تزويد الطالب ابملعلومات املطلوبة عن العوامل املؤثرة يف ادارة املزارع – 4

 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -9

  هداف المعرفية األ -أ
 دارة المزرعية تعليم الطالب مفهوم واهمية اال-1أ

 دارة المزرعية تعليم الطالب بطرق واساليب اال-2أ

 حساب تكاليف االنتاج الزراعي م الطالب كيفية تعلي -3أ
 مقاييس الكفاءة االقتصادية تعليم الطالب ب-4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  دارة المزرعةاكساب الطالب المهارات الالزمة با– 1ب

 رعةادارة المزاكساب الطالب المهارات الالزمة بحل ومعالجة  مشكالت  – 2ب

 اكساب الطالب المهارات الالزمة لتطبيق مقاييس الكفاءة االقتصادية – 3ب

  اكساب الطالب المهارات الالزمة لوضع ميزانية المزرعة ومسك السجالت   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الميدانية من خالل شاشات العرض والبوبوينت , حلقات النقاش , الزياراتوالعملية المحاضرات النظرية 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية السريعة  – 1

 االمتحانات الشهرية  – 2

 االمتحانات النهائية – 3

 نشاط ومشاركة الطالب اثناء الدرس – 4

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 على ارض الواقعاالدارة المزرعية تمكين الطالب من تطبيق مفهوم  -1ج

 نمية الروح الوطنية وحب العمل الزراعيت -2ج

  زراعي غرس مفهوم خدمة المجتمع وخاصة المجتمع ال-3ج

  ادارة المزارع  تنمية اخالقيات مهنة   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 من خالل شاشات العرض والبوبوينت , حلقات النقاش , الزيارات الميدانيةوالعملية المحاضرات النظرية 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 االمتحانات اليومية السريعة  – 1

 االمتحانات الشهرية  – 2

 االمتحانات النهائية – 3

 نشاط ومشاركة الطالب اثناء الدرس – 4

 

 

 

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

ادارة المزارع وفق مقاييس الكفاءة االقتصادية واالستغالل االمثل رات الطالب في تنميه مها -1د

 للموارد المتاحة

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .11

هاشم علوان السامرائي : ادارة االعمال املزرعية , دار اليازوري  - 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 . 2010العلمية , عمان , االردن , 

زرعية , دار حنن عبد الفتاح القاضي وامحد الرمياوي : مبادئ االدارة امل - 1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
  1996للنشر والتوزيع , عمان , االردن , 

 2014خالد الرويس : ادارة املنشات الزراعية , جامعة امللك سعود ,  – 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
الزراعي واالقتصاد شاد الر ة املزرعية وار دااجملالت العلمية يف اختصاص اال

 والتنمية الريفية

 مواقع زراعية وارشادية متعدده ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

% الى المفردات المقرة من قبل الهيئة القطاعية بما يتماشى مع االفكار والتجارب الحديثة في 10اضافة   

 الزراعيةواالقتصادية ة جديدة ونتائج البحوث االرشادية علمية اداري, او بما ستجد من افكار  ةزرعيمال ةردااال

 
 

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

ارع وصفات وواجبات مدير مفهوم ادارة املز  اضافة مخرجات تعلم 4 االول
 املزرعة 

 االمتحانات محاضرة ونقاش

 االمتحانات محاضرة ونقاش تكاليف االنتاج الزراعي وانواعها اضافة مخرجات تعلم 4 الثاني
مبادئ التكاليف واالنتاج) احسن مستوى  اضافة مخرجات تعلم 4 الثالث

  لالنتاج والعوائد احلدية املتساوية(. 
 المتحاناتا محاضرة ونقاش

مبادئ التكاليف واالنتاج )الفرص البديلة  اضافة مخرجات تعلم 4 الرابع
 واالحالل واالستبدال (.

 االمتحانات محاضرة ونقاش

 االمتحانات محاضرة ونقاش نظرية التكاليف املقارنة )النسبية( اضافة مخرجات تعلم 4 الخامس
 حاناتاالمت  امتحان فصلي اضافة مخرجات تعلم 4 السادس
طرق ادارة املزرعة )املقارنة املباشرة والتغيري  اضافة مخرجات تعلم 4 السابع

 .اجلزئي(

 االمتحانات محاضرة ونقاش

طرق ادارة املزرعة )النموذجية واالحالل  اضافة مخرجات تعلم 4 الثامن
 .  واالستبدال(

 االمتحانات محاضرة ونقاش

 نشاط ومشاركة زيارة ميدانية  نيةزايرة ميدا اضافة مخرجات تعلم 4 التاسع

 االمتحانات محاضرة ونقاش التخطيط الزراعي والربجمة اخلطية اضافة مخرجات تعلم 4 العاشر
 االمتحانات محاضرة ونقاش السجالت املزرعية وحجم املزرعة اضافة مخرجات تعلم 4 الحادي عشر
 االمتحانات محاضرة ونقاش املزرعةالسجالت املزرعية وحجم  اضافة مخرجات تعلم 4 الثاني عشر
 االمتحانات محاضرة ونقاش ادارة املزرعة يف ظروف املخاطرة والاليقن اضافة مخرجات تعلم 4 الثالث عشر
 االمتحانات محاضرة ونقاش مقاييس الكفاءة االقتصادية يف املزرعة   اضافة مخرجات تعلم 4 الرابع عشر

الخامس 

 عشر
 االمتحانات  امتحان فصلي اضافة مخرجات تعلم 4



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  للعام الدراسي

 القاسم اخلضراء:   اجلامعة 
 الزراعة  :/املعهد  ةالكلي

 البستنة وهندسة احلدائق :    العلميالقسم 

 2021 / 9 /12اتريخ ملء امللف :  
 التوقيع : التوقيع :

  :اسم رئيس القسم             
 أ . د عباس خضري جمول         

 اسم املعاون العلمي :         
 حممد جابر. د مأ . 

