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 1الصفحة 

 
  

 

 

 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 السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة 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
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة والغابات المؤسسة التعليمية .1

 البستنة وهندسة الحدائق / المركز علمي القسم ال .2

 AGHO21_F1141/   مبادئ االقتصاد الزراعي اسم / رمز المقرر .3

 ألكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2019 خريفيال الفصل / السنة .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 )الكلي(
 ساعتان وخمس عشر اسبوعيا

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

ا االهتمام بامور كثيرة تتصل بحياتنيرجع السبب الرئيسي في دراسة علم االقتصاد الى  -1
 والضرائب مع البطالةالمتعلقة في االسعار واالنتاج واالجور  كاالموراليومية اتصاال وثيقا 

 .واالحتكار 
 .معالجة الكثير من المشكالت التي تواجهنا في حياتنا  -2

 صحيحة .بصورة  االقتصاد يرشدنا في كيفية استعمال مواردنا -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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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 هداف المعرييةاأل -أ
 محاضرات ألكترونية مباشرة مع الطلبة. -1أ

 شرائح بوربوينت . -2أ

 صور تعريفية . -3أ
 تسجيالت صوتية -4أ
 محاضرات عملية . -5أ
 إختبارات يومية وإختبارات شهرية -6أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .تعريف الطلبة على اهداف االقتصاد الزراعي   – 1ب

 .تقارير يي مادة االقتصاد الزراعي تدريب الطلبة على تحضير  – 2ب

 .طرق تنظيم مبادى االقتصاد الزراعي تعليم الطلبة   - 3ب

 .البحوث العلمية يي مجال االقتصاد الزراعي تدريب الطلبة على إجراء    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

يحية بإستخدام شرائح بوربوينت وصور توض الكترونية التعليم )ألكتروني(، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات

وتسجيالت يديوية صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي كل محاضرة 

 وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .

 طرائق التقييم

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اليومية التحريرية اإلمتحانات

 .خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية  2اإلمتحانات الفصلية عدد/

 تكليف الطلبة بإعداد تقارير حول مواضيع الدراسة

 (اإلمتحان النهائي )نظري

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 والتوصيات  شرح اإلستنتاجات -1ج

 .مناقشة عامة للنتائج -2ج

 والتعلمطرائق التعليم 

التعليم المدمج )ألكتروني (، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات حضورية بإستخدام شرائح بوربوينت وصور 

توضيحية وتسجيالت يديوية صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي كل 

 محاضرة وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .

 طرائق التقييم

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اإلمتحانات اليومية التحريرية

 خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية. 2اإلمتحانات الفصلية عدد/

 تكليف الطلبة بإعداد تقارير حول مواضيع الدراسة

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

 التمكن من ألقاء وتوضيح المادة العلمية-1د

 استخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او المالزم المساعدة-2د

 األستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك اإلنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علميآ-3د

 الرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ماهو جديد يخدم الطالب والمجتمع-4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 بكلوريوس نظري2 األول

درااسة علم  -

 االقتصاد

ومفاهيم  -

اقتصادوتعاريف 

 ية

 إمتحانات، كوزات نظري 

 بكلوريوس نظري2 الثاني

الزراعة  -

 خصائصها

عالقة  -

الزراعي االقتصاد 

 باالقتصاد العام

 إمتحانات، كوزات نظري 

 بكلوريوس نظري2 الثالث
 الطلب -

 دالة الطلب -
 إمتحانات، كوزات نظري 

 بكلوريوس نظري2 الرابع
 العرض-

 دالة العرض  -
 إمتحانات، كوزات نظري 

 بكلوريوس نظري2 الخامس
- 

االنتاجاقتصاديات 

 الزراعي 
 إمتحانات، كوزات نظري 

 إمتحانات، كوزات نظري  امتحان يصلي - بكلوريوس نظري2 السادس

 بكلوريوس  السابع
الدالة االنتاجية 

والمبادى الزراعية 

 لالختباراالولى 
  

 بكلوريوس نظري2 الثامن
التكاليف  -

 االنتاجية
 إمتحانات، كوزات نظري 

 بكلوريوس نظري2 التاسع
انواع دوال 

 التكاليف
 إمتحانات، كوزات نظري 

 بكلوريوس نظري2 العاشر
االيرادات  -

لمشاريع واالرباح 

 الزراعيالنتاج 
 إمتحانات، كوزات نظري 

 بكلوريوس نظري2 الحادي عشر
التسويق  -

 الزراعي
 إمتحانات، كوزات نظري 

 إمتحانات، كوزات نظري  2امتحان يصلي  بكلوريوس نظري2 الثاني عشر

    مراجعة  بكلوريوس  الثالث عشر

 إمتحانات، كوزات نظري  مناقشة التقارير بكلوريوس نظري2 الرابع عشر
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 البنية التحتية  .12

ـ الكتب المقررة 1

 المطلوبة 
 مقدمة في علم االقتصاد د.سالم توفيق النجفي.1

ـ المراجع 2

الرئيسية 

 )المصادر(  

 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ
 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

ـ الكتب والمراجع ا

) التي يوصى بها

المجالت العلمية , 

 ( التقارير ,.... 

 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ
 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

ب ـ المراجع 

االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ
 المناهج المعدة من قبل مدرس المادةاالعتماد على  -ب

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 .على مستجدات العلوم الحديثة مع التركيز على مادة االختصاصالطالع المستمر ا.1
 .االشتراك بالبحوث العلمية ونشرها بالمجالت الرصينة او القائها بالمؤتمرات المقامة بالجامعة.2
 .حضور الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المقامة بالجامعة او في المراكز البحثية .3

 إمتحانات، كوزات نظري  امتحان شامل  بكلوريوس نظري2 الخامس عشر



 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .1

  االهداف المعريية  -أ

  .إكساب الطلبة المعارف الخاصة بماهية االرشاد الزراعي واهميته ويلسفته 

 .اكساب الطلبة المعارف الخاصة باهداف االرشاد الزراعي واهم خصائص االرشاد      -2أ

 .اكساب الطلبة كيفية اعداد البرامج االرشادية وتخطيطها      -3أ

 اكساب الطلبة كيفية تنفيذ البرامج االرشادية وتقويمها      -4أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تدريب الطلبة على تطبيق االرشاد الزراعي  – 1

 تدريب الطلبة على اعداد وتخطيط البرامج االرشادية – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

   محاضرات نظرية -

 مشاهدات علمية  -2

 وللدوائر الزراعية حقلية زيارات -3

 

 طرائق التقييم      

 

رة الطالب يي المحاض , حضور الطلبة, اشتراك( ,  تسليم الطالب للتقارير العلمية Quizاالمتحان القصير)

 ., تقديم تقارير عن المادة االمتحانات الفصلية والنهائية,

 

 الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

         

 خالل المحاضرة اشراك الطالب يي المناقشات -1ج

 لمحتوى المادة العلمية تطوير قابليات الطالب الى الوصول الى مرحلة التحليل واالستنتاج -2ج

   خلق جو تنايسي بين الطالب يي اجاباتهم االنية للمواضيع العلمية عند سؤالهم -3ج    

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ة بالواجبات البيتية لمواضيع المادة العلميةتكليف الطلب -1

 علمية موجهة من قبل التدريسي للطلبة عالبحث عن اجابات يي االنترنت او المكتبات لمواضي -2
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 طرائق التقييم    

 

الطلبة, اشتراك وجهود الطالب يي , حضور تقارير العلمية ( ,  تسليم الطالب للQuizاالمتحان القصير)

 المحاضرة االمتحانات الفصلية والنهائية.

 
 

 

 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 التمكن من ألقاء وتوضيح المادة العلمية -1د

 المالزم المساعدةاستخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او -2د

 إلنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علميآبااألستعانة -3د

 الرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ماهو جديد يخدم الطالب والمجتمع-4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الزراعي. محاضرات نظرية وزيارات حقلية ومراكز بحثية  زراعية ومراكز االرشاد

 طرائق التقييم          

 عن طريق االختبارات اليومية والفصلية وعمل تقرير عن الموضوع -

 بنية البرنامج  .2

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

 عملي     نظري      

 اليوجد 2 مبادئ االرشاد الزراعي  الثانية 
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 التخطيط للتطور الشخصي .3

 
 

 .)مكتبات عامة وجامعية( منمطالعات 

 .كتب منهجية  -2

 انترنت -3

 ورسائل واطاريح جامعية. بحوث -4

 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .4

 
 
 

 القبول المركزي

 
 
 
 
 
 
 مصادر المعلومات عن البرنامج أهم .5
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 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة 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

2020-2021 
 

مبادئ االرشاد 

 الزراعي
                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة والغابات المؤسسة التعليمية .9

  البستنة وهندسة الحدائق   / المركز علمي القسم ال .10

 مبادئ االرشاد الزراعي اسم / رمز المقرر .11
، محاضرات  ONLINEمحاضرات الكترونية تفاعلية  أشكال الحضور المتاحة .12

 ييديوية مسجلة.
 2019خريفي ال الفصل / السنة .13

عدد الساعات الدراسية  .14

 )الكلي(
 ساعة نظري 2

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

على مفهوم االرشاد الزراعي, والتعرف على يلسفة االرشاد الزراعي ومبادئه واهميته  لتعرفا

والتخطيط والتقويم االرشادي, والتعرف عملية  وكذلك التعرف على عملية االتصال االرشادي

 تبني المبتكرات الحديثة.
 
 
 
 
 
 
 

 

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 .14

  هداف المعريية األ -أ

  .إكساب الطلبة المعارف الخاصة بماهية االرشاد الزراعي واهميته ويلسفته      -

 .اكساب الطلبة المعارف الخاصة باهداف االرشاد الزراعي واهم خصائص االرشاد      -2أ

 .اكساب الطلبة كيفية اعداد البرامج االرشادية وتخطيطها      -3أ

 اكساب الطلبة كيفية تنفيذ البرامج االرشادية وتقويمها      -4أ

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تدريب الطلبة على تطبيق االرشاد الزراعي  – 1

 تدريب الطلبة على اعداد وتخطيط البرامج االرشادية – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االساليب السمعية )شرح التدريسي للموضوع( 

  الكتابة على السبورةو المحاضرة  اسلوب

 استخدام بعض المعينات البصرية والسمعية ان وجدت 

 اسلوب الحوار المباشر بين التدريسي والطالب مع تقييم الطالب يي المشاركات الصفية

 طرائق التقييم      

 

رة الطالب يي المحاض , حضور الطلبة, اشتراك( ,  تسليم الطالب للتقارير العلمية Quizاالمتحان القصير)

 ., تقديم تقارير عن المادة االمتحانات الفصلية والنهائية,

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تدريب الطلبة على كيفية استخدام المصادر العلمية الخاصة بعلم االرشاد الزراعي  -1ج

 تدريب الطلبة على االستفادة من مقرر االرشاد الزراعي وتوظيفه يي مجاالت االرشاد لزراعي  -2ج

 تدريب الطلبة على اجراء البحوث اليومية الخاصة يهذا المجال  -3ج

   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 االساليب السمعية )شرح التدريسي للموضوع( 

 اسلوب الكتابة على السبورة

 اسلوب الحوار المباشر بين التدريسي والطالب مع تقييم الطالب يي المشاركات الصفية
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 طرائق التقييم    

 

 

, حضور الطلبة, اشتراك وجهود الطالب يي تقارير العلمية ( ,  تسليم الطالب للQuizاالمتحان القصير)

 المحاضرة االمتحانات الفصلية والنهائية.

 

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

 

 التمكن من ألقاء وتوضيح المادة العلمية -1د

 استخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او المالزم المساعدة-2د

 إلنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علميآبااألستعانة -3د

 الرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ماهو جديد يخدم الطالب والمجتمع-4د   
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 بنية المقرر .15

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري 2 1

بنهاية المقرر ينبغي ان يكون  
الطالب قادر على المعرقة 
والفهم  وان يشرح اهمية 
االرشاد ومبادئه واهدافه 

ومستوياته والطرق والوسائل 
 االرشادية

 تعريف االرشاد الزراعي 

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

امتحانات , تقارير , 

 مناقشات , كوزات

  نظري 2 2
فلسفة االرشاد الزراعي , مبادئه , 

 اهدافه .

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

, تقارير ,  امتحانات

 مناقشات , كوزات

 مستوايت االهداف االرشادية   نظري 2 3

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

امتحانات , تقارير , 

 مناقشات , كوزات

 التعلم والعليم   نظري 2 4

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

عالقة للتعلم لها 

 بالدرس

امتحانات , تقارير , 

 مناقشات , كوزات

 القيادة   نظري 2 5

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

امتحانات , تقارير , 

 مناقشات , كوزات

 االتصال  نظري 2 6

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

امتحانات , تقارير , 

 مناقشات , كوزات

 مراجعة   نظري 2 7

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

امتحانات , تقارير , 

 مناقشات , كوزات

 امتحانات   امتحان الشهر االول   نظري 2 8

 تبين املبتكرات احلديثة   نظري 2 9
محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

امتحانات , تقارير , 

 مناقشات , كوزات
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 البنية التحتية  .16

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  2012االرشاد الزراعي رؤاي جديدة / د. عبد احلليم فشطة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 وعيدهللا السامرائيمبادئ االرشاد الزراعي /د.عدانن اجلادري 

 خمتارات يف جمال االرشاد الزراعي / د. حممد سلطان الصراف

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
حماضر اعي تعلم االرشاد الزراعي وطرائق التدريس / د.عبد احلليم 

 2010فشطة 

االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 
استخدام املواقع املختلفة للبحث عن معلومات عن مبادئ االرشاد 

 الزراعي 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

 الطرق واملعينات االرشادية   نظري 2 10

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

امتحانات , تقارير , 

 مناقشات , كوزات

 طرائق ووسائل التعليم االرشادي   نظري 2 11

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

امتحانات , تقارير , 

 مناقشات , كوزات

 ختطيط الربامج االرشادية   نظري 2 12

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

تقارير ,  امتحانات ,

 مناقشات , كوزات

 تقومي الربامج االرشادية   نظري 2 13

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

امتحانات , تقارير , 

 مناقشات , كوزات

 مراجعة   نظري 2 14

محاضرات 

ووسائل سمعية 

وتقارير وصور 

وطرق اخرى 

للتعلم لها عالقة 

 بالدرس

امتحانات , تقارير , 

 مناقشات , كوزات

 امتحانات ,   امتحان الشهر الثاين   نظري 2 15
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 االطالع المستمر بكل مستجدات العلوم الحديثة مع التركيز على مادة االختصاص  
 القائها بالمؤتمرات المقامة بالجامعة االشتراك بالبحوث العلمية ونشرها بالمجالت الرصينة او

 حضور الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المقامة بالجامعة او في المراكز البحثية 
 .المحاضرات لمعرفة المهارة الشخصية للطالب والقدرة على القاء المحاضرة بإلقاءاشراك الطالب 
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 مخطط مهارات المنهج

 الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 2الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة والغابات المؤسسة التعليمية .17

  البستنة وهندسة الحدائق   / المركز علمي القسم ال .18

 AGHO21_F3011/   1ياكهة نفضية اسم / رمز المقرر .19

 مدمج ) ألكتروني وحضوري ( أشكال الحضور المتاحة .20

 خريفيال الفصل / السنة .21

 (عملي 3+ نظري  2 ساعة ) 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 .التي يمكن نجاح زراعتها بالعراق المتساقطة األوراقتعريف الطلبة بأهم أنواع الفاكهة .1

لمتساقطة االفاكهة بعض أنواع دراسة أهم المتطلبات البيئية )المناخ والتربة( الالزمة لنجاح زراعة .2
 .األوراق

عض أنواع بتعريف الطلبة بأهم العمليات البستانية التي يجب أن تتم بصورة صحيحة لنجاح زراعة .3
 .المتساقطة األوراق الفاكهة

 . أصولهاوأهم  المتساقطة األوراق كهةالفابعض أنواع دراسة أهم طرق تكاثر .4

 .تعريف الطلبة بأهم أصناف كل نوع من أنواع الفاكهة المدروسة.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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .18
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  هداف المعريية األ -أ
 محاضرات ألكترونية مباشرة مع الطلبة. -1أ

 شرائح بوربوينت . -2أ

 صور تعريفية . -3أ
 تسجيالت صوتية -4أ
 محاضرات عملية . -5أ
  إختبارات يومية وإختبارات شهرية -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .المدروسة تدريب الطلبة على طرق إنشاء بساتين أشجار الفاكهة  – 1ب

 .المدروسة تدريب الطلبة على تحضير العقل المستعملة يي إكثار أهم أنواع الفاكهة – 2ب

 .المدروسة تعليم الطلبة طرق التطعيم يي أشجار الفاكهة   - 3ب

 . المدروسة تدريب الطلبة على إجراء التركيب يي أشجار الفاكهة   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

وربوينت شرائح ب التعليم المدمج )ألكتروني وحضوري (، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات حضورية بإستخدام

وصور توضيحية وتسجيالت يديوية صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي 

كل محاضرة وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .أما الحضوري ييتم بإجراء 

ً أمام الطلبة ثم )البذور ، العقل ،التطعيم المدروسة طرق إكثار أشجار الفاكهة  والتركيب وغيرها ( عمليا

 .تجرى هذه الطرق من قبل الطلبة

 
 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اإلمتحانات اليومية التحريرية

 خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية ومثلها للمادة العملية. 2اإلمتحانات الفصلية عدد/

 تقارير حول مواضيع الدراسةتكليف الطلبة بإعداد 

 (اإلمتحان النهائي )نظري وعملي كل على حدا
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 شرح اإلستنتاجات والتوصيات -1ج

 .مناقشة عامة للنتائج -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

وينت بإستخدام شرائح بوربالتعليم المدمج )ألكتروني وحضوري (، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات حضورية 

وصور توضيحية وتسجيالت يديوية صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي 

كل محاضرة وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .أما الحضوري ييتم بإجراء 

ركيب وغيرها ( عملياً أمام الطلبة ثم تجرى هذه طرق إكثار أشجار الفاكهة )البذور ، العقل ،التطعيم والت

 الطرق من قبل الطلبة.
 طرائق التقييم    

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اإلمتحانات اليومية التحريرية

 خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية ومثلها للمادة العملية. 2اإلمتحانات الفصلية عدد/

 مواضيع الدراسةتكليف الطلبة بإعداد تقارير حول 

 اإلمتحان النهائي )نظري وعملي كل على حدا(
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التمكن من ألقاء وتوضيح المادة العلمية -1د

 المساعدةاستخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او المالزم -2د

 األستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك اإلنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علميآ-3د

  الرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ماهو جديد يخدم الطالب والمجتمع-4د   

 بنية المقرر .19

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

زراعة  بكلوريوس عملي3+نظري2 األول

  تفاحالوإكثار
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثاني

 احتفالبستانية لل
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثالث

أهم ، كمثرىال

 الكمثرىأنواع 

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الرابع

 رىلكمثالبستانية ل
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الخامس

 سفرجلوإكثارال
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 السادس

 رجلسفالبستانية لل
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

   1إمتحان يصلي  بكلوريوس  السابع
زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثامن

 تينوإكثار ال
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 التاسع

 للتين البستانية
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 العاشر

 وإكثار الرمان
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الحادي عشر

 رمانالبستانية لل
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثاني عشر

وإكثار وخدمة 

 توتبساتين ال

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

   1إمتحان يصلي  بكلوريوس  الثالث عشر
زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الرابع عشر

، أنواع  كاكيال

 كاكيال

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

العمليات البستانية  بكلوريوس عملي3نظري+2 الخامس عشر

 كاكيلل
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي
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 البنية التحتية  .20

 ول.تكنولوجيا الفاكهة المتساقطة األوراق / الجزء األ1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
.األسس العلمية والعملية إلنشاء وخدمة بساتين الفاكهة 2

 المتساقطة األوراق.

