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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية .1

 الغاباتالقسم:  الزراعة والغابات            كلية:  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علوم غابات

 علوم غاباتبكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  : النظام الدراسي .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

 ABET المعتمد   امج االعتمادبرن .6

 زيارات ميدانية وعلمية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

, ام لتلبية متطلبات سوق العمل بقطاعيه الخاص والع في مجال الغابات  اعداد وتأهيل المهندسين المتخصصين

التعلم والتعليم وتدريب الطلبة على تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة  طرق من ستخدام العديد من خالال

 المعوقات التي تحدد انتشار الغابات .لحل 
توافق مع المعايير يالنظري والعملي بحيث  علوم الغابات من الناحية تقديم برامج اكاديمية متميزة في مجال  -

 .ملدة االكاديمية وتلبي حاجة سوق العجولل العالمية
 انشاء المشاجر االصطناعية بشكل عام ومجاالت  علوم الغابات تشجيع وتنمية البحث العلمي في مجاالت  -

وادخال االنواع المالئمة للتشجير في المناطق الجافة وشبة الجافة  و انتاج  وصيانة وحماية الغابات الطبيعية 

 .بشكل خاص العامة والخاصة  الشتالت في المشاتل 
 .د بيئة محفزة العضاء هيئة التدريس لتطوير معارفهم ومهاراتهم التعليمية والبحثيةاعدا -

 مع القطاعات الحكومية واالهلية والمجتمع بكافة مؤسساته المختلفة العالقات والتعاون المشترك بناء وتطوير -
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 م والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعلي برنامجمخرجات ال  .10

  ية االهداف المعرف -أ
 .المختلفة وتطبيقاتها في المجاالت  الخاصة بعلوم الغاباتتوضيح المفاهيم االساسية 1-أ 

 .والغابات الحضريةللغابات الطبيعية واالصطناعية اكتساب المهارة في معالجة المشاكل ومعالجتها 2-أ 

 .ا ابات وصيانتهالنشاء  الغ اكتساب المهارات االساسية3-أ 

 .تشجير االحزمة الخضراء وتشجير جوانب الطرق ومكافحة التصحر  في اكتساب الخبرة 4-أ 

 .الغابات االصطناعية السياحية او الغراض البيئية تصميم 5-أ 

 اعداد برامج خفض االنبعاثات من الغازات  التي تسبب االنحباس الحراري . 6-أ 

 برنامج لة بالخاصا يةالمهارات األهداف –ب 

 .انشاء الغابات االصطناعية والحضرية والطبيعية  القدرة على تصميم1-ب 

المعوقات  من خالل اعداد خطط ادارية قصيرة ومتوسطة وطويلة  القدرة على التفكير في معالجة2-ب 

 .االمد .

 ة .جرد الغابات الغراض االدارة المستدامكتابة التقارير العلمية وتحليل البيانات 3-ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات. -

 طريقة عرض المواد العلمية باجهزة العرض: داتا شو، سبورات ذكية، شاشات بالزما. -

 التعلم الذاتي عن طريق الواجبات البيتية ومشروعات مصغرة ضمن المحاضرات. -

 المختبرات. -

 مشاريع التخرج. -

 لميةرات العالزيا -

 في القسم.السمنارات التي تعقد  -

 التدريب الصيفي -

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات القصيرة )كوز( -

 الواجبات البيتية -

 االمتحانات الفصلية والنهائية للمواد النظرية والعملية -

 المشاريع الصغيرة ضمن الدرس -

 التفاعل داخل المحاضرة -

 التقارير -

 
 الوجدانية والقيمية . دافهاأل -ج

 النتباه: اثارة انتباه الطلبة وذلك بتنفيذ احد البرامج التطبيقية على شاشة العرض في القاعة.ا1-ج   

 االستجابة: متابعة مدى تفاعل الطالب مع المادة المعروضة على الشاشة.2-ج   

  ل بطلب ة المعروضة، وذلك بزيادة هذا التفاعاالهتمام: متابعة اهتمام الطالب الذي تفاعل اكثر مع الماد3-ج   

 وتطبيقات اخرى لعرضها. برامج

تكوين االتجاه: بمعنى ان يكون الطالب متعاطفا مع العرض وربما يكون له رأي باتجاه الموضوع 4-ج 

 ويدافع عنه. المعروض
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 ستوى ثابت في الدرس والتكوين السلوك القيمي: بمعنى ان يصل الطالب لقمة السلم الوجداني فيكون له م5-ج 

  يتململيتكاسل وال 
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية. -

 االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها. -

 مهارية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والتعبر االختبارات الفصلية والنهائي -

 

 
 طرائق التقييم    

 الواجبات البيتية. -

 التفاعل داخل المحاضرة. -

 المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية. -

 االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها. -

 ية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاريتعبر االختبارات الفصلية والنهائ -

 
 

 

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

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.1-د 

 لتعامل مع اإلنترنت.تنمية قدرة الطالب على ا2-د 

 الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة. تنمية قدرة3-د 

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة4-د 

 طرائق التعليم والتعلم          

 الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات. -

 طريقة عرض المواد العلمية باجهزة العرض: داتا شو، سبورات ذكية، شاشات بالزما. -

 التعلم الذاتي عن طريق الواجبات البيتية ومشروعات مصغرة ضمن المحاضرات. -

 المختبرات. -

 مشاريع التخرج. -

 4الزيارات العلمية. -

 السمنارات التي تعقد في القسم. -

 التدريب الصيفي -

 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 االمتحانات القصيرة )كوز( -

 الواجبات البيتية -

 نات الفصلية والنهائية للمواد النظرية والعمليةاالمتحا -

 المشاريع الصغيرة ضمن الدرس -

 التفاعل داخل المحاضرة -

 التقارير -
 
 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           أو المساقاسم المقرر  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 /  املرحلة االوىل

