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    األكادٌمً البرنامج وصف
 

 
اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  ،ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً

وٌصاحبه وصف لكل مقرر ضمن  ،الفرص المتاحةستفادة القصوى من تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 .البرنامج
 
 

 المؤسسة التعميمية -1 كلٌة الزراعة / تلعفرجامعة 
 القسم العممي / المركز -2 قسم المحاصٌل الحقلٌة
 اسم البرنامج األكاديمي أو المهني -3 قسم المحاصٌل الحقلٌة

    اسم الشهادة النهائية - 4  بكالورٌوس فً العلوم الزراعٌة
                      / أخرى مقررات/  سنوي : الدراسي النظام -5 -فصلً 

 انؼشاق االػزًبد انًؤعغٙ انٕؽُٙ نًؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ فٙ

 االػزًبد انجشايغٙ يٍ يغهظ رؾغٍٛ عٕدح انزؼهٛى انضساػٙ
 برنامج االعتماد المعتمد -6

  المؤثرات الخارجية األخرى -7  تدرٌب صٌفً –زٌارات مٌدانٌة 
                             تاريخ أعداد الوصف -8 02-6-0202

 
 األكاديمي البرنامج أهداف - 9
 

قميمية ودولية  .1  البيئة توفرمعرفة وفهم العموم الزراعية الخاصة بعموم المحاصيل الحقمية وما يتعمق به من معايير محمية وا 

 .لاللمام بالعموم الزراعية المختمفة طمبةال مستوى لرفع المالئمة
 بيئاتها.  التنبؤ وتقييم وتوضيح أهمية المحاصيل الحقمية في تداخمها مع الكائنات الحية األخرى أو معمهارات عممية تمكن  .2
بالمحاصيل الحقمية من حل المشكالت المستجدة في مجال العموم الزراعية الخاصة الطمبة مهارات تفكير وتحميل تمكن  .3

 .والعموم األساسية

 مراعاة معبسياسة عدم التمييز وتكافئ فرص التعميم بينهم،   وااللتزام لمطمبة واالجتماعية الثقافية الخمفية عمى التعرف .4

 .الطمبة لدى الذكاء في الفردية الفروق

 .بمجمل فروع العموم الزراعيةومممين بالمهارات التجريبية والتطبيقية المتعمقة  مؤهمين خريجين إعداد .5

 
 والتقٌٌم والتعلم التعلٌم وطرائق المطلوبة البرنامج مخرجات -22

 

 
 المعرفٌة األهداف - أ

ايصال المعمومات المكتسبة الخاصة بالمحاصيل الحقمية إلى الجهات المستفيدة وربطها بالعموم   -1أ/  
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 الحقمية.األخرى لموصول إلى حل لممشاكل المتعمقة بالمحاصيل 
استقطاب الكوادر العممية المؤهمة والموهوبة إلجراء و . اكتساب واثبات الكفاءة في المهارات المختبرية  -2أ/ 

  المتخصصة القابمة لمتطبيق.البحوث العممية 
ومناقشة  الصمة بتخصص المحاصيل الحقميةإثبات القابمية عمى تحميل القياسات التجريبية ذات  -3أ/

 وموجز.المفاهيم العممية  والنتائج التجريبية والحجج التحميمية بشكل واضح 
من ذوي المهارات العالية والمختصة  العاممينانشاء النظام الديناميكي في التعميم الزراعي لتدريب  – 4أ/

جميع  البحوث الرامية إلى التقدم في، وتشجيع ثةلمعالجة المهام الصعبة في المجاالت الحدي
 لتطوير التقني عمى المدى الطويل. التخصصات 

 
 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  -ب
 

إلحصائية وتفسير نتائج البيانات اجراء التجارب المختبرية والميدانية ، فضاًل عن إجراء التحميالت ا : 1ب/
عداد وتقديم تقاريو   ر البحوث الزراعية.ا 

 القدرة عمى تقييم وتقويم مشاريع االنتاج الزراعي. : 2ب/
 .ي التعاون الزراعي والقطاع الخاصالتواصل مع المهنيين وغير المهنيين المشاركين ف:  3ب/
تصميم وتحميل التجارب  مجاالتبتطوير واستخدام برامج الكمبيوتر ممارسة المهارات المتعمقة في :  4ب/

 .الزراعية

 
 والتعلم التعلٌم طرائق

 

 البيانات عرض وجهاز السبورة باستخدام المحاضرة طريق عن المعمومات ايصال طريقة استخدام  .1
 . المختبرية او الحقمية لمعمميات المشاهدة فرصة يوفر الذي التعميمي الفديو وعرض التفاعيمية والمحاضرة

 محددة فقرات حول العممية التقارير بتقديم مطالبتهم خالل من المعمومات عمى الحصول في الطمبة اشتراك .2
 الدامة المعمومات الى الوصول وسائل عمى وتدريبه لمطالب المعرفية القدرة توسيع يضمن ويما المنهج من

 . مستقبال معموماته حداثة
 . االستنتاج اسموب وكذلك نتائج الى لموصول المنطقية المناقشة اسموب عمى الطمبة تدريب .3
 يما ، الحقل او المختبر في او المحاضرة قاعة داخل السموك في التربوي االلتزام عمى الطالب تدريب .4

 . التخرج بعد وما التعميمية المؤسسة في السميمة التصرفات سيادة يضمن
 . ميدانيا المعارف لتطبيق لمطمبة الفرصة وتوفير التطبيقة الحقمية الممارسات خالل من التعمم .5

 
 

 التقٌٌم طرائق
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 الشهرية و يومية ال االمتحانات. 

 العممية المتحاناتا 

 والعممي النظري بشقيه النهائي االمتحان 

 ةدرجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسي. 

 الصيفي التدريب خالل من التقييم 

 .التقارير والدراسات 

 

 
 . ةٌالقٌم الوجدانٌة األهداف -ج
 

 .اٌيهاػ١خ اٌّْبوً ِؼبٌغخ أعً ِٓ اٌيهاػ١خ اٌؼٍَٛ فٟ اٌّؼوفخ رطج١ك - 1ط     

 اٌؼٍُ ٌطٍت اٌطٍجخ ٌلح ٚاٌزفبػً اٌوغجخ ٌيهع اٌطٍجخ ِغ اٌزؼبًِ فٟ اٌزوث٠ٛخ اٌم١ُ االوبك٠ّٟ اٌجؤبِظ ٠زجٕٝ -2 ط

 . أغبىٖ فٟ ٚاالفالٓ اٌؼًّ ارمبْ فالي ِٓ اٌّغزّغ اٌٝ اٌؼ١ٍّخ إٌّفؼخ ْٔو اٌٝ ٚاٌَؼٟ

 ٌٍّضبثو٠ٓ  ِفزٛؽخ إٌغبػ ٍبؽخ ٚاْ ٌٍّْبه٠غ ٚاالىك٘به اٌزطٛه فٟ اٌؼبكٌخ إٌّبفَخ ا١ّ٘خ ػٍٝ اٌزوو١ي -3 ط

  اٌغٛكح ثبػزّبك ٌّٕزغبرُٙ االٍٛاق ٚوَت اٌؼًّ فٟ ٚاٌٖبكل١ٓ

 اٌؼب١ٍٛٓ ِٓ ٛجمخ ْٔٛء ٌزفبكٞ االفو٠ٓ ِغٙٛك ػٍٝ االرىبي ٚػلَ اٌّغزّغ ّٙٓ اٌفوك َِبّ٘خ ا١ّ٘خ ْٔو -4 ط

 . اٌغّبػخ ِٓ ٚاٌّجلػ١ٓ اٌّضبثو٠ٓ أغبىاد رؾذ رزقفٝ اٌغّبػخ ّٙٓ

 ٚػلَ اٌزؼبًِ فٟ ٚاٌغِ إٌّؾوف ٚاٌٍَٛن ٌٍفبٍل٠ٓ اٌّغزّغ ٔجن فالي ِٓ اٌّغزّغ رط١ٙو صمبفخ ْٔو -5ط

 ٚوواِخ ٍّؼخ ػٍٝ ٌٍمٍخ ا١ٌّْٓ اٌفؼً أؼىبً ٌزغٕت الٕالؽُٙ إٌٖؼ رمل٠ُ فالي ِٓ اٌزَزوػ١ٍُٙ

 اٌٖبٌؼ اٌّغزّغ
 

 والتعلم التعلٌم طرائق
 

 واالرشادٌة التربوٌة الندواتمن خالل  .1

 االكادٌمً الوسط فً الجٌد غٌر الفعل الى واالشارة االفكار تقدٌمل لطلبةا تشجٌع .2

 االكادٌمً للبرنامج الدراسٌة المراحل فً التربوٌة اللجان تفعٌل .3

 .والتحلٌل التفكٌر طرق بناء كٌفٌة الطلبة تدرٌس .4

 
 التقٌٌم طرائق

 

 .الزراعٌة المشاكل ومعالجة وصٌاغة تشخٌص .1

 .المجموعة داخل بثقة العمل: الجماعً العمل .2

 .المحلٌة السلطات تنظمها التً المهنٌة االختبارات اجتٌاز من الطالب تمكٌن .3

 التخرج بعد الذاتً التطوٌر استراتٌجٌات استخدام من الطالب تمكٌن .4
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 (.الشخصً والتطور التوظٌف بقابلٌة المتعلقة األخرى المهارات ) المنقولة والتاهٌلٌة العامة المهارات -د
 

 تشخيص وصياغة ومعالجة المشاكل الزراعية . - 1د/

    مجموعة. ضمن بثقة العمل:    Team work الجماعي العمل - 2د/

 تمكين الطمبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محمية. - 3د/

 ذاتي لما بعد التخرجالتطوير استخدام استراتيجيات لمتمكين الطمبة من  - 4د/

 
 والتعلم التعلٌم طرائق

 
 

 وضع مناهج تدريسية بالتنسيق مع لجنة عمداء كميات الزراعة في العراق  . -1

 بمحاصٌل المزروعة المختلفة للحقول العلمٌة للرحالتاضافة  إرسال الطمبة لمتدريب في المؤسسات والمراكز البحثية -2

 فً العراق. المزروعة الحبوب محاصٌل اهم على لتعرف مختلفة

  .تدريب الطمبة بخبرات تحاكي الواقع -3

 الزراعٌة. الحقول فً العلمٌة الدروس -4
 .الذاتً التعلم طرٌقة  -5

 

 
 

 البرنامج بنٌة  -11

 
 الساعات المعتمدة

  المساق أو المقرر اسم
رمز المقرر أو 

 المساق

 
 المرحلة الدراسٌة

    نظري عملً

 AGFC21_F1101 َجبد ػبو 2 3

 -انًشؽهخ االٔنٗ  

 انفظم انذساعٙ االٔل

 AGFC21_F1102 2نغخ اَكهٛضٚخ  1 -

 AGFC21_F1103 يجبدٖء يؾبطٛم ؽمهٛخ 2 3

 AGFC21_F1104 يغبؽخ يغزٕٚخ 1 3

 AGFC21_F1105 2رطجٛمبد فٙ انؾبعٕة  - 3

 AGFC21_F1106 ؽمٕق إَغبٌ ٔؽشٚبد ػبيخ 1 -

 AGFC21_F1107 كًٛٛبء ػؼٕٚخ 2 3

 AGFC21_F1208 يجبدا ػهى انزشثخ 2 3

 -انًشؽهخ االٔنٗ  

 انفظم انذساعٙ انضبَٙ

 AGFC21_F1209 يجبدٖء إَزبط ؽٕٛاَٙ 2 3

 AGFC21_F1210 كًٛٛبء ؽٕٛٚخ 2 3

 AGFC21_F1211 يجبدٖء الزظبد صساػٙ - 3

 AGFC21_F1212 سعى ُْذعٙ - 3

 AGFC21_F1213 سٚبػٛبد 3 -

 -انًشؽهخ انضبَٛخ   AGFC21_F2101 رظُٛف َجبد 2 3
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 انفظم انذساعٙ االٔل AGFC21_F2102 يجبدٖء طُبػبد غزائٛخ ٔانجبٌ 2 3

 AGFC21_F2103 يجبدٖء اسشبد صساػٙ 2 -

 AGFC21_F2104 يكبئٍ ٔاالد صساػٛخ 2 3

 AGFC21_F2105 خظٕثخ انزشثخ ٔاالعًذح 2 3

 AGFC21_F2106 0رطجٛمبد فٙ انؾبعٕة  - 3

 AGFC21_F2107 يجبدٖء ػهى انجغزُخ 2 3

 AGFC21_F2108 0نغخ اَكهٛضٚخ  1 -

 AGFC21_F21109 يجبدا اؽظبء 2 3

 -انًشؽهخ انضبَٛخ  

 انفظم انذساعٙ انضبَٙ

 AGFC21_F2210 اداسح يضاسع 2 3

 AGFC21_F2211 يجبدا اؽٛبء يغٓشٚخ 2 3

 AGFC21_F2212 يؾبطٛم صٚزٛخ ٔعكشٚخ 2 3

 AGFC21_F2213 س٘ ٔثضل 2 3

 AGFC21_F2214 ؽشٚخ ٔدًٚمشاؽٛخ 1 -

 AGFC21_F2215 انهفخ انؼشثٛخ 2 -

 AGFC21_F2216 ثٛئخ َجبد 2 3

 AGFC21_F3101 رظًٛى ٔرؾهٛم رغبسة 2 3

 -انًشؽهخ انضبنضخ  

 انفظم انذساعٙ االٔل

 AGFC21_F3102 انؾمهٛخيكُُخ يؾبطٛم  2 3

 AGFC21_F3103 ؽششاد انًؾبطٛم انؾمهٛخ 2 3

 AGFC21_F3104 ٔساصخ 2 3

 AGFC21_F3105 اعزظالػ اساػٙ  2 3

 AGFC21_F3106 يؾبطٛم ػهف 2 3

 AGFC21_F3107 3نغخ اَكهٛضٚخ  1 -

 AGFC21_F3208 يؾبطٛم انٛبف 2 3

 -انًشؽهخ انضبنضخ  

 انضبَٙانفظم انذساعٙ 

 AGFC21_F3209 يؾبطٛم ثمٕل 2 3

 AGFC21_F3210 يؾبطٛم ؽجٕة 2 3

 AGFC21_F3211 رشثٛخ َؾم 2 3

 AGFC21_F3212 أيشاع يؾبطٛم 2 3

 AGFC21_F3213 ركُهٕعٛب انجزٔس 2 3

 AGFC21_F3214 3رطجٛمبد فٙ انؾبعٕة  - 3

 AGFC21_F4101 ٔساصخ عضٚئٛخ - 3

 -انًشؽهخ انشاثؼخ  

 انفظم انذساعٙ االٔل

 AGFC21_F4102 ؽٛبرٛخ ادغبل 2 3

 AGFC21_F4103 اعزضساع اساػٙ 2 3

 AGFC21_F4104 اداسح انًؾبطٛم انؾمهٛخ 2 3

 AGFC21_F4105 فغهغخ َجبد 2 3

 AGFC21_F4106 َجبربد ػمبلٛش 2 3

 AGFC21_F4107 4نغخ اَكهٛضٚخ  1 -

 AGFC21_F4208 يُظًبد ًَٕ صساػٛخ 2 3

 -انًشؽهخ انشاثؼخ  

 انفظم انذساعٙ انضبَٙ

 AGFC21_F4209 رشثٛخ َجبد 2 3

 AGFC21_F4210 يكبفؾخ ادغبل 2 3

 AGFC21_F4211 اعٓبد ثٛئٙ 2 3

 AGFC21_F4212 اداسح يشاػٙ 2 3

 AGFC21_F4213 4رطجٛمبد فٙ انؾبعٕة  - 3
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 الشخصً للتطوٌر التخطٌط -20

 
 

 .ونشاط بفاعلٌة المجموعة ضمن العمل: الجماعً العمل .1

ر١ّٕخ اٌملهاد ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ اٌجؾش ٚاٌزمٖٟ ِٓ فالي اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌٍؾمٛي اٌيهاػ١خ ٚاٌّْبه٠غ  .2

 اٌّزؼٍمخ ثبٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ.

 ٚاالٍزفبكح اٌقو٠غ١ٓ ِٕظِٛخ فالي ِٓ اٌزقوط ثؼل اكاء ِٚزبثؼخ االفو٠ٓ ٚرؾف١ي رٛع١ٗ ػٍٝ اٌملهح:  اٌم١بكح .3

اٌؾش ػٍٝ ى٠بهح إٌّٙظ  ِمفوكاد ِٓ اٌؼًّ ٍٛق ٚفبئلح اٌلهاٍٟ إٌّٙظ َِزٜٛ رم١١ُ اٌقو٠غ١ٓ فٟ ِٓ

 اٌّىزجخ اٍجٛػ١ب ٚاإلٛالع ػٍٝ اٌّٖبكه ٚاٌىزت ٚاٌّغالد وّٖله ٌٍّؼٍِٛبد.

 .ثبٌؼًّ االٍزمال١ٌخ .4

 
 (المعهد أو بالكلٌة بااللتحاق المتعلقة األنظمة وضع) القبول معٌار -13

 

 - : اٌى١ٍخ فٟ اٌمجٛي ّوٚٛ أٚال

 )اٌّوويٞ اٌمجٛي( اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚىاهح ٌٛائؼ ٚفك ٌٍطالة اٌمجٛي ّوٚٛ اػزّبك .1

 . اٌغبِؼخ اٚ اٌى١ٍخ ِغٌٍ ٠وا٘ب ّق١ٖخ ِمبثٍخ أٚ فبٓ افزجبه أٞ ثٕغبػ رغزبى أْ .2

 .  ا١ٌٗ اٌّزملَ ٌٍزقٖٔ ٛج١ب الئك ٠ىْٛ أْ .3

 :  اٌؼٍّٟ اٌمَُ فٟ اٌمجٛي ّوٚٛ صب١ٔب

 .  األف١ٍٚخ ؽَت ِورت هغجخ ِٓ أوضو ِٓ اٌطبٌت هغجخ افز١به .1

 .  اٌؼبِخ اٌضب٠ٛٔخ فٟ اٌمجٛي ِؼلي .2

 اٌؼٍّٟ ٌٍمَُ االٍز١ؼبث١خ اٌطبلخ .3

 
 البرنامج عن المعلومات مصادر أهم -21

 
 

 .اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ ٌٍغبِؼخ اٚ اٌى١ٍخ  .1
 الجامعة دلٌل .2

 للكلٌة االرشادي الدلٌل .3

 .ٌٍمَُإٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ  .4

  االنترنت .5

. 
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 يخطؾ يٓبساد انًُٓظ

 انجشَبيظ انخبػؼخ نهزمٛٛىٚشعٗ ٔػغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ 

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ 

 اعى انًمشس سيض انًمشس انغُخ / انًغزٕٖ
 أعبعٙ

أو 

 اخزٛبس٘

 االْذاف انًؼشفٛخ 
االْذاف انًٓبسارٛخ 

 انخبطخ ثبنجشَبيظ
االْذاف انٕعذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ

انًٓبساد انؼبيخ ٔانزبْٛهٛخ 

ٔانًُمٕنخ) انًٓبساد 

انًزؼهمخ ثمبثهٛخ األخشٖ 

انزٕظٛف ٔانزطٕس 

 انشخظٙ(

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

 -انًشؽهخ االٔنٗ  

انفظم انذساعٙ 

 االٔل

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F1101 َجبد ػبو

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F1102 2نغخ اَكهٛضٚخ 

يجبدٖء يؾبطٛم 

 ؽمهٛخ
AGFC21_F1103 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F1104 يغبؽخ يغزٕٚخ

رطجٛمبد فٙ 

 2انؾبعٕة 
AGFC21_F1105 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

ؽمٕق إَغبٌ 

 ٔؽشٚبد ػبيخ
AGFC21_F1106 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F1107 كًٛٛبء ػؼٕٚخ

 -انًشؽهخ االٔنٗ  

انفظم انذساعٙ 

 انضبَٙ

 

 

 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F1208 يجبدا ػهى انزشثخ

يجبدٖء إَزبط 

 ؽٕٛاَٙ
AGFC21_F1209 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F1210 كًٛٛبء ؽٕٛٚخ

يجبدٖء الزظبد 

 صساػٙ
AGFC21_F1211 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F1212 سعى ُْذعٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F1213 سٚبػٛبد

 -انًشؽهخ انضبَٛخ  

انفظم انذساعٙ 

 االٔل

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F2101 رظُٛف َجبد

يجبدٖء طُبػبد 

 غزائٛخ ٔانجبٌ
AGFC21_F2102 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

يجبدٖء اسشبد 

 صساػٙ
AGFC21_F2103 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ
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يكبئٍ ٔاالد 

 صساػٛخ
AGFC21_F2104 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

خظٕثخ انزشثخ 

 ٔاالعًذح
AGFC21_F2105 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

رطجٛمبد فٙ 

 0انؾبعٕة 
AGFC21_F2106 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

يجبدٖء ػهى 

 انجغزُخ
AGFC21_F2107 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F2108 0نغخ اَكهٛضٚخ 

 -انًشؽهخ انضبَٛخ  

انفظم انذساعٙ 

 انضبَٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F21109 يجبدا اؽظبء

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F2210 يضاسعاداسح 

يجبدا اؽٛبء 

 يغٓشٚخ

AGFC21_F2211 ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

يؾبطٛم صٚزٛخ 

 ٔعكشٚخ

AGFC21_F2212 ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F2213 س٘ ٔثضل

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F2214 ؽشٚخ ٔدًٚمشاؽٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F2215 انهفخ انؼشثٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F2216 ثٛئخ َجبد

 -انًشؽهخ انضبنضخ  

انفظم انذساعٙ 

 االٔل

ٔرؾهٛم رظًٛى 

 رغبسة

AGFC21_F3101 ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

يكُُخ يؾبطٛم 

 انؾمهٛخ

AGFC21_F3102 ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ؽششاد 

 انًؾبطٛم انؾمهٛخ

AGFC21_F3103 ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F3104 ٔساصخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F3105 اعزظالػ اساػٙ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F3106 يؾبطٛم ػهف

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F3107 3نغخ اَكهٛضٚخ 

 -انًشؽهخ انضبنضخ  

انفظم انذساعٙ 

 انضبَٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F3208 يؾبطٛم انٛبف

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F3209 يؾبطٛم ثمٕل

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F3210 يؾبطٛم ؽجٕة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F3211 رشثٛخ َؾم

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F3212 أيشاع يؾبطٛم

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F3213 ركُهٕعٛب انجزٔس
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رطجٛمبد فٙ 

 3انؾبعٕة 

AGFC21_F3214 ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

انًشؽهخ انشاثؼخ  

انفظم انذساعٙ  -

 االٔل

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F4101 ٔساصخ عضٚئٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F4102 ؽٛبرٛخ ادغبل

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F4103 اعزضساع اساػٙ

اداسح انًؾبطٛم 

 انؾمهٛخ

AGFC21_F4104 ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F4105 فغهغخ َجبد

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F4106 َجبربد ػمبلٛش

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F4107 4نغخ اَكهٛضٚخ 

انًشؽهخ انشاثؼخ  

انفظم انذساعٙ  -

 انضبَٙ

يُظًبد ًَٕ 

 صساػٛخ

AGFC21_F4208 ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F4209 رشثٛخ َجبد

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F4210 يكبفؾخ ادغبل

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F4211 اعٓبد ثٛئٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ AGFC21_F4212 اداسح يشاػٙ

رطجٛمبد فٙ 

 4انؾبعٕة 

AGFC21_F4213 ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 انًمشسٔطف 

 

 انضساػخكهٛخ  -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 ػبو َجبد اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  66 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 األَغغخ انُجبرٛخ إَٔاع ػهٗ انزؼشف. يكٌٕ كم ٔٔظٛفخ ٔيكَٕبرٓب انُجبرٛخ انخالٚب ثإَٔاع انطهجخ رؼهٛى -1

 انُجبد ألػؼبء انذاخهٙ انزشكٛت ػهٗ انزؼشف. ٔٔظبئفٓب

 انغالٚذاد ٔػًم انُجبرٛخ نهخهٛخ انزششٚؾٛخ انًمبؽغ ٔػًم انُجبد رششٚؼ كٛفٛخ انطهجخ رؼهٛى -0

 . انًكشعكٕة رؾذ نًشبْذرٓب

 انُجبرٛخ انخهٛخ فٙ ػؼٛخ كم ٔٔظٛفخ انُجبرٛخ انخهٛخ يٍ ػؼّٛ كم يكَٕبد ػهٗ انطهجخ رؼهٛى -3

 ٔيكبٌ ٔعٕدِ َغٛظ كم ٔٔظٛفخ انُجبد فٙ انًٕعٕدح األَغغخ يٍ َغٛظ كم يكَٕبد ػهٗ انطهجخ رؼهٛى -4

 انُجبد فٙ

فٙ  ٔرضجٛزٓب رظجٛغٓب ٔكٛفٛخ انزششٚؾٛخ انًمبؽغ نؼًم انؾذٚضخ انزمُٛبد اعزخذاو ػهٗ انطهجخ رؼهٛى -5

 . ٔدساعزٓب رظٕٚشْب نغشع انغالٚذاد

 . انُجبد فٙ ٔٔظٛفزّ ػؼٕ كم يكَٕبد ٔدساعخ انُجبد أػؼبء ػهٗ انزؼشف انطهجخػهٗ رؼهٛى -6

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزٚجبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ِجوٕ٘بً ػّب اما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف 

 ؛اٌجؤبِظ.
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 انغالٚذاد ٔيشبْذرٓب ٔػًم انُجبد ألػؼبء ٔانطٕنٛخ انؼشػٛخ انًمبؽغ ػًم كٛفٛخ ػهٗ انطهجخ رؼهٛى -7

 انؼٕئٙ انًغٓش رؾذ

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - أ

  انُجبد رششٚؼ ػهى ألعبعٛبد ٔانفٓى انًؼشفخ ػهٗ انؾظٕل يٍ انطهجخ رًكٍٛ - 1 أ

  انزششٚؾٛخ انًمبؽغ ػًم ثطشق ٔانفٓى انًؼشفخ ػهٗ انؾظٕل يٍ انطهجخ رًكٍٛ - 2أ 

 ٔرطٕس ًَٕ فٙ ٔدٔسِ َجبرٙ َغٛظ كم ثٕظٛفخ ٔانفٓى انًؼشفخ ػهٗ انؾظٕل يٍ انطهجخ رًكٍٛ  - 3 أ

  انُجبد
- يكَٕبرّ ٔيؼشفخ انُجبد أػؼبء يٍ ػؼٕ كم نٕظٛفخ ٔانفٓى انًؼشفخ ػهٗ انؾظٕل يٍ انطهجخ رًكٍٛ  - 4 أ

 انُجبرٙ نهؼؼٕ انٕظٛفخ ْزِ فٙ عضء كم ٔدٔس

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

  . انغالٚذاد نهؼًم انالصيخ انؼهًٛخ انًٓبساد ػهٗ نهؾظٕل انطهجخ رذسٚت – 1ة 

 -رله٠ت اٌطٍجخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٍزقلاَ االعٙيح اٌّقزجو٠خ اٌؾل٠ضخ اٌقبٕخ  -2ة

 ثزْو٠ؼ إٌجبد ِضً اٌّغٙو اٌٚٛئٟ ٚاإلٌىزوٟٚٔ ٚٚظ١فخ وً عيء . 