 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 المناهج المعدة من قبل مدرس المادةاالعتماد على  -ب

ـ الكتب والمراجع التي يوصى ا

المجالت العلمية , التقارير ) بها

 ...., ) 

 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ
 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ

 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

 .على مستجدات العلوم الحديثة مع التركيز على مادة االختصاصالطالع المستمر ا.1
 .ةاو القائها بالمؤتمرات المقامة بالجامعاالشتراك بالبحوث العلمية ونشرها بالمجالت الرصينة .2
 .حضور الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المقامة بالجامعة او في المراكز البحثية .3



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .6

  / المركز  علميالقسم ال .7

او اسم البرنامج األكاديمي  .8

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .9

  :النظام الدراسي  .10
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .11

  المؤثرات الخارجية األخرى  .12

  تاريخ إعداد الوصف  .13

 أهداف البرنامج األكاديمي .14
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .15

  االهداف المعريية  -ب
        -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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 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

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

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .17

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .18

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .19

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرراسم  رمز المقرر السنة / المستوى

 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
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة والغابات المؤسسة التعليمية .25

  البستنة وهندسة الحدائق   / المركز علمي القسم ال .26

 /   انتاج خضر اسم / رمز المقرر .27

 مدمج ) ألكتروني وحضوري ( أشكال الحضور المتاحة .28

 الربيعي  الفصل / السنة .29

 (عملي 3+ نظري  2 ساعة ) 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 .بالعراق وتداولها  التي يمكن نجاح زراعتها واصناف محاصيل الخضرتعريف الطلبة بأهم أنواع .1

 .محاصيل الخضر بعض دراسة أهم المتطلبات البيئية )المناخ والتربة( الالزمة لنجاح زراعة .2

 حاصيل الخضر مبعض تعريف الطلبة بأهم العمليات البستانية التي يجب أن تتم بصورة صحيحة لنجاح زراعة .3

 . وانتاج الخضر دراسة أهم طرق تكاثر .4

 .المدروسة لخضرمن أنواع اتعريف الطلبة بأهم أصناف كل نوع .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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .22
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  هداف المعريية األ -أ
 محاضرات ألكترونية مباشرة مع الطلبة. -1أ

 شرائح بوربوينت . -2أ

 صور تعريفية . -3أ
 تسجيالت صوتية -4أ
 محاضرات عملية . -5أ
  إختبارات يومية وإختبارات شهرية -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .المدروسة زراعة بعض محاصيل الخضرتدريب الطلبة على طرق   – 1ب

 اصناف الخضر يي إكثار أهم  الشتالت وزراعة البذور النتاج تدريب الطلبة على تحضير – 2ب

 .المدروسة

 .الخضربعض محاصيل يي التكاثر والري والتسميد تعليم الطلبة طرق    - 3ب

 . المدروسة عمليات الخف والترقيع والعزق لبعض المحاصيلتدريب الطلبة على إجراء    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

التعليم المدمج )ألكتروني وحضوري (، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات حضورية بإستخدام شرائح بوربوينت 

صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي  وصور توضيحية وتسجيالت يديوية

جراء اكل محاضرة وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .أما الحضوري ييتم 

عملياً أمام  ( الري والتسميد والخف والترقيع والتعشيب )الخضر  لبعض محاصيل بعض العمليات الزراعية

 .رى هذه الطرق من قبل الطلبةالطلبة ثم تج

 
 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اإلمتحانات اليومية التحريرية

 خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية ومثلها للمادة العملية. 2اإلمتحانات الفصلية عدد/

 تكليف الطلبة بإعداد تقارير حول مواضيع الدراسة

 (النهائي )نظري وعملي كل على حدا اإلمتحان
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 شرح اإلستنتاجات والتوصيات -1ج

 .مناقشة عامة للنتائج -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

وربوينت شرائح ب التعليم المدمج )ألكتروني وحضوري (، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات حضورية بإستخدام

وصور توضيحية وتسجيالت يديوية صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي 

كل محاضرة وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .أما الحضوري ييتم اجراء 

ً بعض العمليات الزراعية لبعض محاصيل الخضر )الري والتسميد والخف و  أمام الترقيع والتعشيب  ( عمليا

 الطلبة ثم تجرى هذه الطرق من قبل الطلبة.

 
 طرائق التقييم    

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اإلمتحانات اليومية التحريرية

 خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية ومثلها للمادة العملية. 2اإلمتحانات الفصلية عدد/
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 البنية التحتية  .24

 )المولف د. عدنان مطلوب( ول/ الجزء األ انتاج خضراوات .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 ) املولف د. عدانن مطلوب (.انتاج خضراوات / الجزء الثاني .2

 تقارير حول مواضيع الدراسةتكليف الطلبة بإعداد 

 اإلمتحان النهائي )نظري وعملي كل على حدا(
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التمكن من ألقاء وتوضيح المادة العلمية -1د

 المالزم المساعدةاستخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او -2د

 األستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك اإلنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علميآ-3د

  الرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ماهو جديد يخدم الطالب والمجتمع-4د   

 بنية المقرر .23

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة يي  بكلوريوس عملي3+نظري2 األول

    انتاج        
التعريف  الخضر

 والموطن االصلي 

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

المنشات الالزمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثاني

لزراعة 

 الخضراوات

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

تصنيف محاصيل  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثالث

 الخضر
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

تكاثر محاصيل  بكلوريوس عملي3نظري+2 الرابع

 الخضر
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العمليات الزراعية  بكلوريوس عملي3نظري+2 الخامس
التسميد يي  بكلوريوس عملي3نظري+2 السادس

 الخضرمحاصيل 
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

   1إمتحان يصلي  بكلوريوس  السابع
الري يي محاصيل  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثامن

 الخضر
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العائلة الباذنجانية بكلوريوس عملي3نظري+2 التاسع
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العائلة القرعية  بكلوريوس عملي3نظري+2 العاشر

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العائلة الصليبية  بكلوريوس عملي3نظري+2 الحادي عشر
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العائلة البقولية  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثاني عشر
   1إمتحان يصلي  بكلوريوس  الثالث عشر
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي النرجسية العائلة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الرابع عشر

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العائلة الخبازية بكلوريوس عملي3نظري+2 الخامس عشر



 

 
 9الصفحة 

 
  

ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  
 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ

 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

ـ الكتب والمراجع التي ا

المجالت ) يوصى بها

 ( العلمية , التقارير ,.... 

 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ
 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

ب ـ المراجع االلكترونية, 

 مواقع االنترنيت ....
 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ

 المناهج المعدة من قبل مدرس المادةاالعتماد على  -ب

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

 .على مستجدات العلوم الحديثة مع التركيز على مادة االختصاصالطالع المستمر ا.1
 .االشتراك بالبحوث العلمية ونشرها بالمجالت الرصينة او القائها بالمؤتمرات المقامة بالجامعة.2
 .حضور الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المقامة بالجامعة او في المراكز البحثية .3



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  األكاديميدائرة ضمان الجودة واالعتماد 

   
 

 
 
 
 
 
 

 املوصل:  اجلامعة    
 الزراعة والغاابت:  / املعهدةالكلي   
 البستنة وهندسة احلدائق:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 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 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

  التعليميةالمؤسسة  .20

  / المركز  علميالقسم ال .21

او اسم البرنامج األكاديمي  .22

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .23

  :النظام الدراسي  .24
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .25

  المؤثرات الخارجية األخرى  .26

  تاريخ إعداد الوصف  .27

 أهداف البرنامج األكاديمي .28

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .29

  االهداف المعريية  -ت
        -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    



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 

 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .30

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

 عملي     نظري      
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 الشخصيالتخطيط للتطور  .31

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .32

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .33
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .33

     / المركز علمي القسم ال .34

  اسم / رمز المقرر .35

  أشكال الحضور المتاحة .36

  الفصل / السنة .37

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 .26

  هداف المعريية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .28

 هاين العالف ا.م.اايد محاضرات مبادئ بستنة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .27

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري  2 االول

 عملي 3
علم البستنة وتاريخ تطوره 
واالهمية االقتصادية لعلم 

 البستنة

امتحانات , تقارير ,  الكتروني 

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 الثاني

 عملي 3
تقارير , امتحانات ,  الكتروني  تقسيم النباتات البستنية

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 الثالث

 عملي 3
العوامل البيئية المالئمة النتاج 

 المحاصيل البستنية
امتحانات , تقارير ,  الكتروني 

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 الرابع

 عملي 3
طرق االكثار الجنسي 

 واالجنسي
امتحانات , تقارير ,  الكتروني 

 كوزاتمناقشات , 
 بوربوينت

 نظري  2 الخامس

 عملي 3
اشجار الفاكهة المستديمة 

 والمتساقطة
امتحانات , تقارير ,  الكتروني 

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 السادس

 عملي 3
انماط الزراعة الحقلية 

 والعمليات الزراعية
امتحانات , تقارير ,  الكتروني 

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 السابع

 عملي 3
امتحانات , تقارير ,  الكتروني  االولالفصلي امتحان 

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 الثامن

 عملي 3
امتحانات , تقارير ,  الكتروني  طرق انتاج الشتالت

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 التاسع

 عملي 3
شتالت الفاكهة وطرق 

 اكثارها
تقارير ,  امتحانات , الكتروني 

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 العاشر

 عملي 3
امتحانات , تقارير ,  الكتروني  طرق االقلمة

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 الحادي عشر

 عملي 3
امتحانات , تقارير ,  الكتروني  تصميم الدورات الزراعية

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 الثاني عشر

 عملي 3
طرق اضافة االسمدة وانواع 

 االسمدة المستخدمة
امتحانات , تقارير ,  الكتروني 

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 الثالث عشر

 عملي 3
امتحانات , تقارير ,  الكتروني  البيئة المحمية والبيئة المكيفة

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 الرابع عشر

 عملي 3
الحاصالت طرق تخزين 

 البستنية
امتحانات , تقارير ,  الكتروني 

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت

 نظري  2 الخامس عشر

 عملي 3
امتحانات , تقارير ,  الكتروني  امتحان الفصل الثاني

 مناقشات , كوزات
 بوربوينت
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 حماضرات مبادئ  علم البستنة وهندسة احلدائق  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29

   

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة املوصل:  اجلامعة    
 كلية الزراعة والغاابت:   / املعهدةالكلي   
 وقاية النبات:    القسم العلمي    
  1/7/2021اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                       وحيدة علي امحد  ,د. : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 واألداء اجلامعيضمان اجلودة شعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة والغابات–جامعة الموصل  المؤسسة التعليمية .34

 البستنة وهندسة الحدائق    / المركز  علميالقسم ال .35

او اسم البرنامج األكاديمي  .36

 المهني 
 اليوجد

 .ماجستير .دكتوراه بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .37

  :النظام الدراسي  .38
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

  المعتمد   برنامج االعتماد .39

  المؤثرات الخارجية األخرى  .40

 1/9/2019 تاريخ إعداد الوصف  .41

 أهداف البرنامج األكاديمي .42

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .43

  االهداف المعريية  -ث
تجهير النبات بنا يحتاجه من العناصر الغذائية عن طريق تقدير اعداد كوادر زراعية قادرة  -1أ

 احتياجات المحاصيل من العناصر الغذائية ودراسة الظروف البيئية للمنطقة واعداد التوصيات السمادية 

 معالجة اعراض نقص العناصر الغذائية خالل موسم النمو  عنيضال عن 

الزراعي كما الستخدام البرامج العلمية التي تساهم يي تحسين االنتاج  ةمؤهلاعداد كوادر زراعية -2أ

 ونوعا 
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متابعة اداء الخريجين يي حقل العمل ومدى تطابق مواصفات الخريجين مع حاجة السوق ومدى  -3أ

 دراسته يي مجال العمل  مما تتنفيذ وتطبيق 
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 . تلفة وكيفية اجرائهاخالزراعية الموالمتطلبات  بالعمليات  لبتعريف الطا - 1ب 

اعراض نقص  يصخوكيفية تشبتغذية النبات  قمام بطراالل لىع ةاعداد كوادر زراعية قادر- - 2ب 

 . ئمةالالماألسمدة المالئمة دام خمكايحة واستالمعالجة ة قوطريالعناصر الغذائية 

 لالوسائ الاستعم ةي ومهارخصات والتطور الش ذتطور ال ضلغر الحقلي قالتطبي ءاجرا ةمهار - 3ب 

  التعليمية

 . الحقلية وتحسين نوعيتها ليصالمحازيادة انتاج  عبواق ضللنهو  يلهمهتأ.- 4ب 

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الدوائر العليا عم قبالتنسيو برامج تدريسية . 1

 لسم مشابهة لبيئة العمقال لقب نج تدريسية ماهمن ضع و. 2 . 

 يفيصال قالتطبي ءاجرا ضالدوائر والمديريات لغر ىالطلبة ال لارسا. 3 . 

 اريرقالبحوث والت ءبإجرا بالتكليف الط. 4 .

 وعضالمو لادر حوصالم عالمكتبة وجم الى بالذهابتكليف الطلبة . 5 . 

 تقدير خصوبة التربة ومحتوى النبات من العناصر حيث  نتبر مخالدروس العملية يي الم ضبع ذتنفي. 6 . 

 الغذائية 

 ,  اختصاصه بحس لك لوقيي الح العمليةالدروس  ضبع ذتنفي. 7
 طرائق التقييم      

 

 الدراسية ةوع المادضمو لاسئلة حو خالل ننظرية وعملية يومية وشهرية متبارات اخ. 1

 ارير العلميةقالبحوث والت لبة من خالل تكليفهم بعمل الط تقييم . 2 . 

 ة الدراسية الماد صخيما  ليحية حوضالبوسترات والرسوم التو  عمل خالل ننشاطات الطلبة م. 3 . 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 الطلبة ىستنتاجية عالسئلة اال.طرح ا 1ج

جاد واي ةالماد نم يادف الطلبة يي الجزة العملي والنظرصوالمعوقات التي ت لللمشاك ل.ايجاد الحلو 2ج . 

 . لها لالحلو

 عيضالموا  لىات عقوتطبي نتماري لح نم ناكبر عدد ممك ءاجرا نالطلبة م ن.تمكي 3ج 
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 طرائق التعليم والتعلم     

 يح ضالشرح والتو . 1

 ج ذالنما  ضة عرقطري. 2

 ةرضة المحا قطري. 3

 اتي ذة التعلم القطري. 4 

اط قن يصخمنها وتش ةستفادالالطلبة بالمواد الدراسية ومدى ا يرا لىللوقوف ع يسنو ناستبيا ءاجرا. 5 

 عف يي الموادضوال ةوقال

 
 طرائق التقييم    

   وع الماد الدراسية لمعرية مدى استيعابهم ضمو لاسئلة حو خالل نتبارات يومية وشهرية مخاجراة ا

  . وعضللمو 

  . ارير العلميةقمشاركة الطلبة بالبحوث والت لدرجات حو 

  . درجات عليها ءائها امام الطلبة واعطاقارير والقمناقشة البحوث والت

وكيفية  ت اليص المشكختش نالطلبة م نلمعرية مدى تمك قالتطبي ةيتر نم ءنتهاالارير بعد اقكتابة الت 

 . لها لايجاد الح

 

 

 
 

 

 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 . ساسيةالا هدامة وتطوير معلوماتالادر المعلومات صدام مخكيفية است ىعل لبالطا ب.تدري 1د

 . لوسط العم ىالمعلومات ال نقليي  لبالطا ب.تطوير اسلو 2د 

 هوتطوير اساليب ليي العمل المشاك لالبحوث العلمية لح ءاجرا ىعل بالطال ب.تدري 3د 
 
 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

  . الدولة ذات العالقة دوائر  عم قبرامج تدريسية بالتنسي ضعو

  الواقعية . للبيئة العمسم مشابهة قال لقب نج تدريسية مهمنا ضعو 

  .يفيصال قالتطبي ءاجرا ضالدوائر والمديريات لغر ىالطلبة ال لارسا 

 اريرقالبحوث والت ءبإجرا الطالبتكليف  

 . وعضالمو لادر حوصالم عالمكتبة وجم ذهاب الىتكليف الطلبة بال . 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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وع الماد الدراسية لمعرية مدى استيعابهم ضمو  لاسئلة حو عضب خالل نتبارات يومية وشهرية مخا ءاجرا

 . وعضللمو 

  . ارير العلميةقمشاركة الطلبة بالبحوث والت لدرجات حو 

  . درجات عليها ءائها امام الطلبة واعطاقارير والقمناقشة البحوث والت 

ية ايجاد وكيف لةيص المشكختش نالطلبة م نلمعرية مدى تمك قالتطبي ةيتر نم ءنتهاالارير بعد اقكتابة الت 

 . لهالول الح
 
 

 بنية البرنامج  .44

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

 عملي     نظري      

    علم البستنةمبادئ  AGPP20_F1011 ولى / الكورس الخريفياللمرحلة اا
AGPP20_F1021  1مبادئ حشرات    
AGPP20_F1031 مبادئ اقتصاد زراعي   
AGPP20_F1041 عام  حيوان   
AGPP20_F1051 رايضيات   
AGPP20_F1061 واحلرايت العامة حقوق االنسان    
AGPP20_F1071 1 لغة انكليزية   
AGPP20_F1081  1تطبيقات يف احلاسوب   
AGPP20-F1141 مبادى انتاج حيواين   