 التاريخ : التاريخ :
 دقـق امللف من قبل 

 األداء اجلامعيضمان اجلودة و  شعبة

 م  علي عبد القادر  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية الزراعة  -جامعة القاسم الخضراء   المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 عملي  /جني وخزن حاصالت بستنية 

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 كورسات  –فصلي 

 دليل ضمان الجودة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التدريب الحقلي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021 / 9 /12 تاريخ إعداد الوصف  .8

 نامج األكاديميأهداف البر .9

الثمرة والطبقات المكونة لجدار الثمرة وانواع الثمار ومراحل النمو والنضج تعليم الطلبة اجزاء ومكونات 

واألختالفات  ومقاييس اكتمال النمو والنضج للثمارللثمرة ومنحنيات نمو الثمار ذات الدورة الواحدة والدورتين 

وطرق الخزن لثمار الفاكهة األنضاج للثمار قبل وبعد الحصاد في موعد النضج بين اصناف نفس النوع وطرق 

 والخضر وتنفس الثمار وانواع التنفس .
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10

  االهداف المعرفية . ا-أ

 عن الثمار وانواعها .تعريف الطالب بمقدمة    -1أ

 مراحل نمو ونضج الثمار. عن تعريف الطلبة  -2أ

 . تعليم الطلبة عن كيفية تمييز نضج الثمار وطرق خزنها وانضاجها . 3

 

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 على انواع الثمار .تدريب الطلبة على التعرف  – 1ب 

 عن كيفية انضاج الثمار وطرق خزنها .تعريف الطالب  – 2ب 

 للمخازن المبردة .ميدانية الزيارات ال   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطلبة بالمحاضرات المتعلقة بالمادة .  تزويد

 لغرض ايصال المعلومة بشكل واضح .  Power pointاستخدام اساليب العرض 

 حث الطلبة على عمل تقارير حول المواضيع التي تعطى لهم من المادة الدراسية . 

 

 تقييم طرائق ال     

 

 اختبارات يومية وشهرية وحقلية وفصلية . .1

 . درجات حول مشاركة الطالب بالبحوث والتقارير العلمية . 2

 . عمل البوسترات والرسوم التوضيحية حول مايخص المادة الدراسية من قبل الطلبة .  3

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 الطلبة .  طرح األسئلة األستنتاجية  على -1ج         

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تصادف الطالب في الجزء العملي . -2ج

 .  ممارسات عن كيفية خزن وانضاج الثمارتمكين الطلبة من اجراء اكبر  -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 وضع برامج تدريسية بالتنسيق مع الدوائر العليا

 القسم مشابهة لبيئة العمل وضع مناهج تدريسية من قبل

 ارسال الطلبة للدوائر والمديريات لغرض اجراء التدريب الصيفي .

 تكليف الطلبة باجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول المواضع . 

 طرائق التقييم    
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 اختبارات يومية وشهرية وحقلية وفصلية . .1

 ب بالبحوث والتقارير العلمية .. درجات حول مشاركة الطال 2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها امام الطلبة 3

. كتابة التقارير بعد األنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية 4

 ايجاد الحلول . 

 

 

 
 

 

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

 تدريب الطلبة على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة وتطوير معلوماته األساسية.  -1د

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل .  -2د

 . تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اسالبيه  -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 وضع برامج تدريسية بالتنسيق مع الدوائر العليا

 وضع مناهج تدريسية من قبل القسم مشابهة لبيئة العمل

 ارسال الطلبة للدوائر والمديريات لغرض اجراء التدريب الصيفي .

 وجمع المصادر حول المواضع . تكليف الطلبة باجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة

 

 

 

 طرائق التقييم          

 اختبارات يومية وشهرية وحقلية وفصلية . .

 . درجات حول مشاركة الطالب بالبحوث والتقارير العلمية . 2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها امام الطلبة 3

ى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد . كتابة التقارير بعد األنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مد4

 الحلول .