 الفصل الخريفي
AGFO21_F1011 

 3 2 كيمياء عامة

AGFO21_F1021 
 3 2 مبادئ غابات

AGFO21_F1031 3 2 مساحة مستوية 

AGFO21_F1041 2 رياضيات - 

AGFO21_F1051  2 1لغة إنكليزية - 
AGFO21_F1061 3 2 مبادئ جيولوجي 
AGFO21_F1071 3 2 نبات عام 

المرحلة االولى / 

 لربيعي الفصل ا
AGFO21_F1081  2 لغة عربية - 
AGFO21_F1091 3 2 مبادئ انتاج حيواني 
AGFO21_F1101 2 حقوق انسان و حريات عامة - 
AGFO21_F1111 3 - رسم هندسي 
AGFO21_F1121 2 مبادئ اقتصاد زراعي - 
AGFO21_F1131 3 2 كيمياء عضوية 
AGFO21_F1141  2 1تطبيقات في الحاسوب - 
AGFO21_F1151 3 2 إحصاء 

المرحلة الثانية / 

 الفصل الخريفي 
AGFO21_F2011  2 2تطبيقات في الحاسوب - 
AGFO21_F2021 2 حرية و ديموقراطية - 
AGFO21_F2031 3 2 مكائن غابات 
AGFO21_F2041 3 2 كيمياء حيوية 
AGFO21_F2051 3 2 مبادئ احياء مجهرية 
AGFO21_F2061 3 2 وراثة 
AGFO21_F2071 3 2 تصنيف أشجار الغابات 

المرحلة الثانية / 

 الفصل الربيعي

AGFO21_F2081 2 نقل تقنيات زراعية - 
AGFO21_F2091 2 ثقافة جامعية - 
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 AGFO21_F2101 3 2 بيئة و مناخ 
AGFO21_F2111 3 2 تربة غابات 
AGFO21_F2121 3 2 مراعي طبيعية 
AGFO21_F2131 3 2 تنمية الغابات مبادئ 
AGFO21_F2141 3 2 حشرات غابات 
AGFO21_F2151  2 2لغة إنكليزية - 

المرحلة الثالثة / 

 الفصل الخريفي 
AGFO21_F3011 3 2 حيوانات برية 
AGFO21_F3021 3 2 هرإدارة احواض األن 
AGFO21_F3031 3 2 تصميم و تحليل تجارب 
AGFO21_F3041 2 سياسة غابات - 
AGFO21_F3051 2 استثمار غابات - 
AGFO21_F3061 2 مشاتل غابات - 
AGFO21_F3071 3 2 فسلجة أشجار غابات 
AGFO21_F3081  2 3لغة إنكليزية - 

المرحلة الثالثة / 

 الفصل الربيعي 
AGFO21_F3091 3 2 قياسات غابات 
AGFO21_F3101 3 2 تشجير غابات 
AGFO21_F3111 3 2 امراض غابات 
AGFO21_F3121 3 2 علوم اخشاب 
AGFO21_F3131  2 3تطبيقات في الحاسوب - 
AGFO21_F3141 3 2 تحسس نائي 
AGFO21_F3151 2 سياحة و متنزهات - 

المرحلة الرابعة / 

 الفصل الخريفي 
AGFO21_F4011 3 2 تخطيط غابات 
AGFO21_F4021 2 اقتصاد غابات - 
AGFO21_F4031 2 4في الحاسوب  تطبيقات - 
AGFO21_F4041 3 2 صناعات خشبية 
AGFO21_F4051 3 2 صيانة غابات 
AGFO21_F4061 3 - مشروع بحث التخرج 
AGFO21_F4071 3 2 نظم تنمية الغابات 

المرحلة الرابعة / 

 الربيعي الفصل 
AGFO21_F4081 3 2 حفظ اخشاب 
AGFO21_F4091 3 2 تقييم مشاريع 
AGFO21_F4101 3 2 إدارة غابات 

AGFO21_F4111 
تربية و تحسين أشجار 

 الغابات

2 3 

AGFO21_F4121 3 2 هندسة الغابات 

 AGFO21_F4131 6 - مشروع بحث التخرج 
AGFO21_F4141 1 حلقات دراسية - 
AGFO21_F4151  2 4لغة إنكليزية - 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 للدراسات الصباحية –القبول املركزي 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املواقع االلكرتونية للجامعات العراقية واألجنبية -
 ليت اقامتها وزارة التعليم العايل ابالضافة اىل معايري الوزارةورش العمل ا -
 امعات الحملية واالمريكية   اواايو  التعاون بني اجل -
 ABETبرانمج االعتماد االكادميي االمريكي  -
 تدريب الطلبة  يف اجلامعات الدول اجملاورة   تركيا , سوراي   -
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 مخطط مهارات المنهج

 ي المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة ف

 ات التعلم المطلوبة من البرنامجمخرج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية العامة ارات المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (الشخصيوالتطور 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 لمقرروصف ا

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

     / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 م والتعلم والتقييموطرائق التعلي مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتألهداف ا  -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 ائق التعليم والتعلم طر    

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 التحتية  البنية .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلك

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.لية التأهيالعامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم تعليمطريقة ال

      

      
      
      
      
      
      