    2حشرات مبادئ  AGPP20_F1091 ربيعيولى / الكورس الاللمرحلة اا
AGPP20_F1101 كيمياء عضوية   
AGPP20_F1111  علم الرتبةمبادئ   
AGPP20_F1121 نبات عام   
AGPP20_F1131 2 لغة انكليزية   

   فسلجة نبات AGPP20_F2011 / الكورس الخريفي لثانيةلمرحلة اا
AGPP20_F2021 تصنيف نبات   
AGPP20_F2031 مبادئ ارشاد زراعي   
AGPP20_F2041 مبادئ احياء جمهرية   
AGPP20_F2051 مكائن ومعدات مكافحة   
AGPP20_F2061 مبادئ انتاج حيواين   
AGPP20-F2071 اللغة االنكليزية   
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   تغذية نبات AGPP20_F2071 ربيعي/ الكورس ال لثانيةلمرحلة اا
AGPP20_F2081  تصنيف حشرات   
AGPP20_F2091 مبادئ حماصيل حقلية   
AGPP20_F2101 حشرات طبية وبيطرية   
AGPP20_F2111 كيمياء حتليلية   
AGPP20_F2121 حرية ودميقراطية   
AGPP20_F2131  2تطبيقات يف احلاسوب   
AGPP20_F2141 لغة عربية   

   كيمياء حيوية  AGPP20_F3011 / الكورس الخريفيلثالثةلمرحلة اا
AGPP20_F3021 وراثة   
AGPP20_F3031 تصميم وحتليل جتارب   
AGPP20_F3041  1فطرايت   
AGPP20_F3051 فسلجة حشرات   
AGPP20_F3061 علم البيئة   
AGPP20_F3071  3تطبيقات يف احلاسوب   

   تربية نبات AGPP20_F3081 يربيع/ الكورس ال لثالثةلمرحلة اا
AGPP20_F3091 ادغال وطرق مكافحتها   
AGPP20_F3101 امراض نبات   
AGPP20_F3111  2فطرايت   
AGPP20_F3121 تربية حنل   
AGPP20_F3131  ديدان ثعبانية   
AGPP20_F3141 تقاانت حياتية   

   امراض حماصيل AGPP20_F4011 / الكورس الخريفي لرابعةلمرحلة اا
AGPP20_F4021 مبيدات   
AGPP20_F4031 بيئة حشرات   
AGPP20_F4041 آفات خمازن   
AGPP20_F4051 امراض خضر وزراعة حممية   
AGPP20_F4061 مقاومة حيوية   
AGPP20_F4071 مشروع حبث التخرج   

   امراض فاكهة AGPP20_F4081 ربيعي/ الكورس ال لرابعةلمرحلة اا
AGPP20_F4091 فايروسات نبات   
AGPP20_F4101 حشرات حماصيل حقلية   
AGPP20_F4111 حلم زراعي   
AGPP20_F4121 حشرات بساتني   
AGPP20_F4131 االدارة املتكاملة لآلفات   
AGPP20_F4141 مشروع حبث التخرج   
AGPP20_F4151 حلقات دراسية   
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 التخطيط للتطور الشخصي .45

 
املواد الدراسية اليت  يف اجلامعات العاملية يف طبيعة ة قسام املناظر  اليف الربامج الدراسية ل صللة للتطور احلاصتطوير املنا ج مبواكبة متوا

 ة للجهات املستفيد واألكادميية اإلنتاجيةتليب احلاجة ومدى تغطيتها ملتطلبات الفعاليات 
اغة صي إلعادةد دورا مساعق رج العرا خااجلامعات والكليات  وم هبا الكادر التدريسي اىلقربات والزايرات اليت ياخل لتباد لىاحلرص ع  

   .دم تطوير العملية التعليميةج مبا خيهاملنا 
ية ذتغ نماضلك لذو  (دكتوراه  ,ماجستري  )العليا  هدراست إلكمال لفسح اجملا خالل نتطوير كادره التدريسي م سم اىلقيعمد ال 
رى تلبية خجهة ا نجهة وم ناعد مقالت ىعل منتسبيهالة الحنتيجة ا صلص احلاقالن ضلتعوي لىشهادات دراسية اع لسم بكوادر حتمقال
  .الطلبة نم لبو قطة اليف اخل عحلاجات التوسا

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .46

 
دم قماتلى ع ءستيعابية وعدد الكادر التدريسي وتوفري املستلزمات الدراسية . وبناالاساس الطاقة ا لىسم عقالطلبة يف ال لقبو  خطةتبين 
يف  بولنيقامل منها اعداد الطلبة لعوام ةر بعدوالذي يتاث بطلو العدد امل وتوفري,  هب قلتحالالالطلبة  نعداد احملدد مالسم اقال بيطل

 . هفي هدراست ليود اكما ذيال اصالختصاب الب, ورغبة الط ةيف الوزار  ياملركز  لو القب خالل نم الكلية املوزعني
 
 

 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .47
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 املنهجيةب الكت. 1
 نرتنيت الادر اصم. 2 . 

 . وعضاملو  لدر حو صاامل عاملكتبة ومج ابلذهاب اىل تكليف الطلبة . 3
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 مخطط مهارات المنهج

 اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 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 مبادئ علم البستنة  AGPP20_F1011 المرحلة االولى

AGPP20_F1021  أساسي  1مبادئ حشرات / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F1031 أساسي مبادئ اقتصاد زراعي / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F1041  أساسي حيوان عام / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F1051 أساسي رايضيات / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F1061  ة العامحقوق االنسان واحلرايت
 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي

AGPP20_F1071  أساسي 1لغة انكليزية / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F1081  أساسي 1تطبيقات يف احلاسوب / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20-F1141 أساسي مبادى انتاج حيواين / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F1091  أساسي  2مبادئ حشرات / / / / / / / / / / / / / / / / 
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AGPP20_F1101 أساسي كيمياء عضوية / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F1111 أساسي مبادئ علم الرتبة / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F1121 أساسي نبات عام / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F1131  أساسي 2لغة انكليزية / / / / / / / / / / / / / / / / 

   / / / / / / / / / / / / / / / / 

   / / / / / / / / / / / / / / / / 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي فسلجة نبات AGPP20_F2011 المرحلة الثانية 

AGPP20_F2021 أساسي تصنيف نبات / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2031 أساسي مبادئ ارشاد زراعي / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2041 أساسي مبادئ احياء جمهرية / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2051 أساسي مكائن ومعدات مكافحة / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2061 أساسي مبادئ انتاج حيواين / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20-F2071 أساسي اللغة االنكليزية / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2071 أساسي تغذية نبات / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2081  أساسي تصنيف حشرات / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2091 أساسي مبادئ حماصيل حقلية / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2101 أساسي حشرات طبية وبيطرية / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2111 أساسي كيمياء حتليلية / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2121 أساسي حرية ودميقراطية / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2131  أساسي 2تطبيقات يف احلاسوب / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F2141 أساسي لغة عربية / / / / / / / / / / / / / / / / 
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                    المرحلة الثالثة 
AGPP20_F3011  أساسي كيمياء حيوية / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3021 أساسي وراثة / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3031 أساسي تصميم وحتليل جتارب / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3041  أساسي 1فطرايت / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3051 أساسي فسلجة حشرات / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3061 أساسي علم البيئة / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3071  أساسي 3تطبيقات يف احلاسوب / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3081 أساسي تربية نبات / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3091 أساسي ادغال وطرق مكافحتها / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3101 أساسي امراض نبات / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3111  أساسي 2فطرايت / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3121 أساسي تربية حنل / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3131  أساسي ديدان ثعبانية / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F3141 أساسي تقاانت حياتية / / / / / / / / / / / / / / / / 

                   
                   

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي امراض حماصيل AGPP20_F4011 المرحلة الرابعة

AGPP20_F4021 أساسي مبيدات / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4031 أساسي بيئة حشرات / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4041 أساسي آفات خمازن / / / / / / / / / / / / / / / / 
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AGPP20_F4051 امراض خضر وزراعة حممية / / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4061 مقاومة حيوية / / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4071 مشروع حبث التخرج / / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4081 امراض فاكهة / / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4091 فايروسات نبات / / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4101 حشرات حماصيل حقلية / / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4111 حلم زراعي / / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4121 حشرات بساتني / / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4131 االدارة املتكاملة لآلفات / / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4141 مشروع حبث التخرج / / / / / / / / / / / / / / / / / 

AGPP20_F4151 حلقات دراسية / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات المؤسسة التعليمية .41

 البستنة وهندسة الحدائق    / المركز علمي القسم ال .42

   تغذية نبات اسم / رمز المقرر .43

 مدمج ) حضوري + الكتروني( أشكال الحضور المتاحة .44

 الثانيةالمرحلة  الفصل / السنة .45

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 :أهداف المقرر .48
 ويق مناهج علميةتغذية النبات واستعمال المختلفة  االسمدة  اعداد طلبة لهم المقدرة على العمل يي مجال1

 المجال حديثة مرتبطة بما يحدث يي دول العالم المتقدمة من مستجدات يي هذا

 وسوق العمل الزراعية  المشاركة يي المشاريع خاللالدخول إلى القطاع الزراعي بكفاءة متميزة من - 2
 توجيه الطلبة نحو الرغبة يي الحصول على خبرات أيضل عند التقديم للدراسات العليا4
 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .30
 المعرية والفهم -أ

 بنمو النبات وعالقتهاخصوبة التربة وتغذية النبات وتقنات االسمدة  أهمية - 1أ

 بالطريقة والوقت المناسب كيفية تشخيص اعراض نقص العناصر الغذائية  ومعالجتها معرية - 2أ

 انواع االوساط الغذائية المهمة لنمو النبات التعرف على  - 3أ

 انواع االسمدة)المعدنية والعضوية  ( وطرق اضايتها التعرف - 4أ
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  هداف المعريية األ -أ

  الوظائف الفسلجية المختلفة لهذه العناصر ودورها في نمو النبات تمكين الطلبة من معرية -1أ

نقص العناصر الغذائية  أعراضتشخيص و  تحليل النبات والتعرف على العناصر الغذائية  -2أ
  ومعالجتها بالطريقة والوقت المناسب

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

ذائية نقص العناصر الغ أعراضتشخيص و  التعرف على تحليل النبات والتعرف على العناصر الغذائية -1
مو المختلفة لهذه العناصر ودورها في ن دراسة الوظائف الفسلجيةو  ومعالجتها بالطريقة والوقت المناسب

 (اقتراح وسائل جديدة إلمداد النبات بالعناصر )المزارع المائية والتسميد و  النبات .

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 تزويد الطلبة باألساسيات والمحاضرات المتعلقة بالمادة 

 استخدام اساليب عرض الشرائح لغرض ايصال المعلومة بشكل اكثر توضيحا 

 ويةالمقاومة الحيحث الطلبة على الذهاب للمكتبة خالل مطالبتهم بعمل تقارير علمية حول مواضيع تخص 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة تقدم لهم حول الموضوع المدروس 

 تمنح لمشاركة الطالب بالبحوث والتقارير العلميةدرجات 

 تخص المادة الدراسية نشاطات الطلبة من خالل عمل بوسترات ورسوم توضيحية 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح اسئلة االستنتاجية على الطالب -1ج

 وضع برامج تدريبية -2ج

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تصادف الطلبة يي الجزء العملي -3ج

 تمكين الطلبة من ايجاد حلول وتطبيقات للمواقف المتازم  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 جراء اختبارات اسبوعية وشهريا

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

 العينات النباتية جمع  - 1د-

 هضم العينات  – 2د

 تقدير العناصر الغذائية يي العينات النباتية  – 3د

 للعينات النباتية تفسير نتائج التحليل   - 4د
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 بنية المقرر .31

الساعا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
طريقة  طريقة التعليم الوحدة / أو الموضوعاسم 

 التقييم

1 

 
2+3
=5 

دراسة تغذية النبات 

وعالقتها بخصوبة 

 التربة والتسميد  

مقدمة عن علم تغذية النبات ، 

اهميته ، مصادر العناصر 

الغذائية  ، اهمية العناصر 

الغذائية  ، طرق تقسيم 

العناصر الغذائية ، العوامل 

المؤثرة يي جاهزية 

 العناصر الغذائية وامتصاص

اخذ العينات 

النباتية  

واعدادها 

 للتحليل 

اجراء 

اختبارات 

يومية 

تحريرية او 

 شفهية

التطور التاريخي لعلم تغذية   5 2

النبات ، الخلية النباتية ، 

أجزائها ووظيفة كل جزء ، 

الفرق بين الخلية النباتية 

 والخلية الحيوانية    

تقدير 

المحتوى 

 الرطوبي

للعينات 

 النباتية

 

المحاليل ، أنواعها ،   5 3

خصائصها والتركيز على 

 صفات المحاليل الغروية

هضم العينات 

 النباتية
 

،  طرق انتقال المحاليل .  5 4

االنتشار ، االوزموزية ، 

 التناضح ، التشرب

النتروجين يي 

 –انبات 

اعراض 

 –النقص 

تقدير 

النتروجين  

الكلي يي 

العينات 

 النباتية  

 

التربة كوسط لنمو النبات   5 5

 وجاهزية العناصر الغذائية

الفسفور يي 

 –انبات 

اعراض 

 –النقص 

  تقدير الفسفور

الكلي يي 

العينات 

 النباتية  

 

اسباب ظهور اعراض النقص   5 6

بالعناصر الغذائية ، والسمية 

العوامل المتعلقة بالتربة 

 والنبات

البوتاسيوم يي 

 –انبات 

اعراض 

 –النقص 

تقدير 

البوتاسيوم  

الكلي يي 
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العينات 

 النباتية  

العناصر الغذائية يي تغذية   5 7

-N النيات  )التغذية المعدنية 

P-K- Ca -Mg-S 

امتحان الشهر 
 االول

 

 ةتغذي العناصر الغذائية في  5 8
   النيات  )التغذية المعدنية

   بالعناصر الصغرى (

الكالسيوم 
والمغيسيوم  

 –في النبات 
اعراض 
 –النقص 
تقدير 

الكالسيوم  
والمغنيسيوم 
في العينات 

 النباتية

 

التركب  -1مكونات النبات )  5 9

 -المعدني غير العضوي أ

 المادة الجاية (    -الماء ب 

الكبريت في 
 –انبات 

اعراض 
 –النقص 

  تقدير الكبريت
الكلي في 
العينات 
 النباتية  

 

تقدير  امتحان الشهر االول  5 10
كاتيونات 
العناصر 

الصغرى في 
 –النبات 

ودراسة 
عراض 

نقصها على 
النبات  في 

 –النبات 
ودراسة 
عراض 

نقصها على 
 النبات  

 

امتصاص وانتقال العناصر   5 11

االمتصاص  –الغذائية اوال 

 من التربة الى داخل النبات

تقدير الكلوريد 

 يي النبات 
 

امتصاص وانتقال العناصر   5 12

 االنتقال داخل –الغذائية ثانيا 

 النبات

امتحان الشهر 

 الثاني
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 البنية التحتية  .32

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 احملاضرات اليت يعدها التدريسي )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 (سعدهللا جنم النعيمي محزة كاظم الزبي – تغذية النبات )كتاب 

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 معلومات ومحاضرات من االنترنيت -1

Plant Nutrition  

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

   

 

 

 

 
 

 

 

)االمتصاص االيوني   5 13
ونظرياته   االمتصاص 
الالطاقي واالمتصاص 

 الطاقي(

المزارع 

الغذائية 

المزارع 
 الغذائية

 

المحاليل  امتحان الشهر الثاني   5 14
 المغذية

 

التغذية الورقية ) اهمية   5 15
ومميزات ومساوى اتغذية 

الورقية ،كيفية اختراق 
المغذيات الورقة  ، العوامل 

الموثرة على التسميد الورقي 
) 

تقدير السعة 
تقدير السعة 

التبادلية 
الكاتيونية 

 للجذور

 

تقدير السعة     
التبادلية 

الكاتيونية 
 ورذللج
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة املوصل :  اجلامعة    
 كلية الزراعة والغاابت :   / املعهدةالكلي   
 البستنة وهندسة احلدائق :    القسم العلمي    
 1/7/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .48

  / المركز  علميالقسم ال .49

او اسم البرنامج األكاديمي  .50

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .51

  :النظام الدراسي  .52
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .53

  المؤثرات الخارجية األخرى  .54

  تاريخ إعداد الوصف  .55

 أهداف البرنامج األكاديمي .56
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .57

  االهداف المعريية  -ج
        -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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 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .58

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .59

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .60

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .61

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرر اسم رمز المقرر السنة / المستوى

 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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات  المؤسسة التعليمية .49

 البستنة وهندسة الحدائق     / المركز علمي القسم ال .50

 انتاج بذور الخضراوات /  اسم / رمز المقرر .51

 حضوري  , مدمج أشكال الحضور المتاحة .52

 2020-2019الفصل الخريفي /  السنةالفصل /  .53

 ساعات  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .54

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 التعرف على بذور محاصيل الخضر وطرق انتاجها والمحايظة عليها .:  أهداف المقرر .56

 التعرف على طرق انتاج البذور لمحاصيل الخضر الصيفية والشتوية
 التعرف على بذور الخضراوات من ناحية الوصف الموريولوجي وكيفية قياس حيويتها

 ونسبة االنبات وسرعتها وتحديد نقاوتها ومعرية النبات وازهاره وطرق التلقيح ) خلطي او ذاتي ( ومعرية
 المشاكل التي تواجهنا يي زراعة محاصيل الخضراوات واكثارها وطرق انتاج بذورها

 

 
 
 
 
 

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 .34

  هداف المعريية األ -أ
 وصف البذرة  -1أ

 طريقة التلقيح  -2أ

 انتاج بذورها  -3أ
 قياس الحيوية -4أ
 قياس قوة البذور)سرعة ونسبة االنبات(   -5أ
 مشاكل انتاج البذور يي العراق ومعرية السبل الناجحة للتغلب عليها .    -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 درس عملي للحيوية  – 1ب

 لقياس سرعة ونسبة االنبات  – 2ب

 يحص النقاوة  – 3ب

 تقدير الرطوبة     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وتطبيقهااعطاء محاضرات الحضورية واالعتماد ايضا على االيالم العلمية يي كيفية اجراء التجارب 

 بحيث يكون الطالب متمرس للعمل عليها 

 

 
: عمل امتحان يومي ويصلي , المطالبة باعداد التقارير , اجراء التجارب العملية  طرائق التقييم      

 المختبرية والحقلية . 
 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

لمحاصيل الخضراوات التي نعتمد عليها  معرية اهمية هذه المادة من حيث توييرها لالنسان -1ج

 بالتغذية  

المحايظة على النوع النباتي من حيث االكثار واستمرار االصناف وحمايتها من التدهور الوراثي   -2ج

 . والبيئي 

  
 : القاء المحاضرات حضوريا , التعليم االلكتروني ,  طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 : اجراء االمتحانات  طرائق التقييم    
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 اجراء التجارب المختبرية  -1د

 عمل التجارب والبحوث الصغيرة بالحقل  -2د
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  بنية المقرر .35

 3العملي :                 2النظري :            5: عدد الساعات 
 3: عدد الوحدات 

 
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف البذرة  البذرة ساعتان االول

ومواصفات البذور 

الصالحة للزراعة , 

التركيب الكيمياوي 

لبذور محاصيل 

 الخضر

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

العوامل المؤثرة على  االزهار ساعتان الثاني

التزهير وعقد الثمار) 

الوراثية , البيئية 

,منظمات النمو 

( العوامل 00000

البيئية المؤثرة يي 

تكوين البذور ) 

الحشرات , العوامل 

البيئية ,الحالة الغذائية, 

األمراض والحشرات 

 ,00000) 

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

مراحل تكوين البذرة  البذرة وتطورها ساعتان الثالث

وتطورها )تكوين 

اإلزهار, التلقيح , 

اإلخصاب , تكوين 

الثمار والبذور(إنبات 

البذور والعوامل 

 المؤثرة عليها.