 

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية

رمز 

المقرر أو 

 المساق

اسم المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة

  الرابعة

جني وخزن 

حاصالت بستنية 

 عملي /

 عملي نظري
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                                                                   3 

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع

 المطلوبة 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الموضوع

طرح المحاضرة  الثمرة  3 1

وعرضها على 

 الشاشة 

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية حول 

 المادة

  = = = نمو ونضج الثمار   3 2

  =  =  =  منحنيات النمو  3 3
 

4 
 

3 
 

 
 

  املخازن املربدةزايرة اىل
 

 
 

 

   امتحان شهري اول  3 5

مقاييس اكتمال النمو   3 6
 والنضج للثمار 

عرض املاضرة على 
 الشاشة

 

اسباب األختالفات يف   3 7
موعد النضج بني 

 أصناف نفس النوع 

 =   =  =  

  ==  ===   طرق انضاج الثمار   3 8

ن مثار الفاكهة طرق خز   3 9
 واخلضر 

 

======== 
 

   امتحان شهري اثين  3 10

11  

3 
 

 
 

 التنفس
 

=========== 
 

أتثري درجة احلرارة   3 12
واألضرار امليكانيكية 
 على سرعة التنفس 

==========  

   امتحان شامل للمادة  3 13

 التخطيط للتطور الشخصي .12
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 عهد(الماألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 مركزي                                         
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املوقع األلكرتوين للكلية واجلامعة ودليل اجلامعة واملكتبة املركزية واهم الكتب واملصادر اخلاصة ابلقسم واألنرتنيت 
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 مخطط مهارات المنهج

 مقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات ال

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

ة تأهيليالمهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

جني وخزن   الرابعة

حاصالت بستنية 

 عملي /

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القاسم الخضراء / كلية الزراعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البستنة وهندسة الحدائق  / المركز علميالقسم ال .2

 عملي  جني وخزن حاصالت بستنية / اسم / رمز المقرر .3

 يالزام أشكال الحضور المتاحة .4

 2022 – 2021ربيعي / الرابعة /  الفصل / السنة .5

 36 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021 / 9/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تعليم الطلبة اجزاء ومكوانت الثمرة والطبقات املكونة جلدار الثمرة وانواع الثمار ومراحل النمو والنضج للثمرة ومنحنيات 
ذات الدورة الواحدة والدورتني ومقاييس اكتمال النمو والنضج للثمار واألختالفات يف موعد النضج بني اصناف  منو الثمار

 نفس النوع وطرق األنضاج للثمار قبل وبعد احلصاد وطرق اخلزن لثمار الفاكهة واخلضر وتنفس الثمار وانواع التنفس .

 

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 
 

 لم والتقييموطرائق التعليم والتع المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ

 تعريف الطالب بمقدمة عن الثمار وانواعها .   - -1أ

 تعريف الطلبة عن مراحل نمو ونضج الثمار.  -2أ

 . تعليم الطلبة عن كيفية تمييز نضج الثمار وطرق خزنها وانضاجها3

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تدريب الطلبة على التعرف على انواع الثمار . – 1 - 1ب

 تعريف الطالب عن كيفية انضاج الثمار وطرق خزنها . – 2ب 

 الزيارات الميدانية للمخازن المبردة .   - 3ب 

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ةة بالمحاضرات المتعلقة بالمادتزويد الطلب

 لغرض ايصال المعلومة بشكل واضح .  Power pointالعرض استخدام اساليب 

 حث الطلبة على عمل تقارير حول المواضيع التي تعطى لهم من المادة الدراسية

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اختبارات يومية وشهرية وحقلية وفصلية . 

 . درجات حول مشاركة الطالب بالبحوث والتقارير العلمية . 2

 والتقارير والقائها امام الطلبة  مناقشة البحوث3

. كتابة التقارير بعد األنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية 4

 ايجاد الحلول .

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 طرح األسئلة األستنتاجية  على الطلبة .  -1ج -1ج

 ت التي تصادف الطالب في الجزء العملي .ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقا -2ج

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر ممارسات عن كيفية خزن وانضاج الثمار . -3ج

 -2ج
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 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تزويد الطلبة بالمحاضرات المتعلقة بالمادة . 

 ضح . لغرض ايصال المعلومة بشكل وا Power pointاستخدام اساليب العرض 

 حث الطلبة على عمل تقارير حول المواضيع التي تعطى لهم من المادة الدراسية

 

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات يومية وشهرية وحقلية وفصلية .

 . درجات حول مشاركة الطالب بالبحوث والتقارير العلمية . 2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها امام الطلبة 3

ر بعد األنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية . كتابة التقاري4

 ايجاد الحلول .

 

 

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

 مة وتطوير معلوماته األساسية. تدريب الطلبة على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدا --1د

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل .  -2د

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اسالبيه . -3د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .11

  جين وخزن احلاصالت البستنية  الكتب المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

االلكترونية ،مواقع االنترنيت  المراجع (ب

.....، 
 األنرتنت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 اقامة دراسات مع المراكز البحثية 

 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 ضوعالمو
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 2022 -2021 للعام الدراسي

 القاسم اخلضراء:   اجلامعة 
 هالزراع:/املعهد  ةالكلي

 البستنة وهندسة احلدائق:    القسم العلمي
 اتريخ ملء امللف :  

 التوقيع : التوقيع :
 اسم املعاون العلمي :          :اسم رئيس القسم  

 
 التاريخ : التاريخ :

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
 خ    التاري
  التوقيع

 
 

 مصادقة السيد العميد
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 الفاكهة مستديمة الخضرة

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

 دليل ضمان الجودة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الحقلي التدريب المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 أعداد كوادر كفؤة في أدارة وزراعة اشجار الفاكهة في العراق.  -1

 ار الفاكهةالمساهمة في تطوير الكوادر العاملة في مجال أدارة البساتين وانشاء المشاتل واكثار اشج -2

 تطوير واقع الزراعة ومكافحة التصحر وانشاء بساتين الفاكهة -3

 نشر الوعي الزراعي حول اهمية اشجار الفاكهة و طرق رعايتها واكثارها واهم المتطلبات البيئية لها. -4

 أعداد كوادر كفؤة في أدارة وزراعة اشجار الفاكهة في العراق.  -5

 

 

 
 

 مطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمال لبرنامجمخرجات ا  .10
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  االهداف المعرفية . ا-أ

تعريف الطالب بانواع الفاكهة الدائمة الخضرة واالسم العلمي والموطن االصلي لها وطرق التمييز -1

 بين انواعها.