 اٌزوثخ َٔغخ رؾ١ًٍ ٛوق ث١ٓ اٌز١١ّي ػٍٝ اٌطبٌت للهح -3ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙواداٌمبء  -1

 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح  -2

  ثُٕٚذ ثٕس انًؾبػشح ػشع اعهٕة اعزخذاو -3
 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ -4

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -5

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ -6

 ٔانًمبؽغ انغالٚذاد نؼًم انُظشٚخ ثبنًبدح انخبطخ انُجبرٛخ انًُبرط ثغًغ انطهجخ ركهٛف -7

 انزششٚؾٛخ

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ .  -1

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -2

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ -3

 اػطبئُٙ ٚاعت ث١زٟ. -4

 اػطبء اٌطٍجخ كهاٍخ ؽبٌخ ٚرم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغّٛػبد ٌىزبثخ رمو٠و ؽٛي رٍه اٌلهاٍخ  . -5

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ .     -ط

 اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط       

 . االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 انًخزجشٚخ ٔانًٕاد األعٓضح ػهٗ انًؾبفظخ ػهٗ ٔانؼًم ثبنًغئٕنٛخ نهشؼٕس االَغبَٛخ انمٛى صسع -4ط       

                                   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ -1

 ِْىٍخ ٚؽٍٙب(اٌزفى١و إٌبلل )ٛوػ  -2

 رى١ٍف اٌطبٌت ثبٌزمبه٠و -3

 ٛوائك اٌزم١١ُ      
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 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد ا١ّ٠ٛ١ٌخ ٚ اٌْٙو٠خ .  -1

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -2

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ -3

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد . -4

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

 اٌؼٍّٟ اٌجؾش ِواوي فٟ اٌؼًّ اعً ِٓ ف١ٕخ ِٙبهاد اٌّزقوط اٌطبٌت اوَبة -1ك

 اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2ك 

- ػٍُ ؽمً فٟ ِؼٍِٛبد ِٓ ٠َزغل ِب ِغ ثبٌزٛإً ٌالٍزّواه اٌؼٍّٟ اٌجؾش ِٙبهاد اٌطبٌت اوَبة -3ك

 . إٌجبد رْو٠ؼ

 اٌىزبثٟ. االرٖبي -4ك 
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 ث١ٕخ اٌّموه -11

ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِملِخ، رؼو٠ف ػٍُ رْو٠ؼ  ػبو َجبد ٍبػبد 5  1

 إٌجبد ، اٌق١ٍخ

ٛوق رؾ١ٚو 

-اٌّغٙو-اٌْوائؼ

 أٛاع اٌّغب٘و

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

اٌّؾز٠ٛبد اٌؾ١خ ٌٍق١ٍخ  ػبو َجبد ٍبػبد 5  2

 إٌجبر١خ

 ٚػوٗ اٌْوػ اٌق١ٍخ إٌجبر١خ

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

اٌّؾز٠ٛبد غ١و اٌؾ١خ ٌٍق١ٍخ  ػبو َجبد ٍبػبد 5  3

 إٌجبر١خ

روو١ت اٌغلاه 

 اٌقٍٛٞ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

االَٔغخ اٌَّزل٠ّخ،  ػبو َجبد ٍبػبد 5  4

اٌج١َطخ، ااٌجؤى١ّٟ، 

اٌىٌٕٛى١ّٟ، اٌَىٍؤى١ّٟ، 

 اٌف١ٍٕٟ

 االَٔغخ إٌجبر١خ

Plant tissues 

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

االَٔغخ اٌّؼملح، اٌجْوٖ،  ػبو َجبد ٍبػبد 5  5

اٌجْوٖ اٌّؾ١طخ ، االَٔغخ 

 إٌبلٍخ

االٔمَبَ اٌقٍٛٞ 

  ٚاالفزياٌٟ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

االَٔغخ اٌّو١ٍز١ّخ،  ػبو َجبد ٍبػبد 5  6

 اٌطوف١خ، اٌج١ٕ١خ،

 ٚػوٗ اٌْوػ 

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

اٌغبٔج١خ، االَٔغخ  ػبو َجبد ٍبػبد 5  7

 اٌّو١ٍز١ّخ األ١ٌٚخ اٌضب٠ٛٔخ

االَٔغخ اٌّوٍز١ّ١خ 

 -االَٔغخ اٌٚبِخ -

 االَٔغخ إٌبلٍخ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

 ٚػوٗ اٌْوػ االٚػ١خ إٌبلٍخ اِزؾبْ  ػبو َجبد ٍبػبد 5  8

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

اٌجو٠لهَ ، اٌمٍف ، اٌف١ٍٓ  ػبو َجبد ٍبػبد 5  9

 اٌزغبهٞ ،

 ٚػوٗ اٌْوػ 

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

اٌؼل٠َبد ، ف١ٍٓ اٌغوٚػ،  ػبو َجبد ٍبػبد 5  16

 أفٖبي األٚهاق

االَٔغخ اٌلائ١ّخ 

 اٌج١َطخ ٚاٌّووجخ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

اٌمّخ إٌب١ِخ فٟ اٌَبق ، فٟ  ػبو َجبد ٍبػبد 5  11

 اٌغنه

اٌزوو١ت اٌلافٍٟ 

ِٕبٛك -ٌٍغنٚه

 اٌغنه

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 1981اٌؼوٍٟٚ ،  ؽ١َٓ ٚ  ػّبك اٌل٠ٓ ٕٚفٟ   - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ِٛهفٌٛٛع١ب ٚرْو٠ؼ إٌجبد 

 َجبد  رششٚؼ،  2892ػٕٚذ،  ثذس٘، انؼبَٙ -

 ، 0222ٔطفٙ ،  انذٍٚ ؽغٍٛ ٔػًبد انؼشٔعٙ،  - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 انُجبد  ٔرششٚؼ يٕسفٕنٕعٛب

 ػجذ يزٕنٙ.يزٕنٙ ، ػًشٔ أثٕ ػهٙ أؽًذ.انغبيذ٘ -

 انُجبد ٔرششٚؼ يٕسفٕنٕعٛب ، 0227 : انؼظٛى

 ، انُجبد رششٚؼ ػهى ، و 0223 يؾًذ. عهًٛبٌ -

،  ٔانزٕصٚغ نهُشش اشجٛهٛخ كُٕص داس ، األٔنٗ انطجؼخ

 .انشٚبع

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  - أ

 اٌّزملِخ اٌلٚي فٟ ٚفبٕخ اٌؼواق فبهط اٌٝ اٌؼ١ٍّخ الَبُِٙ ػٍٝ ُِٕٙ األٚائً ٚفبٕخ اٌطٍجخ ا٠فبك -

 . اٌؼٍّٟ اٌمَُ فٟ اٌّٛعٛكح اٌزقزٖٖبد ٚثؾَت هغجزٗ ؽَت والً  ٌزط٠ٛو اٌّٙبهاد

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

 . اٌؼ١ٍب اٌلهاٍبد ٍٛجخ ِٕبلْخ فالي ِٓ اال١ٍ٘خ ٚاٌغبِؼبد اٌؼوال١خ اٌغبِؼبد ث١ٓ ٌزؼبْٚ -

اٌزوو١ت اٌلافٍٟ ٌٍَبق ،  ػبو َجبد ٍبػبد 5  12

 اٌجْوح ،

 ٚػوٗ اٌْوػ 

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

اٌمْوح ، االٍطٛأخ  ػبو َجبد ٍبػبد 5  13

 اٌٛػبئ١خ

اٌزوو١ت اٌلافٍٟ 

 ٌٍَبق

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

 ػبو َجبد ٍبػبد 5  14

 

 ٚػوٗ اٌْوػ 

 إٌّٛمط

اٌّؾبٙوح  ٚ

 ٚإٌّبلْخ 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و

 ػبو َجبد ٍبػبد 5  15
 

 ٚػوٗ اٌْوػ 

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ 

 ٚاٌزمبه٠و
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ اٌّموه اٍُ / هِي .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ 15 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 اٌزوثخ ٚرطٛه ْٔٛء فٟ اٌزوثخ ػٍُ ٠جؾش -1

 ٌٍزوة اٌف١ي٠بئ١خ اٌقٖبئٔ ػٍٝ ٠ْزًّ -2

 ٌٍزوة اٌى١ّ١بئ١خ اٌقٖبئٔ ػٍٝ ٠ْزًّ -3

  ٌٍزوة اٌقٖٛث١خ اٌقٖبئٔ -4

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .9

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ة

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ِفَٙٛ ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼوف اْ  - 1 أ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ أٛاع اٌطبٌت ٠ٖف اْ  - 2أ 

 – االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ لٛاػل اٌطبٌت ٠ؼوف اْ 3 أ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ اٍزقلاَ ٛو٠مخ ٠ؼوف اْ  - 4 أ

ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب ٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزٚجبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه 

ِجوٕ٘بً ػّب اما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف 

 ؛اٌجؤبِظ.
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 – اٌؼبِخ اٌٍغخ ٚ االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ لٛاػل ث١ٓ ١ّ٠ي اْ اٌطبٌت ٠َزط١غ اْ – 1ة 

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ اٌٍ ٠ؼوف اْ -2ة

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ا١ّ٘خ ِلٜ ٠ؼوف اْ -3ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبٙواد -8

 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح  -9

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -16

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ -11

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ .  -6

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -7

 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ -8

 اػطبئُٙ ٚاعت ث١زٟ. -9

 ِغّٛػبد ٌىزبثخ رمو٠و ؽٛي رٍه اٌلهاٍخ  .اػطبء اٌطٍجخ كهاٍخ ؽبٌخ ٚرم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ  -16

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ .     -ط

 اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط       

 . االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 اٌزؤو١ل ػٍٝ اٌَّبد اٌْق١ٖخ وبٌٕيا٘خ ٚاالِبٔخ ٚاٌَو٠خ ٚاالفالق -4ط       

                                   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ -4

 اٌزفى١و إٌبلل )ٛوػ ِْىٍخ ٚؽٍٙب( -5

 رى١ٍف اٌطبٌت ثبٌزمبه٠و -6

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد ا١ّ٠ٛ١ٌخ ٚ اٌْٙو٠خ .  -5

 - اٌْف١ٙخ  االفزجبهاد -6

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد . -7

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

 اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2ك 

 اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك

 اٌىزبثٟ. االرٖبي -4ك 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -13

 ِلفً اٌٝ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

٠ٕٛٝ ثٙب                 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

- Journal English lan. 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  - ة

 اٌّزملِخ اٌلٚي اٌٝ االٚائً فبٕخ ٚ اٌطٍجخ ا٠فبك -

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

 ث١ٕخ اٌّموه  -11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ اٌزؼ١ٍُٛو٠مخ 

 انهغخ اٌٝ ِلفً االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 1

 االَكهٛضٚخ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 انهغخ اٌٝ ِلفً االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 2

 االَكهٛضٚخ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 انهغخ اٌٝ ِلفً االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 3

 االَكهٛضٚخ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 4
 االىِٕخ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 5
 االىِٕخ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 6
 اٌزبَ اٌّٚبهع

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 7
 اٌزبَ اٌّٚبهع

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 8
 اٌج١َٜ اٌّٚبهع

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 9
 اٌج١َٜ اٌّٚبهع

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 16
 اٌج١َٜ اٌّبٟٙ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 11
 اٌج١َٜ اٌّبٟٙ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 12
 اٌج١َٜ اٌَّزمجً

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 13
 اٌج١َٜ اٌَّزمجً

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

  ٚػوٗ اٌْوػ اٌج١َٜ اٌزبَ اٌَّزمجً االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 14

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

  ٚػوٗ اٌْوػ اٌج١َٜ اٌزبَ اٌَّزمجً االٔى١ٍي٠خ اٌٍغخ ٍبػخ 15

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 ؽم١ٍخ ِجبكٜء ِؾب١ًٕ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ 15 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 كهاٍخ اُ٘ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة فٟ اٌؼبٌُ .1

 ٠ْزًّ ػٍٝ ِؼوفخ أزْبه وً ِؾٖٛي فٟ إٌّبٛك اٌّقزٍفخ ِٓ اٌؼبٌُ .2

 ِؼوفخ اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ٌّؾب١ًٕ اٌؾجٛة .3

 ِؾٖٛياٌزؼوف ػٍٝ ٛوق ىهاػخ وً ِؾٖٛي ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػٍٝ أزبع١خ وً  .4

 كهاٍخ اٌظوٚف اٌج١ئ١خ إٌّبٍجخ ٌيهاػخ وً ِؾٖٛي .5

 اٌطوق اٌّزجؼخ فٟ فيْ ٚر٠َٛك ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة اٌّّٙخ فٟ اٌؼبٌُ .6

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .9

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   –أ 

 ػٍٝ اُ٘ اٌؾجٛة فٟ اٌؼواق ٚاٌؼبٌُ اٌطبٌت ٠زؼوف اْ   -1أ

 ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة ؽَت اؽز١بعبرٙب اٌج١ئ١خ اٌطبٌت اْ ٠ٖٕف   -2أ 

 ٠فًٖ اٌطبٌت ث١ٓ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة ٚا١ّ٘زٙب فٟ غناء االَٔبْ ٚاٌؾ١ٛاْ اْ   -3أ

 اْ ٠ؼوف اٌٍٛبئً اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ فٟ ى٠بكح أزبع١خ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة -4أ

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزٚجبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف  ِجوٕ٘بً ػّب اما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ

 ؛اٌجؤبِظ.
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 .اٌؼواق فٟ ٌالٍزضّبه االفًٚ ِٕٙب ٚاٞ ؽجٛثٟ ِؾٖٛي وً ا١ّ٘خ اٌطبٌت ٠م١ُ اْ -5أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 اٌؾجٛة ٌّؾب١ًٕ االلزٖبك٠خ اال١ّ٘خ اٌطبٌت ػٍٝ رؼو٠ف -1ة

 ٚاٌؼبٌُ اٌؼواق فٟ اٌؾجٛة ِؾب١ًٕ اُ٘ رم١١ُ ػٍٝ اٌطبٌت للهح -2ة

 . ِؾٖٛي ٌىً إٌّبٍجخ اٌج١ئ١خ اٌظوٚف اٌطبٌت رؼ١ٍُ -3ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ .1

 اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ .2

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ .3

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّقزجواد .4

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ .5

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1

 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد .2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد .3

 ٚاٌم١ّ١خ اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف ط

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

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

 ٚاالكهان اٌّالؽظخ  -2ط 

 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ -3 ط

 ٚاٌزم٠ُٛ االػلاك  -4ط 

 اٌزؼٍُ فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -5ط 

 طرائق التعلٌم والتعلم      
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ -1

 اٍزوار١غ١خ اٌزفى١و ؽَت للهح اٌطبٌت . - 2

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

 ٚاٌزٟ ٠ٙلف اٌٝ ٛوػ ِْىٍخ ِب صُ رؾ١ٍٍٙب ِٕطم١بً ٌٍٕٛٛي اٌٝ اٌؾً اٌّطٍٛة .

 طرائق التقٌٌم      
 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1

 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد .2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد .3

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

 ) اٌىالَ فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح (اٌٍفظٟ  اٌزٛإً -1ك

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

 (.ِؼ١ٕخ ٌّْىٍخ ؽالً  ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ( اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك

 (. اٌىزبثخ فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ( اٌىزبثٟ االرٖبي -4ك 
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 اٌّموه ث١ٕخ -11

ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ٍبػبد  5   1 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ رؼو٠فٙب، 

ِْٕؤ٘ب رطٛه٘ب ٚٛوق 

 رم١َّٙب 

ِْب٘لح اٌّؾب١ًٕ 

 اٌّزٛفوح

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   2 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

اٌؼٛاًِ اٌف١ٌَٛٛع١خ ٚػاللزٙب 

 ثّٕٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 ٚػوٗ اٌْوػ  ر١١ّي ثنٚه اٌّؾب١ًٕ

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   3 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

األٔجبد فٟ ثنٚه  ِواؽً ّٔٛ اٌّؾٖٛي

اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ ، 

  اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػ١ٍٙب

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   4 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

وفبءح اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ  

 مٌه ثؤٔزبعٙبٚػاللخ 

ػ١ٍّبٌد فلِخ األهٗ 

 ٚاألألد اٌَّزؼٍّخ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   5 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

ِٕظّبد إٌّٛ إٌجبر١خ ٌ 

ٚأٍزقلاِبرٙب فٟ اٌّؾب١ًٕ  

 اٌؾم١ٍخ 

 ٚػوٗ اٌْوػ ٛوق أٙبفخ األٍّلح

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   6 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ  ٚػاللزٙب ثّٕٛ 

اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ (اٌؾواهح، 

اٌٚٛء ،اٌّبء، اٌزوثخ ٚ 

 اٌٙٛاء)

 ٚػوٗ اٌْوػ ػ١ٍّبد فلِخ اٌّؾٖٛي

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   7 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

اٌؼٛاًِ اٌغ٠ٛخ  ٚرؤص١و٘ب ػٍٝ 

 أٔزبط اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ 

اٌوٞ ٚاٌٖوف ٚأٔٛاع 

 اٌّجبىي

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   8 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

اٌؼٛاًِ األعزّبػ١خ  

ٚاأللزٖبك٠خ ٚرؤص١و٘ب  ػٍٝ 

أٔزبط ٚرٛى٠غ اٌّؾب١ًٕ 

 اٌؾم١ٍخ 

اٌوئ١َ١خ ِْب٘لح األكغبي 

فٟ  ؽمٛي اٌّؾب١ًٕ 

 ٚٛوق ِىبفؾزٙب

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   9 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

اٌجنٚه أفزجبهاد األٔجبد 

 ٚإٌمبٚح

 ٚػوٗ اٌْوػ ػ١ٍّخ اػلاك اٌجنٚه

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   16 ِجبكٜء   

 ؽم١ٍخِؾب١ًٕ 

اٌْوٚٛ اٌٛاعت رٛفو٘ب فٟ 

ثنٚه اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ 

 اٌّؼلح ٌٍيهاػخ

 ٚػوٗ اٌْوػ اٌزلهط

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   11 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

رله ٌط اٌؾجٛة ٚرغف١ف  

 اٌؾبًٕ ٚفئٗ

 ٚػوٗ اٌْوػ اٌزٕظ١ف

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   12 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 ٚػوٗ اٌْوػ  افن اٌؼ١ٕبد األكغبي ٚٛوق ِىبفؾزٙب

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   13 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 ٚػوٗ اٌْوػ االالد اٌَّزؼٍّخ اٌلٚهاد اٌيهاػ١خ 

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   14 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

ِملِخ ِٛعيح ػٓ ٛوق روث١خ 

 ٚرؾ١َٓ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

رغف١ف ؽبًٕ اٌنهح 

 اٌٖفواإ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍبػبد  5   15 ِجبكٜء   

 ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

ِواؽً أٔزبط ٚأوضبهاٌجنٚه 

 اٌّؾَٕخ

 ٚػوٗ اٌْوػ 

 اٌّؾبٙوح 

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1  اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اٌيهاػ١خ 

 ّٙبة ف١ًٍ ٍؼل ، ؽَٓ ِؾّل ػٍٟ

ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2   Kuchel, W.P. 2009. Schaum,s outlines 

Biochemistry. 3ed. McGraw Hill. London 

 Nelson, L.D. and Cox, M.M. 2012. 

Lehninger Principles of Biochemistry. 4th 

ed. University of Wisconsin-Madison 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب           

) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (        

 اٌؼوال١خ االوبك١ّ٠خ اٌؼ١ٍّخ اٌّغالد

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

اٌّٛالغ اٌقبٕخ ثّفوكاد إٌّٙظ ٟٚ٘ وً 

 وض١وح علا

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  -13

ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ ػٍٝ الَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼوا ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ  -1

 ٌزط٠ٛو اٌّٙبهاد والً ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ 

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

رط٠ٛو فىوح االٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌفز١خ ثبٌقجواد ٚافو ِبرًٕٛ ا١ٌٗ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد  -3

 اٌيهاػ١خ .

 اٌؼ١ٍب . اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚاٌغبِؼبد اال١ٍ٘خ ِٓ فالي ِٕبلْخ ٍٛجخ اٌلهاٍبد -4
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  66 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 ٚرضج١ذ اٌّٛالغ اٌّْبه٠غ ٚرقط١ٜ اٌقوائٜ الػلاك ٌٍَّبؽخ االٍب١ٍخ ٚاٌمٛاػل اٌّجبكة كهاٍخ -1

 - . اٌقوائٜ الػلاك اٌالىِخ االٍب١ٍخ ٚاٌج١بٔبد اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌؾٖٛي -2

 اٌّٛإالد ٚٛوق ٚاٌَلٚك اٌمٕٛاد ٚأْٔبء اٌّْبه٠غ رقط١ٜ -3

 االهاٟٙ ٚاٍزٖالػ ٚر٠َٛخ رم١َُ -4

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .9

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - أ

 رم١َُ اٌَّبؽبد ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼوف اْ  - 1 أ

 اٌزم١َُ ػ١ٍّخ فٟ ػ١ٍٗ اٌّؼزّل االٍبً ؽَت اٌَّبؽبد أٛاع اٌطبٌت ٠ٖٕف اْ  - 2أ 

 .اٌَّؼ ػ١ٍّخ ِٓ اٌّمٖٛك ؽَت اٌَّبؽبد أٛاع ث١ٓ اٌطبٌت ٠فًٖ اْ  - 3 أ

 -  . اٌزم١َُ ػ١ٍّخ فٟ اٌّزجؼخ اٌؼ١ٍّخ اٌٍٛبئً اٌطبٌت ٠ؼوف اْ -  4 أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 اٌؾمٍٟ اٌَّؼ أػّبي فٟ اٌَّزقلِخ األعٙيح ِقزٍف أٍزقلاَ ػٍٝ اٌطبٌت رله٠ت – 1ة 

 اٌم١بٍبد ثؤعواء اٌّمزؤخ اٌؼ١ٍّبد اُ٘ رم١١ُ ػٍٝ اٌطبٌت للهح -2ة

 اٌقوائٜ ٚهٍُ ألػلاك اٌالىِخ االٍبً ٚاٌج١بٔبد اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ٠ؾًٖ و١ف اٌطبٌت رؼ١ٍُ -3ة

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزٚجبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ِجوٕ٘بً ػّب اما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف 

 ؛اٌجؤبِظ.
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

  اٌنٕٟ٘ اٌؼٖف -1

 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح  -2

ٚاٌؾَبثبد  اٌم١بٍبد اعواء ٠زؼٍُ اْ اٌطبٌت اٍزطبع اما ( ِضبي اٌطبٌت للهح ؽَت اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -1

 ٚثْىً ا١ّ٘زٙب ِٚؼوفخ ث١بٟٔ هٍُ اٚ فبهٛخ ث١ٖغخ ػٕٙب ٠ٚؼجو اٌَّؼ ألعواء اٌٚوٚه٠خ اٌو٠ب١ٙخ

 ِفًٖ

 اٌّطٍٛة اٌؾً اٌٝ ٌٍٕٛٛي ِٕطم١بً  رؾ١ٍٍٙب صُ ِب ِْىٍخ ٛوػ  اٌزؼٍُ فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ  -2

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ .  -1

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -2

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ -3

 اػطبئُٙ ٚاعت ث١زٟ. -4

 اػطبء اٌطٍجخ كهاٍخ ؽبٌخ ٚرم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغّٛػبد ٌىزبثخ رمو٠و ؽٛي رٍه اٌلهاٍخ  .  -5

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ .          -ط

 اٌّالؽظخ ٚاالكهانِغ  اٌزفى١و ِٙبهح -1ط       

 . اٌّالؽظخ ٚاالكهان-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط       

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ .1

 اٌزفى١و إٌبلل )ٛوػ ِْىٍخ ٚؽٍٙب( .2

 رى١ٍف اٌطبٌت ثبٌزمبه٠و .3

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد ا١ّ٠ٛ١ٌخ ٚ اٌْٙو٠خ .  .1

 االفزجبهاد اٌٖف١خ  .2

 اٌٛاعجبد .3

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد . .4

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

 اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2ك 

 اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك

 اٌىزبثٟ. االرٖبي -4ك 
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 اٌّموه ث١ٕخ -11
 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اكٚاد اٌم١بً  رؼو٠ف اٌَّبؽخ ٚألَبِٙب اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4    1      

ٚٛوق 

 اٍزقلاِٙب

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ل١بً اٌَّبفخ  ٚؽلاد اٌم١بً اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  2

 ثبٌقطٛح

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

رؼ١١ٓ اٌقطٛٛ  ِم١بً اٌوٍُ اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  3

 اٌَّزم١ّخ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ل١بً اٌَّبفبد  ل١بً اٌَّبفبد االفم١خ اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  4

 ػجو اٌؼٛائك

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  ألبِخ االػّلح أفطبء اٌم١بً اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  5

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  أٍمبٛ االػّلح ألبِخ ٚاٍمبٛ االػّلح اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  6

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  ِم١بً اٌوٍُ اٌؼٛائك ػٕل اٌم١بً اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  7

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ؽَبة َِبؽبد االّىبي  اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  8

 إٌّزظّخ

أٔٛاع أعٙيح 

اٌز٠َٛخ ٚلواءح 

 اٌَّطوح

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ؽَبة َِبؽبد االّىبي غ١و  اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  9

 إٌّزظّخ

أٍزقلاَ عٙبى 

 اٌز٠َٛخ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌز٠َٛخ  رم١َُ َِبؽبد االهاٟٙ اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  16

 اٌّزٍٍََخ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌز٠َٛخ ٚا١ّ٘زٙب ٚأٛاع  اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  11

 االعٙيٖ اٌَّزقلِخ

اٌز٠َٛخ 

 اٌزفب١ٍٙخ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌز٠َٛخ  ٛوق ؽَبة إٌّب١ٍت اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  12

اٌزفب١ٍٙخ 

 اٌّغٍمخ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

رؼ١١ٓ اٌّمطغ  اٌز٠َٛخ اٌّزٍٍََخ اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  13

 اٌطٌٟٛ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

رّو٠ٓ ر٠َٛخ  اٌّمبٛغ اٌط١ٌٛخ ٚاٌؼو١ٙخ اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  14

 أهٗ ىهاػ١خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ا١ٌّيا١ٔخ اٌْجى١خ ٚفطٛٛ  اٌَّبؽخ اٌَّز٠ٛخ ٍبػبد 4  15

 اٌىٕزٛه

عٙبى 

 اٌض١ٛكٚال٠ذ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ

 ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1  اٌَّبؽخ أٌٍ ، 2000 ، ٕبٌؼ ه٠بٗ ، اٌقفبف - 

 إًٌّٛ ، عبِؼخ اٌيهاػخ ٚاٌطجٛغواف١خ و١ٍخ اٌَّز٠ٛخ

 اٌؼواق . ،

ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2   

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب           

اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  () اٌّغالد         

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  -13
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 1ؽبٍٛة / رطج١مبد اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  45 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 ثواِغ١برٗ ٚثؼ٘ اٌؾبٍٛة اٍزقلاَ و١ف١خ ػٍٝ اٌزؼوف فٟ اٌؾبٍٛة رطج١مبد ػٍُ ٠جؾش

 ٠ٚو ٚاٌَٛفذ ٠ٚو اٌٙبهك ػٍٝ ٠ْزًّ

 اٌؾبٍٛة عٙبى ِىٛٔبد ػٍٝ اٌزؼوف

 ٚاٍزؼّبالرٙب ر١ٖٕجٙب ٚو١ف١خ اٌجواِظ ٘نٖ ١ِّياد وبفخ كهاٍخٔ اٌزطج١م١خ اٌجواِظ كهاٍخ ػٍٝ اٌزوو١ي

 ٚفٛائل٘ب

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .9

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ  

 اٌؾبٍٛة رطج١مبد ِفَٙٛ ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼوف اْ  - 1 أ

 اٌجواِظ أٛاع اٌطبٌت ٠ٖٕف اْ  - 2أ 

 اٌجواِظ أٛاع ث١ٓ اٌطبٌت ٠فًٖ اْ  - 3 أ

 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد فالي ِٓ ثبٌزطج١مبد ِؼوفزٗ اٌطبٌت ٠م١ُ اْ  - 4 أ

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزٚجبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ػّب اما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف  ِجوٕ٘بً 

 ؛اٌجؤبِظ.
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 اٌؾبٍٛة رطج١مبد ثّفَٙٛ اٌطبٌت رؼو٠ف – 1ة 

 ثّٙبهح اٌزطج١م١خ اٌجواِظ ٚاٍزؼّبالد ٚؽنف ر١ٖٕت ػٍٝ اٌطبٌت للهح -2ة

 اؽٖبئ١ب ثؾٛصُٙ ث١بٔبد رؾ١ًٍ ِٓ اٌطٍجخ رّى١ٓ -3ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 اٌمبء اٌّؾبٙواد

 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح 

 اٌّقزجو فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌلهًٚ

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ

 ٛوائك اٌزم١١ُ 

 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ . 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ

 اػطبئُٙ ٚاعت ث١زٟ.