 

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

سكون البذرة ,  السكون ساعتان الرابع

درجات أو رتب 

البذور , أنتاج 

األصناف المحسنة 

وأهميتها, تدهور 

البذور وأسبابه ,أسس 

أنتاج البذور الهجينة 

والعوامل التي تساعد 

 يي أنتاجها

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

حيوية وقوة اإلنبات  الحيوية ساعتان الخامس

للبذور والعوامل 

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي
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المؤثرة عليها ووسائل 

امتحان قياسها + 

 يصلي االول

اسس انتاج بذور  ساعتان السادس

 الخضراوات

أسس أنتاج بذور 

الخضراوات )الموقع , 

المنطقة , عوامل 

تتعلق بالقائمين 

والمشريين على 

اإلنتاج, إزالة الشوائب 

وزيادة كفاءتها والعزل 

 وزيادة كفاءتها

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

عمليات الخدمة  عمليات الخدمة ساعتان السابع

الزراعية ,تحديد موعد 

الحصاد ,استخالص 

البذور , تنظيف 

البذور,تجفيف البذور, 

تدريج البذور , خزن 

 البذور , تعبئة البذور

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

طرق انتاج البذور  ساعتان الثامن

 العائلة الباذنجانية

طرق إنتاج البذور 

     للعائلة الباذنجانية 

) طماطة , بطاطا 

)تقاوي بطاطا( 

 باذنجان , يلفل (

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

طرق انتاج البذور  ساعتان التاسع

 العائلة القرعية

طرق إنتاج البذور 

         للعائلة القرعية

) الخيار , البطيخ , 

 الرقي , قرع الكوسة (

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

طرق انتاج البذور  ساعتان العاشر

 العائلة الصليبية

طرق إنتاج البذور 

       للعائلة الصليبية 

) اللهانة , القرنبيط , 

 الفجل , الشلغم (

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

الحادي 

 عشر

 طرق انتاج البذور ساعتان

 العائلة الثومية

طرق إنتاج البذور 

          للعائلة الثومية

 ) البصل(

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

 الثاني عشر

طرق انتاج البذور  ساعتان

 العائلة الرمرامية

 والمركبة

إنتاج البذور طرق 

     للعائلة الرمرامية 

) السبانخ , الشوندر , 

 السلق(

طرق إنتاج البذور 

         للعائلة المركبة

 ) الخس (

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

 الثالث عشر
طرق انتاج البذور  ساعتان

 العائلة الخيمية

طرق أنتاج البذور 

          للعائلة الخيمية

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي
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 : االجهزة المختبرية ، الحقل البنية التحتية  .36

 انتاج بذور الخضراوات/ د. عز الدين داؤود ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

يسيولوجية وانتاج بذور الخضراوات/ أ. د. احمد عبد المنعم  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 حسن

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
يسيولوجية وانتاج بذور الخضراوات/ أ. د. احمد عبد المنعم 

 حسن 

 تكنولوجيا انتاج البذور / د. احمد صالح 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع الويب الخاصة بالخضراوات , 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

 تويير االجهزة المختبرية , مواكبة التطور يي عمل البحوث واجراء التجارب إلكثار محاصيل الخضر   

 

 

 

 

  ) الجزر (, الخبازية

 ) الباميا (

 الرابع عشر

تصديق)اعتماد بذور  تصديق البذور ساعتان

الخضر(, االمراض 

التي تحملها البذور 

وطرق معاملة البذور 

, أمكانية أنتاج تقاوي 

الخضراوات يي 

 العراق

حضوري ، 

 مدمج

 كوز يومي

الخامس 

 عشر

 امتحان يصلي ثاني  ساعتان

عمل سفرة علمية 

 للطالب

حضوري ، 

 مدمج

 

      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .62

  / المركز  علميالقسم ال .63

او اسم البرنامج األكاديمي  .64

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .65

  :النظام الدراسي  .66
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .67

  المؤثرات الخارجية األخرى  .68

  تاريخ إعداد الوصف  .69

 أهداف البرنامج األكاديمي .70
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .71

  االهداف المعريية  -ح
        -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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 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .72

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .73

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .74

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .75
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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 المقرراسم  رمز المقرر السنة / المستوى

 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
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة والغابات المؤسسة التعليمية .57

  البستنة وهندسة الحدائق   / المركز علمي القسم ال .58

 /   انتاج خضر اسم / رمز المقرر .59

 مدمج ) ألكتروني وحضوري ( أشكال الحضور المتاحة .60

 خريفيال الفصل / السنة .61

 (عملي 3+ نظري  2 ساعة ) 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .62

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64

 .بالعراق وتداولها  التي يمكن نجاح زراعتها واصناف محاصيل الخضرتعريف الطلبة بأهم أنواع .1

 .محاصيل الخضر بعض دراسة أهم المتطلبات البيئية )المناخ والتربة( الالزمة لنجاح زراعة .2

 حاصيل الخضر مبعض تعريف الطلبة بأهم العمليات البستانية التي يجب أن تتم بصورة صحيحة لنجاح زراعة .3

 . وانتاج الخضر دراسة أهم طرق تكاثر .4

 .المدروسة لخضرمن أنواع اتعريف الطلبة بأهم أصناف كل نوع .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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .38
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  هداف المعريية األ -أ
 محاضرات ألكترونية مباشرة مع الطلبة. -1أ

 شرائح بوربوينت . -2أ

 صور تعريفية . -3أ
 تسجيالت صوتية -4أ
 محاضرات عملية . -5أ
  إختبارات يومية وإختبارات شهرية -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .المدروسة زراعة بعض محاصيل الخضرتدريب الطلبة على طرق   – 1ب

 اصناف الخضر يي إكثار أهم  الشتالت وزراعة البذور النتاج تدريب الطلبة على تحضير – 2ب

 .المدروسة

 .الخضربعض محاصيل يي التكاثر والري والتسميد تعليم الطلبة طرق    - 3ب

 . المدروسة عمليات الخف والترقيع والعزق لبعض المحاصيلتدريب الطلبة على إجراء    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

التعليم المدمج )ألكتروني وحضوري (، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات حضورية بإستخدام شرائح بوربوينت 

صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي  وصور توضيحية وتسجيالت يديوية

جراء اكل محاضرة وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .أما الحضوري ييتم 

عملياً أمام  ( الري والتسميد والخف والترقيع والتعشيب )الخضر  لبعض محاصيل بعض العمليات الزراعية

 .رى هذه الطرق من قبل الطلبةالطلبة ثم تج

 
 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اإلمتحانات اليومية التحريرية

 خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية ومثلها للمادة العملية. 2اإلمتحانات الفصلية عدد/

 تكليف الطلبة بإعداد تقارير حول مواضيع الدراسة

 (النهائي )نظري وعملي كل على حدا اإلمتحان
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 شرح اإلستنتاجات والتوصيات -1ج

 .مناقشة عامة للنتائج -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

وربوينت شرائح ب التعليم المدمج )ألكتروني وحضوري (، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات حضورية بإستخدام

وصور توضيحية وتسجيالت يديوية صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي 

كل محاضرة وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .أما الحضوري ييتم اجراء 

ً بعض العمليات الزراعية لبعض محاصيل الخضر )الري والتسميد والخف و  أمام الترقيع والتعشيب  ( عمليا

 الطلبة ثم تجرى هذه الطرق من قبل الطلبة.

 
 طرائق التقييم    

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اإلمتحانات اليومية التحريرية

 خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية ومثلها للمادة العملية. 2اإلمتحانات الفصلية عدد/
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 البنية التحتية  .40

 )المولف د. عدنان مطلوب( ول/ الجزء األ انتاج خضراوات .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 ) املولف د. عدانن مطلوب (.انتاج خضراوات / الجزء الثاني .2

 تقارير حول مواضيع الدراسةتكليف الطلبة بإعداد 

 اإلمتحان النهائي )نظري وعملي كل على حدا(
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التمكن من ألقاء وتوضيح المادة العلمية -1د

 المالزم المساعدةاستخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او -2د

 األستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك اإلنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علميآ-3د

  الرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ماهو جديد يخدم الطالب والمجتمع-4د   

 بنية المقرر .39

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة يي  بكلوريوس عملي3+نظري2 األول

    انتاج        
التعريف  الخضر

 والموطن االصلي 

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

المنشات الالزمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثاني

لزراعة 

 الخضراوات

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

تصنيف محاصيل  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثالث

 الخضر
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

تكاثر محاصيل  بكلوريوس عملي3نظري+2 الرابع

 الخضر
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العمليات الزراعية  بكلوريوس عملي3نظري+2 الخامس
التسميد يي  بكلوريوس عملي3نظري+2 السادس

 الخضرمحاصيل 
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

   1إمتحان يصلي  بكلوريوس  السابع
الري يي محاصيل  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثامن

 الخضر
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العائلة الباذنجانية بكلوريوس عملي3نظري+2 التاسع
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العائلة القرعية  بكلوريوس عملي3نظري+2 العاشر

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العائلة الصليبية  بكلوريوس عملي3نظري+2 الحادي عشر
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العائلة البقولية  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثاني عشر
   1إمتحان يصلي  بكلوريوس  الثالث عشر
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي النرجسية العائلة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الرابع عشر

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي العائلة الخبازية بكلوريوس عملي3نظري+2 الخامس عشر
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ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  
 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ

 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

ـ الكتب والمراجع التي ا

المجالت ) يوصى بها

 ( العلمية , التقارير ,.... 

 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ
 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

ب ـ المراجع االلكترونية, 

 مواقع االنترنيت ....
 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ

 المناهج المعدة من قبل مدرس المادةاالعتماد على  -ب

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

 .على مستجدات العلوم الحديثة مع التركيز على مادة االختصاصالطالع المستمر ا.1
 .االشتراك بالبحوث العلمية ونشرها بالمجالت الرصينة او القائها بالمؤتمرات المقامة بالجامعة.2
 .حضور الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المقامة بالجامعة او في المراكز البحثية .3



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  األكاديميدائرة ضمان الجودة واالعتماد 

   
 

 
 
 
 
 
 

 املوصل:  اجلامعة    
 الزراعة والغاابت:  / املعهدةالكلي   
 وقاية النبات:    القسم العلمي    
 2021/ 6/  24اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 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 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية الزراعة والغاابت  / جامعة املوصل التعليميةالمؤسسة  .76
 البستنة وهندسة احلدائق / المركز  علميالقسم ال .77
او اسم البرنامج األكاديمي  .78

 المهني 
 نباتات بستنيةحشرات 

 بكالوريوس يي العلوم الزراعية اسم الشهادة النهائية  .79

  :النظام الدراسي  .80
 سنوي /مقررات /أخرى 

 يصلي

  المعتمد   االعتمادبرنامج  .81

 المكتبة واالنترنت والحقل المؤثرات الخارجية األخرى  .82

 2019/  9/  1 تاريخ إعداد الوصف  .83

 أهداف البرنامج األكاديمي .84

علمي ويهم واستيعاب الطالب الهم الحشرات التي تصيب اشجار الفاكهة  توصيل المادة العلمية باسلوب

 ونباتات الخضر ومعرية االضرار التي تسببها وطرائق مكايحتها والسيطرة عليها.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .85

  االهداف المعريية  -خ
      القاء مقدمة عامة عن علم الحشرات باسلوب بسيط .  -1أ

 شرح كاية مداخيل الموضوع مع اعطاء امثلة حية.-2أ

 وضع اسئلة حول الموضوع لبيان مدى يهم الطلبة من خالل اجابتهم. -3أ
 اجراء اختبارات مفاجئة واعداد تقارير علمية-4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عمل تجارب حول الموضوع النظري والمطالبة بالتقارير االسبوعية.– 1ب 

 تصنيع وسائل االيضاح لغرض تقريب يكرة الموضوع. – 2ب 

 اشراك الطلبة بتطبيق عملي للتجارب المختبرية وبشكل مجاميع. - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 للموضوع(.االساليب السمعية )شرح التدريسي 

 اسلوب الكتابة على السبورة.

 يتح اجتماع على االنترنت واعطاء المحاضرات عبره يي الحاالت الحرجة.

 اسلوب الحوار المباشر بين التدريسي والطالب مع تقييم الطالب يي المشاركات الصفية.

 
 طرائق التقييم      

 

)مختبرياً( اسبوعياً، حضور الطلبة، اشتراك ( تسليم الطالب للتقارير العلمية Quizاالمتحان القصير )

 وجهود الطالب يي المحاضرة االمتحانات الفصلية والنهائية.

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية مهارات التفكير -1ج         

 وتحليلها وحساباتها اجراء التجارب -2ج

 مناقشة النتائج-3ج

 شرح االستنتاجات-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 االساليب السمعية )شرح التدريسي للموضوع(.

 .أو عمل اجتماعات الكترونية اسلوب الكتابة على السبورة

 اسلوب الحوار المباشر بين التدريسي والطالب مع تقييم الطالب يي المشاركات الصفية.
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 طرائق التقييم    

ً Quiz)االمتحان القصير  ً  ( ، تسليم الطالب للتقارير العلمية )مختبرياً( اسبوعيا بة، ، حضور الطلأو شهريا

 اشتراك وجهود الطالب يي المحاضرة، االمتحانات الفصلية والنهائية.

 
 

 

 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 التمكن من القاء وتوضيح المادة العلمية. -1د

 استخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او المالزم المساعدة.-2د

 االستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك االنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علمياً.-3د

 ب والمجتمع.الرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ما هو جديد يخدم الطال-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 
 طرائق التقييم          

 

 بنية البرنامج  .86

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

 عملي     نظري      

المستوى 

 2020/ ثانيال

- 2021 

 3 1 نباتات بستنيةحشرات  
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 التخطيط للتطور الشخصي .87

 
 االطالع املستمر بكل مستجدات العلوم احلديثة مع الرتكيز على مادة االختصاص.

 االشرتاك ابلبحوث العلمية ونشرها ابجملالت الرصينة او القائها ابملؤمترات املقامة يف اجلامعة.
 واملؤمترات املقامة يف اجلامعة او يف املراكز البحثية.حضور الندوات واحملاضرات 

 اشراك الطالب ابلقاء احملاضرات ملعرفة املهارة الشخصية للطالب والقدرة على القاء احملاضرة.
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .88

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 البرنامجأهم مصادر المعلومات عن  .89

 االعتماد على املناهج املقررة الصادرة من الوزارة. -أ

 االعتماد على املناهج املعدة من قبل مدرس املادة. -ب
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 مخطط مهارات المنهج

 المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 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

2020 - 2021 /

 ثانيال
نباتات حشرات  

 بستنية
                 أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة والغاابت  / جامعة املوصل المؤسسة التعليمية .65
 البستنة وهندسة احلدائق / المركز علمي القسم ال .66
  اسم / رمز المقرر .67

 الكتروني + حضوري )مدمج( أشكال الحضور المتاحة .68

 2020 - 2019/  الخريفي الفصل / السنة .69

 ساعة 60اسبوع  =  15 ×ساعات  4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .70

 2019/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 أهداف المقرر .72

علمي ويهم واستيعاب الطالب الهم الحشرات التي تصيب اشجار الفاكهة  توصيل المادة العلمية باسلوب

 ونباتات الخضر ومعرية االضرار التي تسببها وطرائق مكايحتها والسيطرة عليها.
 
 
 
 
 
 
 

 

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 .42

  هداف المعريية األ -أ
      القاء مقدمة عامة عن علم الحشرات باسلوب بسيط .  --1أ

 شرح كاية مداخيل الموضوع مع اعطاء امثلة حية.-2أ

 وضع اسئلة حول الموضوع لبيان مدى يهم الطلبة من خالل اجابتهم. -3أ
 اجراء اختبارات مفاجئة واعداد تقارير علمية-4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

      القاء مقدمة عامة عن علم الحشرات باسلوب بسيط .  -- 1ب

 شرح كاية مداخيل الموضوع مع اعطاء امثلة حية.-2أ

 وضع اسئلة حول الموضوع لبيان مدى يهم الطلبة من خالل اجابتهم. -3أ
 اجراء اختبارات مفاجئة واعداد تقارير علمية-4أ

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االساليب السمعية )شرح التدريسي للموضوع(.

 اسلوب الكتابة على السبورة.

 يتح اجتماع على االنترنت واعطاء المحاضرات عبره يي الحاالت الحرجة.

 اسلوب الحوار المباشر بين التدريسي والطالب مع تقييم الطالب يي المشاركات الصفية.

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

( ، تسليم الطالب للتقارير العلمية )مختبرياً( اسبوعياً أو شهرياً، حضور الطلبة، Quizاالمتحان القصير )

 اشتراك وجهود الطالب يي المحاضرة، االمتحانات الفصلية والنهائية.

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية مهارات التفكير -1ج

 اجراء التجارب وحساباتها وتحليلها -2ج

 النتائجمناقشة -3ج

   شرح االستنتاجات-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 االساليب السمعية )شرح التدريسي للموضوع(.

 اسلوب الكتابة على السبورة.