     

 تعريف الطالب بطبيعة الحمل ونوع االزهار والتلقيح . -2أ

 اعية الحديثة المستخدمة في عمليات خدمة اشجار الفاكهةتعريف الطالب باالالت الزر -3أ

 تعريف الطالب بالظروف المناخية والبيئية التي يحتاجها كل نوع . -4أ

 تعريف الطالب بطريقة الزراعة ومسافات الزراعة الموصى بها وايضا اهم االصناف المنتشرة . -5أ

 االصول المستخدمة في اكثار هذه االنواع . -6أ

  هداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :اال-ب 

 تعليم الطالب اساسيات زراعة واكثار كل نوع . - 1ب 

 .النواع الفاكهة املختلفةتعليم الطالب كيفية اجراء عمليات اخلف والتقليم وعالمات النضج  - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرة واستخدام شاشة العرض -1

 اسلوب الحوار وطرح االسئلة  استخدام -2

 جلب نماذج من انواع الفاكهة للتعرف عليها -3

 السفرات العلمية الهم المحطات البستنية المخصصة الكثار انواع الفاكهة-4

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اليومي االختبار 1 )

 الشهري االختبار 2 )

  الحقلي االختبار( 3

 النهائي الفصلي االختبار 4)

 لجانب العملي وتشخيص االنواع النباتية وطريقة االكثارا (5

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 اعطاء الطالب القدرة على التفكير لحل المشكالت والعالجات الخاصة بانواع الفاكهة المختلفة     

 طرائق التعليم والتعلم     

  نظرية محاضرات -1

 عملية محاضرات 2-

 حقلي تدريب 3-  
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 طرائق التقييم    

 

 اليومي االختبار -1

  الشهري االختبار 2 -  -

 - الحقلي االختبار 3- 

 النهائي الفصلي االختبار 4 - 

 

 
 

 

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

 

 - ) الكالم في وثقة بوضوح فكاراأل عن التعبير على القدرة ( اللفظي التواصل -1

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

  .معينة لمشكلة حالا  والمبادئ الحقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل المعلومات جمع ( التحقيق تحليل 3-  

   

11.  

 

 

 

المرحله 

 الدراسيه

 

 بنية البرنامج 

 

 

 رمز المقرر او المساق

 

 

 

 اسم المقرر

 

 

 

 الساعات المعتمده

 

 الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفاكهة مستديمة ا

 الخضرة

 

 

 

 

 

 نظري

 

 عملي

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 المادة العمليه  المادة النظريه االسبوع

 المالحظات

 االول
مقدمة عن الفاكهة 

مستدمية 
االكثار التقليم 

 االصناف
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 اخلضرة+احلمضيات

االكثار التقليم  احلمضيات الثاني

 صنافاال

 

االكثار التقليم  الزيتون الثالث

 االصناف

 

االكثار التقليم  سفرة علمية الرابع

 االصناف

 

االكثار التقليم  املوز الخامس

 االصناف

 

االكثار التقليم  املاجنو السادس

 االصناف

 

 السابع
 امتحان حتريري

 اختبار

االكثار التقليم  الباابظ الثامن

 االصناف

 

االكثار التقليم  االنناس التاسع

 االصناف

 

االكثار التقليم  التني الشوكي العاشر

 االصناف

 

االكثار التقليم  البشملة الحادي عشر

 االصناف

 

االكثار التقليم  اجلوافة الثاني عشر

 االصناف

 

 الثالث عشر
االكثار التقليم  االفوكادو

 االصناف

االكثار التقليم  السدر الرابع عشر

 االصناف

 

  اختبار اختبار الخامس عشر

 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

  اجراء حبوث شخصية ومشاريع خترج الطالب
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 مركزي
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 واجلامعة للكلية االلكرتوين املوقع 1-

 اجلامعة لدلي 2-

 املركزية املكتبة 3-

 ابلقسم اخلاصة واملصادر الكتب اهم 4-

 االنرتنت 5

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 المقرراسم  رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

فاكهة مستديمة   بعالرا

 الخضرة
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كليه الزراعه المؤسسة التعليمية .1

 هندسة الحدائقالبستنه و  / المركز علميالقسم ال .2

 الفاكهة مستديمة الخضرة اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات اسبوعية أشكال الحضور المتاحة .4

 ولاال الفصل الفصل / السنة .5

 ساعة30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لـق اـا مـن  ـرث اكثارهـا والاـروئ البياليـة املالئمـة اـا و ـرث التقلـيم واجلـ  وعالمـات كل مـا يتعتعريف الطالب ابنواع الفاكهة الدائمة اخلضرة و    -1أ
 وغريها من  رث اخلدمة والعناية ااالتمييز بني انواعها النضج 

 

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9



  
 8الصفحة 

 
  

 