 اػطبء اٌطٍجخ كهاٍخ ؽبٌخ ٚرم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغّٛػبد ٌىزبثخ رمو٠و ؽٛي رٍه اٌلهاٍخ  .

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ .    

 اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط

 . اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -2ط

 ٚاٌزم٠ُٛ االػلاك -3ط

 اٌزؼٍُ                                فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ   -4ط

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 اٌزفى١و إٌبلل )ٛوػ ِْىٍخ ٚؽٍٙب(

 رى١ٍف اٌطبٌت ثبٌزمبه٠و

 ٛوائك اٌزم١١ُ 

 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد ا١ّ٠ٛ١ٌخ ٚ اٌْٙو٠خ . 

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد .

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

 اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2ك

 اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك

 اٌىزبثٟ. االرٖبي -4ك
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 اٌّموه ث١ٕخ -11
ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3    1      

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ 

انؾبعٕة ، يًٛضارّ 

 ٔيكَٕبرّ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  2

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػٍ اَظًخ 

 انزشغٛم ٔإَاػّ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  3

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ رشغٛم 

 ٔاٚمبف ٔانزؾكى ثبنُٕافز

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  4

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ اَشبء 

انًغهذاد،لبئًخ انضس ٔؽزف 

 االًٍٚ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  5

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  نٕؽخ 

 انزؾكى، انضس االًٍٚ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  6

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ 

 خظبئض ششٚؾ انًٓبو

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  7

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ االيزذاد 

 ٔفبئذرّ، انكٛجٕسد

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  8

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يفبرٛؼ 

 ثشايظ انزطجٛمبد

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  9

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ رجٕٚت 

 انظفؾخ انشئٛغٛخ ٔادساط

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  16

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ رجٕٚت 

 يشاعؼخ ٔػشع

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  11

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ اششؽخ 

 انزُغٛمبد

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  12

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ رجٕٚت 

 رخطٛؾ ٔرجٕٚت يؼبدالد

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  13

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ رجٕٚت 

 ادساط ٔرظًٛى

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  14

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ رجٕٚت 

 ػشع انششٚؾخ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

رطج١مبد فٟ  ٍبػبد 3  15

 1اٌؾبٍٛة 
ٚزؼشف انطبنت ػهٗ رجٕٚت 

 ػشع ٔؽجبػخ انششائؼ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 ٕٛه ِغ اؽزواف ٍفٓ ٠ٕٚلٚى . 2005 . ٕبٌؼ ِؾّل ٙوغبَ ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ػّبْ، ، ٚاٌزٛى٠غ ٌٍْٕو االٍواء كاه ، ر١ٙٛؾ١خ -

 االهكْ

 ، ػّبْ 2664،  اٌزْغ١ً ٔظُ اٍب١ٍبد ، اٍبِخ اٌٙبعوٞ، ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 ّووخ  الِب٠ىوٍٚٛفذ ِٛلغ  االهكْ،

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  () 

 اٌؼ١ٍّخ اٌىزت االعٕج١خ اٌّزقٖٖخ ٚ اٌّغالد  -

 اٌؼوال١خ.  االوبك١ّ٠خ

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

- www.microsoft.com 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ   -13

 اٌؼب١ٌّخ اٌغبِؼبد اٌٝ اٌزله١١َ٠ٓ ا٠فبك فالي ِٓ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌغبِؼبد اٌؼوال١خ اٌغبِؼبد ث١ٓ اٌزؼبْٚ -
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي -2

  ؽمٛق أَبْ اٍُ / هِي اٌّموه -3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ -5

 ٍبػخ 15 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  -7

 أ٘لاف اٌّموه -8

 حاواصطال لغة الحق مفهوم معرفة -1
 االنسان حقوق مصادر على التعرف -2
 االنسان حقوق بنود اهم معرفة -3
 االنسان حقوق ممارسة على الواردة والقٌود االنسان واجبات معرفة -4
 الحروب اثناء الطوارىء حالة مبررات معرفة -5

 انواعه واهم الفساد معرفة -6

 يخشعبد انجشَبيظ انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .22

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - د

 ٚاٌفُٙ  اٌّؼوفخ  -أ    

 ٚإطالؽب ٌغخ اٌؾو٠خ ِفَٙٛ ِؼوفخ  - 1أ

 اٌؾو٠بد ٚأٔٛاع أّىبي ػٍٝ اٌزؼوف  - 2أ

 ٌٙب اٌزبه٠قٟ ٚاالًٕ اٌل٠ّموا١ٛخ ِؼٕٝ ِؼوفخ  - 3أ

 اٌل٠ّمواٟٛ إٌّٙظ ِيا٠ب ِؼوفخ  - 4أ

 اٌل٠ّموا١ٛخ أٛاع ِؼوفخ  - 5أ

 اٌل٠ّمواٟٛ إٌظبَ رىفً اٌزٟ اٌّٚبٔبد ِؼوفخ  - 6أ

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزٚجبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف ِجوٕ٘بً ػّب اما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. 

 ؛اٌجؤبِظ.
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 عثبٌّٛٙٛ اٌقبٕخ األ٘لاف رؾل٠ل ِٙبهح -1ة

 اٌّؼٍُ ّوػ ٛو٠مخ اٌٝ ثب٘زّبَ اٌطبٌت إغبء ٚو١ف١خ اٌّٛٙٛع ػوٗ ِٙبهح -2ة

 اٌقبهع١خ ٚاٌمواءاد اٌغبه٠خ ٚاألؽلاس اٌج١ئخ اٍزقلاَ ِٙبهح -3ة

 اٌزله٠ٌ ٚاٍب١ٌت ٚاٍزوار١غ١بد ٛوائك اٍزقلاَ ِٙبهح -4ة 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ .1

 ثبالِضٍخ ِؼيىح اٌّٛٙٛع ػوٗ ٛو٠مخ .2

 اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ .3

 اٌنارٟ اٌزؼٍُ ٛو٠مخ .4

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1

 اٌزمبه٠و .2

 - ٘نا وواصٛي ٕٕف ٚلل ) ٚاٌم١ُ ٚاالرغب٘بد ٚهغجبد ا١ٌّٛي ( رزّٚٓ ٚاٌم١ّ١خ اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف ط

 - : ٟ٘ ِغبالد فَّخ اٌٝ اال٘لاف ِٓ اٌَّزٜٛ

  )ٚاٍزمجبٌٙب اٌّض١واد اٌٝ االٔزجبٖ َِزٜٛ ( االٍزمجبي -1 ط

  ) ٌٍّض١واد اال٠غبث١خ االٍزغبثخ َِزٜٛ ( االٍزغبثخ  -2 ط

  ) اٌزض١ّٓ ( اٌزم١١ُ -3 ط

 اٌزٕظ١ُ  -4 ط

 اٌم١ّخ                                   ثٛاٍطخ اٌز١١ّي -5 ط

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ -1

 ٛو٠مخ ػوٗ اٌّٛٙٛع ِؼيىح ثبالِضٍخ -2

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح -3

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -4

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1

 اٌزمبه٠و .2

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

 اٌزم١ٍل / اٌّؾبوبح  -1ك 

 األكاء اٌؾووٟ ٌٍّٙبهح  -2ك 

 األكاء اٌنٞ ٠زطٍت اٌزٕبٍك  -3ك 

 اٌؾوو١خأكاء اٌّٙبهاد  -4ك 
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 اٌّموه ث١ٕخ -11
 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 إٌظوٞ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِلفً ِفب١ّٟ٘ ػٓ ِب١٘خ  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ   1      

ؽمٛق االَٔبْ : ؽمٛق 

االَٔبْ ٌغخً ٚإطالؽبً 

ٚلب١ٔٛٔبً فٖبئٔ ؽمٛق 

 االَٔبْ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

 االِزؾبٔبد 

اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٌؾمٛق  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 2

 االَٔبْ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌؼٖٛه  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 3

 اٌمل٠ّخ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌؼٖٛه  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 4

 اٌٍٛطٝ ٚاٌؾل٠ضخ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

اّىبي )اع١بي( ؽمٛق  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 5

االَٔبْ ، ؽمٛق االَٔبْ 

اٌغل٠لح ، ِٖبكه ؽمٛق 

 االَٔبْ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌّٛاص١ك  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 6

اٌل١ٌٚخ ، اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ 

 االَٔبٟٔ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌلٍبر١و  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 7

اٌؼوث١خ ، اٌزؾل٠بد اٌؼب١ٌّخ 

 ٌؾمٛق االَٔبْ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

 ٚػوٗ اٌْوػ ا١ٌَب١ٍخ-اٌزؾل٠بد اٌضمبف١خ ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 8

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

 ٚػوٗ اٌْوػ االه٘بة ٚؽمٛق االَٔبْ ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 9

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

اٌؼٌّٛخ ٚاٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 16

 ٚؽمٛق االَٔبْ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

اٌفَبك االكاهٞ ٚاٌّبٌٟ  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 11

 ٚؽمٛق االَٔبْ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

ٕبلْخ اٌطٍجخ فٟ ثؾٛس  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 12 ُِ
ػًّ ػٓ رؤص١و ٚاٚهاق 

ُّقلهاد ػٍٝ ؽمٛق  اٌ

 االَٔبْ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

ؽمٛق اإلَٔبْ فٟ اٌلٍزٛه  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 13

، اٌّئٍَبد  2665اٌؼوالٟ 

 اٌلٍزٛه٠خ اٌؼوال١خ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

اٌٍَطخ اٌزْو٠ؼ١خ ٚاٌٍَطخ  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 14

 ٚاٌمٚبئ١خاٌزٕف١ن٠خ 

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد

ؽمٛق االَٔبْ ٚاٌؾو٠بد  ؽمٛق أَبْ ٍبػخ 15

اٌؼبِخ فٟ اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ ، 

اٌؾمٛق اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ 

 ٚااللزٖبك٠خ

 ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح 

  االِزؾبٔبد
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 اٌَّبػل ،ٌألٍزبم اٌؼبِخ ٚاٌؾو٠بد ٚاٌل٠ّموا١ٛخ اإلَٔبْ ؽمٛق ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 2212 ثغلاك، ، وبظُ ٕجوٞ اٌلوزٛهِب٘و

( اٌؾىِٛخ اإلٍال١ِخ ٚآ١ٌبد اٌْٛهٜ ،اثوا١ُ٘ اٌْجٛٛ ،  - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

ٍٍَخ رٖله٘ب ِٕظّخ اإلٍالَ  3اٌل٠ّموا١ٛخ ٌٍغ١ّغ( 

 2664ٚاٌل٠ّموا١ٛخ ثغلاك، رّٛى، 

اٌّوأح ،ؽ١َٓ كه٠ِٚ اٌؼبكٌٟ ، اٌل٠ّموا١ٛخ هٍبٌخ فٟ لٚب٠ب  -

(ِٓ ٍٍَخ رٖله٘ب ِٕظّخ اإلٍالَ ٚاٌل٠ّموا١ٛخ،  4ٌٍغ١ّغ ) 

 ك. د

. اٌْٛهٜ ٚأصو٘ب فٟ اٌل٠ّموا١ٛخ ، ػجل اٌؾ١ّل اٍّبػ١ً  -

 1981األٖٔبهٞ ، اٌّطجؼخ اٌفٍَف١خ ِٚىزجزٙب ، 

لواءح أ١ٌٚخ فٟ فٖبئٔ اٌل٠ّموا١ٛخ ، ػٍٟ ف١ٍفخ اٌىٛاهٞ ،  -

( ٍٍَخ رٖله٘ب ِٕظّخ اإلٍالَ 5ٌل٠ّموا١ٛخ ٌٍغ١ّغ)

ٚاٌل٠ّموا١ٛخ (َِزً ِٓ اٌَّبٌخ اٌل٠ّموا١ٛخ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ 

  2662،آ٠به،2ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ، ث١وٚد،. ( ٛ 

         اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب        

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

 إٌلٚاد ػمل ، ا١ٌّلا١ٔخ اٌي٠بهاد ، اٌؼ١ٍّخ اٌلهاٍبد

 ٚاٌّئرّواد

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

- Journal English lan. 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  -13

 اْ ٠ىْٛ اٌّموه ٍٕٛٞ ١ٌٌٚ فٍٖٟ 1

 عل٠لح رٕبٍت اٌظوٚف ٚاألؽلاساٙبفخ ِفوكاد  2

 رؼي٠ي اٌىزت ٚاٌّواعغ ثبٌٖٛه اٌٍّٛٔخ ِٓ اعً ا٠ٚبػ اٌّفوكاد ٚاٌز٠ْٛك ٌٙب  3
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 اٌؼ٠ٛٚخ اٌى١ّ١بء اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ 75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 اٌؼ٠ٛٚخ اٌّووجبد ٚكهاٍخ ٚرفوػبرٗ اٌؼ٠ٛٚخ اٌى١ّ١بء ػٍُ ٠جؾش .1

 ٠ْزًّ ػٍٝ اٌزؼوف ػٍٝ فٛآ ٚٛوائك رؾ٘ ٠واٌّووجبد اٌؼ٠ٛٚخ .2

 اٌّووجبد اٌؼ٠ٛٚخ ٚ ربه٠قٙب ٚ ا١ّ٘زٙب ٌٍىبئٓ اٌؾِٟؼوفخ ِب١١٘خ  .3

 اٌؼ٠ٛٚخ اٌّووجبد رفبػالد .4

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -9

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   –أ 

 ػٍٝ ِفَٙٛ اٌى١ّ١بء اٌؼ٠ٛٚخ اٌطبٌت ٠زؼوف اْ   -1أ

 اٌؼ٠ٛٚخ اٌّووجبد أٛاع اٌطبٌت ٠ٖٕف اْ   -2أ 

 فٛإٙب ػٍٝ ٚاٌزؼوف ٚرؾ١ٚو٘ب اٌؼ٠ٛٚخ اٌّووجبد رفبػالد اٌطبٌت ٠م١ٌ اْ   -3أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 اٌؼ٠ٛٚخ اٌّووجبد ثّفَٙٛ اٌطبٌت رؼو٠ف -1ة

 اٌؼ٠ٛٚخ اٌزفبػالد ٌم١بً اٌّقزٍفخ اٌى١ّبئ١خ اٌزؾب١ًٌ اعواء ػٍٝ اٌطبٌت للهح -2ة

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزٚجبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف  ِجوٕ٘بً ػّب اما

 ؛اٌجؤبِظ.
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 اٌؼ٠ٛٚخ اٌّووجبد ٕٚفبد أٛاع رؾل٠ل ِٓ اٌطٍجخ رّى١ٓ -3ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ -1

 اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ -2

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -3

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّقزجواد -4

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -5

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1

 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -3

 ٚاٌم١ّ١خ اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف ط

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

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

 ٚاالكهان اٌّالؽظخ  -2 ط

 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ -3 ط

 ٚاٌزم٠ُٛ االػلاك  -4 ط

 اٌزؼٍُ فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -5 ط

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ -1

 اٍزوار١غ١خ اٌزفى١و ؽَت للهح اٌطبٌت . - 2

ٟٚ٘ ِٖطٍؼ ٠وِي الػٍٝ  Critical Thinkingاٍزوار١غ١خ اٌزفى١و إٌبلل فٟ اٌزؼٍُ  - 3

 َِز٠ٛبد اٌزفى١و ٚاٌزٟ ٠ٙلف اٌٝ ٛوػ ِْىٍخ ِب صُ رؾ١ٍٍٙب ِٕطم١بً ٌٍٕٛٛي اٌٝ اٌؾً اٌّطٍٛة .

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1

 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -3

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

 ) اٌىالَ فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح (اٌٍفظٟ  اٌزٛإً -1ك

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

 (.ِؼ١ٕخ ٌّْىٍخ ؽالً  ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ( اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك

 (. اٌىزبثخ فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ( اٌىزبثٟ االرٖبي -4ك 
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 اٌّموه ث١ٕخ -11
األٍجٛ

 ع

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد

 اٌّطٍٛثخ

 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٔظوٞ 2 1

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

أُ٘ -رؼو٠ف اٌى١ّ١بء اٌؼ٠ٛٚخ

 االٚإو

االهّبكاد  -اٌزؼو٠ف ثبٌلهً اٌؼٍّٟ

و١ف١خ اػلاك  -ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌٛاعت ارجبػٙب

 أُ٘ االعٙيح-اٌؾَبثبد -اٌزمبه٠و

 اٌْوػ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 2

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

 -اٌز١َّخ -رؼو٠فٙب -االٌىبٔبد

 اٌزفبػالد -اٌزؾ١ٚو

: رؾ١ٚو اٌَب٠ىٍٛ٘ى١َٓ 1اٌزغوثخ 

 ٚاٌىْف ػٕٗ ِغ اٌؾَبثبد
 اٌْوػ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 3

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

–اٌز١َّخ  -رؼو٠فٙب -االٌى١ٕبد

 -رىْٛ االٕوح اٌّيكٚعخ

 اٌزفبػالد -اٌزؾ١ٚو

اٌج١ٛر١ً : رؾ١ٚو وٍٛه٠ل 2اٌزغوثخ 

 اٌضبٌضٟ ٚاٌىْف ػٕٗ ِغ اٌؾَبثبد
 اٌْوػ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 4

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

اٌّووجبد ا١ٌٙلهٚوبهث١ٔٛخ اٌزٟ 

رؾزٛٞ ػٍٝ أوضو ِٓ إوح 

 -أٛاػٙب-اٌلا٠ٕبد-اِضٍخ -ِيكٚعخ

 رفبػالرٙب

: كهاٍخ اٌٍَٛن اٌى١ّ١بٚٞ 3اٌزغوثخ 

 ٌٍىؾٛالد ٚاٌف١ٕٛالد
 اٌْوػ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 5

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

 -اٌز١َّخ -رؼو٠فٙب -االٌىب٠ٕبد

رىْٛ  – Sp اٌزٙغ١ٓ -أِضٍخ

 -اٌزؾ١ٚو -االٕوح اٌضالص١خ

 اٌزفبػالد

اٍزقلاَ  -: رؾ١ٚو اال١ٍز4ْٛاٌزغوثخ 

 اٌىْف ػٕٗ -ػّٛك اٌزمط١و اٌزغي٠ئٟ
 اٌْوػ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 6

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

 -اٌّووجبد اٌؾٍم١خ اال١ٌفبر١خ

 -رؾ١ٚو٘ب -اُ٘ اٌؾٍمبد -رؼو٠فٙب

 أُ٘ رفبػالرٙب

: كهاٍخ اٌٍَٛن اٌى١ّ١بٚٞ 5اٌزغوثخ 

 ٌالٌل٠ٙب٠لاد ٚاٌى١زٛٔبد
 اٌْوػ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

 االِزؾبٔبد

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 7

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

 اٌْوػ : رؾ١ٚو ؽبِ٘ اٌجٕي٠ٚه6اٌزغوثخ  االِزؾبْ إٌظوٞ االٚي

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 8

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

رفبػً  -: رؾ١ٚو فالد االص7ً١اٌزغوثخ  اٌّووجبد االٚهِبر١خ

 (ف١ْو أٍزوح )أٍزوح
 اٌْوػ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 9

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

 -اٌٙب١ٌلاد اال١ٌفبر١ٗ ٚاالٚهِبر١ٗ

 -أِضٍخ -اٌز١َّخ -رؼو٠فٙب

 رفبػالرٙب  -رؾ١ٚو٘ب

 اٌْوػ رؾ١ٚو االٍجو٠ٓ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 16

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

االٍزجلاي ا١ٌٕٛوٍٛف١ٍٟ فٟ ٘ب١ٌلاد 

 األه٠ً

 اٌْوػ رؾ١ٚو اٌٖبثْٛ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 11

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

 -اٌىؾٛالد ٚاٌف١ٕٛالد ٚاال٠ضواد

 -رؾ١ٚو٘ب -اٌز١َّخ -رؼو٠فٙب

 رفبػالرٙب

ػٍٝ  رفبػالد االٌل٠ٙب٠ل اٌزٟ ال رؾزٛٞ

 ١٘لهٚع١ٓ اٌفب
 اٌْوػ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 12

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

 اٌْوػ رؾ١ٚو فالد ا١ٍ١ٌٍَٛى لبث١ٍخ اٌنٚثبْ 

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 13

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

 اٌْوػ   ا١ٌٙلهٚوبهثٛٔبد اٌّْجؼخ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 14

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

اٍزالَ اٌزمبه٠و  -اِزؾبْ ّبًِ لبث١ٍخ اٌنٚثبْ

ر١ٙٛؼ و١ف١خ اٍزقلاَ  -ٚرٖؾ١ؾٙب

 اٌّقطٜ اٌقبٓ ثبالِزؾبْ اٌؼٍّٟ

 اٌْوػ

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 15

 ػ3ٍّٟ+
اٌى١ّ١بء 

 اٌؼ٠ٛٚخ

 اٌْوػ 2اِزؾبْ /  2اِزؾبْ / 

  ٚػوٗ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 اٌؼ٠ٛٚخ اٌى١ّ١بء اٌٍ،  ػٍٟ اٌفزبؽٟ ، ٠ٍٛف ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 . Wade, L. G. 2013. Organic Chemistry ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

Pearson. Boston. 

 2- Smith, JL. G. 2011. Organic 

Chemistry. McGraw Hill. 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

 اٌؼوال١خ االوبك١ّ٠خ اٌؼ١ٍّخ اٌّغالد

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ   -13

ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ ػٍٝ الَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼوا ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ  -1

 ٌزط٠ٛو اٌّٙبهاد والً ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ 

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

رط٠ٛو فىوح االٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌفز١خ ثبٌقجواد ٚافو ِبرًٕٛ ا١ٌٗ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد  -3

 اٌيهاػ١خ .

 اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚاٌغبِؼبد اال١ٍ٘خ ِٓ فالي ِٕبلْخ ٍٛجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب . -4
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 انضساػخكهٛخ  -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي -2

 ِجبكٜء ػٍُ اٌزوثخ /  اٍُ / هِي اٌّموه -3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ -5

 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  -7

 ٘لاف اٌّموه أ -8

 اٌزوثخ ٚرطٛه ْٔٛء فٟ اٌزوثخ ػٍُ ٠جؾش -1

 ٌٍزوة اٌف١ي٠بئ١خ اٌقٖبئٔ ػٍٝ ٠ْزًّ -2

 ٌٍزوة اٌى١ّ١بئ١خ اٌقٖبئٔ ػٍٝ ٠ْزًّ -3

 ٌٍزوة  اٌقٖٛث١خ اٌقٖبئٔ -4

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -9

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - أ

 اٌزوثخ ػٍُ ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼوف اْ  - 1 أ

 ٌٍزوة  اٌف١ي٠بئ١خ اٌقٖبئٔ اٌطبٌت ٠ٖٕف اْ  - 2أ 

 - اٌزوثخ َٔغخ رؾ١ًٍ ٛوق ث١ٓ اٌطبٌت ٠فًٖ اْ  - 3 أ

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزٚجبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ِجوٕ٘بً ػّب اما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف 

 ؛اٌجؤبِظ.
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 - ٌٍزوثخ ٚاٌى١ّ١بئ١خ اٌف١ي٠بئ١خ اٌقٖبئٔ ٚثؼ٘ اٌزوثخ َٔغخ اٌطبٌت ٠ؾًٍ اْ  - 4 أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 اٌزوثخ ػٍُ ثّفَٙٛ اٌطبٌت رؼو٠ف – 1ة 

 ِقزٍفخ ثطوائك اٌزوثخ َٔغخ رؾ١ًٍ ِٓ اٌطٍجخ رّى١ٓ -2ة

 اٌزوثخ َٔغخ رؾ١ًٍ ٛوق ث١ٓ اٌز١١ّي ػٍٝ اٌطبٌت للهح -3ة

 طرائق التعلٌم والتعلم      
 اٌمبء اٌّؾبٙواد -5

 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح  -6

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ -7

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -8

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ -9

 طرائق التقٌٌم      
 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ .  -16

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -11

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ -12

 اػطبئُٙ ٚاعت ث١زٟ. -13

 اػطبء اٌطٍجخ كهاٍخ ؽبٌخ ٚرم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغّٛػبد ٌىزبثخ رمو٠و ؽٛي رٍه اٌلهاٍخ  . -14

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ .     -ط

 اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط       

 . االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

                           ٕيا٘خ ٚاالِبٔخ ٚاٌَو٠خ ٚاالفالقاٌزؤو١ل ػٍٝ اٌَّبد اٌْق١ٖخ وبٌ -4ط       

 طرائق التعلٌم والتعلم      
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ -1

 اٌزفى١و إٌبلل )ٛوػ ِْىٍخ ٚؽٍٙب( -2

 رى١ٍف اٌطبٌت ثبٌزمبه٠و -3

 طرائق التقٌٌم      
 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد ا١ّ٠ٛ١ٌخ ٚ اٌْٙو٠خ .  -6

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -7

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ -8

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد . -9

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

 اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2ك 

 اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك

 اٌىزبثٟ. االرٖبي -4ك 
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 ث١ٕخ اٌّموه -11

ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  1

 رؼبه٠ف ِٚفب١ُ٘ ػبِخ  روثخ 

ٕٚف ِمل اٌزوثخ ٚو١ف١خ افن 

اٌؼ١ٕبد ِٓ اٌؾمً ٚرؾ١ٚو٘ب 

 ٌٍلهاٍبد اٌّقزجو٠خ 

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  2

 روثخ 

 ِىٛٔبد اٌزوثخ اٌوئ١َ١خ

اٌزٛى٠غ اٌؾغّٟ ٌللبئك اٌزوثخ ) 

اٌزؾ١ًٍ ا١ٌّىب١ٔىٟ ( ٚاٌطو٠مخ 

اٌؾم١ٍخ ٌزؾل٠ل َٔغخ ٌزوثخ 

ٚرطج١مبد ػٍٝ اٍزؼّبي ِضٍش 

 إٌَغخ 

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  3

 روثخ 
 رؼ١١ٓ َٔجخ اٌوٛٛثخ فٟ اٌزوثخ  ْٔٛء ٚرطٛه اٌزجخ 

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  4

 روثخ 
 اٌىضبفخ اٌظب٘و٠خ ٚاٌؾم١م١خ ٌٍزوثخ  اٌقٛآ اٌف١ي٠ب٠ٚخ ٌٍزوثخ 

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  5

 روثخ 

ِبء اٌزوثخ ) اٌؾبٌخ اٌَبئٍخ 

 ) 
 ؽَبة إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍزْجغ 

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  6

 روثخ 
اٌغو٠ٚبد ٚفٛآ 

 اٌزوثخ اٌى١ّ١ب٠ٚخ 

 اٌزوثخ اٌّزبصوح ثبالِالػ

ل١بً كهعخ رفبػً اٌزوثخ 

 ٚاٌز١ًٕٛ اٌىٙوثبئٟ 

كهاٍخ ػٓ اٌزوة اٌّؾ١ٍخ 

 ٚاٌٖٛك٠خ 

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  7

 روثخ 
  

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  8

 روثخ 
 اٌقٛآ اٌجب٠ٍٛع١خ ٌٍزوثخ 

رؼ١١ٓ ثؼ٘ اال٠ٛٔبد اٌّٛعجخ 

 ٚاٌَبٌجخ فٟ َِزقٍٖبد اٌزوثخ 

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  9

 روثخ 

اٌؼٕبٕو اٌغنائ١خ ٌٍزوثخ 

 ٚػاللزٙب ثّٕٛ إٌجبد 
 رمل٠و اٌّبكح اٌؼ٠ٛٚخ فٟ اٌزوثخ 

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  16

 روثخ 
 رمل٠و وبهثٛٔبد اٌىب١ٌََٛ االٍّلح ٚاٌز١َّل 

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  11

 روة اٌؼواق  روثخ 

اٌزؼوف ػٍٝ ثؼ٘ االؽ١بء 

اٌّغٙو٠خ ماد اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ 

 فٟ اٌزوثخ 

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  12

 رؼبه٠ف ِٚفب١ُ٘ ػبِخ  روثخ 

ٕٚف ِمل اٌزوثخ ٚو١ف١خ افن 

اٌؼ١ٕبد ِٓ اٌؾمً ٚرؾ١ٚو٘ب 

 ٌٍلهاٍبد اٌّقزجو٠خ 

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  13

 روثخ 
 ِىٛٔبد اٌزوثخ اٌوئ١َ١خ

  اٌْوػ 

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  14

 روثخ 
 ْٔٛء ٚرطٛه اٌزجخ 

  اٌْوػ 

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ِجبكٜء  ٍبػبد 5  15

 روثخ 
 اٌقٛآ اٌف١ي٠ب٠ٚخ ٌٍزوثخ 

  اٌْوػ 

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 اٌزوثخ، ػٍُ ِجبكٜء  1980 ٔغُ، هللا ٍؼل إٌؼ١ّٟ ، - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 .اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾش اٌؼبٌٟ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ

- Summer, R.E. , 2000, HandBook of soil 

Science, CRC 

 اٌزوثخ، ػٍُ ِجبكٜء  1980 ٔغُ، هللا ٍؼل إٌؼ١ّٟ ، - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 .اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾش اٌؼبٌٟ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

 اٌؼ١ٍّخ اٌىزت االعٕج١خ اٌّزقٖٖخ ٚ اٌّغالد  -

 اٌؼوال١خ.  االوبك١ّ٠خ

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

 اٌّمبالد اٌؼوث١خ اٌٖبكهح ػٓ عٙبد اوبك١ّ٠خ ١ِٕٙٚخ -

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  13

 روثخ ف١ي٠بء (ِؾبٌٚخ هثٜ اٌّٛا١ٙغ اٌلها١ٍخ ثٛالغ  اٌؼًّ اٌفؼٍٟ ِٓ فالي اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ أللَبَ  -

 فٟ كٚائو اٌلٌٚخ ) روثخ ٚفٖٛثخ اٍّلح ٚ روثخ ٚر١ٕٖف َِؼ ، روثخ ٚ اؽ١بء روثخ و١ّ١بء ،

 اٌؼب١ٌّخ اٌغبِؼبد اٌٝ اٌزله١١َ٠ٓ ا٠فبك فالي ِٓ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌغبِؼبد اٌؼوال١خ اٌغبِؼبد ث١ٓ اٌزؼبْٚ -
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي -2

 اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة اٍُ / هِي اٌّموه -3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ -5

 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  -7

 أ٘لاف اٌّموه -8

 اٌؾ١ٛا١ٔخ ٌٍّٕزغبد االلزٖبك٠خ اال١ّ٘خ كهاٍخ 

 ٚر١ٕٖفٙب ٚا١ّ٘زٙب ٚاٌغبًِٛ االثمبه الٔٛاع ِجَطخ كهاٍخ 

 اٌؼغٛي هػب٠خ ػٓ ٔجنح كهاٍخ 

 ٚاٌّبػي ٌالغٕبَ االلزٖبك٠خ اال١ّ٘خ 

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - أ

 اٌؾ١ٛا١ٔخ ٌٍّٕزغبد االلزٖبك٠خ اال١ّ٘خ ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼوف اْ - 1 أ

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزٚجبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ٚث١ٓ ٕٚف ِجوٕ٘بً ػّب اما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب 

 ؛اٌجؤبِظ.
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 ٚر١ٕٖفٙب ٚاالغٕبَ ٚاٌغبًِٛ االثمبه أٛاع ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼوف اْ - 2أ 

 اٌّيهػ١خ ٌٍؾ١ٛأبد اٌؾم١ٍخ اٌؼ١ٍّبد اٌطبٌت ٠زؼوف اْ  - 3 أ

 اٌّيهػخ فٟ اٌَغالد أٛاع ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼوف اْ  - 4 أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ٚاٌؼغٛي ٚاٌغبًِٛ االثمبه هػب٠خ ثطوق اٌطبٌت رؼو٠ف – 1ة 

 اٌؾم١ٍخ ٚاٌؼ١ٍّبد ٌٍَغالد اٌّقززٍفخ االٔٛاع ِؼوفخ ػٍٝ اٌطبٌت للهح -2ة

 اٌزوثخ َٔغخ رؾ١ًٍ ٛوق ث١ٓ اٌز١١ّي ػٍٝ اٌطبٌت للهح -3ة

 طرائق التعلٌم والتعلم      
 اٌّؾبٙواداٌمبء  .1

 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح  .2

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ .3

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ .4

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ .5

 طرائق التقٌٌم      
 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ .  .1

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .2

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ .3

 اػطبئُٙ ٚاعت ث١زٟ. .4

 ؽٛي رٍه اٌلهاٍخ  . اػطبء اٌطٍجخ كهاٍخ ؽبٌخ ٚرم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغّٛػبد ٌىزبثخ رمو٠و .5

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ .     -ط

 اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط       

 . االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 اٌزؤو١ل ػٍٝ اٌَّبد اٌْق١ٖخ وبٌٕيا٘خ ٚاالِبٔخ ٚاٌَو٠خ ٚاالفالق  -4ط       

 طرائق التعلٌم والتعلم      
 اٌنٕٟ٘اٌؼٖف  -1

 اٌزفى١و إٌبلل )ٛوػ ِْىٍخ ٚؽٍٙب( -2

 رى١ٍف اٌطبٌت ثبٌزمبه٠و -3

 طرائق التقٌٌم      
 اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد ا١ّ٠ٛ١ٌخ ٚ اٌْٙو٠خ .  -1

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -2

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ -3

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد . -4

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

 اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك
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 اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2ك 

 اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك

 اٌىزبثٟ. االرٖبي -4ك 

 

 

 

 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه -11

 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ٌٍّٕزغبد  اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5    1      

 اٌؾ١ٛا١ٔخ

  اٌْوػ اٌؼ١ٍّبد اٌؾم١ٍخ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

أٛاع االثمبه ٚاٌغبًِٛ  اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  2

 ٚاالغٕبَ

  اٌْوػ ػ١ٍّخ اٌؾٍت

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

  اٌْوػ اٌوٙبػخ اٌزٕبًٍ فٟ االثمبه ٚاٌغبًِٛ اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  3

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

  اٌْوػ  هػب٠خ اٌؼغٛي اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  4

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

رغن٠خ االثمبه ٚاٌغبًِٛ  اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  5

 ٚاالغٕبَ

  اٌْوػ اٌؾ١ٛأبدَِبوٓ 

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

أزبط اٌؾ١ٍت فٟ االثمبه  اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  6

 ٚاٌغبًِٛ

  اٌْوػ َِبوٓ اٌلٚاعٓ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

اٌؼ١ٍّبد اٌؾم١ٍخ ٌٍؾ١ٛأبد  اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  7

 فٟ اٌّيهػخ

  اٌْوػ 

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

  اٌْوػ اٌَغالد أٛاع اٌَغالد فٟ اٌّيهػخ اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  8

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

  اٌْوػ اٌّٛاك اٌؼٍف١خ َِبوٓ اٌؾ١ٛأبد اٌّيهػ١خ اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  9

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

  اٌْوػ ٚاٌوػٟاٌّواػٟ  اٌغبًِٛ اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  16

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ٌالغٕبَ  اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  11

 ٚاٌّبػي

  اٌْوػ 

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

اٌؼ١ٍّبد اٌؾم١ٍخ فٟ  ر١ٕٖف االغٕبَ ٚاٌّبػي اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  12

 ؽمٛي اٌلٚاعٓ

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

ٛوق ر١ٕٖف اٌؾ١ٛأبد  اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  13

 اٌّيهػ١خ

  اٌْوػ ػ١ٍّخ اٌزفم١ٌ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

االعٙيح اٌزٕب١ٍٍخ  اٌزٕبًٍ فٟ األغٕبَ  ٚاٌّبػي اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  14

 ٌٍؾ١ٛأبد اٌيهاػ١خ

  اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 

 اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ِجبكة ٍبػبد 5  15
 اٌقٛآ اٌف١ي٠ب٠ٚخ ٌٍزوثخ 

  اٌْوػ 

 اٌّؾبٙوح ٚ

 االِزؾبٔبد 



 

- 45 - 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 ٛالي اٌْٙٛأٟ ٚفو٠ل ػبكي اٌغ١ٍٍٟ ، ى١٘و ِٚؾّل - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌؾ١ٛأٟ االٔزبط ٠ٍٛف ،  اٍب١ٍبد

  اٌؾ١ٍت ، ِب١ّخ أزبط ؽ١ّل ٔبٛك اٌملٍٟ،  - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 اٌغ١ٍٍٟ ٚ كائت فقزوٞ اٌمٌ ، ٚ ى١٘و ا١ٍ٠ب عالي -

  ٚروث١زٙب ٚاٌّبػي االغٕبَ أزبط اٍب١ٍبد -ػي٠ي اٍؾك

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

 اٌؼوال١خاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ  -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

- Animal Science Journal 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  -13

 اٌّزملِخ اٌلٚي فٟ ٚفبٕخ اٌؼواق فبهط اٌٝ اٌؼ١ٍّخ الَبُِٙ ػٍٝ ُِٕٙ األٚائً ٚفبٕخ اٌطٍجخ ا٠فبك -

 . اٌؼٍّٟ اٌمَُ فٟ اٌّٛعٛكح اٌزقزٖٖبد ٚثؾَت هغجزٗ ؽَت والً  ٌزط٠ٛو اٌّٙبهاد

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

 . اٌؼ١ٍب اٌلهاٍبد ٍٛجخ ِٕبلْخ فالي ِٓ اال١ٍ٘خ ٚاٌغبِؼبد اٌؼوال١خ اٌغبِؼبد ث١ٓ ٌزؼبْٚ -

-  
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي -2

 اٌؾ٠ٛ١خ اٌى١ّ١بء اٍُ / هِي اٌّموه -3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ -5

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -6

 )اٌىٍٟ(

 ٍبػخ 75

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  -7

 أ٘لاف اٌّموه -8

 ٚرفوػبرٗ اٌؾ٠ٛ١خ اٌى١ّ١بء ػٍُ ٠جؾش 

 ًّاٌق٠ٍٛخ اٌّىٛٔبد ػٍٝ اٌزؼوف ػٍٝ ٠ْز 

 اٌؾ١ٛٞ إٌظبَ كافً اٌى١ّ١بئ١خ اٌفؼب١ٌبد 

 ٌٍطبلخ اٌٌّٛلح اال١ٚ٠خ اٌفؼب١ٌبد 

 ٌٍقال٠ب اٌجٕبئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ اٌفؼب١ٌبد 

٠ٛفو ٕٚف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزٚجبً ألُ٘ فٖبئٔ اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ِجوٕ٘بً ػّب اما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ فوٓ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثل ِٓ اٌوثٜ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٕٚف 

 ؛اٌجؤبِظ.
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 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -9

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   –أ 

 اٌؾ٠ٛ١خ اٌى١ّ١بء ِفَٙٛ ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼوف اْ   -1أ

 اٌق٠ٍٛخ اٌّىٛٔبد أٛاع اٌطبٌت اْ ٠ٖٕف   -2أ 

 اٌقال٠ب ثٙب رمَٛ اٌزٟ اٌّقزٍفخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌفؼب١ٌبد ٔزبئظ اٌطبٌت ٠م١ٌ اْ   -3أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 اٌّىٛٔبد اٌق٠ٍٛخ ثّفَٙٛ اٌطبٌت رؼو٠ف -1ة

 اٌطبٌت ػٍٝ اعواء اٌزؾب١ًٌ اٌى١ّبئ١خ اٌّقزٍفخ ٌم١بً اٌفؼب١ٌبد اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍقال٠بللهح  -2ة

 اٌق٠ٍٛخ اٌّىٛٔبد ٕٚفبد َٔت رؾل٠ل ِٓ اٌطٍجخ رّى١ٓ -3ة

 طرائق التعلٌم والتعلم      

 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ -1

 اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ -2

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -3

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّقزجواد -4

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -5
 طرائق التقٌٌم      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1

 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -3

 ٚاٌم١ّ١خ اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف ط

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

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

 ٚاالكهان اٌّالؽظخ  -2 ط

 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ -3 ط

 ٚاٌزم٠ُٛ االػلاك  -4 ط

 اٌزؼٍُ فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -5 ط

 طرائق التعلٌم والتعلم      

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ -1

 اٍزوار١غ١خ اٌزفى١و ؽَت للهح اٌطبٌت . - 2

ٟٚ٘ ِٖطٍؼ ٠وِي الػٍٝ  Critical Thinkingاٍزوار١غ١خ اٌزفى١و إٌبلل فٟ اٌزؼٍُ  - 3

 َِز٠ٛبد اٌزفى١و ٚاٌزٟ ٠ٙلف اٌٝ ٛوػ ِْىٍخ ِب صُ رؾ١ٍٍٙب ِٕطم١بً ٌٍٕٛٛي اٌٝ اٌؾً اٌّطٍٛة .
 طرائق التقٌٌم      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1

 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -3

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

 ) اٌىالَ فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح (اٌٍفظٟ  اٌزٛإً -1ك
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 Team work)ِغّٛػخ ّٙٓ ثضمخ اٌؼًّ (اٌغّبػٟ  اٌؼًّ -2ك 

 (.ِؼ١ٕخ ٌّْىٍخ ؽالً  ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ( اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك

 (. اٌىزبثخ فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ( اٌىزبثٟ االرٖبي -4ك 
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 ث١ٕخ اٌّموه -11
ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٔظوٞ 2 1

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

ِملِخ رؼو٠ف ثؼٍُ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ 

 ِىٛٔبد اٌق١ٍخ  –

ِملِخ ػٓ اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ١بر١خ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 2

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

اٌىبهث١٘ٛلهاد )رؼو٠فٙب ، ا١ّ٘زٙب 

 (ر١ٕٖفٙب ، 

اٌىْٛفبد إٌٛػ١خ ػٓ 

اٌَىو٠بد االؽبك٠خ 

 ٚاٌضٕبئ١خ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 3

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

اٌىْٛفبد إٌٛػ١خ ػٓ  اٌّزؼلكح  –اٌَىو٠بد االؽبك٠خ 

 اٌَىو٠بد اٌؼل٠لح

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 4

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

، أ١ّ٘زٙب ، اٌلْ٘ٛ )رؼو٠فٙب 

 روو١جٙب اٌى١ّ١بئٟ 

اٌىْٛفبد إٌٛػ١خ ػٓ 

  اٌَىو٠بد

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 5

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

 اٌلْ٘ٛ )اٌؾٛاِ٘ اٌل١ٕ٘خ ،

اٌى١َ١ٍو٠لاد ، اٌفٍٛفٌٛج١ل ، 

 (الد اٌَز١وٚ

  ٚػوٗ اٌْوػ اٌزؾًٍ اٌّبئٟ ٌٍْٕب

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 6

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

اٌجوٚر١ٕبد ) رؼو٠فٙب ،ٚظبئفٙب ، 

 ر١ٕٖفٙب )

اٌىْٛفبد اٌقبٕخ 

 ثبٌلْ٘ٛ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌْٙو٠خا١ِٛ١ٌخ 

 ٔظوٞ 2 7

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

اٌجوٚر١ٕبد ( َِز٠ٛبد  اٌزوو١ت 

 اٌجٕبئٟ )

–اٍزؾالة اٌي٠ٛد 

 رٖجٓ اٌلْ٘ٛ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 8

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

اٌؾٛاِ٘ ا٠ٌٕٚٛخ رؼو٠فٙب ِىٛٔبرٙب 

 DNA ، اال١ّ٘خ اٌؾ٠ٛ١خ ، روو١ت

ٚRNA 

اٌىْف ػٓ رئـ 

 اٌلْ٘ٛ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 9

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

  ٚػوٗ اٌْوػ 1اِزؾبْ /  اٌف١زب١ِٕبد

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 16

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

ػٓ  االفزجبهاد اٌؼبِخ ػٍُ اٌطبلخ اٌؾ١ٛٞ

 اٌجوٚر١ٕبد

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 11

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

اٌىْف ػٓ االؽّبٗ  اٌزّض١ً اٌغنائٟ ٌٍىبهث١٘ٛلهاد 

اال١ٕ١ِخ اٌؼطو٠خ فٟ 

 اٌجوٚر١ٕبد

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 12

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

ا١ٌخ ػًّ –رؼو٠فٙب –االٔي٠ّبد 

االٔي٠ّبد –ر١ٕٖفٙب –االٔي٠ُ 

 اٌقبٍِخ ٚإٌْطخ

اٌىْف ػٓ ٚعٛك 

االؽّبٗ اال١ٕ١ِخ 

اٌىجو٠ز١خ فٟ 

 اٌجوٚر١ٕبد

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 13

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

االوَلح اٌٙٛائ١خ ٌٍىبهث١٘ٛلهاد ٚ 

 اٌزق١ٍك اٌؾ١ٛٞ ٌٙب

اٌىْف ػٓ االؽّبٗ 

اال١ٕ١ِخ اٌمبػل٠خ فٟ 

 اٌجوٚر١ٕبد

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 14

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

اٌزّض١ً اٌغنائٟ ٌٍلْ٘ٛ  )ّ٘ٚٙب ، 

رّض١ٍٙب ، اٌزق١ٍمبٌؾ١ٛٞ ٌٍّٛاك 

 اٌل١ٕ٘خ )

-رو١ٍت اٌجوٚر١ٕبد 

رغٍٜ كٔزوح اٚ 

 اٌجوٚر١ٕبد

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ٔظوٞ 2 15

 ػ3ٍّٟ+

اٌى١ّ١بء 

 اٌؾ٠ٛ١خ

اٌزّض١ً اٌغنائٟ ٌٍجوٚر١ٕبد (ّ٘ٚٙب 

، االرياْ إٌزوٚع١ٕٟ ، رّض١ً 

اٌؾٛاِ٘ اال١ٕ١ِخ ، اٌزق١ٍك 

 اٌؾ١ٛٞ ٌٍجوٚر١ٓ )

  ٚػوٗ اٌْوػ 2اِزؾبْ / 

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -16

 اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اٌيهاػ١خ ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ّٙبة ف١ًٍ ٍؼل ، ؽَٓ ِؾّل ػٍٟ

 Kuchel, W.P. 2009. Schaum,s outlines ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

Biochemistry. 3ed. McGraw Hill. London 

Nelson, L.D. and Cox, M.M. 2012. Lehninger 

Principles of Biochemistry. 4th ed. University of 

Wisconsin-Madison 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

 اٌؼوال١خ االوبك١ّ٠خ اٌؼ١ٍّخ اٌّغالد

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 

وً اٌّٛالغ اٌقبٕخ ثّفوكاد إٌّٙظ ٟٚ٘ 

 وض١وح علا

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  -13

ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ ػٍٝ الَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼوا ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ  -1

 زقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٌٍّٟزط٠ٛو اٌّٙبهاد والً ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌ

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

رط٠ٛو فىوح االٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌفز١خ ثبٌقجواد ٚافو ِبرًٕٛ ا١ٌٗ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد  -3

 اٌيهاػ١خ .

 ٍجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب .اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚاٌغبِؼبد اال١ٍ٘خ ِٓ فالي ِٕبلْخ ٛ -4
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .11

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .12

 الزراعي االقتصاد ى مباد اٍُ / هِي اٌّموه .13

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .14

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .15

 ٍبػخ  45 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .16

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .17

 أ٘لاف اٌّموه .18

  الرسم اذلندسي يف رسم االشكال اذلندسية واىم طرق الرسم اذلندسي ادلستخدمة يف التصاميم يبحث علم
 اذلندسية ومدى الفائدة منها يف اجملاالت العلمية

  معرفة ادلفاىيم االساسية يف الرسم اذلندسييشتمل على 

  الرسوم اذلندسية  شليزات ومواصفاتمعرفة 

  معرفة االساس النظري يف عمليات الرسم اذلندسي واالساليب العلمية ادلتبعة يف الرسم 
  تأثري استخدام الرسم اذلندسي قي تصمميم ادلشاريع اذلندسية دراسة 

 الطرق العلمية ادلتبعة يف تطوير استخدام الرسم اذلندسي 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.