 يتح اجتماع على االنترنت واعطاء المحاضرات عبره يي الحاالت الحرجة.
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 المشاركات الصفية.اسلوب الحوار المباشر بين التدريسي والطالب مع تقييم الطالب يي 

 

 

 
 طرائق التقييم    

( ، تسليم الطالب للتقارير العلمية )مختبرياً( اسبوعياً أو شهرياً، حضور الطلبة، Quizاالمتحان القصير )

 اشتراك وجهود الطالب يي المحاضرة، االمتحانات الفصلية والنهائية.

 

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

 التمكن من القاء وتوضيح المادة العلمية. -1د

 استخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او المالزم المساعدة.-2د

 االستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك االنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علمياً.-3د

 الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ما هو جديد يخدم الطالب والمجتمعالرجوع للمصادر -4د   
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 بنية المقرر .43

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

 نظري 1 االول

 عملي 3
، العوامل التي مقدمة عن علم الحشرات بكالوريوس

االيات ساعدت على انتشار الحشرات، 

منايع واضرار أنواعها واضرارها، 

 الحشرات

مميزات صف الحشرات، أقسام  العملي )
 (جسم الحشرة، الرأس وزوائده

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 الثاني

 عملي 3
الصفات الحياتية للحشرات، طور البيضة ،  بكالوريوس

طور الحورية وطور اليرقة، طور العذراء، 

طور الحشرة الكاملة، التزواج يي 

الحشرات، طرق التكاثر، انواع السبات يي 

 الحشرات.

 (الصدر وزوائده العملي )

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 الثالث

 عملي 3
 اسس مكايحة االيات بكالوريوس

 طرق مكايحة االيات

البطن وزوائدها، االستحالة أو  العملي )
 (التحول )التطور في الحشرات وأنواعه

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 الرابع

 عملي 3
 حشرات اشجار الفاكهة بكالوريوس

 حشرات اشجار التفاح

مظهر  (حشرات التفاحيات العملي )

 االصابة ووصف الحشرة

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 الخامس

 عملي 3
  نظري االمتحان الفصلي االول بكالوريوس

 عملي(   االمتحان الفصلي االول  العملي )
نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات
 نظري 1 السادس

 عملي 3
 اشجار الزيتونحشرات  بكالوريوس

 حشرات اشجار الفستق وحبة الخضراء

ق الفست وحشرات حشرات الزيتون العملي )

(  مظهر االصابة والضرر وحبة الخضراء

  ووصف الحشرة

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 السابع

 عملي 3
 حشرات العنب بكالوريوس

 الحجريةحشرات اشجار الفاكهة ذات النواة 

حشرات اشجار ،  حشرات العنب العملي )

 (الفاكهة ذات النواة الحجرية

 مظهر االصابة والضرر ووصف الحشرة

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 الثامن

 عملي 3
 حشرات الرمان  بكالوريوس

 حشرات التين

 حشرات التينوحشرات الرمان  العملي )

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات
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 البنية التحتية  .44

 -3االقتصادية يف مشال العراق احلشرات  -2حشرات البساتني   -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 حشرات احملاصيل احلقلية

ووصف  ةمن حيث حياتية وبيئيحوث احلديثة يف جمال حشرات البساتني بال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 االطوار احلشرية فضاًل عن الطرق احلديثة املستخدمة يف املكافحة.

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1- Rev. APPli. Entomol. 
2- J. Economic Entomology 

مظهر االصابة والضرر ووصف    (

 الحشرة
 نظري 1 التاسع

 عملي 3
 حشرات الحمضيات بكالوريوس

 حشرات النخيل

 حشرات الحمضيات العملي )

مظهر االصابة والضرر    (حشرات النخيل

 ووصف الحشرة

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 العاشر

 عملي 3
 نظرياالمتحان الفصلي الثاني  بكالوريوس

   (االمتحان الفصلي الثاني العملي )
نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات
الحادي 

 عشر
 نظري 1

 عملي 3
 حشرات الخضراوات بكالوريوس

 حشرات العائلة البقولية

 حشرات العائلة القرعية

لة العائو العائلة البقوليةحشرات  العملي )

مظهر االصابة والضرر ووصف   (القرعية

 الحشرة

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

الثاني 

 عشر
 نظري 1

 عملي 3
 حشرات العائلة الصليبية بكالوريوس

 حشرات العائلة الباذنجانية

ائلة العو حشرات العائلة الصليبية العملي )

مظهر االصابة والضرر    (الباذنجانية

 ووصف الحشرة

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

الثالث 

 عشر
 نظري 1

 عملي 3
 العائلة الرمراميةو حشرات العائلة الخبازية بكالوريوس

 العائلة الزنبقيةو 

ة العائلو حشرات العائلة الخبازية العملي )

مظهر    (العائلة الزنبقيةو الرمرامية

 االصابة والضرر ووصف الحشرة

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

الرابع 

 عشر
 نظري 1

 عملي 3
حشرات نباتات  حشرات نباتات الزينة بكالوريوس

 بستنية

حشرات  حشرات نباتات الزينة العملي )

مظهر االصابة والضرر    (نباتات بستنية

 ووصف الحشرة

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

الخامس 

 عشر
 نظري 1

 عملي 3
 نظري االمتحان الفصلي الثالث بكالوريوس

 (االمتحان الفصلي الثالث العملي )
نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Google research gate. 

Google  scoler. 
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 اطالع الطلبة على الحقول والبساتينومحاولة  النباتات البستنيةيد يي مجال مكايحة حشرات إضاية ما هو جد  

الزراعية الواقعة ضمن مدينة الموصل والتعرف على اشجار البساتين ومحاصيل الخضر وجمع الحشرات 

 وتشخيصها ومعرية طرق مكايحتها.

 

 

 

 



 التعليم العالي والبـحث العلمي وزارة  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .90

  / المركز  علميالقسم ال .91

او اسم البرنامج األكاديمي  .92

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .93

  :النظام الدراسي  .94
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .95

  المؤثرات الخارجية األخرى  .96

  تاريخ إعداد الوصف  .97

 أهداف البرنامج األكاديمي .98
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .99

  االهداف المعريية  -د
        -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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 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .100

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .101

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .102

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .103
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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 المقرر اسم رمز المقرر السنة / المستوى

 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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 . كلية الزراعة والغابات . جامعة الموصل المؤسسة التعليمية .73

 البستنة وهندسة الحدائق    / المركز علمي القسم ال .74

 hcxa44c اسم / رمز المقرر .75

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .76

 2020 - 2019 الفصل / السنة .77

  ساعة 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .78

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .79

 أهداف المقرر .80

 تنمية أفكار الطلبة 

 تنمية شخصية الطالب

 إجياد روح التواصل العلمي فيما بينهم وبني اآلخرين 

 لتهيئة جيل أفضل 

 االستفادة من األساليب احلديثة يف التعلم 

 لربامج التعليم احلديثة  إتباعهمحتقيق اجلدوى االقتصادية نتيجة 

 
 

 

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 .46

  هداف المعريية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .48

 الزراعة الديمية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

العربية واألجنبية والتي تكون اقرب إلى الزراعة  المصادر )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 الديمية ولها عالقة بالشد المائي واإلجهاد 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 ، بحوث ، مقاالت ..ز..الخ المجالت العلمية , التقارير

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .47

 الساعات األسبوع

النظري 

 والعملي

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

زراعة المحاصيل البستنية   6 األول

 ديما
الكترونيا 

 وعمل حقلي
الكترونيا 

 وحضوريا
تعريف الزراعة   6 الثاني

 الديمية
الكترونيا  

 وعمل حقلي
الكترونيا 

 وحضوريا
أين تتركز الزراعة   6 الثالث

 الديمية
الكترونيا  

 وعمل حقلي
الكترونيا 

 وحضوريا
محاصيل البستنة التي   6 الرابع

 تزرع ديما
الكترونيا  

 وعمل حقلي
الكترونيا 

 وحضوريا
مقارنة بين الزراعة   6 الخامس

 واالروائية الديمية 
الكترونيا  

 وعمل حقلي
الكترونيا 

 وحضوريا
طرق زراعة   6 السادس

المحاصيل البستنية 

 ديما

الكترونيا  

 وعمل حقلي
الكترونيا 

 وحضوريا

حصاد المياه ويوائده   6 السابع 

 للزراعة الديمية
الكترونيا  

 وعمل حقلي
الكترونيا 

 وحضوريا
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 د. كمال بنيامني أيشو  أسم التدريسي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي  جامعة املوصل

 دكتوراه املؤهل العلمي  كلية الزراعة والغاابت 
 07806005716 رقم اهلاتف القسم : البستنة وهندسة احلدائق 

 kamalesho@rocketmail.com الربيد االلكرتوين املرحلة :الرابعة 

 
 Biotechnologyتقاانت حيوية  أسم املادة 

 ال اإلنتاج الزراعي وتقاانهتاوتطبيقاهتا يف اجمل اهتدف املادة إىل تعليم الطلبة عن املبادئ األســاســية ملفهوم التقاانت  احليوية واســت داماهت أهداف املادة 
املســـــت دمة يف تربية وحتســـــني النبات وكيفية إنتاج نبااتت اورة وراديا تواســـــت دام تقانة البصـــــمة الورادية يف تربية وحتســـــني النبات ويف 

 التنوع الورادي  
ني النبات ت يف حقل تربية وحتســـــــ التعرف على مفهوم التقاانت احليوية ت االجهزة املســـــــت دمة يف ذلخ ت اســـــــت دام البصـــــــمة الورادية التفاصيل األساسية للمادة 

  Gene gunاستحداث النبااتت احملورة وراديا ت واست دام تقانة 
 Biotechnology التكنولوجيا احليوية  -1 الكتب املنهجية 

  تكنولوجيا اجلينات والتدريبات العملية  -2

 Technology in fingerprinteالتقنيات العملية يف البصمة الورادية   -3

  Genetic engineering-1 املصادر اخلارجية 
 2-Methods in biotechnology  
 3-In vitro culture of higher plants  

 ابإلضافة إىل الشبكة العنكبوتية العاملية من مواقع اجلامعات العاملية خبصوص األفالم العلمية يف حقل التقاانت احليوية  
 النهائي  السعي  درجة العملي  درجة النظري  

 60 40 15 25 تقديرات وتقسيم الدرجات 
 

 ( ساعات 3)( ساعتان          العملي : 2)مخسة (          النظري :  ) 5عدد الساعات :    
 

 ( دالث وحدات 3) عدد الوحدات :
 

 قاعات قسم البستنة وهندسة احلدائق  جامعة املوصل /كلية الزراعة والغاابت /:أماكن احملاضرات 
 جامعة دهوك / كلية الزراعة ) الطلبة املستضافني (                         

 ااضر العملي : دكتورة إسراء عبد احلسني جاسم 
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 املفردات حسب األسابيع
  

 املالحظات  املادة العملية  املادة النظرية  األسبوع 
  التعرف على األجهزة املست دمة يف خمترب تقاانت حيوية  املقدمة و املدخالت وامل رجات تقاانت حيوية  األول 
  التعرف على األجهزة املست دمة يف خمترب تقاانت حيوية تطبيقات  وفوائد تقاانت احليوية   الثاين 
يف خمترب  مة اليت تستعملطرق حتضري احملاليل وأنواع احملاليل املنظ اخللية النباتية  الثالث 

 تقاانت حيوية 
 

 فلم علمي  PCRمتارين تدريبية على تقانة  اخللية النباتية )أجزاء اخللية النباتية ( الرابع 
 فلم علمي  واهلجرة الكهرابئية  Agarمتارين على حتضري  األمحاض النووية  اخلامس 
 فلم علمي  من املصادر النباتية   DNAبروتوكول است الص الـ  اجلينات )املورواثت( السادس
ابست دام عدة االست الص  DNAبروتوكول است الص الـ  امتحان الشهري األول )االختبار األول السابع 

 (KITاجلاهزة )
 

  االمتحان الشهري األول )االختبار األول(  الشفرة الورادية  الثامن 
 فلم علمي  مع ملحقاتة  PCRبروتوكول است دام تقانة الـ  PCRكلونة اجلني  وتقانة الـ  التاسع 
 فلم علمي  البالزميدي من خالاي البكترياي  DNAبروتوكول است الص الـ  زراعة اخلالاي واألنسجة النباتية  العاشر 

  من خالاي حقيقية النواة  RNAبروتوكول است الص الـ  استحداث ومنو الكالس احلادي عشر 
  تقدير عدد موالت السايتوسني والكوانني وزارعة اخلالاي املعلقة الثاين عشر 
عزل الربوتوبالست وزراعته وتقانة التهجني  الثالث عشر 

 اجلسمي
  DNAالتقدير الكمي لرتكيز الـ 

 فلم علمي  GENE GUNاستحداث النبااتت احملورة وراديا ت وتقانة الـ  النبااتت احملورة وراديا الرابع عشر
  االمتحان الشهري الثاين )االختبار الثاين( االمتحان  الشهري الثاين  )االختبار الثاين ( اخلامس عشر 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 املوصل:  اجلامعة    
 كلية الزراعة والغاابت:   / املعهدةالكلي   
 احلدائق البستنة وهندسة:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .104

  / المركز  علميالقسم ال .105

او اسم البرنامج األكاديمي  .106

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .107

  :النظام الدراسي  .108
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .109

المؤثرات الخارجية  .110

 األخرى 
 

  تاريخ إعداد الوصف  .111

 أهداف البرنامج األكاديمي .112
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .113

  االهداف المعريية  -ذ
        -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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 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .114

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .115

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .116

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .117
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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 المقرر اسم رمز المقرر السنة / المستوى

 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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 . كلية الزراعة والغابات . جامعة الموصل المؤسسة التعليمية .81

 البستنة وهندسة الحدائق    / المركز علمي القسم ال .82

 يسلجة نبات  اسم / رمز المقرر .83

 وحضوري الكتروني أشكال الحضور المتاحة .84

 2020-2019السنة  /الخريفيالفصل  الفصل / السنة .85

 عملي 3ساعة نظري و 2 ساعة 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .86

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 أهداف المقرر .88

 تنمية أفكار الطلبة 

  فهم واستيعاب علم الفسلجة

 إجياد روح التواصل العلمي فيما بينهم 

 لتهيئة جيل أفضل 

 االستفادة من األساليب احلديثة يف التعلم 

 استغالل هذا العلم يف تطوير احملاصيل الزراعية

 
 
 

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 .50
 

  هداف المعريية األ -أ
 اإلسهاب بشرح كاية مداخيل الموضوع مع اعطاء امثلة حية للتعريف بماهيتها ويائدتها. -1أ

 اسئلة حول الموضوع لبيان يهم الطلبة من خالل اجاباتهم .عرض  -2أ

 اجراء امتحانات مفاجئة واعداد تقارير عملية -3أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تصنيع وسائل االيضاح لغرض تقريب يكرة الموضوع – 1ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 مختبرات المحاضرات نظرية ، عمل بوربوينت ، عرض أيالم علمية خاصة ، زيارة علمية إلى 

 تعليم ذاتي وتفاعلي من خالل التقارير وجمع المادة العلمية ،استخدام االنترنيت 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات. تقارير . كوز. حضور. نشاطات الصفية. 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 شرح االستنتاجات  -1ج        

    مناقشة النتائج -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

بخصوص مفردات المادة ،  محاضرات نظرية ، دروس عملية ، تقارير جمع مادة علمية ، عمل سمنر

طالب لكل  4-3عمل نشرات جدارية حول مفردات المادة الوراثية بصيغة مجاميع طلبة تتكون من 

 مجموعة

 
 طرائق التقييم    

 

 

 اختبارات. تقارير . كوز. حضور. نشاطات الصفية. 
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التمكن من ألقاء وتوضيح المادة العلمية -1د

 استخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او المالزم المساعدة-2د

 األستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك اإلنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علميآ-3د

 الرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ماهو جديد يخدم الطالب والمجتمع-4د   
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 البنية التحتية  .52

 بنية المقرر .51

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقــدمــة فســـــــــــلجــة النبــات  بكالوريوس (2-3) 5 االول 
 واخللية النباتية 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات

  بكالوريوس (2-3) 5 الثاني 
 عالقة النبات ابملاء 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات

  بكالوريوس (2-3) 5 الثالث 
 العصارة اخلشبية 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات

امتحانات ,  نظري+عملي العصارة اللحائية  بكالوريوس (2-3) 5 الرابع 

 كوزات
امتحانات ,  نظري+عملي النتح يف النبات  بكالوريوس (2-3) 5 الخامس 

 كوزات
امتحانات ,  نظري+عملي  التغذية املعدنية يف النبات بكالوريوس (2-3) 5 السادس 

 كوزات
االمـــتـــحــــــان الـــفصــــــــــــــلـــي   بكالوريوس (2-3) 5 السابع 

االول+ ااضـــــرة االنزميات 
 النباتية

  

امتحانات ,  نظري+عملي الرتكيب الضوئي  بكالوريوس (2-3) 5 الثامن 

 كوزات
امتحانات ,  نظري+عملي التنفس يف النبات  بكالوريوس (2-3) 5 التاسع 

 كوزات
امتحانات ,  نظري+عملي النمو يف النبات  بكالوريوس (2-3) 5 العاشر

 كوزات
االحســـــــــــــــاس واحلركـــــة يف  بكالوريوس (2-3) 5 الحادي عشر

 النبات 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات

االمتحان الفصــــلي الثاين+  بكالوريوس (2-3) 5 الثاني عشر
 ااضرة االرتباع 

  

امتحانات ,  نظري+عملي  التغذية املعدنية يف النبات بكالوريوس (2-3) 5 الثالث عشر

 كوزات
ـــــيــــــة  بكالوريوس (2-3) 5 الرابع عشر ـــــبــــــات ـــــن ـــــوانت ال اهلـــــرم

 ومنظمات النمو 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات

التــــاقلم للجفــــاف واحلرارة  بكالوريوس (2-3) 5 الخامس عشر 
 وامللوحة والضوء 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات
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  3وج 2وج 1فسلجة النبات ج ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 Introduction to plant physiology -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Plant physiology 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Ketabpedia.com 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .53

 

 مادة االختصاصاالطالع املستمر بكل مستجدات العلوم احلديثة مع الرتكيز على 
 االشرتاك ابلبحوث العلمية ونشرها ابجملالت الرصينة او القائها ابملؤمترات املقامة ابجلامعة

 حضور الندوات واحملاضرات واملؤمترات املقامة ابجلامعة او يف املراكز البحثية

 

 

 

 



 التعليم العالي والبـحث العلميوزارة   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .118

  / المركز  علميالقسم ال .119

او اسم البرنامج األكاديمي  .120

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .121

  :النظام الدراسي  .122
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .123

المؤثرات الخارجية  .124

 األخرى 
 

  تاريخ إعداد الوصف  .125

 أهداف البرنامج األكاديمي .126
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .127