 - المعرفية االهداف
 مة اخلضرة واالسم العلمي واملو ن االصلي اا و رث التمييز بني انواعها.تعريف الطالب ابنواع الفاكهة الدائ   -1أ

     

 تعريف الطالب بطبيعة احلمل ونوع االزهار والتلقيح . -2أ

 تعريف الطالب ابالالت الزراعية احلديثة املستخدمة يف عمليات خدمة اشجار الفاكهة -3أ

 حيتاجها كل نوع . تعريف الطالب ابلاروئ املناخية والبيالية اليت -4أ

 تعريف الطالب بطريقة الزراعة ومسافات الزراعة املوصى اا وايضا اهم االصنائ املنتشرة . -5أ

 االصول املستخدمة يف اكثار هذه االنواع . -6أ
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تعليم الطالب اساسيات زراعة واكثار كل نوع . - 1ب 

 .النواع الفاكهة املختلفةالب كيفية اجراء عمليات اخلف والتقليم وعالمات النضج تعليم الط - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 – نظرية محاضرات -1
 - عملية محاضرات 2-   -
 حقلي تدريب 3- 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 - اليومي االختبار
 - الشهري االختبار 2
 - الحقلي االختبار 3
 النهائي فصليال االختبار 4

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اعطاء الطالب القدرة على التفكير لحل المشكالت والعالجات الخاصة بانواع الفاكهة المختلفة -1 

     

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

 - ) الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة ( اللفظي التواصل -1 
 Team work - مجموعة ضمن بثقة العمل ( الجماعي العمل 2- 

 – .معينة لمشكلة حالا  والمبادئ الحقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل المعلومات جمع ( التحقيق تحليل -  3
-  



  
 9الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 ، الفاكهة مستدمية اخلضرة/دمكي علوان اخلفاجي د.سهيل عليوي عطرة الكتب المقررة المطلوبة -1

 اكهة _ د.عالء عبدالرزاق و د.جبار عباسانتاج الف المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
تعلم مخرجات ال

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد

 2022 -2021 للعام الدراسي
 اجلامعة   : القاسم اخلضراء

 الزراعهالكلية /املعهد :
 القسم العلمي   : البستنة وهندسة احلدائق

 2022-6-13اتريخ ملء امللف :  
 التوقيع : التوقيع :

 اسم املعاون العلمي :ا.م.د. حيدر جواد          اسم رئيس القسم:ا.د. عباس خضري جمول  
 

 التاريخ : التاريخ :
 دقـق امللف من قبل 

 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 م. علي عبد القادر الزيدي اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

                2022  /    6/  13التاريخ    
  التوقيع

 
 

 مصادقة السيد العميد
 ا.د. دريد كامل الطائي

 

 

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني
 هندسة حدائق

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي : .5

 سنوي /مقررات/اخرى  
 فصلي

 دليل ضمان الجودة برنامج االعتماد المعتمد   .6

 التدريب الحقلي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2022-6-13 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تطور هذا الفن بين الشعوب في مختلف العصور وخاصة في وادي الرافدين التعرف على مراحل  .1

 ووادي النيل.

 التعرف على النظم االساسية لهندسة الحدائق. .2

 التعرف على القواعد االساسية لتصميم الحدائق. .3

 التعرف على أسس تخطيط وتصميم الحدائق. .4

 التدريب على تصميم حديقة عمليا. .5

 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 ا االهداف المعرفية . -أ

 تعريف علم هندسة الحدائق. .1

 النظم االساسية لتنسيق الحدائق. .2

 التطور التأريخي لفن تصميم الحدائق. .3

 القواعد االساسية لتصميم الحدائق . .4

 مبادىء تنسيق الحدائق. .5

 

 الخاصة بالبرنامج :  االهداف المهاراتية-ب 

 مكونات الحديقة. (1

 العوامل المؤثرة في تنسيق الحدائق. (2

 خطوات تصميم الحدائق. (3

 خطوات تنفيذ الحدائق.  (4

 دراسة انواع الحدائق المختلفة. (5

 الرسم الهندسي واالدوات المستخدمة. (6

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرة  -1

 Data Showاستعمال اجهزة العرض  -2

 استعمال السبوره واللوحات التعليمية -3

 الظلة الخشبية والبيت الزجاجي -4

 سفرات علمية. -5

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبار اليومي 1) 

 االختبار الشهري 2) 

 (االختبار الحقلي  3

 االختبار الفصلي النهائي 4)

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

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

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

 المالحظة واالدراك  - 2

 التحليل والتفسير  -3

 االعداد والتقويم  - 4

 جية التفكير الناقد في التعلم استراتي -  5

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية  -1

 محاضرات عملية 2-

 تدريب حقلي 3-  

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبار اليومي -1

 االختبار الشهري  2 -  -

 -االختبار الحقلي  3- 

 االختبار الفصلي النهائي 4 - 

 

 
 

 

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

 

 -التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم )  -1

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

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

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

11.  

 

المرحله 

 الدراسيه

 

 بنية البرنامج 

 

 

 رمز المقرر او المساق

 

 

 

 اسم المقرر

 

 

 

 الساعات المعتمده

 الرابعة

 

 

 

 

 هندسة حدائق

 نظري

 

 عملي

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 المالحظات المادة العمليه  المادة النظريه االسبوع

 االول

تعريف علم 

 هندسة الحدائق.