 

- 52 - 

 اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌجؤبِظ  .19

 االىداف ادلعرفية   - ث
 .االخرى بالعلوم الزراعً أالقتصاد وعالقة الزراعً أالقتصاد فروع و الزراعً أالقتصاد و أالقتصاد مفهوم دراسة   -ٔأ

 .وحلولها أسبابها حٌث من والزراعٌة أالقتصادٌة المشكلة االهتمام   -ٕأ 
 لها أالقتصادٌة والمشتقات االنتاج دوال ودراسة الزراعً االنتاج أقتصادٌات دراسة   -ٖأ
 لها أالقتصادٌة والمشتقات التكالٌف ودوال االنتاجٌة التكالٌف دراسة   -ٗأ
 المزرعٌة وأالدارة السعرٌة والسٌاسة الزراعً التسوٌق واالرباح و واالٌرادات أالسواق دراسة   -٘أ

 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 
 .الزراعً االقتصاد بعلم على الطالب تعرٌف – 1ب 
 للمزرعة االقتصادٌة الكفاءة تحقٌق بكٌفٌة الطالب تعلٌم -2ب
 واالنتاج للموارد االمثل استخدام فً االحرراف معرفة تحدٌد على الطالب قدرة -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 الشرح والتوضٌح  -1

   المجامٌع الطالبٌة -2

 طرٌقة التعلم الذاتً  -3

 طرائق التقييم      
  الصفٌةاالختبارات  -1

 العملٌة االختبارات -2

 .التقارٌر والدراسات -3

 األىداف الوجدانية والقيمية .     -ج
 تحسٌن القدرة على التفكٌر بشكل معقول . ومهارة التفكٌر  -1ج       
 المالحظة واالدراك -2ج       
 التحلٌل والتفسٌر -3ج       
                                   استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم -4ج       

 طرائق التعليم والتعلم      
 العصف الذهنً -1

 التفكٌر الناقد )طرح مشكلة وحلها( -2

 تكلٌف الطالب بالتقارٌر -3

 طرائق التقييم      
 التقٌٌم من خالل االختبارات الٌوٌمٌة و الشهرٌة .  -1

 االختبارات الصفٌة  -2

 الواجبات -3
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 التقارٌر والدراسات . -4

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 اللفظً التواصل -1د
 الجماعً العمل -2د 
 التحقٌق تحلٌل -3د
 .الكتابً االتصال -4د 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ث١ٕخ اٌّموه -11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 مبادئ رئٌسٌة لعلم االقتصاد مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3    1      
االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

المشكلة االقتصادٌة وفروع علم  مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  2
 االقتصاد

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 العالقة بٌن العناصر االنتاجٌة مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  3
االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ومبدأ الغلة مراحل االنتاج  مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  4
 المتنافصة

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 منحنٌات االنتاج المتساوي مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  5
االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 التولٌفة المثلى للعناصراالنتاجٌة مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  6
االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 التكالٌف االنتاجٌة مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  7
االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 دوال التكالٌف مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  8
االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 الطلب الزراعً ودالة الطلب مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  9
ا١ِٛ١ٌخ االِزؾبٔبد  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ  العوامل المؤثرة في الطلب مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  16

 ٚاٌْٙو٠خ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ  التسويق الزراعي مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  11

 ٚاٌْٙو٠خ

 السٌاسات السعرٌة  مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  12
االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 السٌاسات الضرٌبٌة مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  13
االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

االنماط الرئٌسٌة لعالقات االنتاج  مباد ى االقتصاد الزراعي ٍبػبد 3  14
 الزراعً

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ى االقتصاد الزراعي مباد ٍبػبد 3  15
سبل معالجة المشاكل الناجمة عن سوء 

 توزيع الملكيات الزراعية
االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌْوػ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 العايل التعليم وزارة . الزراعي األقتصاد . 1987 . مطر الوىاب عبد الداىري، - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 . بغداد . الثانية الطبعة . بغداد جامعة . العلمي والبحث
 للطباعة احلكمة دار . الزراعي أالقتصاد . 1990 . توفيق سامل ، النجفي  -

 .ادلوصل - والنشر
 التعليم وزارة . الزراعي أالقتصاد . 2007 . علي حسن رمحن ادلكصوصي، - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 . واسط جامعة . العلمي والبحث العايل
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 اـ 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ -

  - ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  -13

وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  العراقاىل خارج ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية  -ٔ
 ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي. 

 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . -ٕ
 ت واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت العلمية.تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربا -3
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي -2

 اٌوٍُ إٌٙلٍٟ اٍُ / هِي اٌّموه -3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ -5

 ٍبػخ  45 اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد  -6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  -7

 أ٘لاف اٌّموه -8

٠جؾش ػٍُ اٌوٍُ إٌٙلٍٟ فٟ هٍُ االّىبي إٌٙل١ٍخ ٚاُ٘ ٛوق اٌوٍُ إٌٙلٍٟ اٌَّزقلِخ فٟ  -1

 اٌزٖب١ُِ إٌٙل١ٍخ ِٚلٜ اٌفبئلح ِٕٙب فٟ اٌّغبالد اٌؼ١ٍّخ

 اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٠ْزًّ ػٍٝ ِؼوفخ اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٟ -2

 اٌوٍَٛ إٌٙل١ٍخ  ِؼوفخ ١ِّياد ِٚٛإفبد -3

 ِؼوفخ االٍبً إٌظوٞ فٟ ػ١ٍّبد اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٚاالٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ فٟ اٌوٍُ  -4

 كهاٍخ رؤص١و اٍزقلاَ اٌوٍُ إٌٙلٍٟ لٟ ر١ُّّٖ اٌّْبه٠غ إٌٙل١ٍخ  -5

 الطرق العلمية ادلتبعة يف تطوير استخدام الرسم اذلندسي -ٙ
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ -9

 االىداف ادلعرفية   - ج
 الرسم اذلندسياىم وسائل ان يتعرف الطالب على    -ٔأ

 حسب نوعية التصاميم واالشكال  الرسم اذلندسي بني طرق الطالب دييزان    -ٕأ 
 الرسم اذلندسيانواع  خطوط الطالب بني  يزان دي   -ٖأ
 الرسم اذلندسييعرف الوسائل العلمية ادلتبعة يف ان    -ٗأ
 الرسم اذلندسيالطرق ادلختلفة يف  ان يقيم الطالب   -٘أ

 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 
  على علم الرسم اذلندسي وامهيتة يف اجملاالت العلمية والتطبيقية تعريف الطالب  – ٔب 
 استخدام ادوات الرسم اذلندسي قدرة الطالب على  -ٕب
 تعليم الطالب على الطرق الصحيحة يف الرسم اذلندسي -ٖب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -ٔ
 رسم االشكال اذلندسيةطريقة  -ٕ
   اجملاميع الطالبية -ٖ
  ادلرسمالدروس العملية يف  -ٗ
 ادلستخدمة  التصاميم اذلندسيةللتعرف على اىم العلمية  زيارة ادلعارض -٘
 طريقة التعلم الذايت  -ٙ

 طرائق التقييم      

  الصفيةاالختبارات  -ٔ
 االصفية  واجباتال -ٕ
 .التقارير والدراسات -ٖ

 األىداف الوجدانية والقيمية .     -ج
 حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول . ومهارة التفكري  -ٔج       
 ادلالحظة واالدراك -ٕج       
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 التحليل والتفسري -ٖج       
                                   اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -ٗج       

 طرائق التعليم والتعلم      
 العصف الذىين -ٔ
 التفكري الناقد )طرح مشكلة وحلها( -ٕ
 تكليف الطالب بالتقارير -ٖ

 طرائق التقييم      

 التقييم من خالل االختبارات اليوديية و الشهرية .  -ٔ
 االختبارات الصفية  -ٕ
 الواجبات -ٖ
 التقارير والدراسات . -ٗ

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 اللفظي التواصل -ٔد
 اجلماعي العمل -ٕد 
 التحقيق حتليل -ٖد
 .الكتايب االتصال -ٗد 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 ث١ٕخ اٌّموه -11
ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  1
 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

رؼبه٠ف ػبِخ ِٚفب١ُ٘ اٍب١ٍخ  اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  2

 -ا١ّ٘زٗ -فٟ اٌوٍُ إٌٙلٍٟ

اٌزؼوف ػٍٝ اكٚاد اٌوٍُ 

 إٌٙلٍٟ

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

 -اٍزقلاِٙب-أٛاع اٌقطٛٛ اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  3

 ٛوق رٛل١غ االثؼبك

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

هٍُ اٌّّبٍبد ٚااللٛاً  اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  4

 ٚإٌّؾ١ٕبد

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط  هٍُ اٌمطغ إٌبلٔ اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  5

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

اٌضالصخ َِز٠ٛبد االٍمبٛ  اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  6

-اٌغبٔجٟ(-االفمٟ-)اٌواٍٟ

اٍمبٛ االّىبي إٌٙل١ٍخ 

اٌج١َطخ وبٌّضٍش ٚاٌّوثغ 

 ٚاٌلائوح

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

رم١َُ اٌٍٛؽخ ٚافز١به اٌّم١بً  اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  7

 إٌّبٍت

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

ٛو٠مخ -ا٠غبك اٌَّبلٜ اٌضالصخ اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  8

 وزبثخ االثؼبك

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

-وزبثخ االثؼبك ػٍٝ اٌوٍُ اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  9

 االفطبء اٌْبئؼخ ػٕل اٌىزبثخ

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط  هٍُ اٌَّبلٜ اٌضالصخ ٌالٍطٛأخ اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  16

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

ىٚا٠ب  -و١ف١خ هٍُ اٌّغَّبد اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  11

 هٍُ اٌّغَّبد

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

اٌْىً هٍُ االٍطٛأخ فٟ  اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  12

 اٌّغَُ

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

اٍزٕزبط اٌَّمٜ اٌضبٌش   اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  13

 ثّؼ١ٍِٛخ َِمط١ٓ

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

اٍزٕزبط  -هٍُ اٌَّبلٜ اٌضالصخ اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  14

 اٌّغَُهٍُ  -اٌَّمٜ اٌضبٌش

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 

-فىوح ػٓ ا١ّ٘خ اٌمطبػبد اٌوٍُ إٌٙلٍٟ ٍبػبد 3  15

 افز١به افًٚ َِزٜٛ ٌٍمطغ

اٌْوػ ٚهٍُ إٌّبمط 

 ٚاالّىبي إٌٙل١ٍخ

 االِزؾبٔبد 
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  - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

وخاصة يف الدول ادلتقدمة  خارج العراق اىلايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية  -ٔ
 لتطوير ادلهارات كالً حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي. 

 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . -ٕ
 اخلربات واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت العلمية.تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية ب -3
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي -2

 الرياضيات اٍُ / هِي اٌّموه -3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4

 فٍٖٟ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ -5

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  -6

 )اٌىٍٟ(

 ٍبػخ 45

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  -7

 أ٘لاف اٌّموه -8

 رطج١مبد فٟ ؽً اٌّٖفٛفبدٚأٛاع اٌّٖفٛفبد  ٚ اٌّٖفٛفبد

 
 اٌلٚاي ِٚقططبرٙب

 ١ٍخاٌغب٠بد ٚٔظو٠برٙب االٍب

 االٍزّواه٠خ

 التفاضل
 

 الجزئي االشتقاق

 اٌزىبًِ

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك  -16

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 االىداف ادلعرفية   - ح
 الرياضيات علم مفهوم على الطالب يتعرف ان   -ٔأ

 بياناتو الطالب يصنف ان   -ٕأ 
 ادلستخدمة االختبارات الري بني الطالب يفصل ان   -ٖأ
 االختبارات وفق بياناتو الطالب حيلل ان   -ٗأ
 االختبارات نتائج الطالب يقيم ان   -٘أ
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 الرياضيات علم مبفهوم الطالب تعريف -ٔب
  هبا يقوم اليت التجارب تقييم على الطالب قدرة -ٕب
 التجارب تلك حتليل من الطلبة دتكني -ٖب

 
  ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
 والتوضٌح الشرح -1
 المحاضرة طرٌقة -2
 المجامٌع الطالبٌة -3

  اٌزم١١ُ ٛوائك     
 االختبارات النظرٌة  -1
 العملٌة االختبارات -2
 التقارٌر والدراسات -3

 والقٌمٌة الوجدانٌة األهداف ج
  ملموس هو بما الطالب ٌعتقد ان هو المهارة هذه من الهدف وان الطالب قدرة حسب التفكٌر مهارة -1 ج

 معقول  بشكل التفكٌر على القدرة تحسٌن على وٌعمل ٌفكر ان ٌجب وكٌف وماذا متى وفهم
 واالدراك المالحظة  -2 ج
 والتفسٌر التحلٌل -3 ج
 والتقوٌم االعداد  -4 ج
 التعلم فً الناقد التفكٌر استراتٌجٌة -5 ج

  طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضٌح -1
 طرٌقة المحاضرة -2
 الطالبٌة لمجامٌعا -3
 طرٌقة التعلم الذاتً -4

  طرائق التقييم     
 االختبارات النظرٌة  -1
 العملٌة االختبارات -2
 التقارٌر والدراسات -3
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 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ(.-ك 
 ) الكالم يف وثقة بوضوح األفكار عن التعبري على القدرة ( اللفظي التواصل -ٔد
 Team work)رلموعة ضمن بثقة العمل ( اجلماعي العمل -ٕد 
 (.معينة دلشكلة حالً  وادلبادئ احلقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل ادلعلومات مجع ( التحقيق حتليل -ٖد
 (. الكتابة يف بوضوح نفسك عن التعبري على القدرة ( الكتايب االتصال -ٗد 

 
 
 
 

 
 
 ساعات 

 

 ث١ٕخ اٌّموه -11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 الرياضيات  ٍبػبد 3   1      
 اٌّٖفٛفبد، أٔٛاع اٌّٖفٛفبد.

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

 الرياضيات  ٍبػبد 3 2
 اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌّٖفٛفبد. 

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

اٌّٖفٛفخ اٌّوافمخ، ِؼىًٛ  الرياضيات  ٍبػبد 3 3

 اٌّٖفٛفخ.

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

اٌّؾلكاد، ِؾلك ِٓ اٌلهعخ  الرياضيات  ٍبػبد 3 4

 اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ.                       

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

اٌّؼبكالد اٌقط١خ ثطو٠مخ ؽً  الرياضيات  ٍبػبد 3 5

 وواِو.

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

 الرياضيات  ٍبػبد 3 6
 اِزؾبْ فٍٖٟ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

اٌّْزمبد،أٔٛاع اٌّْزمبد، لٛا١ٔٓ  الرياضيات  ٍبػبد 3 7

 اٌّْزمبد.

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

اٌلٚاي اٌّضٍض١خ، ِْزمخ اٌلٚاي  الرياضيات  ٍبػبد 3 8

 اٌّضٍض١خ.

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

اٌلٚاي األ١ٍخ، ِْزمخ اٌلٚاي  الرياضيات  ٍبػبد 3 9

 األ١ٍخ.

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

اٌلٚاي اٌٍٛغبه٠ز١ّخ، ِْزمخ  الرياضيات  ٍبػبد 3 16

 اٌلٚاي اٌٍٛغبهر١ّخ

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

 الرياضيات  ٍبػبد 3 11
 اٌزىبًِ، لٛا١ٔٓ اٌزىبًِ.

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

 الرياضيات  ٍبػبد 3 12
 رىبًِ اٌلٚاي اٌّضٍض١خ.

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

 الرياضيات  ٍبػبد 3 13
 رىبًِ اٌلٚاي األ١ٍخ .

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

 الرياضيات  ٍبػبد 3 14
 رىبًِ اٌلٚاي اٌٍٛغبه٠ز١ّخ.

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد

 الرياضيات  ٍبػبد 3 15
 رىبًِ اٌلٚاي اٌٍٛغبه٠ز١ّخ.

  ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌٛاعجبد
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 .George B. Thomas, 2003. Calculus and Analytic Geometry -1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

   ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 العراقية االكادديية العلمية اجملالت

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 كل ادلواقع اخلاصة مبفردات ادلنهج وىي كثرية جدا

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية اىل خارج العرا وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير -٘
و   دلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي ( فيزياء تربة ، كيمياء تربةا

 .(احياء تربة ، مسح وتصنيف تربة و امسدة وخصوبة تربة وكيفية تطبيق اساسيات الرياضيات يف تفسريالنتائج 
 التدريسيني اىل اجلامعات العادلية .التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد  -ٙ
 تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت الزراعية . -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 64 - 

 

 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  ادلؤسسة التعليمية -ٔ

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمي  / ادلركز -ٕ

  تصنيف نبات   الربنامج األكادديي أو ادلهين اسم -ٖ

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة -ٗ

 / الثانية فصلي الفصل / السنة -٘

 ساعة ٘ٚ عدد الساعات الدراسية )الكلي( -ٙ

 2621/ 6/ 26    تاريخ إعداد ىذا الوصف -ٚ

 أىداف ادلقرر -ٛ

التطبيقية لعلم اجملاالت يبحث علم تصنيف النبات على االسس املعتمدة يف تصنيف النبات و  -ٔ
 النباتاتالعالقات بني التصنيف و 

 يشتمل على معرفة االعضاء النباتية ادلختلفة اليت ديكن من خالذلا تصنيف النبات -ٕ
 معرفة الصفات اخلضرية والتكاثرية وامهتيها يف تصنيف النبات -ٖ
 الوسائل ادلتبعة يف تصينف النبات -ٗ
 التكاثرية.دراسة االمهية التطورية لألعضاء  -٘
 دراسة نباتات ذوات الفلقة الواحدة و نباتات ذوات الفلقتني ٕ- -ٙ
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .ٓٔ
 االىداف ادلعرفية   - أ

 ان يتعرف الطالب على امهية علم تصنيف النبات.   -ٔأ
 و اماكن تواجدىاان يصنف الطالب انواع النباتات حسب دورة حياهتا او طبيعة تكاثرىا  -ٕأ
 ان يفصل الطالب بني انواع االجزاء النباتية و اختالفها بني النباتات ادلختلفة    -ٖأ
 ان يعرف الوسائل العلمية ادلتبعة يف تصنيف النبات.    -ٗأ
  ان يقيم الطالب الطرائق ادلتبعة يف تصنيف النبات .    -٘أ
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 

 تعريف الطالب على علم تصنيف النبات وامهيتة من الناحية الزراعية العلمية والتطبيقية – ٔب 
 قدرة الطالب على تصينف النبات اعتمادا على االختالفات ادلظهرية و التشرحيية بني النباتات ادلختلفة  – ٕب 
 دلعشب لغرض مقارنتهاتعليم الطالب كيفية اعداد النماذج النباتية اجملففة و حفظها يف ا   - ٖب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -ٔ
 طريقة احملاضرة  -ٕ
 اجملاميع الطالبية  -ٖ

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -ٔ
 االختبارات العملية  -ٕ
 التقارير والدراسات -ٖ
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس وفهم مىت وماذا وكيف جيب مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه  -ٔج
 ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -ٕج
 التحليل والتفسري -ٖج
 االعداد والتقومي  -ٗج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -٘ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -ٔ
 طريقة احملاضرة  -ٕ
 اجملاميع الطالبية  -ٖ
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -ٗ
 يف العراق  دلشاىدة أنواع الًتب ادلتملحةالرحالت العلمية  -٘
 طريقة التعلم الذايت -ٙ

 طرائق التقييم
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 االختبارات النظرية  -ٔ
 االختبارات العملية  -ٕ
 التقارير والدراسات -ٖ

 العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلهارات  -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -ٔد
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -ٕد
 .(هجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينةحتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل من -ٖد
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -ٗد
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 ث١ٕخ اٌّموه -11
ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ اٌزؼ١ٍُٛو٠مخ 

مقدمة يف تصنيف النبات وامهيتو  تصنيف النبات عمليٖنظري+ ٕ   1      
 –اسس تصنيف 

دراسة ادلظهر اخلارجي 
 للبذور

اٌْوػ 

ٚاٌّؾبٙوح 

 ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

النبات و مصطلحات عامة حول  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 2
 التصنيف

الشرح واحملاضرة  مورفولوجيا الساق
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة  مورفولوجيا الورقة اجملاالت التطبيقية لعلم التصنيف  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 3
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

التبويب –التصنيف امناط انظمة  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 4
 –القدمي و احلديث 

الشرح واحملاضرة  تركيب الزىرة
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

ادلراتب –التسمية العلمية و قوانينها  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 5
 التصنيفية

القانون الزىري والسقط 
 الزىري

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الصفات البدائية و ادلتقدمة يف  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 6
 –االجزاء النباتية 

الوضع ادلشيمي للزىرة 
 وترتيب

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الصفات اخلضرية و التكاثرية و  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 7
 امهيتها يف التصنيف

الشرح واحملاضرة  البويضات
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

ترتيب االعضاء الزىرية على التخت  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 8
 الزىري تناظر 

النورات احملدودة وغري 
 احملدودة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الزىرية –االنظمة الزىرية ادلعادلة  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 9
 التميشم

الشرح واحملاضرة  الثمار وأنواعها
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

طرق دراسة الوحدة التصنيفية بشكل  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 16
 مقارن

الشرح واحملاضرة  مفتاح العوائل النباتية
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

االمهية التطورية لألجزاء التكاثرية  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 11
 النباتات الوعائية 

دراسة عوائل نباتية 
 بأستعمال ادلفتاح

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الصفات التطورية للنباتات الزىرية  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 12
 واصلها

الشرح واحملاضرة  مجع النباتات من بيئاهتا
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

دراسة اجملاميع النباتية و التأكيد على  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 13
النباتات البذرية و صفات عائالت 

 من نباتات عاريات البذور

النباتات جتفيف 
 وتسميةالنباتات

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نباتات ذوات الفلقة الواحدة و  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 14
 الفلقتني

الشرح واحملاضرة  عمل مناذج
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

وصف لعائالت سلتارة من ذوات  النبات تصنٌف عمليٖنظري+ ٕ 15
 الفلقة الواحدة 

الشرح واحملاضرة  امتحان شهري
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -ٖٔ
وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -ٗ

ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي ) ادارة زلاصيل ، فسلجة 
 زلاصيل (. 

 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . -٘
خرى خارج وزراة التعليم اليت دتتلك اخلربات يف رلال دراسة الًتب ادللحية التعاون مع مؤسسات الدولة األ -ٙ

 واستصالحها واستصالح الًتب الكلسية واجلبسية والرملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1

   ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  () 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
 

  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ ة ـ 

 االٔزو١ٔذ ....
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس
 

 ٔطف انًمشس
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  ادلؤسسة التعليمية -ٔ

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمي  / ادلركز -ٕ

 الصناعات الغذائيةمبادىء   الربنامج األكادديي أو ادلهين اسم -ٖ

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة -ٗ

 / الثانية فصلي الفصل / السنة -٘

 ساعة ٘ٚ عدد الساعات الدراسية )الكلي( -ٙ

 2621/ 6/ 26    تاريخ إعداد ىذا الوصف -ٚ

 أىداف ادلقرر -ٛ

 يبحث علم الصناعات الغذائية والتعريف بو .ٔ
 دراسة مكونات االغذيةيشتمل على  .ٕ
 التعرف على طرائق التصنيع واحلفظ لالغذية .ٖ
 تناول انواع التلف ومسبباتو .ٗ
 طرائق معاجلة التلف وجتنب ادلخاطر الصحية وتقليل اخلسائر االقتصادية ادلًتتبة عليو .٘
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -ٜ

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 ان يتعرف الطالب على مفهوم الصناعات الغذائية وانواع ادلكونات الغذائية  -ٔأ
 ان يقيس الطالب نسب ومكونات الغذاء  -ٕأ
 ان حيدد الطالب التلف الغذائي وطرائق معاجلتو  -ٖأ
 ان يتعرف الطالب على طرائق التصنيع الغذائي وطرائق حفظو   -ٗأ

 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 
 تعريف الطالب مبفهوم الصناعات الغذائية  –ٔب 
 قدرة الطالب على اجراء التحاليل الكيمائية ادلختلفة لقياس نسب ادلكونات الغذائية   –ٕب 
 دتكني الطلبة من حتديد نسب التلف الغذائي واجراءات ادلعاجلة  –ٖب 
 طريقة احلفظ او التصنيع ادلالئمة لكل غذاء دتكني الطلبة من حتديد  –ٗب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -ٗ
 طريقة احملاضرة  -٘
 اجملاميع الطالبية  -ٙ
 الدروس العملية يف ادلختربات -ٚ
 طريقة التعلم الذايت -ٛ

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -ٗ
 االختبارات العملية  -٘
 التقارير والدراسات -ٙ
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس وفهم مىت وماذا وكيف جيب  -ٔج
 ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -ٕج
 التحليل والتفسري -ٖج
 االعداد والتقومي  -ٗج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -٘ج

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذىين -ٚ
 اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب .  -ٛ
واليت يهدف اىل  وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -ٜ

 مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل ادلطلوبطرح مشكلة ما 
 طرائق التقييم
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 االختبارات النظرية  -ٗ
 االختبارات العملية  -٘
 التقارير والدراسات -ٙ

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (التواصل اللفظي ) القدرة على  -ٔد
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -ٕد
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينة -ٖد
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -ٗد
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 ث١ٕخ اٌّموه -11
ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ   1      
 الغذائية

التعريف بعلم الصناعات الغذائية 
  وفوائد الغذاء

اٌْوػ 

ٚاٌّؾبٙوح 

 ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 2
 الغذائية

 –مكونات الغذاء ادلاء 
 الكاربوىيدرات

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 3
 الغذائية

الربوتينات   -مكونات الغذاء  
 الدىون

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 4
 الغذائية

 -مكونات الغذاء ادلعادن    
 االنزديات

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 5
 الغذائية

الفيتامينات  –مكونات الغذاء 
 الصبغات

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 6
 الغذائية

النكهة وادلواد –مكونات الغذاء مواد 
 ادلضادة لالكسدة وادلواد االخرى

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

 االِزؾبٔبد

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 7
 الغذائية

 طرائق حفظ وتصنيع االغذية احلرارة

– 

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 8
 الغذائية

الشرح واحملاضرة   ادلنخفضة
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌْٙو٠خ ا١ِٛ١ٌخ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 9
 الغذائية

طرائق حفظ ونصنيع االغذية احلرارة 
 العالية

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 16
 الغذائية

طرائق حفظ وتصنيع االغذية 
 والتمليح–التجفيف 

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 11
 الغذائية

الشرح واحملاضرة   طرائق حفظ وتصنيع االغذية التخمري
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 12
 الغذائية

الشرح واحملاضرة   طرائق حفظ وتصنيع االغذية التعليب
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 13
 الغذائية

 تلف االغذية الطبيعي

 

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 14
 الغذائية

واحملاضرة الشرح   تلف االغذية الكيمياوي
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مبادىء الصناعات  عمليٖنظري+ ٕ 15
 الغذائية

الشرح واحملاضرة   تلف االغذية ادلايكرويب
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -ٖٔ
وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -ٚ

 ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي . 
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . -ٛ
 ر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت الزراعية .تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخ -ٜ

 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات االىلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا -ٓٔ

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1
 اٌغنائ١خػٍُ اٌٖٕبػبد 

 ِبعل ث١ْو االٍٛك

 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

Food Science and Technology. 2009. G. C. Platt 

Food Biochemistry and Food Processing. 2006. 