  االهداف المعريية  -ر
        -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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 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

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

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .129

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .130

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .131
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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 المقرراسم  رمز المقرر السنة / المستوى

 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
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة والغابات المؤسسة التعليمية .89

  البستنة وهندسة الحدائق   / المركز علمي القسم ال .90

 AGHO21_F3011/   1ياكهة نفضية اسم / رمز المقرر .91

 مدمج ) ألكتروني وحضوري ( أشكال الحضور المتاحة .92

 خريفيال الفصل / السنة .93

 (عملي 3+ نظري  2 ساعة ) 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .94

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

 أهداف المقرر .96

 .التي يمكن نجاح زراعتها بالعراق المتساقطة األوراقتعريف الطلبة بأهم أنواع الفاكهة .1

 .األوراق المتساقطةالفاكهة بعض أنواع دراسة أهم المتطلبات البيئية )المناخ والتربة( الالزمة لنجاح زراعة .2

 الفاكهةنواع بعض أتعريف الطلبة بأهم العمليات البستانية التي يجب أن تتم بصورة صحيحة لنجاح زراعة .3
 .المتساقطة األوراق

 . أصولهاوأهم  المتساقطة األوراق كهةالفابعض أنواع دراسة أهم طرق تكاثر .4

 .تعريف الطلبة بأهم أصناف كل نوع من أنواع الفاكهة المدروسة.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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .54
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  هداف المعريية األ -أ
 محاضرات ألكترونية مباشرة مع الطلبة. -1أ

 شرائح بوربوينت . -2أ

 صور تعريفية . -3أ
 تسجيالت صوتية -4أ
 محاضرات عملية . -5أ
  إختبارات يومية وإختبارات شهرية -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .المدروسة تدريب الطلبة على طرق إنشاء بساتين أشجار الفاكهة  – 1ب

 .المدروسة تدريب الطلبة على تحضير العقل المستعملة يي إكثار أهم أنواع الفاكهة – 2ب

 .المدروسة تعليم الطلبة طرق التطعيم يي أشجار الفاكهة   - 3ب

 . المدروسة تدريب الطلبة على إجراء التركيب يي أشجار الفاكهة   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

وربوينت شرائح ب التعليم المدمج )ألكتروني وحضوري (، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات حضورية بإستخدام

وصور توضيحية وتسجيالت يديوية صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي 

كل محاضرة وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .أما الحضوري ييتم بإجراء 

ً أمام الطلبة ثم )البذور ، العقل ،التطعيم المدروسة طرق إكثار أشجار الفاكهة  والتركيب وغيرها ( عمليا

 .تجرى هذه الطرق من قبل الطلبة

 
 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اإلمتحانات اليومية التحريرية

 خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية ومثلها للمادة العملية. 2اإلمتحانات الفصلية عدد/

 تقارير حول مواضيع الدراسةتكليف الطلبة بإعداد 

 (اإلمتحان النهائي )نظري وعملي كل على حدا
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 شرح اإلستنتاجات والتوصيات -1ج

 .مناقشة عامة للنتائج -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

وينت بإستخدام شرائح بوربالتعليم المدمج )ألكتروني وحضوري (، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات حضورية 

وصور توضيحية وتسجيالت يديوية صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي 

كل محاضرة وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .أما الحضوري ييتم بإجراء 

ركيب وغيرها ( عملياً أمام الطلبة ثم تجرى هذه طرق إكثار أشجار الفاكهة )البذور ، العقل ،التطعيم والت

 الطرق من قبل الطلبة.
 طرائق التقييم    

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اإلمتحانات اليومية التحريرية

 خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية ومثلها للمادة العملية. 2اإلمتحانات الفصلية عدد/

 مواضيع الدراسةتكليف الطلبة بإعداد تقارير حول 

 اإلمتحان النهائي )نظري وعملي كل على حدا(



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

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

 التمكن من ألقاء وتوضيح المادة العلمية -1د

 المساعدةاستخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او المالزم -2د

 األستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك اإلنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علميآ-3د

  الرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ماهو جديد يخدم الطالب والمجتمع-4د   

 بنية المقرر .55

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

زراعة  بكلوريوس عملي3+نظري2 األول

  تفاحالوإكثار
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثاني

 احتفالبستانية لل
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثالث

أهم ، كمثرىال

 الكمثرىأنواع 

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الرابع

 رىلكمثالبستانية ل
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الخامس

 سفرجلوإكثارال
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 السادس

 رجلسفالبستانية لل
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

   1إمتحان يصلي  بكلوريوس  السابع
زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثامن

 تينوإكثار ال
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 التاسع

 للتين البستانية
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 العاشر

 وإكثار الرمان
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الحادي عشر

 رمانالبستانية لل
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثاني عشر

وإكثار وخدمة 

 توتبساتين ال

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

   1إمتحان يصلي  بكلوريوس  الثالث عشر
زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الرابع عشر

، أنواع  كاكيال

 كاكيال

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

العمليات البستانية  بكلوريوس عملي3نظري+2 الخامس عشر

 كاكيلل
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي
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 البنية التحتية  .56

 ول.تكنولوجيا الفاكهة المتساقطة األوراق / الجزء األ1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 .األسس العلمية والعملية إلنشاء وخدمة بساتين الفاكهة المتساقطة األوراق.2

ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  
 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ

 المناهج المعدة من قبل مدرس المادةاالعتماد على  -ب

ـ الكتب والمراجع التي ا

المجالت ) يوصى بها

 ( العلمية , التقارير ,.... 

 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ
 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

ب ـ المراجع االلكترونية, 

 مواقع االنترنيت ....
 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ

 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .57

 .على مستجدات العلوم الحديثة مع التركيز على مادة االختصاصالطالع المستمر ا.1
 .او القائها بالمؤتمرات المقامة بالجامعةاالشتراك بالبحوث العلمية ونشرها بالمجالت الرصينة .2
 .حضور الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المقامة بالجامعة او في المراكز البحثية .3



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .132

  / المركز  علميالقسم ال .133

او اسم البرنامج األكاديمي  .134

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .135

  :النظام الدراسي  .136
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .137

المؤثرات الخارجية  .138

 األخرى 
 

  تاريخ إعداد الوصف  .139

 أهداف البرنامج األكاديمي .140
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .141

  االهداف المعريية  -ز
        -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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 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .142

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .143

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .144

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .145
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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 المقرر اسم رمز المقرر السنة / المستوى

 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
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة والغابات المؤسسة التعليمية .97

  البستنة وهندسة الحدائق   / المركز علمي القسم ال .98

 AGHO21_F3081/  2ياكهة نفضية اسم / رمز المقرر .99

 مدمج ) ألكتروني وحضوري ( أشكال الحضور المتاحة .100

 الربيعي الفصل / السنة .101

 (عملي 3+ نظري  2 ساعة ) 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .102

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .103

 أهداف المقرر .104

 .تعريف الطلبة بأهم أنواع الفاكهة ذات النواة الحجرية وفاكهة النقل التي يمكن نجاح زراعتها بالعراق.1

 .والتربة( الالزمة لنجاح زراعة الفاكهة ذات النواة الحجرية وفاكهة النقلدراسة أهم المتطلبات البيئية )المناخ .2

تعريف الطلبة بأهم العمليات البستانية التي يجب أن تتم بصورة صحيحة لنجاح زراعة الفاكهة ذات النواة .3
 .الحجرية وفاكهة النقل

 أهم األصول .و دراسة أهم طرق تكاثر  الفاكهة ذات النواة الحجرية وفاكهة النقل .4

 .تعريف الطلبة بأهم أصناف كل نوع من أنواع الفاكهة المدروسة.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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .58
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  هداف المعريية األ -أ
 محاضرات ألكترونية مباشرة مع الطلبة. -1أ

 شرائح بوربوينت . -2أ

 صور تعريفية . -3أ
 تسجيالت صوتية -4أ
 عملية .محاضرات  -5أ
  إختبارات يومية وإختبارات شهرية -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تدريب الطلبة على طرق إنشاء بساتين أشجار الفاكهة.  – 1ب

 تدريب الطلبة على تحضير العقل المستعملة يي إكثار أهم أنواع الفاكهة. – 2ب

 تعليم الطلبة طرق التطعيم يي أشجار الفاكهة.   - 3ب

 تدريب الطلبة على إجراء التركيب يي أشجار الفاكهة.    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

التعليم المدمج )ألكتروني وحضوري (، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات حضورية بإستخدام شرائح بوربوينت 

صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي  وصور توضيحية وتسجيالت يديوية

كل محاضرة وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .أما الحضوري ييتم بإجراء 

طرق إكثار أشجار الفاكهة )البذور ، العقل ،التطعيم والتركيب وغيرها ( عملياً أمام الطلبة ثم تجرى هذه 

 .ن قبل الطلبةالطرق م

 
 طرائق التقييم      

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اإلمتحانات اليومية التحريرية

 خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية ومثلها للمادة العملية. 2اإلمتحانات الفصلية عدد/

 تكليف الطلبة بإعداد تقارير حول مواضيع الدراسة

 (النهائي )نظري وعملي كل على حدا اإلمتحان
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 شرح اإلستنتاجات والتوصيات -1ج

 .مناقشة عامة للنتائج -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

وربوينت شرائح ب التعليم المدمج )ألكتروني وحضوري (، إذ يتم األلكتروني بمحاضرات حضورية بإستخدام

وصور توضيحية وتسجيالت يديوية صوتية مع عرض شرائح البوربوينت ، مع نقاش عام مع الطلبة يي 

كل محاضرة وتوجيه األسئلة للطلبة مع توضيح لطريقة اإلجابة على األسئلة .أما الحضوري ييتم بإجراء 

رها ( عملياً أمام الطلبة ثم تجرى هذه طرق إكثار أشجار الفاكهة )البذور ، العقل ،التطعيم والتركيب وغي

 الطرق من قبل الطلبة.
 طرائق التقييم    

 اإلمتحانات اليومية الشفوية

 اإلمتحانات اليومية التحريرية

 خالل الفصل الدراسي للمادة النظرية ومثلها للمادة العملية. 2اإلمتحانات الفصلية عدد/

 الدراسةتكليف الطلبة بإعداد تقارير حول مواضيع 

 اإلمتحان النهائي )نظري وعملي كل على حدا(
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التمكن من ألقاء وتوضيح المادة العلمية -1د

 استخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او المالزم المساعدة-2د

 األستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك اإلنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علميآ-3د

  الرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ماهو جديد يخدم الطالب والمجتمع-4د   
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 البنية التحتية  .60

 .تكنولوجيا الفاكهة المتساقطة األوراق / الجزء الثاني1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 .األسس العلمية والعملية إلنشاء وخدمة بساتين الفاكهة المتساقطة األوراق.2

 بنية المقرر .59

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

زراعة الخوخ،  بكلوريوس عملي3+نظري2 األول

 إكثار  الخوخ
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثاني

 البستانية للخوخ
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثالث

اإلجاص، أنواع 

 اإلجاص

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الرابع

 البستانية لإلجاص
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الخامس

 وإكثارالمشمش
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 السادس

 البستانية للمشمش
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

   1إمتحان يصلي  بكلوريوس  السابع
زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثامن

 وإكثار اللوز
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 التاسع

 البستانية للوز
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

وإنتاج زراعة  بكلوريوس عملي3نظري+2 العاشر

الكرز ، أنواع 

 الكرز

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

عمليات الخدمة  بكلوريوس عملي3نظري+2 الحادي عشر

 البستانية للكرز
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الثاني عشر

وإكثار وخدمة 

 بساتين الفستق

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

   1إمتحان يصلي  بكلوريوس  الثالث عشر
زراعة وإنتاج  بكلوريوس عملي3نظري+2 الرابع عشر

الجوز ، أنواع 

 الجوز

 إمتحانات، كوزات نظري +عملي

العمليات البستانية  بكلوريوس عملي3نظري+2 الخامس عشر

 للجوز
 إمتحانات، كوزات نظري +عملي
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ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  
 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ

 المادةاالعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس  -ب

ـ الكتب والمراجع التي ا

المجالت ) يوصى بها

 ( العلمية , التقارير ,.... 

 االعتماد على المناهج المقررة الصادرة من الوزارة.-أ
 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

ب ـ المراجع االلكترونية, 

 مواقع االنترنيت ....
 الصادرة من الوزارة.االعتماد على المناهج المقررة -أ

 االعتماد على المناهج المعدة من قبل مدرس المادة -ب

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .61

 .الطالع المستمر  على مستجدات العلوم الحديثة مع التركيز على مادة االختصاصا.1
 .بالجامعةاالشتراك بالبحوث العلمية ونشرها بالمجالت الرصينة او القائها بالمؤتمرات المقامة .2
 .حضور الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المقامة بالجامعة او في المراكز البحثية .3



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  واالعتماد األكاديمي دائرة ضمان الجودة

   

 

 

 

 

 

 

 

 : الجامعة     

 :  / المعهدالكلية   

 :    القسم العلمي    

 تاريخ ملء الملف :     

 

 التوقيع   :                             :                                    التوقيع    

                    : المعاون العلمي سما                                               :   رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  اسم مدير شعبة    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 

 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

لمتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم ا

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

 

  المؤسسة التعليمية .146

  / المركز  القسم العلمي .147

او اسم البرنامج األكاديمي  .148

 المهني 

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

  اسم الشهادة النهائية  .149

  :النظام الدراسي  .150

 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .151

  المؤثرات الخارجية األخرى  .152

  تاريخ إعداد الوصف  .153

 أهداف البرنامج األكاديمي .154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .155

  االهداف المعريية  -س

        -1أ

 -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          
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 بنية البرنامج  .156

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .157

 

 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .158

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .159

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرراسم  رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

ارات العامة والتأهيلية 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

                    

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة الموصل /كلية الزراعة والغابات  المؤسسة التعليمية .105

   ائققسم البستنة وهندسة الحد   / المركز القسم العلمي  .106

   مبادئ علم البستنة  اسم / رمز المقرر .107

 )مدمج(  on lineحضور +  أشكال الحضور المتاحة .108

  الفصل الخريفي  الفصل / السنة .109

 عملي ( 3نظري +  2) 5 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .110

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .111

 أهداف المقرر .112

فصل لعلم البستنة م، وشرج  البستنة ، و تعليم الطلبة عن مفهوم  بعلم البستنة يهدف إىل تقدمي املعارف واملهارات املتعلقة 
والتعرف على العلميات اخلدمة  ، والتصنيف النبايت لنبااتت البستنية ابالضافة اىل العوائل النباتية البستانية للخضر والفاكهة والزينة 

نشاء مشتل والعناية اب، وايضا تعليم الطلبة عن كيفية القيام  الزراعية حملاصيل البستنية وكيفية انشاء البساتني واحلدائق واملتنزهات 
 ابلشتالت الفاكهة واخلضر والزينة ونبااتت التنسيق الداخلي 

 

يوير وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان 

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من يرص 

  وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .62

بساتني اخلضر والفاكهة واخلربات يف االهتمام ب تعليم الطلبة على اترخيية ونشوء علم البستنة ، حبيث تكون هلم القدرة العلمية واملهارتية
 قوالزينة وانشاء املشاتل ، واملام بعمليات االنتاجية للفاكهة واخلضر ونبااتت التنسيق الداخلي وهندسة احلدائق واملتنزهات واملام بطر 

بعض اخلضر وبعض  غرية لزراعة وانتاجتكاثر النبااتت البستنية ، تكون طرائق التعليم عن طريق حماضرات حضورية والقيام بتجارب ص
لتقييم عن ا نبااتت الزينة ، زايرة اىل املزارع والبساتني املنتشرة يف مدينة واملوصل وزايرات اىل مشاتل نبااتت املنتشرة يف مدينة املوصل ، يتم



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 مرحلة احلصاد معني من زراعة البذور واىلطريق االمتحاانت القصرية والشهرية وتقسيم الطلبة اىل جماميع لزراعة وانتاج حمصول بستاين 
 واجلين ، تقدمي تقارير علمية بعمليات انتاج احملاصيل البستانية مع مسنر لكل طالب 

  األهداف المعريية  -أ

   بمبادئ علم البستنة تعريف الطالب  -1أ

   على طرق اكثار نباتات البستنية سواء جنسي أو خضري تعليم الطالب  -2أ

   البستانية  تعلى كيفية القيام بانشاء مزارع خضر أو بساتين ياكهة وانشاء مشاتل للنباتاتعليم الطالب  -3أ

  تعليم الطالب على طرق انتاج البذور يي المحاصيل البستانية وطرق العناية بها من حيث الخزن والتسويق -4أ

  -5أ

   -6أ

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

   بعلم البستنة  اإللمام – 1ب

   بطرق زراعة ونتاج الحاصل سواء ياكهة خضر نباتات الزينة والتنسيق الداخلي  اإللمام – 2ب

 الطالب بكيفية القيام بتصميم وتنسيق وانشاء الحدائق المنزلية والمتنزهات العامة والحدائق المائية  اإللمام – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  بساتين المنتشرة يي مدينة الموصل علمية خاصة ، زيارة علمية  أيالممحاضرات نظرية ، عمل بوربوينت ، عرض 

 ،استخدام االنترنيت تعليم ذاتي وتفاعلي من خالل التقارير وجمع المادة العلمية 

 

 طرائق التقييم      

ممارسات مع  ، عمل امتحانات شهرية على األقل امتحانيين شهريين امتحان قصير ، ، عمل سمنر حول مفردات المادة 

، تقسيم الطلبة إلى مجاميع إلنتاج محصول بستني معين من تهيئة األرض وزراعة البذور إلى الجني والخزن وتقارير علمية 

 والتسويق وإنتاج التقاوي  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

   تطور علم البستنة تاريخيا معرية واالطالع  -1ج

   العلميات الزراعية يي أنتاج محاصيل البستنية دراسة  -2ج

   كيفية أنشاء المشاتل والبساتين الفاكهة والخضراوات التعرف على  -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

بخصوص مفردات المادة ، عمل نشرات جدارية  محاضرات نظرية ، دروس عملية ، تقارير جمع مادة علمية ، عمل سمنر

 طالب لكل مجموعة  4-3حول مفردات المادة الوراثية بصيغة مجاميع طلبة تتكون من 

 طرائق التقييم    

هة مة احد محاصيل البستانية )ياك\امتحانات قصيرة وشهرية ، تقديم تقرير علمي حول علم البستنة ، عمل سمنر بطرق وخ، 

 خضر ، زينة( 

 

 

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

   بزراعة محصول بستني معين والعناية به القبام  -1د

   على طرق تسميد وري محاصيل البستانية تدريب الطلبة  -2د

 بعلم مبادئ البستنة على كتابة تقارير تدريب الطلبة  -3د

  -4د



 