 

 رسم هندسي

النظم االساسية  الثاني

 لتنسيق الحدائق.

  رسم هندسي 

التطور التأريخي  الثالث

لفن تصميم 

 الحدائق.

  هندسيرسم 

القواعد االساسية  الرابع

 رسم هندسي لتصميم الحدائق .
 

مبادىء تنسيق  الخامس

 الحدائق.

  رسم هندسي 

  رسم هندسي مكونات الحديقة. السادس

 السابع

العوامل المؤثرة 

في تنسيق 

 الحدائق.
 رسم هندسي

خطوات تصميم  الثامن

 الحدائق.

  رسم هندسي 

خطوات تنفيذ  التاسع

 الحدائق.

  رسم هندسي

دراسة انواع  العاشر

 الحدائق المختلفة.

 

 رسم هندسي

 

  رسم هندسي الرسم الهندسي  الحادي عشر



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

واالدوات 

 المستخدمة.

مقياس الرسم  الثاني عشر

والتدريب على 

 الرسومات.

 رسم هندسي

 

 الثالث عشر

التدريب على رسم 

مساقط االنواع 

المختلفة من 

 النباتات.

 رسم هندسي 

رسم وتصميم  الرابع عشر

الحدائق نظريا 

 وعمليا.

  رسم هندسي

عرض بعض  الخامس عشر

االفالم والصور 

في تصميم 

 وتنسيق الحدائق.

 رسم هندسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

على سلوك  الحدائق والمتنزهات في المجتمع للنهوض ببيئة صحية نظيفة تنعكستوعية الطالب الى مدى اهمية 

 المواطن والمجتمع

 

 

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 

 

 مركزي

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة 1-

 دليل الجامعة 2-

 المكتبة المركزية 3-

 اهم الكتب والمصادر الخاصة بالقسم 4-

 االنترنت 5



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من  

/  السنة
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة
المهارات األخرى المتعلقة بقابلية )

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي هندسة حدائق   الرابعة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 

 كليه الزراعه المؤسسة التعليمية .1

 البستنه وهندسة الحدائق  المركز /القسم العلمي  .2

 هندسة حدائق رمز المقرر /اسم  .3

 محاضرات اسبوعية أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل االول السنة /الفصل  .5

 ساعة30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2022-6-13  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 المقررأهداف  .8

التعرف على مراحل تطور هذا الفن بين الشعوب في مختلف العصور وخاصة في وادي الرافدين  .1

 ووادي النيل.

 التعرف على النظم االساسية لهندسة الحدائق. .2

 التعرف على القواعد االساسية لتصميم الحدائق. .3

 التعرف على أسس تخطيط وتصميم الحدائق. .4

 عمليا.التدريب على تصميم حديقة  .5



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 
 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 ا االهداف المعرفية . -أ

 تعريف علم هندسة الحدائق. (1

 النظم االساسية لتنسيق الحدائق. (2

 التطور التأريخي لفن تصميم الحدائق. (3

 القواعد االساسية لتصميم الحدائق . (4

 مبادىء تنسيق الحدائق. (5

 

 الخاصة بالبرنامج :  االهداف المهاراتية-ب 

 مكونات الحديقة. (1

 العوامل المؤثرة في تنسيق الحدائق. (2

 خطوات تصميم الحدائق. (3

 خطوات تنفيذ الحدائق.  (4

 دراسة انواع الحدائق المختلفة. (5

 الرسم الهندسي واالدوات المستخدمة. (6

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 –محاضرات نظرية  -1

 -محاضرات عملية  2-   -

 حقلي تدريب 3- 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 -االختبار اليومي 

 -االختبار الشهري  2
 -االختبار الحقلي  3
 االختبار الفصلي النهائي 4
 
 



 

 
 10الصفحة 

 
  

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

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

 .وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول 
 -المالحظة واالدراك  2
 -التحليل والتفسير  3
 -االعداد والتقويم  4
 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم 5

  

     

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -) القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم ( التواصل اللفظي  -1 

 Team work -العمل بثقة ضمن مجموعة ( العمل الجماعي  2- 
. المبادئ حالً لمشكلة معينةجمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق و( تحليل التحقيق  -  3
– 
 القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة( االتصال الكتابي  4-   -

 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو  /اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      

 

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
. الزينووة 1992محمووود م محسوون خلووف موسووامي محموود امووين .

 العراق.-وهندسة الحدائق. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2

أبووووووو الووووووذهبمابو الووووووذهب محموووووودموطارق ابووووووو  -3

 . تصوووووميم وتنسووووويق الحدائق.الووووودار1998الوووووذهب.

 مصر.-القاهرة-العربية للنشر
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المراجع االلكترونية ممواقع االنترنيت 

 .....م
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

توعية الطالب الى مدى اهمية الحدائق والمتنزهات في المجتمع للنهوض ببيئة صحية نظيفة تنعكس على سلوك 

 المواطن والمجتمع

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 2022 -2021 للعام الدراسي

 القاسم اخلضراء:   اجلامعة 
 عة الزرا :/املعهد  ةالكلي

 البستنة وهندسة احلدائق :    القسم العلمي

 2021 / 12/9اتريخ ملء امللف :  
 التوقيع : التوقيع :

  :اسم رئيس القسم             
 أ . د عباس خضري جمول         

 اسم املعاون العلمي :         
 حممد جابر. د مأ . 