Y. H. Hui 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ  اٌّغالد 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
 

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خاٌّغالد 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
Soil Science Society of America 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  ادلؤسسة التعليمية -ٔ

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمي  / ادلركز -ٕ

 مبادىء االرشاد الزراعي  الربنامج األكادديي أو ادلهين اسم -ٖ

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة -ٗ

 / الثانية  فصلي الفصل / السنة -٘

 ساعة ٖٓ عدد الساعات الدراسية )الكلي( -ٙ

 2621/ 6/ 26    تاريخ إعداد ىذا الوصف -ٚ

 أىداف ادلقرر -ٛ

 أالرشاد الزراعي ، مقدمة ، تعريفة ، فلسفة االرشاد الزراعي  .ٔ
 العلوم الزراعية أىداف أالرشاد الزراعي، دور أالرشاد الزراعي يف التنمية الريفية،موقع االرشاد الزراعي بني .ٕ
 النظم االرشادية الزراعية ، مبادْى التنظيم ، وظائف التنظيم االداري لألرشاد الزراعي .ٖ
 التنظيم االرشادي الزراعي يف العراق  .ٗ
 أالتصال ، عناصر االتصال ، التبين .٘
 الطرق وادلعينات االرشادية الزراعية .ٙ
 القيادة ، تعريف القيادة ، القائد .ٚ
 أنواع القيادات وفقا للطريقة ادلتبعة يف القيادة .ٛ
 نواع القيادات وفقا للطريقة اجملازات ، القيادة وعالقتها بالعمل االرشادي ، صفات القائد يف اجملتمع الريفي  .ٜ
 والتغيري ، التغري والتغيري والفرق بينهما ، التغري االجتماعي واسباب .ٓٔ
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 مستويات التغري ، معوقات وزلفزات التغيري يف رلال االرشاد الزراعي  .ٔٔ

 ختطيط الربامج االرشادية ، التخطيط االرشادي ، مبادْى التخطيط االرشادي  .ٕٔ
 اىداف التخطيط ، عملية بناء الربامج االرشادية الزراعية  .ٖٔ

 التعلم والتعليم ،مفهوم التعلم ، عملية التعلم والتعليم  .ٗٔ
 نظريات التعليم االرشادي ، تعليم الكبار ، خصائص الكبار .٘ٔ
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييمرجات ادلقرر سل-ٓٔ

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 تعليم الطالب على تطبيقات مفهوم االرشاد يف الزراعة بشكل عملي -ٔأ
 أمهية االرشاد الزراعي يف الزراعة من حتقيق معدالت عالية يف االنتاج الزراعي . -ٕأ
 أمهية االرشاد الزراعي يف جانب االجتماعي . -ٖأ
 االرشاد الزراعي يف جانب االقتصادي .أمهية  -ٗأ

 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 
 أن يتعرف الطالب عن مفهوم االرشاد الزراعي   –ٔب          
 دور االرشاد الزراعي يف القطاع الزراعي ، وعالقة أالرشاد الزراعي بالعلوم أالخرى    –ٕب          

 االرشاد الزراعي وختطيط االربامج أالرشادية.ىيكلية التنظيمات  –ٖب 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -ٔ
 طريقة عرض ادلوضوع معززة باالمثلة -ٕ
 طريقة احملاضرة  -ٖ
 طريقة التعلم الذايت -ٗ

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -ٔ
 االختبارات العملية -ٕ
 التقارير والدراسات -ٖ

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس وفهم مىت وماذا وكيف  -ٔج

 جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
 ادلالحظة واالدراك -ٕج
 التحليل والتفسري -ٖج
 والتقومي  االعداد -ٗج

 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -٘ج     
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذىين -ٔ
الزراعي يف  اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم تطبيق مفهوم االرشاد -ٕ

 جانب ادليداين بشكل مفصل .ادلزرعة سواء من ناحية نقل النتائج االحباث الزراعية اىل 
واليت يهدف  وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -ٖ
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 اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل ادلطلوب .

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -ٔ
 العلمية االختبارات -ٕ
 والدراسات  التقارير -ٖ

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -ٔد
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -ٕد
 ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينة(. حتليل التحقيق -ٖد
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة( .  -ٗد



 

- 78 - 

 

 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه -11
ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
 اٌزم١١ُ ٛو٠مخ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 

      1   
أالرشاد الزراعي ، مقدمة ، تعريفة ،  ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ

 فلسفة االرشاد الزراعي

اٌْوػ 

 ٚاٌّؾبٙوح 

 االِزؾبٔبد 

أىداف أالرشاد الزراعي، دور أالرشاد  ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 2
الزراعي يف التنمية الريفية،موقع 

 الزراعيةاالرشاد الزراعي بني العلوم 

  االمتحانات الشرح واحملاضرة 

النظم االرشادية الزراعية ، مبادْى  ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 3
  التنظيم ، وظائف التنظيم اإلداري

  االمتحانات الشرح واحملاضرة 

  االمتحانات الشرح واحملاضرة  التنظيم االرشادي الزراعي يف العراق ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 4

  االمتحانات الشرح واحملاضرة  أالتصال ، عناصر االتصال ، التبين ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 5

  االمتحانات الشرح واحملاضرة  الطرق وادلعينات االرشادية الزراعية ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 6

القيادة ، تعريف القيادة ، القائد ،  ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 7
القيادات وفقا للطريقة ادلتبعة يف أنواع 
 القيادة

  االمتحانات الشرح واحملاضرة 

أنواع القيادات وفقا للطريقة اجملازات ،  ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 8
القيادة وعالقتها بالعمل االرشادي ، 

 صفات القائد يف اجملتمع الريفي

  االمتحانات الشرح واحملاضرة 

التغيري ، التغري والتغيري والفرق بينهما  زراعيارشاد مبادى  نظري ٕ 9
 ، التغري االجتماعي واسبابة

  االمتحانات الشرح واحملاضرة 

مبادىء االرشاد الزراعي الشرح  ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 16
 وعرض النموذج

  االمتحانات الشرح واحملاضرة 

وزلفزات مستويات التغري ، معوقات  ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 11
 التغيري يف رلال االرشاد الزراعي

  االمتحانات الشرح واحملاضرة 

ختطيط الربامج االرشادية ، التخطيط  ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 12
االرشادي ، مبادْى التخطيط 

 االرشادي

  االمتحانات الشرح واحملاضرة 

عملية  التعلم والتعليم ،مفهوم التعلم ، ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 13
 التعلم والتعليم

  االمتحانات الشرح واحملاضرة 

نظريات التعليم االرشادي ، تعليم  ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 14
 الكبار ، خصائص الكبار

  االمتحانات الشرح واحملاضرة 

أالرشاد الزراعي ، مقدمة ، تعريفة ،  ارشاد زراعيمبادى  نظري ٕ 15
 فلسفة االرشاد الزراعي

  االمتحانات الشرح واحملاضرة 
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -ٖٔ
ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية اىل خارج العراق وخاصة يف الدول ادلتقدمة  -ٔٔ

 لتطوير ادلهارات كالً حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي
 ية .التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادل -ٕٔ
 تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت الزراعية . -ٖٔ
 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1

،  1996اٌَبِوائٟ ٚاٌغبكهٞ ، ػجلهللا أؽّل ٚ ػلٔبْ ؽ١َٓ . 

 عبِؼخ ثغلاك . ػٍُ أالهّبك اٌيهاػٟ

. ِجؤكٜ  1987ا١ٌٍٍخ ٚػضّبْ ، ىوٟ ؽَٓ ٚ ١ٍّو ػجل اٌؼظ١ُ . 

 إًٌّٛ .االهّبك اٌيهاػٟ ،عبِؼخ 

 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

 . أالهّبك اٌيهاػٟ ٚكٚهٖ فٟ اٌز١ّٕخ اٌو٠ف١خ ، ِطجؼخ 1976اٌَبِوائٟ ، ؽبرُ ػٍٟ . 

 اٌيِبْ ، ثغلاك

.  1983أك٠َْٛ ٖ ِبٔله ،روعّخ ػجبً ػجلاٌّؾَٓ اٌقفبعٟ . 

 ، عبِؼخ اٌجٖوح2، ط  1ط –أالهّبك اٌيهاػٟ ، 

٠ٕٛٝ ثٙب                 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
 االٔزو١ٔذ ، ّجىبد اٌزٛإً االعزّبػٟ

 عبِؼخ ثغلاك، 1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
Soil Science Society of America 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 ٚاالالد اٌيهاػ١خاٌّىبئٓ 

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  /الثانٌة   فصلً
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 
 ٚاالالد اٌَّزقلِخ فٟ اٌؾمٛي اي ىهاػ١خ ِٚلٜ اٌفبئلح ِٕٙب٠جؾش ػٍُ اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خ اُ٘ اٌّىبئٓ  -1

 ٠ْزًّ ػٍٝ ِؼوفخ اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ لٟ اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خ -2

 ِؼوفخ ١ِّياد ِٚٛإفبد اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خ -3

 فٟ اٍزقلاِٙبِؼوفخ االٍبً إٌظوٞ فٟ ػًّ اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خ ٚاالٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ  -4

 كهاٍخ رؤص١و اٍزقلاَ اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خ لٟ ى٠بكح االٔزبط اٌيهاػٟ. -5

 اٌطوق اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ فٟ رط٠ٛو اٍزقلاَ اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خ -6

 
 

 

 

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 اٌطبٌت ػٍٝ اُ٘ اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خاْ ٠زؼوف  -1أ

 اْ ٠ٖٕف اٌطبٌت اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خ ؽَت ٔٛػ١خ االٍزقلاَ -2أ

 اْ ٠فًٖ اٌطبٌت ث١ٓ أٛاع اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خ -3أ

 اْ ٠ؼوف اٌٍٛبئً اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ فٟ اٍزقلاَ اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خ-4أ

 اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خاْ ٠م١ُ اٌطبٌت أزبع١خ  -5أ
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ ػٍُ اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خ ٚا١ّ٘خ ِٓ إٌبؽ١خ اٌيهاػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ 1ة 

 .للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ا١ّ٘خ اٍزقلاَ اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خ -2ة

 اٌطوق اٌٖؾ١ؾخ فٟ اٍزقلاَ اٌّىبئٓ ٚاالالد اٌيهاػ١خرؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ  -3ة

 والتعلم التعليم طرائق
 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ -1

  اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ -2
 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ -3  

 اٌيهاػ١خ اٌؾمٛي فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌلهًٚ -4
 اٌيهاػ١خ اٌؾمٛي فٟ اٌَّزقلِخ اٌيهاػ١خ ٚاالالد اٌّىبئٓ اُ٘ ػٍٝ ٌٍزؼوف اٌؼ١ٍّخ اٌوؽالد-5

 اٌؼواق فٟ األكغبي أُ٘ ػٍٝ ٌزؼوف اٌؼ١ٍّخ اٌوؽالد 

 التقييم طرائق
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1 

 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد - 2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-3   

 ٚاٌم١ّخ  اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

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

  ِؼمٛي ثْىً اٌزفى١و ػٍٝ اٌملهح رؾ١َٓ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ٠فىو اْ ٚو١ف ٚفُٙ  ِزٝ ِٚبما ِزٝ     
 ٚاإلكهان اٌّالؽظخ -2     
 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ -3      

  ٚاٌزم٠ُٛ اإلػلاك -4       
  اٌزؼ١ٍُ فٟ إٌبفل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -5       

 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك
 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  -1

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح -2

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -3

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ -4

 اٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة فٟ اٌؼواق -5

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌناد -6

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1      

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2      

 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و -3
  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 اٌىالَ ( فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 )             ِغّٛػخ ّٙٓ ثضمخ اٌؼًّ ) اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2 ك
  ِؼ١ٕخ (. ٌّْىٍخ ؽال ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ) اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3
  اٌىزبثخ (. فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزغج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌىزبثٟ االرٖبي -4
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 ث١ٕخ اٌّموه -11
ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

–أنواع الساحبات  –قدمة م ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ   1      
 وظائف الساحبة الزراعٌة

تطبٌق قواعد السالمة  
 للسائق والساحبة

اٌْوػ 

ٚاٌّؾبٙوح 

 ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 2
 اجزاء الساحبة الرئٌسٌة

مشاهدة بعض انواع 
 الساحبات الزراعٌة .

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 3
اجزاء محرك الساحبة 

 ووظٌفة كل جزء

شرح اجهزة القٌاس 
على  والسٌطرة
 الساحبة .

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

المحركات رباعٌة الشوط  ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 4
والثنائٌة الشوط والفرق 

 بٌنهما

الواجبات قبل تشغٌل 
 الساحبة .

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

منظومة الوقود للساحبات  ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 5
 وأجزاؤها

تشغٌل المحرك وكٌفٌة 
 اٌقافه

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 6
منظومة االشتعال للساحبات 

 أنواعها وأجزاؤها–الزراعٌة 

االشارات االرشادٌة 
للسائق اثناء قٌامه 

 بالعمل الزراعً

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

انواعها –منظومة التبرٌد  ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 7
واجزاؤها وطبٌعة عمل كل 

 جزء

االجهزة المساعدة فً 
تشغٌل الساحبة 

 وقٌادتها

واحملاضرة الشرح 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 8
 منظومة التزٌٌت وأجزاؤها

مواقع عتالت جهاز 
صندوق السرع 
 والجهاز الفوقً

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

أجهزة نقل الحركة فً  الزراعيةادلكائن واالالت  عمليٖنظري+ ٕ 9
 الساحبات

نظرة قبل تحرٌك 
 الساحبة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 16
جهاز علبة  -جهاز الفاصل

 -الجهاز ألفرقً -التروس
 جهاز النقل النهائً

التدرٌب على قٌادة 
السكون  الساحبة من

واٌقافها عن الحركة ، 
 والرجوع الى الخلف .

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 11
 -أجزاء الجهاز الهٌدرولٌكً

اٌقاف محرك الساحبة 
 عن االشتغال .

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

معدات تحضٌر التربة  ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 12
المحراث المطرحً مكوناته )

 .(وأجزاءه

كٌفٌة ربط وفصل 
 االالت المسحوبة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

القرصً (مكوناته المحراث  ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 13
 وأجزاءه) والمحراث الحفار.

كٌفٌة ربط وفصل 
 االالت نصف المعلقة .

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 14
 أنواع معدات التنعٌم .

االسبوع كٌفٌة ربط 
وفصل االالت المعلقة 

. 

واحملاضرة الشرح 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 ادلكائن واالالت الزراعية عمليٖنظري+ ٕ 15
 أنواع العازقات.  

االدامة الٌومٌة 
 والتخزٌن .

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 البنية البحثية -ٕٔ
  

 

 

 اٌّطٍٛثخاٌىزت اٌّموهح  -1

  
 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( -2

  
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

  
 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ... -ة

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

فبهط اٌؼواق ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ ٌزط٠ٛو ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ وً ألَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ  -1

 اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ .

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

 

 ف١ٕخ ثبٌقجواد ٚأفو ِب رًٕٛ ا١ٌخ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ .رط٠ٛو فىوح األٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌ -3
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  المإسسة التعلٌمٌة -1

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمً  / المركز -2

البرنامج األكادٌمً أو  اسم -3
 اسمدة وخصوبة التربة   المهنً

 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة -4

 /الثانٌة   فصلً الفصل / السنة -5

 ساعة 55 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( -6

 2621/ 6/ 26    تارٌخ إعداد هذا الوصف -5

 أهداف المقرر -8

 القرار، أتخاذ القرار،أنواع القرارات -1
 ومراحل تحقٌق االهدافارع المزرالمقرر فً ٌبحث  -2
 وظائف علم االدارة المزرعٌة، تطور العمل االنتاجً الزراعً -3
 المزرعة كوحدة اقتصادٌة تكالٌف وأٌرادات عملٌة االنتاج الزراعً -4
 انواع االرباح أنواع الخسائر وسلوك المنتج -5
 ج مستوى االنتامبادْى االقتصادٌة المستخدمة فً االدارة المزرعٌة مبدأ تحدٌد أحسن  -6
 التخطٌط المزرعً واستخدام المٌزانٌة المزرعٌة الجزئٌة -5

 المزرعٌة السجالت -المزرعة  فً االقتصادٌة الكفاءة مقاٌٌس -طرق االدارة المزرعٌة -8
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -9

 االهداف المعرفٌة  -أ
االدارة المزرعٌة فً الزراعة بشكل اقتصادي ومقارنة بالجانب تعلٌم الطالب على تطبٌقات    -1أ

 الفنً
 معرفة الطالب بالقوانٌن االقتصادٌة والمبادئ االقتصادٌة المستخدمة فً مجال الزراعة - 2أ
 التوظٌف االمثل لعناصر االنتاج الزراعً    -3أ
 كٌفٌة تحقٌق المستوٌات المثلى من االنتاج.    -4أ
 قٌق االدارة مهام االدارٌه فً المزرعةكٌفٌة تح    -5أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تعرٌف الطالب بمفهوم علم أدارة المزارع ،وكٌفٌة تحقٌق مبدأالكفاءة أالقتصادٌة  – 1ب 
 جتخص ادارة عناصر أالنتاتزوٌد الطالب بكافة المعارف والمعلومات التٌ  – 2ب 
 قدرة الطالب على تحدٌد معرفة االنحراف فً استخدام االمثل للموارد    - 3ب 
 تعلٌم الطالب بكٌفٌة تحقٌق الكفاءة االقتصادٌة للمزرعة .  -4ب

 طرائق التعلٌم والتعلم
 الشرح والتوضٌح  -1
 طرٌقة المحاضرة  -2
 المجامٌع الطالبٌة  -3

 طرائق التقٌٌم
 االختبارات النظرٌة  .1
 االختبارات العملٌة  .2
 التقارٌر والدراسات .3

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج
مهارة التفكٌر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  -1ج

 متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن القدرة على التفكٌر بشكل معقول .
 المالحظة واالدراك -2ج
 والتفسٌرالتحلٌل  -3ج
 االعداد والتقوٌم  -4ج
 استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم -5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم
 الشرح والتوضٌح  -1
 طرٌقة المحاضرة  -2
 المجامٌع الطالبٌة  -3
 الدروس العملٌة فً الحقول الزراعٌة  -4
 فً العراق  لمشاهدة أنواع الترب المتملحةالرحالت العلمٌة  -5
 طرٌقة التعلم الذاتً -6

 طرائق التقٌٌم
 االختبارات النظرٌة  -1
 االختبارات العملٌة  -2
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 التقارٌر والدراسات -3

 المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (. -د 
 التواصل اللفظً ) القدرة على التعبٌر عن األفكار بوضوح وثقة فً الكالم ( -1د

 (Team workالعمل الجماعً ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د

 .(تحلٌل التحقٌق ) جمع المعلومات بشكل منهجً علمً لتؤسٌس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معٌنة -3د
 . (االتصال الكتابً ) القدرة على التعبٌر عن نفسك بوضوح فً الكتابة -4د
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 ث١ٕخ اٌّموه -11
ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اسم الوحدة / أو الموضوع

 النظري
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 العملً

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

      1   2 
 عمل3ًنظري+

اسمدة وخصوبة 
 التربة 

تحلٌل التربة من حٌث  خصوبة التربة  

   N محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

2 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

تحلٌل التربة من حٌث  نشؤة العلم وتطوره 

  p محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

3 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

تحلٌل التربة من    النمو والعامل المإثرة فٌه 

    K  حٌث محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

4 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

أسس ومفاهٌم أولٌة فً 
 خصوبة التربة والتسمٌد 

تحلٌل التربة من حٌث 

     Ca محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

5 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

التربة وعناصر النتروجٌن 
والفسفور والبوتاسٌوم 

والكالسٌوم والمغنٌسٌوم 
 والكبرٌت 

تحلٌل التربة من حٌث 

     Mg محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

6 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

     العناصر الغذائٌة الصغرى
 Fe     فً التربة وأسمدتها 

الشرح   تحلٌل األسمدة
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

7 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

    العناصر الغذائٌة الصغرى
Zn        فً التربة وأسمدتها 

تحلٌل التربة من حٌث 

   N محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 العملً والتطبٌق

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

8 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

     العناصر الغذائٌة الصغرى
  Cu           فً التربة

 وأسمدتها 

تحلٌل التربة من حٌث 

  p محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

9 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

    العناصر الغذائٌة الصغرى
B         فً التربة وأسمدتها 

تحلٌل التربة من   
    K  حٌث محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

16 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

  العناصر الغذائٌة الصغرى
Md     فً التربة وأسمدتها 

التربة من حٌث تحلٌل 
   N محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

11 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

الشرح   أنواع األسمدة مادة التربة العضوٌة 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

12 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

الشرح  حلط االسمدة تقٌٌم خصوبة التربة 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

13 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

تحلٌل التربة من حٌث  خصوبة التربة  

   N محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

14 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

تحلٌل التربة من حٌث  نشؤة العلم وتطوره  –

  p محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

15 2 
 عمل3ًنظري+

 وخصوبة اسمدة
  التربة

تحلٌل التربة من    النمو والعامل المإثرة فٌه 

    K  حٌث محتواها

الشرح 
والمحاضرة 

 والتطبٌق العملً

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة
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خطة تطوٌر المقرر الدراسً -13  
وخاصة فً  خارج العراق الىاٌفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمٌة   .1

الدول المتقدمة لتطوٌر المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة فً 
 القسم العلمً ) ادارة محاصٌل ، فسلجة محاصٌل (. 

التعاون بٌن الجامعات العراقٌة والجامعات العالمٌة من خالل اٌفاد التدرٌسٌٌن الى  .2
 الجامعات العالمٌة .

ت الدولة األخرى خارج وزراة التعلٌم التً تمتلك الخبرات فً التعاون مع مإسسا .3
مجال دراسة الترب الملحٌة واستصالحها واستصالح الترب الكلسٌة والجبسٌة 

 والرملٌة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1
 . أكاهح أالػّبي اٌّيهػ١خ . 1984اٌَبِوائٟ ، ٘بُّ ػٍٛاْ. 

 ِطجؼخ عبِؼخ ثغلاك . اٌؼواق .

 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

  .ًٖ1998أهؽِٛخ ٍّٚٛف ، ػٍٟ أؽّل ٚف١ 

اٌّياهع .ِْٕٛهاد عبِؼخ ػّو  .أٍب١ٍبد اكاهح

 اٌّقزبه.

  .أكاهح إٌّْؤد اٌيهاػ١خ .  2662اٌو٠ٌٚ ، فبٌل .

. ٍؼٛك. و١ٍخ ػٍَٛ أالغن٠خ ٚاٌيهاػخ  -عبِؼخ اٌٍّه 

  .لَُ االلزٖبك اٌيهاػٟ .

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ( ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... 
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....

Soil Science Society of America 

 

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

     اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب            

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
Soil Science Society of America 
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .26

   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .21

 2/ حاسوب تطبٌقات اٍُ / هِي اٌّموه .22

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .23

 اٌفًٖ / إٌَخ .24
 /الثانٌة   فصلً

 ٍبػخ  45 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .25

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .26

 أ٘لاف اٌّموه .27

 برامجٌاته وبعض الحاسوب استخدام كٌفٌة على التعرف فً الحاسوب تطبٌقات علم ٌبحث .1

 وٌر والسوفت وٌر الهارد على ٌشتمل .2

 الحاسوب جهاز مكونات على التعرف .3

 تنصٌبها وكٌفٌة البرامج هذه ممٌزات كافة دراسةٔ التطبٌقٌة البرامج دراسة على التركٌز .4
 وفوائدها واستعماالتها

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .28

 االهداف المعرفٌة  -أ
 الحاسوب تطبٌقات مفهوم على الطالب ٌتعرف ان  - 1 أ

الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

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

 ؛البرنامج.
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 البرامج انواع الطالب ٌصنف ان  - 2أ 

 البرامج انواع بٌن الطالب ٌفصل ان  - 3 أ

 العملٌة االختبارات خالل من بالتطبٌقات معرفته الطالب ٌقٌم ان  - 4 أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  –ب 

 الحاسوب تطبٌقات بمفهوم الطالب تعرٌف – 1ب 

 بمهارة التطبٌقٌة البرامج واستعماالت وحذف تنصٌب على الطالب قدرة -2ب

 احصائٌا بحوثهم بٌانات تحلٌل من الطلبة تمكٌن -3ب

 طرائق التعلٌم والتعلم      

 القاء المحاضرات .1

 توضٌح وشرح المادة  .2
 المختبر فً العملٌة الدروس .3
 المجامٌع الطالبٌة .4
 التعلم الذاتً .5

 طرائق التقٌٌم      

 التقٌٌم من خالل االمتحانات الشهرٌة .  .1
 االختبارات النظرٌة  .2
 االختبارات العملٌة .3
 إعطائهم واجب بٌتً. .4
اعطاء الطلبة دراسة حالة وتقسٌم الطلبة الى مجموعات لكتابة تقرٌر حول تلك  .5

 الدراسة  .

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة .     -ج

 المالحظة واالدراك -1ج       

 . التحلٌل والتفسٌر -2ج       

 والتقوٌم االعداد -3ج       

                                التعلم فً الناقد التفكٌر استراتٌجٌة   -4ج       

 طرائق التعلٌم والتعلم      

 العصف الذهنً .1
 التفكٌر الناقد )طرح مشكلة وحلها( .2
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 تكلٌف الطالب بالتقارٌر .3

 طرائق التقٌٌم      

 التقٌٌم من خالل االختبارات الٌوٌمٌة و الشهرٌة .  .1
 االختبارات العملٌة .2
 التقارٌر والدراسات . .3

المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور -د 

 الشخصً(.