 
 8الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .63

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

معرية تاريخية نشوء علم  (2-3) 5  األول

 البستنة 
علم البستنة وتاريخ تطور علم 

 البستنة االهمية االقتصادية
حضوري ، مع 

  بوربوينت 

اسئلة توجيهية 

 مباشرة 

معرية التصنيف الغذائي  (2-3) 5 الثاني 

والحراري والنباتي 

 لنباتات الستانية 

 تقسيم النباتات البستنية
 منشاة المستخدمة في علم البستنة 

حضوري ، مع 

 بوربوينت

عمل تقرير 

 بحثي 

تعرف على الظروف  (2-3) 5 الثالث 

المناخية المالئمة لنجاح 

زراعة وانتاج نباتات 

 البستانية 

العوامل البيئية المالئمة النتاج 
 المحاصيل البستنية 

حضوري ، مع 

م يلبوربوينت 

 علمي 

عمل سمنر 

،ممارسة 

 وتقرير عليم 

تعرف على طرق التكاثر  (2-3) 5 الرابع 

 يي محاصيل البستنية 
في المحاصيل  طرق االكثار

 ) الجنسي و الالجنسي( البستانية 
حضوري ، مع 

 بوربوينت

امتحان قصير 

guiz 

تعرف عن كيفية انشاء  (2-3) 5 الخامس 

 وطرق انشائها  المشاتل المشتل والعناية بالنباتات 
حضوري ، مع 

م يلبوربوينت 

 علمي 

عمل تقرير 

 علمي 

تعرف على مشاتل  (2-3) 5 السادس 

ة بناتات الزينالمتخصصة 

 والتنسق الداخلي 

مشاتل الزينة )امتحان شهري 
 االول(

 سمنر قصير  زيارة علمية  

تعرف على عمليات  (2-3) 5 السابع 

زراعة وخدمة امحاصيل 

 البستانية 

انماط الزراعة الحقلية والعمليات 
 الزراعية

محاضرات ، 

زيارة الى 

بساتين يي 

 موصل 

عمل تقرير 

 بحثي 

معرية نوعية االسمدة  (2-3) 5 الثامن 

الكيميائية والورقية التي 

 تستخدم يي تغذية النبات 

االسمدة وطرق اضافتها 
 ومواعيدها 

حضوري ، مع 

م ،يل بوربوينت

 علمي 

 عمل سمنر 

التعرف على البيوت  (2-3) 5 التاسع 

الزجاجية والبالستكية 

وكيفية انتاج المحاصل 

الخضر والزينة يي 

 داخلها 

 البيئة المحمية والمكيفة 

حضوري ، مع 

م ،يلبوربوينت 

 علمي  

عمل تقرير 

 بحثي 

تعرف على تقنية تربية  (2-3) 5 العاشر

وتحسين محاصيل 

 البستنانية بطرق مختلفة 

تربية وتحسين النباتات البستنية 
 وطرق انتاج التقاوي 

حضوري ، مع 

بوربوينت 

 ،زيارة علمية 

 عمل سمنر 

معرية وصف كامل  (2-3) 5 الحادي عشر

 الشجار الفاكهة 
اشجار الفاكهة المستديمة 

 والمتساقطة

حضوري ، مع 

بوربوينت 

 ،زيارة علمية 

 امتحان قصير 

معرف وصف لنباتت  (2-3) 5 الثاني عشر

 الخضر 
نباتات الخضر ) المحاصيل 

 الرئيسية (

حضوري ، مع 

بوربوينت 

 ،زيارة علمية 

زيارة علمية الى 

مختبر االنسجة 

 النباتية 

معرف وصف لنباتت  (2-3) 5 الثالث عشر

 الخضر
حضوري ، مع  نباتات الزينة وهندسة الحدائق

 بوربوينت 

 سمنر قصير 

ت النباتات التي تحتاج الى دورا  (2-3) 5 الرابع عشر
 زراعية ) محاصيل الخضر( 

حضوري ، مع 

 بوربوينت

عمل تقرير 

 علمي 

الخامس 

 عشر 

عرض يلم  الثاني امتحان الشهري   (3-2) 5

 علمي 
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 البنية التحتية  .64

 مبادى علم البستنة د. كرمي صاحل عبدول ود. سعد زعلول ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 مبادئ  البستنة ت أتليف الدكتور فيصل رشيد انصر 

 ( أتليف د.عدانن انصر مطلوب وآخرون 2و  1أنتاج اخلضراوات ) (1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 أنتاج الفاكهة املستدمية أتليف دكتور جواد ذنون اغا وداود عبدهللا  (2

 أنتاج بذور اخلضراوات د.عزالدين سلطان حممد  (3

  

المجالت )    ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها

 ( العلمية , التقارير ,.... 

 مراجع علمية خمتصة ابشجار الفاكهة ت واخلضر والبيوت الزجاجية ت والكتب اليت هتتم ابملشاتل 
  

باإلضاية إلى الشبكة العنكبوتية العالمية من مواقع الجامعات العالمية  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 وهندسة وتصميم الحدائق علم البستنة بخصوص األيالم العلمية يي حقل 

   والمتنزهات 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .65

   

يتم وضع خطة تطورية لمقررات المنهج الدراسي حسب ما تمليه الظروف التعليمية االكاديمية من خالل تدريب الطالب على 

المواقع التي تنشر معلومات علمية عن محاصيل البستانية من الزراعة والجني  استخدام الشبكة العنكبوتية عن كيفية الدخول الى

 والخزن والتسويق 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  الجودة واالعتماد األكاديميدائرة ضمان 

   
 

 
 
 
 
 
 

 املوصل:  اجلامعة    
 الزراعة والغاابت:  / املعهدةالكلي   
 البستنة وهندسة احلدائق:    القسم العلمي    
 2021/ 6/  24اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                      

 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 
      

 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

 

 كلية الزراعة والغاابت  / جامعة املوصل التعليميةالمؤسسة  .160
 البستنة وهندسة احلدائق / المركز  علميالقسم ال .161
او اسم البرنامج األكاديمي  .162

 المهني 
 تربية نحل

 بكالوريوس يي العلوم الزراعية اسم الشهادة النهائية  .163

  :النظام الدراسي  .164
 سنوي /مقررات /أخرى 

 يصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .165

المؤثرات الخارجية  .166

 األخرى 
 المكتبة واالنترنت والحقل

 2019/  9/  1 تاريخ إعداد الوصف  .167

 أهداف البرنامج األكاديمي .168

ل بداية ظهور النحومعرية  لمادة تربية النحلتوصيل المادة العلمية باسلوب علمي ويهم واستيعاب الطالب 

وتربيته واالهمية االقتصادية التي تجنى من تربية النحل يي الخاليا ومعرية اهم الظواهر التي تحدث وتواجه 

 مربي النحل وطرق السيطرة عليها وايضا التعرف على اهم االيات واالمراض التي تهاجم وتصيب النحل 
 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .169

  االهداف المعريية  -ش
      باسلوب بسيط . تربية النحلالقاء مقدمة عامة عن   -1أ

 شرح كاية مداخيل الموضوع مع اعطاء امثلة حية.-2أ

 وضع اسئلة حول الموضوع لبيان مدى يهم الطلبة من خالل اجابتهم. -3أ
 واعداد تقارير علميةاجراء اختبارات مفاجئة -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عمل تجارب حول الموضوع النظري والمطالبة بالتقارير االسبوعية.– 1ب 

 تصنيع وسائل االيضاح لغرض تقريب يكرة الموضوع. – 2ب 

 اشراك الطلبة بتطبيق عملي للتجارب المختبرية وبشكل مجاميع. - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االساليب السمعية )شرح التدريسي للموضوع(.

 اسلوب الكتابة على السبورة.

 يتح اجتماع على االنترنت واعطاء المحاضرات عبره يي الحاالت الحرجة.

 اسلوب الحوار المباشر بين التدريسي والطالب مع تقييم الطالب يي المشاركات الصفية.

 
 طرائق التقييم      

 

)مختبرياً( اسبوعياً، حضور الطلبة، اشتراك ( تسليم الطالب للتقارير العلمية Quizاالمتحان القصير )

 وجهود الطالب يي المحاضرة االمتحانات الفصلية والنهائية.

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية مهارات التفكير -1ج         

 وتحليلها وحساباتها اجراء التجارب -2ج

 مناقشة النتائج-3ج

 شرح االستنتاجات-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 االساليب السمعية )شرح التدريسي للموضوع(.

 .أو عمل اجتماعات الكترونية اسلوب الكتابة على السبورة



 

 
 3الصفحة 

 
  

 يي المشاركات الصفية.اسلوب الحوار المباشر بين التدريسي والطالب مع تقييم الطالب 

 طرائق التقييم    

ً Quizاالمتحان القصير ) ً  ( ، تسليم الطالب للتقارير العلمية )مختبرياً( اسبوعيا بة، ، حضور الطلأو شهريا

 اشتراك وجهود الطالب يي المحاضرة، االمتحانات الفصلية والنهائية.

 
 

 

 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 التمكن من القاء وتوضيح المادة العلمية. -1د

 استخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او المالزم المساعدة.-2د

 االستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك االنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علمياً.-3د

 حديثة وإغناء المادة العلمية بكل ما هو جديد يخدم الطالب والمجتمع.الرجوع للمصادر ال-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 
 طرائق التقييم          

 

 بنية البرنامج  .170

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

 عملي     نظري      

المستوى 

 2019/ ثالثال
 3 1 تربية نحل 
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 التخطيط للتطور الشخصي .171

 
 االطالع املستمر بكل مستجدات العلوم احلديثة مع الرتكيز على مادة االختصاص.
 اجلامعة.االشرتاك ابلبحوث العلمية ونشرها ابجملالت الرصينة او القائها ابملؤمترات املقامة يف 

 حضور الندوات واحملاضرات واملؤمترات املقامة يف اجلامعة او يف املراكز البحثية.
 اشراك الطالب ابلقاء احملاضرات ملعرفة املهارة الشخصية للطالب والقدرة على القاء احملاضرة.

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .172

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .173

 االعتماد على املناهج املقررة الصادرة من الوزارة. -ت

 االعتماد على املناهج املعدة من قبل مدرس املادة. -ث
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 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 تربية نحل  ثالث/ ال 2021
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة والغاابت  / جامعة املوصل المؤسسة التعليمية .113
 البستنة وهندسة احلدائق / المركز علمي القسم ال .114
  اسم / رمز المقرر .115

 الكتروني + حضوري )مدمج( أشكال الحضور المتاحة .116

 2019الربيعي /  الفصل / السنة .117

 ساعة 44اسبوع  =  11 ×ساعات  4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .118

 2019/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .119

 أهداف المقرر .120

علمي ويهم واستيعاب الطالب لمادة تربية النحل ومعرية بداية ظهور النحل  توصيل المادة العلمية باسلوب

وتربيته واالهمية االقتصادية التي تجنى من تربية النحل يي الخاليا ومعرية اهم الظواهر التي تحدث 

وتواجه مربي النحل وطرق السيطرة عليها وايضا التعرف على اهم االيات واالمراض التي تهاجم 

 ومعرية االضرار التي تسببها وطرائق مكايحتها والسيطرة عليها. حلوتصيب الن
 
 
 
 
 
 
 

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 .66

  هداف المعريية األ -أ
      باسلوب بسيط . تربية النحلالقاء مقدمة عامة عن   --1أ

 شرح كاية مداخيل الموضوع مع اعطاء امثلة حية.-2أ

 وضع اسئلة حول الموضوع لبيان مدى يهم الطلبة من خالل اجابتهم. -3أ
 اجراء اختبارات مفاجئة واعداد تقارير علمية-4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

      باسلوب بسيط . تربية النحلالقاء مقدمة عامة عن   -- 1ب

 امثلة حية.شرح كاية مداخيل الموضوع مع اعطاء -2أ

 وضع اسئلة حول الموضوع لبيان مدى يهم الطلبة من خالل اجابتهم. -3أ
 اجراء اختبارات مفاجئة واعداد تقارير علمية-4أ

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االساليب السمعية )شرح التدريسي للموضوع(.

 اسلوب الكتابة على السبورة.

 المحاضرات عبره يي الحاالت الحرجة.يتح اجتماع على االنترنت واعطاء 

 اسلوب الحوار المباشر بين التدريسي والطالب مع تقييم الطالب يي المشاركات الصفية.

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

( ، تسليم الطالب للتقارير العلمية )مختبرياً( اسبوعياً أو شهرياً، حضور الطلبة، Quizاالمتحان القصير )

 الطالب يي المحاضرة، االمتحانات الفصلية والنهائية.اشتراك وجهود 

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية مهارات التفكير -1ج

 اجراء التجارب وحساباتها وتحليلها -2ج

 مناقشة النتائج-3ج

   شرح االستنتاجات-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
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 للموضوع(.االساليب السمعية )شرح التدريسي 

 اسلوب الكتابة على السبورة.

 يتح اجتماع على االنترنت واعطاء المحاضرات عبره يي الحاالت الحرجة.

 اسلوب الحوار المباشر بين التدريسي والطالب مع تقييم الطالب يي المشاركات الصفية.

 

 

 
 طرائق التقييم    

العلمية )مختبرياً( اسبوعياً أو شهرياً، حضور الطلبة، ( ، تسليم الطالب للتقارير Quizاالمتحان القصير )

 اشتراك وجهود الطالب يي المحاضرة، االمتحانات الفصلية والنهائية.

 

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

 التمكن من القاء وتوضيح المادة العلمية. -1د

 استخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او المالزم المساعدة.-2د

 االستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك االنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علمياً.-3د

 الطالب والمجتمعالرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ما هو جديد يخدم -4د   
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 بنية المقرر .67

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

 نظري 1 االول

 عملي 3
 اتريخ النحالة يف العامل: عنمقدمة  بكالوريوس

 تطور تربيه النحل يف العراق
 االمهية االقتصادية لرتبية النحل

م ، أقساالتشريح الخارجي للنحل )العملي 
 (جسم النحلة، الرأس وزوائده

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 الثاني

 عملي 3
 الشغاالت و، الملكة طائفة نحل العسل بكالوريوس

 في جسم النحلة الصدر منطقة)العملي 
 (وزوائده

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 الثالث

 عملي 3
 االمهات الكاذبة وطرق العالج  بكالوريوس

، اصل ومنشأ النحل ، انواع نحل الذكر

 العسل يي العالم

 في جسم النحلة  البطن  منطقة  )العملي 
 (وزوائدها

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 الرابع

 عملي 3
الصفات القياسية لسالالت النحل القياسية  بكالوريوس

ساللة النحل الكرينولي وااليطالي 

 والقوقازي، ساللة النحل العراقي

 التطريد يي نحل العسل ، التطريد الطبيعي

التشريح الداخلي للنحل ووظائف  العملي )
األعضاء، الجهاز الهضمي ، جهاز 

 (،الجهاز العصبي اإلخراج

نظري + 

 عملي
تقارير، امتحانات، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 الخامس

 عملي 3
 نظري االمتحان الفصلي االول بكالوريوس

 (االمتحان الفصلي االول العملي )
نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات
 نظري 1 السادس

 عملي 3
تكملة موضوع التطريد ، التطريد  بكالوريوس

عن انتاج الملكات،  الصناعي، نبذة تاريحية

 الطرق المتبعة يي انتاج الملكات

 (جهاز الدوران، الجهاز التنفسي العملي )

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 السابع

 عملي 3
تغذية طوائف نحل العسل، العوامل المؤثرة  بكالوريوس

يي ايراز الرحيق، االغراض الرئيسية 

 تغذية النحلللتغذية، طرق 

الجهاز التناسلي ، األعضاء  العملي )
 (الخاصة

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 الثامن

 عملي 3
نظري +  السرقة يي طوائف نحل العسل  بكالوريوس

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات
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 البنية التحتية  .68

 -3 شكل والوظيفة يف حنل العسلال -2  تربية النحل ودودة القز -2 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 -4تربية النحل ومنتجاته )التكنولوجيا احليوية ملنتجات حنل العسل( 

 امراض حنل العسل

 تربية النحل حوث احلديثة يف جمال بال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

انواع الخاليا ، أدوات النحال ،  العملي )
 (شمع العسل

 نظري 1 التاسع

 عملي 3
 المنحل، حديقة المنحل بكالوريوس

 (زيارة الى المنحل العملي )

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

 نظري 1 العاشر

 عملي 3
 نظري االمتحان الفصلي الثاني بكالوريوس

 (االمتحان الفصلي الثاني العملي )
نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 كوزاتمناقشات، 
الحادي 

 عشر
 نظري 1

 عملي 3
اهمية نحل العسل يي تلقيح المحاصيل  بكالوريوس

،  امثلة عن تلقيح بعض واشجار الفاكهة

المحاصيل واشجار الفاكهة بواسطة نحل 

العسل، مصادر الرحيق وحبوب اللقاح يي 

 العراق

نقل الخاليا البلدية الى الخاليا  العملي )
 (الحديثة

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

الثاني 

 عشر
 نظري 1

 عملي 3
ضعف طوائف نحل العسل واالسباب، تسمم  بكالوريوس

النحل بالمبيدات الحشرية، انواع السموم 

 الحشرية، تسمم النحل بالنباتات

 (لنحل العسل التغذيةطرق  العملي )

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

الثالث 

 عشر
 نظري 1

 عملي 3
االمراض  -امراض وايات نحل العسل، اوالً  بكالوريوس

 ً ً االمراض الفيروسية ثالث -البكتيرية ثانيا  -ا

االمراض الفطرية، ايات نحل العسل 

االكاروسية والحشرية يي طوائف نحل 

 العسل

 (تشتية خاليا النحل العملي )

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 كوزاتمناقشات، 

الرابع 

 عشر

 نظري 1

 عملي 3
االيات الحشرية، االيات االقل خطورة على  بكالوريوس

 نحل العسل

 (زيارة الى المنحل العملي )

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات

الخامس 

 عشر
 نظري 1

 عملي 3
 نظري االمتحان الفصلي الثالث بكالوريوس

 (االمتحان الفصلي الثالث العملي )

نظري + 

 عملي
امتحانات، تقارير، 

 مناقشات، كوزات
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
3- Rev. APPli. Entomol. 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Google research gate. 