 التاريخ : التاريخ :
 دقـق امللف من قبل 

 اجلودة واألداء اجلامعي ضمان شعبة

 م  علي عبد القادر  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية الزراعة  -جامعة القاسم الخضراء   المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق  / المركز  علميالقسم ال .2

او اديمي اسم البرنامج األك .3

 المهني
 / عملي  فاكهة مستديمة 

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 الخريفي –فصلي 

 دليل ضمان الجودة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التدريب الحقلي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021 / 12/9 تاريخ إعداد الوصف  .8

 نامج األكاديميأهداف البر .9

بأهمية الفاكهة المستديمة وطرق اكثارها والعناية بها وامكانية التوسع في زراعتها باألضافة  الطلبة ريفتع. 1

    . الى األهتمام بأنتاجها وتطويره

 . اعداد كوادر كفؤة في إدارة وزراعة اشجار الفاكهة في العراق .2

 ا والتخلص من مشكلة األراضي الصحراوية .. انشاء بساتين الفاكهة بمختلف انواعه 3

 اعداد مهندسين اكفاء في مجال زراعة اشجار الفاكهة . . 4

 . تثقيف الكوادر الزراعية في مجال ادارة بساتين الفاكهة وانشاء المشاتل لغرض اكثار اشجار الفاكهة . 5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10

  االهداف المعرفية . ا-أ

ونبذة تاريخية عن الفاكهة المستديمة والتعريف باهمية أنواع الفاكهة تعريف الطالب بمقدمة    -1أ

المستديمة وطرق اكثارها والعناية بها وامكانية التوسع في زراعتها عالوة على األهتمام بإنتاجها 

  وتطويره .

 زهار والتلقيح . . تعريف الطلبة بطبيعة الحمل ونوع األ2

 . تعريف الطلبة بالظروف المناخية والبيئية التي يحتاجها كل نوع . 3

 . معرفة األصول المستخدمة في اكثار اشجار الفاكهة . 4

 . تعريف الطلبة بمسافات الزراعة وطريقة الزراعة ألشجار الفاكهة .  5

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 اساسيات زراعة واكثار كل نوع . لطلبة ا تعريف – 1ب 

 .  بكيفية اجراء عملية الخف والتقليم تعريف الطالب  – 2ب 

 . عالمات نضج ثمار الفاكهة وموعد جنيها تعريف الطالب  -3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطلبة بالمحاضرات المتعلقة بالمادة .  تزويد -1

 لغرض ايصال المعلومة بشكل واضح .  Power pointاستخدام اساليب العرض  - 2  

 حث الطلبة على عمل تقارير حول المواضيع التي تعطى لهم من المادة الدراسية .  - 3

 . جلب نماذج من انواع الفاكهة للتعرف عليها . 4

 . عمل زيارات علمية لمحطات البستنة المخصصة ألكثار اشجار الفاكهة .  5

 طرائق التقييم      

 

 .نهائية اختبارات يومية وشهرية وحقلية وفصلية عمل  .1

 . درجات حول مشاركة الطالب بالبحوث والتقارير العلمية . 2

 . عمل البوسترات والرسوم التوضيحية حول مايخص المادة الدراسية من قبل الطلبة .  3

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 لى الطلبة . طرح األسئلة األستنتاجية  ع -1ج         

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تصادف الطالب في الجزء العملي . -2ج

 . التي تخص المادة على المواضيع األسئلة تمكين الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من حل  -3ج

 اعطاء الطالب القدرة على التفكير لحل المشكالت والعالجات الخاصة ألنواع الفاكهة .  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 وضع برامج تدريسية بالتنسيق مع الدوائر العليا

 وضع مناهج تدريسية من قبل القسم مشابهة لبيئة العمل

 ارسال الطلبة للدوائر والمديريات لغرض اجراء التدريب الصيفي .

 ول المواضع . تكليف الطلبة باجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر ح

 طرائق التقييم    

 اختبارات يومية وشهرية وحقلية وفصلية . .1

 . درجات حول مشاركة الطالب بالبحوث والتقارير العلمية . 2
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 مناقشة البحوث والتقارير والقائها امام الطلبة 3

لمشكالت وكيفية . كتابة التقارير بعد األنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص ا4

 ايجاد الحلول . 

 

 

 
 

 

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

 تدريب الطلبة على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة وتطوير معلوماته األساسية.  -1د

 مات الى وسط العمل . تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلو -2د

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اسالبيه .  -3د

 العمل بثقة ضمن المجموعة أي العمل الجماعي . -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 وضع برامج تدريسية بالتنسيق مع الدوائر العليا

 القسم مشابهة لبيئة العمل وضع مناهج تدريسية من قبل

 ارسال الطلبة للدوائر والمديريات لغرض اجراء التدريب الصيفي .

 تكليف الطلبة باجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول المواضع .

 

 

 

 طرائق التقييم          

 اختبارات يومية وشهرية وحقلية وفصلية . .

 ركة الطالب بالبحوث والتقارير العلمية .. درجات حول مشا 2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها امام الطلبة 3

. كتابة التقارير بعد األنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد 4

 الحلول .