 اللفظً التواصل -1د

 الجماعً العمل -2د 

 التحقٌق تحلٌل -3د

 .الكتابً االتصال -4د 
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 ث١ٕخ اٌّموه -11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ان ٌتعرف الطالب على  2رطج١مبد فٟ اٌؾبٍٛة  ٍبػبد 3    1      

 Office2010  برامج
 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  2 ان ٌتعرف الطالب على   

 Office  برنامج
word 2010 

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  3 ان ٌتعرف الطالب على    

 Office  برنامج
excel 2010 

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  4 ان ٌتعرف الطالب على    

 Office  برنامج
power point 2010 

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  5 ان ٌتعرف الطالب   
 على   ممٌزات برنامج

 Office word 

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  6 ان ٌتعرف الطالب على    
  ممٌزات برنامج
excel word 

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  7 ان ٌتعرف الطالب على    
  ممٌزات برنامج

office power 
point 

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  8 ٌتعرف الطالب على  ان  
 مفاتٌح برامج التطبٌقات

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  9 ان ٌتعرف الطالب على   
تبوٌب الصفحة 
 الرئٌسٌة وادراج

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  16 ان ٌتعرف الطالب على   
تبوٌب مراجعة 

 وعرض

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  11 ان ٌتعرف الطالب على  
 اشرطة التنسٌقات

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  12 ان ٌتعرف الطالب على   
تبوٌب تخطٌط وتبوٌب 

 معادالت

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  13 ان ٌتعرف الطالب على   
 تبوٌب ادراج وتصمٌم

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  14 ان ٌتعرف الطالب على   
 تبوٌب عرض الشرٌحة

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ

 

2 الحاسوب فً تطبٌقات ٍبػبد 3  15 على  ان ٌتعرف الطالب  
تبوٌب عرض وطباعة 

 الشرائح

 ٚػوٗ اٌْوػ

 إٌّٛمط

 اٌّؾبٙوح ٚ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -14

 احتراف سفن وٌندوز . 2005 . صالح محمد ضرغام ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 صور مع

 ، والتوزٌع للنشر االسراء دار ، توضٌحٌة -
 االردن عمان،

،  2004،  التشغٌل نظم اساسٌات ، اسامة الهاجري، ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
 ماٌكروسوفتال  شركة موقع  االردن، عمان

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌؼ١ٍّخ اٌّغالد ٚ اٌىزت االعٕج١خ اٌّزقٖٖخ  -

 اٌؼوال١خ.  االوبك١ّ٠خ

 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، 

.... 
- www.microsoft.com 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  - د

 اٌؼب١ٌّخ اٌغبِؼبد اٌٝ اٌزله١١َ٠ٓ ا٠فبك فالي ِٓ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌغبِؼبد اٌؼوال١خ اٌغبِؼبد ث١ٓ اٌزؼبْٚ -
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  ادلؤسسة التعليمية .ٔ

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمي  / ادلركز .ٕ

 مبادئ بستنة  الربنامج األكادديي أو ادلهين اسم .ٖ

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .ٗ

 / اٌضب١ٔخ   فٍٖٟ الفصل / السنة .٘

 ساعة ٘ٚ عدد الساعات الدراسية )الكلي( .ٙ

 2621/ 6/ 26    تاريخ إعداد ىذا الوصف .ٚ

 أىداف ادلقرر .ٛ

 التعرف على أىم النباتات البستنية االسًتاتيجية النامية يف ظروف العراق.  -ٔ
 التعرف على الظروف البيئية ادلالئمة لنمو النباتات البستنية -ٕ

 التعرف على أىم طرق اكثار النباتات البستنية -ٖ
 البستنٌة النباتات زراعة فً المستخدمة البستنٌة المنشآت أهم على التعرف -ٗ
٘-  
ٙ-  
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 ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات -ٓٔ
 االىداف ادلعرفية  -أ

 ان يكون الطالب ملما بعلوم زلاصيل اخلضر وطرق انتاجها.   -ٔأ
 ان يكون الطالب ملما بعلوم الفاكهة والنخيل وطرق انتاجها -ٕأ
 ان يكون الطالب ملما بعلوم نباتات الزينة وطرق انتاجها    -ٖأ
 الطالب ملما بعلوم ىندسة احلدائق وطرق تنفيذىايكون     -ٗأ
 لديو ادلعرفة بطرق تربية وحتسني احملاصيل البستنية.    -٘أ
 لديو ادلعرفة بعلوم االخرى ادلساندة مثل الفسلجة وخزن الثمار والتشريح والتصنيف النبايت -ٙأ
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 

 للعمل احلقلي وانشاء وادامة البساتني وحقول اخلضر والزينةلديو ادلهارة  – ٔب 
 لديو ادلهارة باستعمال االالت الزراعية اليت تتطلبها الزراعة احلديثة  – ٕب 
 لديو ادلهارة للتعامل مع االجهزة ادلختربية احلديثة - ٖب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  .ٔ
 طريقة احملاضرة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية  .ٖ

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية  .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 جعل الطالب يشعر بأمهية البيئة وسلاطر التلوث البيئي على االنسان والكائنات احلية األخرى.. -ٔج
 ادلالحظة واالدراك -ٕج
 والتفسريالتحليل  -ٖج
 االعداد والتقومي  -ٗج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -٘ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  .ٔ
 طريقة احملاضرة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية  .ٖ
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  .ٗ
 يف العراق  دلشاىدة أنواع الًتب ادلتملحةالرحالت العلمية  .٘
 طريقة التعلم الذايت .ٙ

 طرائق التقييم
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 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية  .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 خترجو .اكساب الطالب ادلتخرج مهارات القاء احملاضرات العلمية على ادلزارعني بعد  -ٔد
 اكساب الطالب ادلتخرج مهارات قيادية وادارية من اجل العمل يف مراكز البحث العلمي -ٕد
 اكساب الطالب ادلتخرج مهارات لنقل التكنولوجيا احلديثة اىل البلد -ٖد
 اكساب الطالب مهارات البحث العلمي. -ٗد
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 ث١ٕخ اٌّموه -11
ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

علم البستنة وتارٌخ تطور  مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ   1      
علم البستنة االهمٌة 

 االقتصادٌة

فروع التعرف على 
والمنشات علم البستنة 

  البستنٌة

اٌْوػ 

ٚاٌّؾبٙوح 

 اٌؼٍّٟٚاٌزطج١ك 

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

عملٌات التكاثر  تقسٌم النباتات البستنٌة مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 2
  المختلفة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

العوامل البٌئٌة المالئمة  مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 3
 النتاج المحاصٌل البستنٌة 

زراعة البذور 
  المختلفة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

طرق االكثار ) الجنسً و  مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 4
 الالجنسً(

الظلة الخشبٌة فً 
قسم البستنة والتعرف 

 على النباتات

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

طرق االكثار ) الجنسً و  مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 5
 الالجنسً(

زراعة النباتات فً 
  الظلة الخشبٌة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة  زٌارة الى مشتل  المشاتل مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 6
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

انماط الزراعة الحقلٌة  مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 7
 والعملٌات الزراعٌة

التعرف على طرق 
 الري والتسمٌد

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

واحملاضرة الشرح  امتحان الشهر االول امتحان الشهر االول مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 8
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

العملٌات التً تجري  البٌئة المحمٌة والمكٌفة  مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 9
 فً البٌوت البالستٌكٌة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

تربٌة وتحسٌن النباتات  مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 16
 البستنٌة 

الجنً والخزن وطرق 
 العبئة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

اشجار الفاكهة المستدٌمة  مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 11
 والمتساقطة

التعرف على المخازن 
 المبردة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نباتات الخضر ) المحاصٌل  مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 12
 الرئٌسٌة (

التعرف على انتاج 
محاصٌل بعض 

 الخضر

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نباتات الزٌنة وهندسة  مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 13
 الحدائق

التعرف على نباتات 
  الزٌنة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

النباتات التً تحتاج الى دوراة  مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 14
 زراعٌة ) محاصٌل الخضر( 

التعرف على انتاج 
  نباتات الزٌنة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة  امتحان الفصل الثانً امتحان الشخر الثانً مبادىء بستنة عمليٖنظري+ ٕ 15
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -ٖٔ
وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية  .ٔ

ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي ) ادارة زلاصيل ، فسلجة 
 زلاصيل (. 

 فاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية .التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل اي .ٕ
التعاون مع مؤسسات الدولة األخرى خارج وزراة التعليم اليت دتتلك اخلربات يف رلال دراسة الًتب ادللحية  .ٖ

 واستصالحها واستصالح الًتب الكلسية واجلبسية والرملية.

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1

 ِجبكة ػٍُ اٌجَزٕخ  2617ٍّبػ١ً ا أ٠بك ٘بٟٔ ، اٌؼالف

عبِؼخ  –و١ٍخ اٌيهاػخ ٚاٌغبثبد   -ٕٚ٘لٍخ اٌؾلائك.

 إًٌّٛ

  ِٓجبكة  2614ٍبِٟ وو٠ُ َٚٔو٠ٓ ف١ًٍ.، ِؾّل أ١ِ

 عبِؼخ ثغلاك –و١ٍخ ػٍَٛ إٌٙلٍخ اٌيهاػ١خ  ثَزٕخ. 

 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

  ًِجبكة ػٍُ اٌجَزٕخ  2617اٌؼالف،  أ٠بك ٘بٟٔ اٍّبػ١

عبِؼخ  –و١ٍخ اٌيهاػخ ٚاٌغبثبد   -ٕٚ٘لٍخ اٌؾلائك.

 إًٌّٛ

 .ًِجبكة  2614ِؾّل أ١ِٓ ، ٍبِٟ وو٠ُ َٚٔو٠ٓ ف١ٍ

 عبِؼخ ثغلاك –ثَزٕخ.  و١ٍخ ػٍَٛ إٌٙلٍخ اٌيهاػ١خ 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
 

  اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(ـ اٌّواعغ 2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  المإسسة التعلٌمٌة .1

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمً  / المركز .2

البرنامج األكادٌمً أو  اسم .3

 احصاء مبادى  المهنً

 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة .4
 / اٌضب١ٔخ   فٍٖٟ الفصل / السنة .5

 ساعة 55 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6
 2621/ 6/ 26    تارٌخ إعداد هذا الوصف .5

 أهداف المقرر .8

 تمكٌن الطالب من التعرٌف بعلم اإلحصاء .1
 تمكٌن الطالب من استخدام البٌانات فً وصف الظواهر محل الدراسة. .2
 .تخصصه مجال فً اإلحصائٌة األسالٌب تطبٌق كٌفٌة على الطالب تدرٌب .3
 النتائج تفسٌر وكٌفٌة اإلحصائٌة، التحلٌالت إجراء من الطالب تمكٌن .4
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -11
 هداف المعرفٌة  اال-أ

 .ووظائفه اإلحصاء، بعلم التعرٌف من الطالب تمكٌن    -1أ
 .الدراسة محل الظواهر وصف فً البٌانات استخدام من الطالب تمكٌن    -2أ
 .تخصصه مجال فً اإلحصائٌة األسالٌب تطبٌق كٌفٌة على الطالب تدرٌب     -3أ
  .النتائج تفسٌر وكٌفٌة اإلحصائٌة، التحلٌالت إجراء من الطالب تمكٌن    - 4أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تعرٌف الطالب بمفهوم تقانات انظمة الري   –1ب  
 قدرة الطالب على تقٌٌم منظومات الري الحدٌثة ومقارنتها مع االنظمة التقلٌدٌة –2ب 
 تمكٌن الطلبة من تحلٌل كلف االنتاج باستخدام التقانات الحدٌثة –3ب 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 الشرح والتوضٌح  .1
 طرٌقة المحاضرة  .2
 المجامٌع الطالبٌة  .3
 الدروس العملٌة فً الحقول الزراعٌة  .4
 الرحالت العلمٌة لمتابعة مشارٌع الري والبزل فً العراق  .5

 طرائق التقٌٌم
 االختبارات النظرٌة  .1
 االختبارات العملٌة  .2
 التقارٌر والدراسات .3
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج

مهارة التفكٌر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  -1ج
 معقول .متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن القدرة على التفكٌر بشكل 

 المالحظة واالدراك -2ج
 التحلٌل والتفسٌر -3ج
 االعداد والتقوٌم  -4ج
 استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم -5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم
 الشرح والتوضٌح  .1
 طرٌقة المحاضرة  .2
 المجامٌع الطالبٌة  .3
 الدروس العملٌة فً الحقول الزراعٌة  .4
 العراق فً والبزل الري مشارٌع لمتابعةالرحالت العلمٌة  .5
 طرٌقة التعلم الذاتً .6

 طرائق التقٌٌم
 االختبارات النظرٌة  .1
 االختبارات العملٌة  .2
 التقارٌر والدراسات .3
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 المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (. -د 
 التعبٌر عن األفكار بوضوح وثقة فً الكالم (التواصل اللفظً ) القدرة على  -1د

 (Team workالعمل الجماعً ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د

 .(تحلٌل التحقٌق ) جمع المعلومات بشكل منهجً علمً لتؤسٌس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معٌنة -3د
 . (االتصال الكتابً ) القدرة على التعبٌر عن نفسك بوضوح فً الكتابة -4د

  

 ث١ٕخ اٌّموه -11
ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اسم الوحدة / أو الموضوع

 النظري
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

      1   2 
 عمل3ًنظري+

تعرٌف اإلحصاء  –مقدمة فً اإلحصاء  مبادى احصاء
طبٌعة  –استعماالت اإلحصاء  –

تقسٌم  –المتغٌرات   -البٌانات 
 الرموز االحصائٌة –المتغٌرات 

الشرح والمحاضرة 
 والتطبٌق العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

2 2 
 عمل3ًنظري+

الشرح والمحاضرة   – التوزٌعات التكرارٌة مبادى احصاء
 والتطبٌق العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

3 2 
 عمل3ًنظري+

والمحاضرة الشرح   المجتمع والعٌنة مبادى احصاء
 والتطبٌق العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

4 2 
 عمل3ًنظري+

الشرح والمحاضرة  عرض البٌانات اإلحصائٌة وتبوٌبها مبادى احصاء
 والتطبٌق العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

5 2 
 عمل3ًنظري+

الشرح والمحاضرة  (مقاٌٌس التمركز ) التوسط مبادى احصاء
 العملًوالتطبٌق 

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

6 2 
 عمل3ًنظري+

الشرح والمحاضرة  مقاٌٌس التشتت مبادى احصاء
 والتطبٌق العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

7 2 
 عمل3ًنظري+

الدرجة  -مقاٌٌس التشتت النسبً  مبادى احصاء

 Z-Score القٌاسٌة

الشرح والمحاضرة 
 والتطبٌق العملً

الٌومٌة االمتحانات 
 والشهرٌة

8 2 
 عمل3ًنظري+

 Binonial التوزٌع ذي الحدٌن مبادى احصاء
Distribution  

الشرح والمحاضرة 
 والتطبٌق العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

9 2 
 عمل3ًنظري+

 Normal التوزٌع الطبٌعً مبادى احصاء
Distribution  

الشرح والمحاضرة 
 والتطبٌق العملً

الٌومٌة االمتحانات 
 والشهرٌة

16 2 
 عمل3ًنظري+

الشرح والمحاضرة  اختبار الفرضٌات االحصائٌة مبادى احصاء
 والتطبٌق العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

11 2 
 عمل3ًنظري+

معامل ارتباط  -معامل ارتباط بٌرسون مبادى احصاء
 سبٌرمان للرتب

الشرح والمحاضرة 
 والتطبٌق العملً

الٌومٌة االمتحانات 
 والشهرٌة

12 2 
 عمل3ًنظري+

الشرح والمحاضرة  معامل االنحدار البسٌط مبادى احصاء
 والتطبٌق العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

13 2 
 عمل3ًنظري+

الشرح والمحاضرة  (T- test) اختبار مبادى احصاء
 والتطبٌق العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

14 2 
 عمل3ًنظري+

الشرح والمحاضرة   مربع كاي احصاء مبادى
 والتطبٌق العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

15 2 
 عمل3ًنظري+

الشرح والمحاضرة   امتحان مبادى احصاء
 والتطبٌق العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة
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 خطة تطوٌر المقرر الدراسً -13
وخاصة فً  الى خارج العراقاٌفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمٌة   .1

الدول المتقدمة لتطوٌر المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة فً 
 القسم العلمً 

التعاون بٌن الجامعات العراقٌة والجامعات العالمٌة من خالل اٌفاد التدرٌسٌٌن الى  .2
 الجامعات العالمٌة .

ماتوصل الٌه العلم فً تطوٌر فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتٌة بالخبرات واخر  .3
 المجاالت الزراعٌة .

 العلٌا الدراسات طلبة مناقشة خالل من االهلٌة والجامعات العراقٌة الجامعات بٌن التعاون .4
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 ، عبِؼخ ثغلاك1996األهاٟٙ، أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ، اٍزٖالػ  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ ة ـ اٌّواعغ 

 االٔزو١ٔذ ....

Soil Science Society of America 

 

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
Soil Science Society of America 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  ادلؤسسة التعليمية .ٔ

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمي  / ادلركز .ٕ

 ادارة مزارع   الربنامج األكادديي أو ادلهين اسم .ٖ

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .ٗ

 / اٌضب١ٔخ   فٍٖٟ الفصل / السنة .٘

 ساعة ٘ٚ عدد الساعات الدراسية )الكلي( .ٙ

 2621/ 6/ 26    تاريخ إعداد ىذا الوصف .ٚ

 أىداف ادلقرر .ٛ

 القرار، أختاذ القرار،أنواع القرارات .ٔ
 ومراحل حتقيق االىدافارع ادلزر ادلقرر يف يبحث  .ٕ
 وظائف علم االدارة ادلزرعية، تطور العمل االنتاجي الزراعي .ٖ
 ادلزرعة كوحدة اقتصادية تكاليف وأيرادات عملية االنتاج الزراعي .ٗ
 انواع االرباح أنواع اخلسائر وسلوك ادلنتج .٘
 وأالستبدال االحالل مبدأ -ج االنتا  مبادْى االقتصادية ادلستخدمة يف االدارة ادلزرعية مبدأ حتديد أحسن مستوى .ٙ
 التخطيط ادلزرعي واستخدام ادليزانية ادلزرعية اجلزئية .ٚ
 المزرعٌة السجالت -المزرعة  فً االقتصادٌة الكفاءة مقاٌٌس -طرق االدارة ادلزرعية .ٛ
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .ٜ

 االىداف ادلعرفية   - أ

 على تطبيقات االدارة ادلزرعية يف الزراعة بشكل اقتصادي ومقارنة باجلانب الفينتعليم الطالب    -ٔأ
 معرفة الطالب بالقوانني االقتصادية وادلبادئ االقتصادية ادلستخدمة يف رلال الزراعةٕأ
 التوظيف االمثل لعناصر االنتاج الزراعي    -ٖأ
 كيفية حتقيق ادلستويات ادلثلى من االنتاج.    -ٗأ
 كيفية حتقيق االدارة مهام االداريو يف ادلزرعة    -٘أ
  
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 

 تعريف الطالب مبفهوم علم أدارة ادلزارع ،وكيفية حتقيق مبدأالكفاءة أالقتصادية  – ٔب 
 جتزويد الطالب بكافة ادلعارف وادلعلومات التيتخص ادارة عناصر أالنتا   – ٕب 
 قدرة الطالب على حتديد معرفة االحنراف يف استخدام االمثل للموارد واالنتا عن االستخدام الفعلي ذلا   - ٖب 
 تعليم الطالب بكيفية حتقيق الكفاءة االقتصادية للمزرعة .  -ٗب

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  .ٔ
 طريقة احملاضرة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية  .ٖ

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية  .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس وفهم مىت وماذا وكيف جيب  -ٔج
 معقول .ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل 

 ادلالحظة واالدراك -ٕج
 التحليل والتفسري -ٖج
 االعداد والتقومي  -ٗج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -٘ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  .ٔ
 طريقة احملاضرة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية  .ٖ
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  .ٗ
 يف العراق  الًتب ادلتملحةدلشاىدة أنواع الرحالت العلمية  .٘
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 طريقة التعلم الذايت

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية  .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (التواصل اللفظي ) القدرة على  -ٔد
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -ٕد
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينة -ٖد
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -ٗد
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

تطبيق على اجلزء النظري  مفاىيم اولية يف علم ادارة مزارع  ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ   1      
واعطاءالطلبة امثلة رياضية 

وبيانات لغرض تطبيقها 
 ٓعمليا

اٌْوػ 

ٚاٌّؾبٙوح 

 ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

ادلبادئ االقتصادية  ادلفهوم العام لالدارة ادلزراعية-  ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 2
   ادلستخدمو يف ادارة ادلزارع

                            

                            

                            

                            

          

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

امهية علم ادارة ادلزراع ومكانتو بني   ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 3
 االخرى العلوم

مبدأ تعيني احسن مستوى 
  لالنتاج

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة   مبدأ العوائد احلدية ادلتساوية الفرق علم ادارة وبقية العلوم الزراعية-  ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 4
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌْٙو٠خا١ِٛ١ٌخ 

الشرح واحملاضرة   مبدأ االحالل واالستبدال وظائف االدارة -  ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 5
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة   مبدأ تكاليف الفرصة البديلة مواصفات ادلدير الناجح-  ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 6
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

العوامل احملددة الختيار مشروع -  ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 7
 زراعي معني 

مقاييس الكفاءة االقتصادية 
  يف ادلزرعة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

حسابات ادلزرعة  الزراعيةعملية اختاذ القرارات -  ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 8
 ( )السجالت ادلزرعية

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

ادارة ادلزارعة ضمن ظروف ادلخاطرة -  ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 9
 واللاليقني 

الشرح واحملاضرة   الربرلة اخلطية
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة   االندثار وطرق احتسابو التكاليف االنتاجية -  ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 16
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

طرق تقييم االرض وادلنشأت  حجم ادلزرعة )السعة ادلزرعية ادلثلى (-  ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 11
  العقارية

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 –العمل –طرق ادارة عناصر االنتاج   ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 12
 رأس ادلال 

الشرح واحملاضرة   طرق االدارة ادلزرعية
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة   وادليزانية اجلزئيةادليزانية الكلية    ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 13
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة  امتحان امتحان  ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 14
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة     ادارة مزارع عمليٖنظري+ ٕ 15
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -ٖٔ
وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   .ٔ

ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي ) ادارة زلاصيل ، فسلجة 
 زلاصيل (. 

 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . .ٕ
خرى خارج وزراة التعليم اليت دتتلك اخلربات يف رلال دراسة الًتب ادللحية التعاون مع مؤسسات الدولة األ .ٖ

 واستصالحها واستصالح الًتب الكلسية واجلبسية والرملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1
 . أكاهح أالػّبي اٌّيهػ١خ . 1984اٌَبِوائٟ ، ٘بُّ ػٍٛاْ. 

 ِطجؼخ عبِؼخ ثغلاك . اٌؼواق .

 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

  .ًٖ1998أهؽِٛخ ٍّٚٛف ، ػٍٟ أؽّل ٚف١ 

.ِْٕٛهاد عبِؼخ ػّو اٌّياهع  .أٍب١ٍبد اكاهح

 اٌّقزبه.

  .أكاهح إٌّْؤد اٌيهاػ١خ .  2662اٌو٠ٌٚ ، فبٌل .

. ٍؼٛك. و١ٍخ ػٍَٛ أالغن٠خ ٚاٌيهاػخ  -عبِؼخ اٌٍّه 

  .لَُ االلزٖبك اٌيهاػٟ .

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....

Soil Science Society of America 

 

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  () اٌّغالد 
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
Soil Science Society of America 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  ادلؤسسة التعليمية .ٔ

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمي  / ادلركز .ٕ

 مبادئ أحياء رلهريو  الربنامج األكادديي أو ادلهين اسم .ٖ

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .ٗ

 / اٌضب١ٔخ   فٍٖٟ الفصل / السنة .٘

 ساعة ٘ٚ عدد الساعات الدراسية )الكلي( .ٙ

 2621/ 6/ 26    تاريخ إعداد ىذا الوصف .ٚ

 أىداف ادلقرر .ٛ

علم األحياء اجملهرية، نظرية النشوء الذايت، ادلرض مقدمة يف علم األحياء اجملهرية.  نبذة تارخيية عن تطور  .ٔ
 وفرضيات كوخ.

  –موقع األحياء اجملهرية بني الكائنات احلية.  خصائص األحياء اجملهرية  .ٕ
اخلصائص الكيميائية، اخلصائص  –اخلصائص الزرعية، الشكل الظاىري. خصائص ادلواد االيضية  .ٖ

 ة.الوراثية، الوضع التقسيمي لألحياء اجملهري



 

- 109 - 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-ٓٔ

 االىداف ادلعرفية  -أ
 : دتكني الطلبة من احلصول على ادلعرفة والفهم لإلطار الفكري والتطبيقي يف ىذه ادلادة   ٔأ/
 : دتكني الطلبة من احلصول على ادلعرفة والفهم للمتطلبات علم االحياء وفق ادلعايري الدولية . ٕأ/
 اطالع الطلبة على التقنيات احلديثة ٖأ/

 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 
 استخدام شاشة العرض يف القاعات الدراسية– ٔب 
 عرض النماذج ووسائل االيضاح – ٕب 
 عرض صور توضيحية دلختلف احملاصيل احلقلية ادلراد تصنيفها   – ٖب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  .ٔ
 طريقة احملاضرة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية  .ٖ
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  .ٗ
 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  .٘

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية  .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح االسئلة العامو خالل الدروس -ٔج           
 تكليف الطلبة بتقارير حول علم األحياء اجملهرية-ٕج           
 دتكني الطلبة من اجراء تشخيص األحياء اجملهرية-ٖج            

 طرائق التعليم والتعلم
 اجملهرية تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع االضافية ادلتعلقة بعلم   األحياء- .ٔ
 مطالبة الطلبة مبجموعة من االسئلة التفكريية خالل احملاضرة   .ٕ
 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسريات ذاتيو بطرق سببية  .ٖ

 طرائق التقييم
 اختبارات يومية وشهرية بأسئلة متعددة اخليارات للمواد الدراسية . .ٔ
 درجات مشاركة ألسئلة ادلنافسة الصعبة للطلبة .  .ٕ
 تكليف الطلبة ببعض النشاطات الصفية وتقيمها .  .ٖ
 وضع درجات للواجبات البيتية ادلكلفة هبا - .ٗ
 زيارة احلقول ومناقشة الطلبة للدرس العملي حقليا- .٘
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 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 دتكني الطلبة من استخدام مناذج وإشكال  -ٔد             
 دتكني الطلبة من اجتياز اختبارات خارجية متعلقة بادلوضوع  -ٕد             
 دتكني الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات زللية / اقليمية / دولية -ٖد            
  دتكني الطلبة من تطوير ذايت مستمر دلا بعد التخرج  من خالل االرشاد وادلسامهو يف حل ادلشاكل ادلتعلقة بادلوضوع . -ٗد   
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

نبذة تارخيية عن تطور علم اإلحياء  مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ   1      
 اجملهرية للًتبة  

إرشادات عامة للعاملني يف 
  سلترب االحياء اجملهرية

اٌْوػ 

ٚاٌّؾبٙوح 

 ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الًتبة  تقسيمتقسيم احياء رلهرية  مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 2   

Wingradsky  التقسيم تبعا ،
لدرجات احلرارة واالوكسجني ومصدر 
 الكاربون والطاقة 

األدوات وادلستلزمات 
 واألجهزة ادلختربية

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

رلاميع احياء رلهرية الًتبة  البكًتيا   مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 3
 االكتنيومايسات  

الشرح واحملاضرة  التعقيم
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الفطريات ، الطحالب ، الفايروسات  مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 4
  ، االبتدائيات

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌْٙو٠خ ا١ِٛ١ٌخ

دورة الكاربون  حتلل السكريات  مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 5
 البسيطة ، حتلل النشا والسليلوز 

الشرح واحملاضرة  األوساط الزرعية
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

حتلل الكايتني والربوتني واللجنني ،  مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 6
   الدبال وميكانيكيات تكونو

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

النشاط اإلنزديي يف الًتبة وطريقة  مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 7
 تقديره

الفحص اجملهري االحياء 
 اجملهرية الفحص البكتريي

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

التحوالت احليوية للنًتوجني  حتلل  مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 8
االمحاض النووية ،االمحاض االمينية  
اليوريا يف الًتبة ومعدنة ودتثيل 
  النًتوجني

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

عملية النشدرة والنًتجة يف الًتبة ،  رلهريومبادئ أحياء  عمليٖنظري+ ٕ 9
 األحياء ادلسوولة والعوامل ادلوثرة عليها 

الفحص اجملهري لالحياء 
 اجملهرية فحص الفطريات

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

البيئة ، النًتات والتلوث النًتايت يف  مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 16
  اختزال النًتوجني وتطايره يف الًتبة

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

تثبيت النًتوجني اجلوي التكافليا  )  مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 11
 بصورة حرة (

عزل وتنقية االحياء اجملهرية 
 وتنميتها

الشرح واحملاضرة 
 العمليوالتطبيق 

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

تثبيت النًتوجني اجلوي تكافليا  )   مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 12
 ( الرايزوبيا   والفرانكيا

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

ادلايكورايزا ، انواعها وخصائصها  مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 13
الفسلجية ودورىا يف منو النبات 
 وانتاجية احملاصيل 

التقدير العددي والكمي 
 لالحياء اجملهرية

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

واحملاضرة الشرح    التحوالت احليوية للفسفور مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 14
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة    التحوالت احليوية للكربيت واحلديد مبادئ أحياء رلهريو عمليٖنظري+ ٕ 15
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -ٖٔ
وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   .ٔ

ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي ) ادارة زلاصيل ، فسلجة 
 زلاصيل (. 