Google  scoler. 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .69

ة الواقعالكلية والمناحل االخرى  واخذ الطلبة يي زيارة الى منحل تربية النحلإضاية ما هو جديد يي مجال   

 تغذيتها.النحل عن قرب وكيفية االعتناء بالخاليا و خالياواطالعهم على ضمن مدينة الموصل 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

  المؤسسة التعليمية .174

  / المركز  علميالقسم ال .175

او اسم البرنامج األكاديمي  .176

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .177

  :النظام الدراسي  .178
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .179

المؤثرات الخارجية  .180

 األخرى 
 

  تاريخ إعداد الوصف  .181

 أهداف البرنامج األكاديمي .182
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .183

  االهداف المعريية  -ص
        -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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 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .184

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .185

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .186

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .187

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرر اسم رمز المقرر السنة / المستوى

 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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات المؤسسة التعليمية .121

  قسم البستنة وهندسة الحدائق    / المركز علمي القسم ال .122

 امراض نباتات بستنية  اسم / رمز المقرر .123

   وحضوري  الكتروني أشكال الحضور المتاحة .124

 الفصل  / السنة الفصل .125

 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .126

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .127

 : أهداف المقرر .128

) المرض النباتي وعلم يي اساسيات امراض التبات  يهدف المقرر الى ايجاد الية معريية وعلمية وعملية 

 والتعرف على مسببات امراض التبات والعوامل التي تساعد على انتشارها يفها نامراض  النبات وتص

 على العوائل النباتية المختلفة  واالعراض االصابة بالمسببات المرضية  وكيفية مكايختها تشخيصها ووصفها 

 

 
 
 
 
 
 

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 .70

  هداف المعريية األ -أ

   (مراحل تطـــور المرض ,مفهوم املرض النبايت مقدمة عن اساسيات امراض النبات )  -1أ

 وصفات  المسببات المرضية تشخيص  امراض النبات -2أ

 التفاح والعرموط اشجار  امراض  -3أ
 النواة الحجرية  اشجار ذات  أمـراض  -4أ

 العنب  والحمضيات أمــراض  -5أ

 وغريها  العائلة الباذجنانية  أمراض   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االعراض المتسببة على عوائلها النباتية المسببات الحية والغير حية و توصيل صورة للطالب عن اهم  – 1ب

دورة  ووصفه)االعراض المرضية  واالسم العلمي للمسبب لى العوائل المختلفة عاالمراض النباتية التعرف على – 2ب

  حياة المسبب وكيفية المكايجة
 - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

يتم استعمال عدة طرائق كوسيلة للتعليم والتعلم، منها جهاز العرض  لغرض توضيح الكثير من              

 Googleالتي تخص موضوع الدراسة ، باالضاية الى البرامج االلكترونية الحاسوبية  والبوسنرات  الصور
meet.... 

 

 

 
 طرائق التقييم      

يتم تقييم تلك الطرائق باالعتماد على مدى التقبلية ويهم الطالب للمادة العلمية المعطاة. وعمل استمارات 

 لمبادئ االساسية للمادة وطرائق توصيلها والقائم على تلك الطرائقلاستبيان تبين رأي الطالب وتقيمه 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 (امراض النبات معرية القيم العلمية لألهتمام بالتخصص يي مجال وقاية النبات ) -1ج

 توصيل يكرة للطالب بأنه يحمل قيم علمية تخصصية يستطيع من خاللها خدمة الفالح  -2ج

 زرع حب التخصص بهذا المجال لدى الطالب  -3ج

 اعطاء صورة انطباعية جيدة للطالب عن مدرس المادة   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

يتم استعمال عدة طرائق كوسيلة للتعليم والتعلم، منها جهاز العرض  لغرض توضيح الكثير من              

 Googleالتي تخص موضوع الدراسة. ، باالضاية الى البرامج االلكترونية الحاسوبية  والبوسترات الصور 
meet.... 
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 طرائق التقييم    

 

يتم تقييم تلك الطرائق باالعتماد على مدى التقبلية ويهم الطالب للمادة العلمية المعطاة. وعمل استمارات 

 استبيان تبين رأي الطالب وتقيمه للمبادئ االساسية للمادة وطرائق توصيلها والقائم على تلك الطرائق

 

 

 
 لمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى االتأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارة االستماع وتدوين المالحظات المهمة للمادة العلمية  -1د

 مهارة المداخالت وطرح االسئلة خالل المحاضرة  -2د

 مهارة التحليل واستنباط التعاليل المهمة من سياق المحاضرة  -3د

 تأهيل الطالب الى القاء محاضرة ولو بسيطة يي مجال المادة العلمية    -4د
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 بنية المقرر .71

الساع األسبوع

 ات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

مقدمة عن اساسيات  1 االول

 امراض النبات )
 ,مفهوم املرض النبايت

تطـــور  مراحل
اهمية  و  المرض

امراض النبات 

والخسائر التي 

ين ب العالقةو تسببها 

 ببالعائل والمس

 المرضي(

 مقدمة عن اساسيات امراض النبات

 
 الكتروني الكتروني

كوزات  

واجبات بيتية 

 تقارير –

أنواع التعرف  على  1 الثاني

ات المرضية سببالم

تطور المرض ، , 

استجابة العائل 

، تأثير  لإلصابة

ات على بالمسب

 وتصنيفها عوائلها

وصفات  المسببات  تشخيص امراض النبات 
 وكيفية التعرف عليها المرضية 

 الكتروني الكتروني

طرق انتشار  1 الثالث

 المسببات النرضية

ومقاومة العائل 

النباتي  ضد 

 المسبب المرضي

صفات  المسببات المرضية الحية اهم مميزاتها 
ير المسببات الغحاصة التغذية والتكاثر وماهي 

 حية

مع  الكتروني

الصور 

التوضيحة 

 لالعراض

 والمسبب

 الكتروني

التعرف على  1 الرابع

االعراض المرضية  

واالسم العلمي 

 للمسبب ووصفه

دورة حياة المسبب 

 وكيفية المكايجة

 التفاح والعرموط اشجار  أمراض
 

الكتروني مع 

الصور 

 التوضيحية

 الكتروني

   1 الخامس
 النواة الحجريةاشجار ذات  أمـراض 

 

 الكتروني الكتروني

 الكتروني الكتروني، امتحان فصلي اول  1 س الساد

التعرف على  1 السابع

االعراض المرضية  

واالسم العلمي 

 للمسبب ووصفه

دورة حياة المسبب 

 وكيفية المكايجة

 الكتروني الكتروني امراض العنب

التعرف على  1 الثامن

  االعراض المرضية

واالسم العلمي 

 للمسبب ووصفه

  الكتروني امراض  اشجار الحمضيات
وصف 

 صوري

 الكتروني
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 البنية التحتية  .72

عبد ودكتورعبد اجلميد طرابية  ودكتو دكتور مسري ميخائيل   –امراض  البساتني واخلضر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 جامعة املوصل  – اجلواد الزرري

 جامعة حلب  –امراض البساتني والغاابت  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 جامعة البصرة  - الدكتور حممد عامر فياض ودكتور حممد محزة  -امراض النبات  

دورة حياة المسبب 

 وكيفية المكايجة
التعرف على  1 التاسع

االعراض المرضية  

واالسم العلمي 

 للمسبب ووصفه

دورة حياة المسبب 

 وكيفية المكايجة

 الكتروني وامراض اشجار الزيتون

وصف 

 صوري

 الكتروني

التعرف على  1 العاشر

االعراض المرضية  

واالسم العلمي 

 للمسبب ووصفه

دورة حياة المسبب 

 وكيفية المكايجة

 أمــراض العائــلة الباذنجانيـــة

 
 الكتروني الكتروني

الحادي 

 عشر
التعرف على  1

االعراض المرضية  

واالسم العلمي 

 للمسبب ووصفه

دورة حياة المسبب 

 المكايجةوكيفية 

 
 أمــراض العائــلة الباذنجانيـــةتكملة 

الكتروني مع 

الصور 

 التوضيحية

 الكتروني

التعرف على  1 الثاني عشر

االعراض المرضية  

واالسم العلمي 

 للمسبب ووصفه

دورة حياة المسبب 

 وكيفية المكايجة

  امتحان الفصل 
 الثان 

 
 الكتروني الكتروني

 الثالث عش
أمراض 
العـائـلة 
 المركـــــبة

التعرف على  1

االعراض المرضية  

واالسم العلمي 

 للمسبب ووصفه

دورة حياة المسبب 

 وكيفية المكايجة

 
 أمراض العائلة القرعية و الصليبية

 الكتروني

مع الصور 

 التوضيحية

 الكتروني

جســــية  1 الرابع عشر مع  الكتروني أمراض العــائـلة الن 

الصور 

 التوضيحية

 الكتروني

الخامس 

 عشر
تعريف االمراض  1

الفسيولوجية 

 وانواعها

 – الكتروني الكتروني االمراض الفسيولوجية و امراض نباتات الزينة

 -تقارير 

 البوسترات
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 واجملالت العلمية  –البحوث العلمية احلديثة 

Plant diseases – plant pathology 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
  Google research gate. 

Google  scoler 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .73

إضاية ما هو جديد يي مجال مكايحة امراض البساتين ومحاولة اطالع الطلبة على الحقول والبساتين الزراعية والتعرف على  

 اشجار البساتين ومحاصيل الخضر وجمع االعينات  وتشخيصها ومعرية طرق مكايحتها.

 

 شحيصيي الت يضال عن الطرق الحديثة  وتشخيصهاعزل المسببات المرضية تطويرات مهارات الطالب يي استخدام الطرق يي  

 كونها تعد من الطرق الحديثة والدقيقة   -  PCRمثل تفاعل البلمرة المتسلسل   
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 القسم: البستنة وهندسة احلدائق 

 املرحلة: الرابعة 

 املادة: عناية وخزن احلاصالت البستنية  

                  3عملي:        2نظري:          3عدد الوحدات:  

 اجلزء النظري: 
للثمار  ئية اليت حتدثااألمهية االقتصاااااادية للخزن ومقدار الفقد نتيجة التخزين/ضو ونضاااااج الثمار وعالقة ذلك ابهلرموانت النباتية/ التغريات الفسااااالجية والكيمي

ره الفساااااااالجية على أثناء النضااااااااج واخلزن/ مقاييس اكتمال النمو والنضااااااااج وحتديد موعد اجلين/ ميكانيكية التنفس يف الثمار أثناء النمو والنضااااااااج/ االثيلني وأا
الرتكيز على اجلين ألنواع الفاكهة واخلضااااار و الثمار/ إنضااااااج الثمار صاااااناعياً/ الفقد ابلوزن بعد احلصااااااد وأضااااارار االجنماد اليت تصااااايب الثمار/ طرق اجلين املتبعة 

يف جو هوائي معدل/  نامليكانيكي/ تعبئة وتدريج الثمار واملعامالت اليت جتري عليها بعد اجلين/ طرق التربيد قبل الشاااااااااااااااحن واخلزن/ اخلزن املربد للثمار/ اخلز 
مال امل تدهور القيمة النوعية والغذائية للثمار بعد اجلين وأثناء اخلزن/ اسااااااااتعاخلزن يف جو هوائي خملخل/ األسااااااااس العامة لتحديد درجات اجلودة وأمهيتها/ عو 

 اإلشعاع الذري لتقليل تلف الثمار بعد اجلين/ قطف وتداول وخزن األنواع املهمة من األزهار املقطوفة واألبصال.
 القسم: البستنة وهندسة احلدائق 

 املرحلة: الرابعة 

 املادة: عناية وخزن احلاصالت البستنية  

                  3عملي:        2نظري:          3عدد الوحدات:  

 اجلزء النظري: 
 األمهية االقتصادية للخزن ومقدار الفقد نتيجة التخزين/

 ضو ونضج الثمار وعالقة ذلك ابهلرموانت النباتية/
 دث للثمار أثناء النضج واخلزن/ التغريات الفسلجية والكيميائية اليت حت 

 مقاييس اكتمال النمو والنضج وحتديد موعد اجلين/ ميكانيكية التنفس يف الثمار أثناء النمو والنضج/
 االثيلني وأاره الفسلجية على الثمار/  

 إنضاج الثمار صناعياً/ 
 الفقد ابلوزن بعد احلصاد وأضرار االجنماد اليت تصيب الثمار/ 

 ملتبعة ألنواع الفاكهة واخلضر والرتكيز على اجلين امليكانيكي/ طرق اجلين ا
 تعبئة وتدريج الثمار واملعامالت اليت جتري عليها بعد اجلين/ 

 طرق التربيد قبل الشحن واخلزن/ اخلزن املربد للثمار/ 
 اخلزن يف جو هوائي معدل/ 
 اخلزن يف جو هوائي خملخل/

 وأمهيتها/ األسس العامة لتحديد درجات اجلودة  
 عوامل تدهور القيمة النوعية والغذائية للثمار بعد اجلين وأثناء اخلزن/

 استعمال اإلشعاع الذري لتقليل تلف الثمار بعد اجلين/  
 قطف وتداول وخزن األنواع املهمة من األزهار املقطوفة واألبصال.



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 املوصل:  اجلامعة    
 كلية الزراعة والغاابت:   / املعهدةالكلي   
 احلدائق البستنة وهندسة:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 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 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

  التعليميةالمؤسسة  .188

  / المركز  علميالقسم ال .189

او اسم البرنامج األكاديمي  .190

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .191

  :النظام الدراسي  .192
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .193

المؤثرات الخارجية  .194

 األخرى 
 

  تاريخ إعداد الوصف  .195

 أهداف البرنامج األكاديمي .196
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .197

  االهداف المعريية  -ض
        -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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 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .198

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

 عملي     نظري      
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 الشخصيالتخطيط للتطور  .199

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .200

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .201
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 . كلية الزراعة والغابات . جامعة الموصل المؤسسة التعليمية .129

 البستنة وهندسة الحدائق    / المركز علمي القسم ال .130

 يسلجة نبات  اسم / رمز المقرر .131

 وحضوري الكتروني أشكال الحضور المتاحة .132

 2020-2019السنة  /الخريفيالفصل  الفصل / السنة .133

 عملي 3ساعة نظري و 2 ساعة 5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .134

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .135

 أهداف المقرر .136

 تنمية أفكار الطلبة 

  فهم واستيعاب علم الفسلجة

 إجياد روح التواصل العلمي فيما بينهم 

 لتهيئة جيل أفضل 

 االستفادة من األساليب احلديثة يف التعلم 

 استغالل هذا العلم يف تطوير احملاصيل الزراعية

 
 
 

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 .74
 

  هداف المعريية األ -أ
 اإلسهاب بشرح كاية مداخيل الموضوع مع اعطاء امثلة حية للتعريف بماهيتها ويائدتها. -1أ

 اسئلة حول الموضوع لبيان يهم الطلبة من خالل اجاباتهم .عرض  -2أ

 اجراء امتحانات مفاجئة واعداد تقارير عملية -3أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تصنيع وسائل االيضاح لغرض تقريب يكرة الموضوع – 1ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 مختبرات المحاضرات نظرية ، عمل بوربوينت ، عرض أيالم علمية خاصة ، زيارة علمية إلى 

 تعليم ذاتي وتفاعلي من خالل التقارير وجمع المادة العلمية ،استخدام االنترنيت 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات. تقارير . كوز. حضور. نشاطات الصفية. 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 شرح االستنتاجات  -1ج        

    مناقشة النتائج -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

بخصوص مفردات المادة ،  محاضرات نظرية ، دروس عملية ، تقارير جمع مادة علمية ، عمل سمنر

طالب لكل  4-3عمل نشرات جدارية حول مفردات المادة الوراثية بصيغة مجاميع طلبة تتكون من 

 مجموعة

 
 طرائق التقييم    

 

 

 اختبارات. تقارير . كوز. حضور. نشاطات الصفية. 
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التمكن من ألقاء وتوضيح المادة العلمية -1د

 استخدام الكتب المنهجية لشرح المادة او المالزم المساعدة-2د

 األستعانة بالمكتبة االيتراضية وكذلك اإلنترنيت والرجوع للمواقع الرصينة علميآ-3د

 الرجوع للمصادر الحديثة وإغناء المادة العلمية بكل ماهو جديد يخدم الطالب والمجتمع-4د   
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 البنية التحتية  .76

 بنية المقرر .75

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقــدمــة فســـــــــــلجــة النبــات  بكالوريوس (2-3) 5 االول 
 واخللية النباتية 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات

  بكالوريوس (2-3) 5 الثاني 
 عالقة النبات ابملاء 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات

  بكالوريوس (2-3) 5 الثالث 
 العصارة اخلشبية 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات

امتحانات ,  نظري+عملي العصارة اللحائية  بكالوريوس (2-3) 5 الرابع 

 كوزات
امتحانات ,  نظري+عملي النتح يف النبات  بكالوريوس (2-3) 5 الخامس 

 كوزات
امتحانات ,  نظري+عملي  التغذية املعدنية يف النبات بكالوريوس (2-3) 5 السادس 

 كوزات
االمـــتـــحــــــان الـــفصــــــــــــــلـــي   بكالوريوس (2-3) 5 السابع 

االول+ ااضـــــرة االنزميات 
 النباتية

  

امتحانات ,  نظري+عملي الرتكيب الضوئي  بكالوريوس (2-3) 5 الثامن 

 كوزات
امتحانات ,  نظري+عملي التنفس يف النبات  بكالوريوس (2-3) 5 التاسع 

 كوزات
امتحانات ,  نظري+عملي النمو يف النبات  بكالوريوس (2-3) 5 العاشر

 كوزات
االحســـــــــــــــاس واحلركـــــة يف  بكالوريوس (2-3) 5 الحادي عشر

 النبات 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات

االمتحان الفصــــلي الثاين+  بكالوريوس (2-3) 5 الثاني عشر
 ااضرة االرتباع 

  

امتحانات ,  نظري+عملي  التغذية املعدنية يف النبات بكالوريوس (2-3) 5 الثالث عشر

 كوزات
ـــــيــــــة  بكالوريوس (2-3) 5 الرابع عشر ـــــبــــــات ـــــن ـــــوانت ال اهلـــــرم

 ومنظمات النمو 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات

التــــاقلم للجفــــاف واحلرارة  بكالوريوس (2-3) 5 الخامس عشر 
 وامللوحة والضوء 

امتحانات ,  نظري+عملي

 كوزات
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  3وج 2وج 1فسلجة النبات ج ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 Introduction to plant physiology -2 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Plant physiology 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Ketabpedia.com 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .77

 

 مادة االختصاصاالطالع املستمر بكل مستجدات العلوم احلديثة مع الرتكيز على 
 االشرتاك ابلبحوث العلمية ونشرها ابجملالت الرصينة او القائها ابملؤمترات املقامة ابجلامعة

 حضور الندوات واحملاضرات واملؤمترات املقامة ابجلامعة او يف املراكز البحثية

 

 

 

 
 