 

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية

رمز 

المقرر أو 

 المساق

المقرر أو اسم 

 المساق
 الساعات المعتمدة

  الرابعة
/  فاكهة مستديمة

 عملي
 عملي نظري

                                                                   3 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الموضوعمخرجات التعلم  الساعات  األسبوع
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              المطلوبة 

اهمية اشجار الفاكهة  فاكهة مستديمة 3 1

 المستديمة 

الوصف النباتي 

ألشجار الفاكهة 

 المستديمة

اجراء اختبارات 

يومية وشهرية حول 

 المادة

التعرف على طرق  الزيتون   3 2

اكثار الزيتون 

 واصنافه 

 

التعرف على طرق   الحمضيات  3 3

اكثار الحمضيات 

واصنافها ومعرفة 

اصول الحمضيات 

 ق زراعتها وطر

 

 
4 

 

3 
 

 
 

زايرة علمية حملطات 
 البستنة

 

 
 

 

التعرف  على كيفية   املاجنو   . 5
اكثار النبات ابلطرق 

 اجلنسية واخلضرية

 

    امتحان شهري اول  3 6

التعرف على طرق اكثار  املوز  3 7
املوز خضرايوالتقليم 

وعمليات اخلدمة 
 واألنواع واألصناف .

 

فة طرق األكثار معر  األنناس  3 8
اجلنسية واخلضرية 

 والنضج واألصناف 

 

معرفة طرق األكثار  البشملة   3 9
والتقليم وعمليات 

اخلف والنضج 
 واألصناف 

 

 السدر   3 10
 

طرق األكثار والتقليم 
 واألصناف
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   امتحان شهري اثين  3 11

  طرق األكثار واألصناف اجلوافة    3 12

 ق األكثارطر  التني الشوكي  3 13
 واألصناف

 

طرق األكثار  األفوكادو  3 14
 والتقليم

 

    امتحان  3 15

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 مركزي                                         
 
 
 

 مجأهم مصادر المعلومات عن البرنا .14

 املوقع األلكرتوين للكلية واجلامعة ودليل اجلامعة واملكتبة املركزية واهم الكتب واملصادر اخلاصة ابلقسم واألنرتنيت 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 برنامجمخرجات التعلم المطلوبة من ال 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

فاكهة   الرابعة

 عمليمستديمة/
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي 
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 ذج وصف المقررمون

 

 وصف المقرر

 

 لقاسم الخضراء / كلية الزراعة جامعة ا المؤسسة التعليمية .1

 قسم البستنة وهندسة الحدائق  / المركز علميالقسم ال .2

 عملي فاكهة مستديمة / اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2021/ الرابعة /  خريفي الفصل / السنة .5

 36 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021 / 9 / 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
تعريف الطالب بمقدمة ونبذة تاريخية عن الفاكهة المستديمة والتعريف باهمية أنواع الفاكهة    -1أ  -1أ

ها عالوة على األهتمام بإنتاجها المستديمة وطرق اكثارها والعناية بها وامكانية التوسع في زراعت

 وتطويره .

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تعريف الطلبة على التعرف على الوصف النباتي ألشجار الفاكهة المستديمة .   - 1ب

 تعريف الطالب بطبيعة الحمل في اشجار الفاكهة المستديمة .  – 2ب 

 ب اصناف وانواع اشجار الفاكهة المستديمة .تعريف الطال -3ب 

 زيارات ميدانية الى محطات البستنة  والمزراع  الخاصة باشجار الفاكهة المستديمة . – 4ب 

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 تزويد الطلبة بالمحاضرات المتعلقة بالمادة . 

 ض ايصال المعلومة بشكل واضح . لغر Power pointاستخدام اساليب العرض 

 حث الطلبة على عمل تقارير حول المواضيع التي تعطى لهم من المادة الدراسية

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اختبارات يومية وشهرية وحقلية وفصلية . 

 . درجات حول مشاركة الطالب بالبحوث والتقارير العلمية . 2

 مام الطلبة مناقشة البحوث والتقارير والقائها ا3

. كتابة التقارير بعد األنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية 4

 ايجاد الحلول .

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 طرح األسئلة األستنتاجية  على الطلبة .  --1ج

 لجزء العملي .ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تصادف الطالب في ا -2ج

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر عدد ممكن من حل األسئلة على المواضيع التي تخص المادة .  -3ج

 -4ج   

 -2ج

 -3ج
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   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تزويد الطلبة بالمحاضرات المتعلقة بالمادة . 

 اضح . لغرض ايصال المعلومة بشكل و Power pointاستخدام اساليب العرض 

 حث الطلبة على عمل تقارير حول المواضيع التي تعطى لهم من المادة الدراسية

 

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات يومية وشهرية وحقلية وفصلية .

 . درجات حول مشاركة الطالب بالبحوث والتقارير العلمية . 2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها امام الطلبة 3

ير بعد األنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية . كتابة التقار4

 ايجاد الحلول .

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .11
 

 الكتب المقررة المطلوبة -1
الفاكهة املستدمية اخلضرة  / د . مكي علوان اخلفاجي  د . سهيل عليوي 

 عطرة 

 انتاج الفاكهة  / د . عالء عبد الرزاق ود . جبار عباس مصادر(المراجع الرئيسية )ال -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
ت التعلم مخرجا

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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