 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . .ٕ
األخرى خارج وزراة التعليم اليت دتتلك اخلربات يف رلال دراسة الًتب ادللحية التعاون مع مؤسسات الدولة  .ٖ

 واستصالحها واستصالح الًتب الكلسية واجلبسية والرملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 ، عبِؼخ ثغلاك1996اٍزٖالػ األهاٟٙ، أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ ة ـ 

 االٔزو١ٔذ ....

Soil Science Society of America 

 

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خاٌّغالد 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
Soil Science Society of America 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  ادلؤسسة التعليمية .ٔ

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمي  / ادلركز .ٕ

 يؾبطٛم صٚزٛخ ٔعكشٚخ  الربنامج األكادديي أو ادلهين اسم .ٖ

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .ٗ

 / اٌضب١ٔخ   فٍٖٟ الفصل / السنة .٘

 ساعة ٘ٚ عدد الساعات الدراسية )الكلي( .ٙ

 2621/ 6/ 26    تاريخ إعداد ىذا الوصف .ٚ

 أىداف ادلقرر .ٛ

  اتباع الطرائق احلديثة الدارة احملاصيل الزيتية والسكريةتزويد الطالب بادلعلومات العملية والنظرية على كيفية  .ٔ
 . تعريف الطالب عن امهية احملاصيل الزيتية والسكرية واماكن زراعتها .ٕ
 تقسيم نباتات احملاصيل الزيتية والسكرية حسب دورة حياهتا . .ٖ
 العالقة تزويد الطالب مبعلومات عملية ونظرية على ادارة احلقول وادلختربات وادلعامل ذات .ٗ
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -ٕٔ
 االىداف ادلعرفية -أ

 ان يتعركف الطالب على اىم احملاصيل الزيتية والسكرية ادلنتشركة يف العراق والعامل. -ٔأ
  ىذه احملاصيلالزيتية والسكرية وماىي اىم ادلعوقات ادلؤثرة يف انتاجية  ان يفصل الطالب احملاصيل  -ٕأ         
   ان يتعركف الطالب على الوسائل العلمية ادلتبعة يف زراعة احملاصيل السكركية .  -ٖأ         
 تعليم الطالب كيفية التعامل مع احلقل حبيث يكون  ذات مواصفات علمية حديثة وطرق ادارهتا. -ٗأ
 والسكرية . تعريف الطلبة كيفية تطوير الًتاكيب الوراثية للمحاصيل الزيتية -٘أ
  دتكني الطالب من معرفة كيفية التعامل مع ادلواد واالجهزة ادلختربية. -ٙأ
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 

 اكساب الطالب مهارات تطبيق الطرق العلمية فيما خيص ادارة احلقول الزراعية. - ٔب
 اىل االنتاجية العالية.تدريب الطالب على انتاج احملاصيل الزراعية للوصول  - ٕب
اكساب الطالب ادلهارات الالزمة لفحوصات ادلختربية ذات العالقة باحملاصيل والًتبة وكيفية اعطاء االحكام العلمية  - ٖب

 ادلناسبة.
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  .ٔ
 طريقة احملاضرة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية  .ٖ
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  .ٗ
 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  .٘

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية  .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

مىت وماذا وكيف جيب  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس وفهم -ٔج
 ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -ٕج
 التحليل والتفسري -ٖج
 االعداد والتقومي  -ٗج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -٘ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  .ٔ
 طريقة احملاضرة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية  .ٖ
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  .ٗ
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 يف العراق  دلشاىدة أنواع الًتب ادلتملحةالرحالت العلمية  .٘
 طريقة التعلم الذايت .ٙ

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية  .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة  -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -ٔد
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -ٕد
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينة -ٖد
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -ٗد
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ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ   1      
 وسكرية

اٌي٠ز١خ ، ا١ّ٘زٙب اٌّؾب١ًٕ 

االلزٖبك٠خ ، اُ٘ اٌّؾب١ًٕ اٌزٟ 

 رّضٍٙب اٌي٠ٛد أٛاػٙب

اٌزؼوف ػٍٝ 

اٌّؾب١ًٕ اٌي٠ز١خ 

ٚفٛائل اٌي٠ٛد 

 ٕٚفبرٙب اٌف١ي٠بئ١خ

اٌْوػ 

ٚاٌّؾبٙوح 

 ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 2
 وسكرية

ٚاٌزوة ى٘وح اٌٌّْ، ٛوق ىهاػزٙب 

اٌّالئّخ ٌٙب ، ِٚٛػل ىهاػزٙب ٚفلِخ 

اٌّؾٖٛي ٚؽٖبك٘ب ٚاالفبد اٌزٟ 

 ر١ٖجٙب

ٛوق اٍزقالٓ 

اٌي٠ٛد ثبٌّقزجو 

 ٚاٌّؼبًِ

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 3
 وسكرية

اٌََُّ ٛوق ىهاػزٗ ٚا١ّ٘زٗ 

اٌّالئّخ ٌٗ ٚفلِخ االلزٖبك٠خ ٚاٌزوة 

 اٌّؾٖٛي ٚؽٖبكٖ

إٌٛف إٌجبرٟ  

ٌٍّؾب١ًٕ اٌي٠ز١خ 

 ٚا١ّ٘زٙب ِٚٛإفبد

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 4
 وسكرية

الشرح واحملاضرة   )ى٠ٛرٙب ِْٚبوٍٙب ( اٌََُّ
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌْٙو٠خ ا١ِٛ١ٌخ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 5
 وسكرية

اٌمطٓ ، ٛوق ىهاػزٗ ٚاٌزوة 

اٌّالئّخ ٚفلِخ اٌّؾٖٛي ٚع١ٕٗ 

 ٚاالفبد اٌزٟ ر١ٖجٗ

إٌٛف إٌجبرٟ 

ٌٍّؾب١ًٕ اٌي٠ز١خ 

ٚا١ّ٘زٙب ِٚٛإفبد 

ى٠ٛرٙب ِْٚبوٍٙب 

 ()اٌمطٓ

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 6
 وسكرية

فَزك اٌؾمً ا١ّ٘زٗ ٚٛوق ىهاػزٗ 

ٚاٌزوة اٌّالئّخ ٌٗ ٚؽٖبكٖ ٚاالفبد 

 اٌزٟ ر١ٖجٗ

إٌٛف إٌجبرٟ 

ٌٍّؾب١ًٕ اٌي٠ز١خ 

ٚا١ّ٘زٙب ِٚٛإفبد 

ى٠ٛرٙب ِْٚبوٍٙب 

 ()فَزك اٌؾمً

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 7
 وسكرية

فٛي ا٠ٌٖٛب ا١ّ٘زٗ ٚٛوق ىهاػزٗ 

ٚاٌزوة ارٍّالئّخ ٌٗ ٚؽٖبكٖ ٚاالفبد 

 اٌزٟ ر١ٖجٗ

إٌٛف إٌجبرٟ 

ٌٍّؾب١ًٕ اٌي٠ز١خ 

 ٚا١ّ٘زٙب ِٚٛإفبد

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 8
 وسكرية

الشرح واحملاضرة   (ى٠ٛرٙب ِْٚبوٍٙب ( فٛي ا٠ٌٖٛب
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 9
 وسكرية

اٌقوٚع ٚاٌؼٖفو ا١ّ٘زّٙب ٚٛوق 

ىهاػزّٙب ٚاٌزوة اٌّالئّخ ٌّٙب 

 ٚفلِزّٙب

إٌٛف إٌجبرٟ 

ٌٍّؾب١ًٕ اٌي٠ز١خ 

 ٚا١ّ٘زٙب ِٚٛإفبد

واحملاضرة الشرح 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 16
 وسكرية

الشرح واحملاضرة   (ى٠ٛرٙب ِْٚبوٍٙب )اٌقوٚع ٚاٌؼٖفو
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 11
 وسكرية

 اٌىزبْ ، اٌج١ئخ اٌّالئّخ، اٌزم١َخ،

 إٌٛف إٌجبرٟ ، االٕٕبف

إٌٛف إٌجبرٟ 

ٌٍّؾب١ًٕ اٌي٠ز١خ 

ٚا١ّ٘زٙب ِٚٛإفبد 

ى٠ٛرٙب ِْٚبوٍٙب 

 ()اٌمٖت اٌَىوٞ

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 12
 وسكرية

اٌٍَغُ اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ إٌّْؤ، 

إٌٛف إٌجبرٟ االٔٛاع ٚاالٕٕبف ، 

 ، اٌج١ئخ اٌّالئّخ

إٌٛف إٌجبرٟ 

ٌٍّؾب١ًٕ اٌي٠ز١خ 

ٚا١ّ٘زٙب ِٚٛإفبد 

ى٠ٛرٙب ِْٚبوٍٙب 

 ()اٌىزبْ

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 13
 وسكرية

ٔجنح ربه٠ق١خ ػٓ اٌّؾب١ًٕ اٌَىو٠خ، 

اٌزوة اٌّالئّخ ، اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ، 

 ٚٛوق ىهاػزٗ ٚو١ّخ اٌزمبٚٞ

الشرح واحملاضرة   اِزؾبْ
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 14
 وسكرية

ػ١ٍّبد فلِخ اٌزوثخ ٚاٌّؾٖٛي 

ٚاٌزٟ رًّْ اٌؼيق ٚاٌز١َّل ٚاٌقف 

ٚاٌزول١غ، ٛوق روث١خ لٖت اٌَىو ، 

 أٛاػٗ اٌٛهاص١خ

ِواؽً ر١ٕٖغ اٌَىو 

ِٓ لٖت اٌَىو 

 اثزلاءا ِٓ اٌؾمً

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

زلاصيل زيتية  عمليٖنظري+ ٕ 15
 وسكرية

الشرح واحملاضرة   ٚأزٙبءا ثبٌَّزًٙ
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 تطوير ادلقرر الدراسيخطة  -ٖٔ
وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   .ٔ

ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي ) ادارة زلاصيل ، فسلجة 
 زلاصيل (. 

 عات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية .التعاون بني اجلامعات العراقية واجلام .ٕ
التعاون مع مؤسسات الدولة األخرى خارج وزراة التعليم اليت دتتلك اخلربات يف رلال دراسة الًتب ادللحية  .ٖ

 واستصالحها واستصالح الًتب الكلسية واجلبسية والرملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 اٌّموهح اٌّطٍٛثخـ اٌىزت 1

   ٔبٕو ؽ١َٓ اٌّؾب١ًٕ اٌي٠ز١خ ٚاٌَىو٠خ ، ٕفو 

  ا٠ّٓ اٌّؾب١ًٕ اٌي٠ز١خ ٚاٌَىو٠خ   ، اٌْؾبمح

 5881ٚرىٍٕٛع١زٙب اٌؼٛكح ، 

  ٓاٌّؾب١ًٕ اٌٖٕبػ١خ اٌجىبء ، ؽ١َ 

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 اـ اٌىزت 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....

Soil Science Society of America 

 

 ، عبِؼخ ثغلاك1989ٍِٛؽخ اٌزوثخ، أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،   ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
Soil Science Society of America 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخلَُ 

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 اٌوٞ ٚاٌجيي

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضب١ٔخ   فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 
 ػٍُ اٌوٞ فٟ ِٖبكه ١ِبٖ اٌوٞ ٚٛوق اٌزؾىُ ثٙب ٚاٍزغالٌٙب ٚا٠ٖبٌٙب ٌٍؾمٛي اٌيهاػ١خ٠جؾش  -1

 ٠ْزًّ ػٍٝ رقط١ٜ ٚر١ُّٖ ٚرٕف١ن ِْٕآد اٌوٞ -2

 ٔمً ٚرٛى٠غ ١ِبٖ اٌوٞ ٚكهاٍخ ٛوق اٙبفزٙب -3

 ؽَبة االؽز١بعبد اٌّبئ١خ ٌٍٕجبد ِٓ فالي كهاٍخ ػاللخ اٌّبء ٚاٌزوثخ ٚإٌّبؿ -4

 اٌّْبوً اٌّزؼٍمخ ثبٙبفخ ا١ٌّبٖ وّْبوً اٌزٍّؼ ٚاٌجيي ٚاٍزٖالػ اٌزوة.كهاٍخ  -5

 ؽَبة وٍفخ ١ٕبٔخ ِْبه٠غ اٌوٞ ٚاٌجيي ّٙٓ اٌزىب١ٌف االٔزبع١خ -6

 
 

 

 

 

 

 

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ ػٍُ اٌوٞ -1أ

 اْ ٠ٖٕف اٌطبٌت ِٖبكه ا١ٌّبٖ فٟ اٌطج١ؼخ -2أ

 اْ ٠فًٖ اٌطبٌت ث١ٓ اٌوٞ ثب١ٌّبٖ اٌّبٌؾخ ٚا١ٌّبٖ اٌؼنثخ -3أ

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

 اْ ٠م١ُ اٌطبٌت وٍفخ ١ٕبٔخ ِْبه٠غ اٌوٞ ٚاٌجيي -5أ
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ ػٍُ اٌوٞ 1ة 

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

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رؾ١ًٍ وٍف االٔزبط -3ة

 والتعلم التعليم طرائق
 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ -1

  اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ -2
 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ -3  

 اٌيهاػ١خ اٌؾمٛي فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌلهًٚ -4
 اٌيهاػ١خ اٌؾمٛي فٟ اٌَّزقلِخ اٌيهاػ١خ ٚاالالد اٌّىبئٓ اُ٘ ػٍٝ ٌٍزؼوف اٌؼ١ٍّخ اٌوؽالد-5

 اٌؼواق فٟ األكغبي أُ٘ ػٍٝ ٌزؼوف اٌؼ١ٍّخ اٌوؽالد 

 التقييم طرائق
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1 

 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد - 2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-3   

 ٚاٌم١ّخ  اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

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

  ِؼمٛي ثْىً اٌزفى١و ػٍٝ اٌملهح رؾ١َٓ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ٠فىو اْ ٚو١ف ٚفُٙ  ِزٝ ِٚبما ِزٝ     
 ٚاإلكهان اٌّالؽظخ -2     

 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ -3      
  ٚاٌزم٠ُٛ اإلػلاك -4       
  اٌزؼ١ٍُ فٟ إٌبفل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -5       

 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  -1

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح -2

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -3

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ -4

 ػٍٝ اُ٘ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة فٟ اٌؼواقاٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌزؼوف  -5

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌناد -6

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1      

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2      
 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و -3

  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 اٌىالَ ( فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 )             ِغّٛػخ ّٙٓ ثضمخ اٌؼًّ ) اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2 ك
  ِؼ١ٕخ (. ٌّْىٍخ ؽال ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ) اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3
  اٌىزبثخ (. فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزغج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌىزبثٟ االرٖبي -4
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ورسم خريطة مسح األرض  حملة تارخيية . -الري وانتشاره الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ   1      
  كنتورية

اٌْوػ 

ٚاٌّؾبٙوح 

 ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

تصميم قناة ري وحساب   مصادر ونوعية ماء الري وادلياه .  الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 2
  كمية احلفر الردم

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

العالقات األساسية بني الًتبة وادلاء  الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 3
 والفيض .

الشرح واحملاضرة   قياس رطوبة الًتبة
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة   قياسات ادلاء االستهالك ادلائي للنبات .  الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 4
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌْٙو٠خا١ِٛ١ٌخ 

الشرح واحملاضرة   قياس الفيض االحتياجات ادلائية وكفاءة اإلرواء .  الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 5
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

حساب االستهالك ادلائي  نظم الري احلقلي .  الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 6
واالحتياجات ادلائية وفًتات 

  الري

واحملاضرة الشرح 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة   حساب كفاءة اإلرواء ضخ ادلاء وكلفة ادلياه .  الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 7
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة   الري احلديثةتقييم نظم  قياس ونقل ماء الري والبزل .   الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 8
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

أنواعها  –الًتبة ادلتأثرة باألمالح  الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 9
 وطرق استصالحها . 

الشرح واحملاضرة   حساب قدرات ادلضخات
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

–انواع ادلبازل  –بزل األراضي ادلرورية  والبزل الري عمليٖنظري+ ٕ 16
 ادلسافة بني ادلبازل وأعماقها . 

     زيارة حملطة أرصاد جوية

                  

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

         . زيارة دلشروع الري تصميم شبكات الري والبزل .  الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 11

  

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة      . صيانة شبكات الري والبزل الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 12
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

األرض ورسم خريطة مسح  حملة تارخيية . -الري وانتشاره الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 13
  كنتورية

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

تصميم قناة ري وحساب   مصادر ونوعية ماء الري وادلياه .  الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 14
  كمية احلفر الردم

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

العالقات األساسية بني الًتبة وادلاء  الري والبزل عمليٖنظري+ ٕ 15
 والفيض .

الشرح واحملاضرة   قياس رطوبة الًتبة
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 البنية البحثية -ٕٔ
، ػٖبَ ف١ٚو ؽّيح اٌؾل٠ضٟ ،  ٔج١ً اثوا١ُ٘ ، اٌط١ف  -

 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ -اٌوٞ اٍب١ٍبرٗ ٚرطج١مبرٗ  ، 1988

 ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ عبِؼخ ثغلاك
، اٌوٞ ٚاٌجيي رؤ١ٌف  ،  2666، ١ٌش ف١ًٍ، اٍّبػ١ً  -

 –اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ عبِؼخ إًٌّٛ  ٚىاهح
ر١ُّٖ ٚاكاهح ٔظُ  ، 2662 . ١ٍّو ِؾّل ، اٍّبػ١ً  -

 ىٕله٠خ و١ٍخ اٌيهاػخ عبِؼخ األٍ -اٌوٞ اٌؾمٍٟ 
 ٠بً ٚػٖبَ ف١ٚو ٚ اؽّل ِلٌٛي اٌىج١َٟ ، اٌؾل٠ضٟ   -

رمبٔبد اٌوٞ اٌؾل٠ضخ   - 2616 - ف١ٚو ؽّيح اٌؾل٠ضٟ

ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  - ِٚٛا١ٙغ افوٜ فٟ اٌَّؤٌخ اٌّبئ١خ

 اٌؼٍّٟ عبِؼخ االٔجبه ٚاٌجؾش

 

 

 

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1

ؽّيح اٌؾل٠ضٟ، اٌط١ف ،  ٔج١ً اثوا١ُ٘ ،  ػٖبَ ف١ٚو  -

ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  -، اٌوٞ اٍب١ٍبرٗ ٚرطج١مبرٗ  1988

 ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ عبِؼخ ثغلاك

،  اٌوٞ ٚاٌجيي رؤ١ٌف ،  2666اٍّبػ١ً ، ١ٌش ف١ًٍ،  -

 –ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ عبِؼخ إًٌّٛ 

،  ر١ُّٖ ٚاكاهح ٔظُ 2662اٍّبػ١ً،  ١ٍّو ِؾّل .   -

 و١ٍخ اٌيهاػخ عبِؼخ األٍىٕله٠خ  -اٌوٞ اٌؾمٍٟ 

اٌؾل٠ضٟ ، ػٖبَ ف١ٚو ٚ اؽّل ِلٌٛي اٌىج١َٟ ٚ ٠بً   -

رمبٔبد اٌوٞ اٌؾل٠ضخ   - 2616 -ف١ٚو ؽّيح اٌؾل٠ضٟ 

ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  -ِٚٛا١ٙغ افوٜ فٟ اٌَّؤٌخ اٌّبئ١خ 

 ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ عبِؼخ االٔجبه

 
 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( -2

  اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خاٌّغالد 
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

Soil Science Society Of America Library Genesis  
 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ... -ة

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

ُِٕٙ وً ألَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼواق ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ ٌزط٠ٛو ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً  -1

 اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ .

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

 

 ٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌف١ٕخ ثبٌقجواد ٚأفو ِب رًٕٛ ا١ٌخ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ .رط٠ٛو فىوح األ -3
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  المإسسة التعلٌمٌة .1

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمً  / المركز .2

البرنامج األكادٌمً أو  اسم .3
 حرٌة ودٌمقراطٌة  المهنً

 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة .4

 / اٌضب١ٔخ   فٍٖٟ الفصل / السنة .5

 ساعة 15 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

 2621/ 6/ 26    تارٌخ إعداد هذا الوصف .5

 أهداف المقرر .8

 امعرفة مفهوم الحرٌة لغة واصطالح .1

 الحرٌاتالتعرف على اشكال وانواع  .2

 معرفة معنى الدٌمقراطٌة واالصل التارٌخً لها .3

 معرفة مزاٌا المنهج الدٌمقراطً .4

 معرفة انواع الدٌمقراطٌة .5

 معرفة اهم النقاط التً تعٌق الدٌمقراطٌة .6

 معرفة اهم ضمانات التً تكفل النظام الدٌمقراطً .5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -13
 االهداف المعرفٌة   - ب
 امعرفة مفهوم الحرٌة لغة واصطالح     -1أ
 التعرف على أشكال وأنواع الحرٌات     -2أ
 معرفة معنى الدٌمقراطٌة واالصل التارٌخً لها      -3أ
 معرفة مزاٌا المنهج الدٌمقراطً     - 4أ
 معرفة انواع الدٌمقراطٌة    -5أ
 النظام الدٌمقراطًمعرفة الضمانات التً تكفل    -6أ
 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر.   -ب 

 مهارة تحدٌد األهداف الخاصة بالموضوع   –1ب          
 مهارة عرض الموضوع وكٌفٌة إصغاء الطالب باهتمام الى طرٌقة شرح المعلم  –2ب 
 مهارة استخدام البٌئة واألحداث الجارٌة والقراءات الخارجٌة  –3ب 
 مهارة استخدام طرائق واستراتٌجٌات واسالٌب التدرٌس –4ب 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 الشرح والتوضٌح  .1
 طرٌقة عرض الموضوع معززة باالمثلة .2
 طرٌقة المحاضرة  .3
 طرٌقة التعلم الذاتً  .4

 طرائق التقٌٌم
 االختبارات النظرٌة  .1
 التقارٌر والدراسات .2
 وقد صنف كراثول هذا (المٌول ورغبات واالتجاهات والقٌم )والقٌمٌة تتضمناألهداف الوجدانٌة  -ج

  -المستوى من االهداف الى خمسة مجاالت هً : 
 مستوى االنتباه الى المثٌرات واستقبالها ()االستقبال   -1ج   

  ( مستوى االستجابة االٌجابٌة للمثٌرات)االستجابة  - 2ج 
 (التثمٌن )التقٌٌم   -3ج 
 التنظٌم - 4ج 
 لتمٌٌز بواسطة القٌمةا- 5ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 الشرح والتوضٌح  .1
 طرٌقة عرض الموضوع معززة باالمثلة .2
 طرٌقة المحاضرة .3
 طرٌقة التعلم الذاتً .4

 طرائق التقٌٌم
 االختبارات النظرٌة  .1
 التقارٌر .2

 التوظٌف والتطور الشخصً (.المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة  -د 
  التقلٌد / المحاكاة  -1د
 األداء الحركً للمهارة  -2د
 األداء الذي ٌتطلب التناسق  -3د
 .أداء المهارات الحركٌة  -4د
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اسم الوحدة / أو 
 الموضوع
 النظري

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

واحدةساعة    1        حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

مفهوم الحرٌة لغة 
 واصطالح ا

 الشرح
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 2  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

 الشرح أشكال الحرٌة
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 3  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

 الشرح أنواع الحرٌات
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 4  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

 الشرح ضمانات الحرٌة
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 5  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

الحرٌات االقتصادٌة 
واالجتماعٌة 

 والسٌاسٌة للمرأة

 الشرح
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 6  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

 الشرح امتحان شهري
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 7  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

 الشرح تعرٌف الدٌمقراطٌة
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 8  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

األصل التارٌخً 
 للدٌمقراطٌة

 الشرح
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 9  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

خصائص 
 الدٌمقراطٌة

 الشرح
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 16  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

 مزاٌا المنهج
 الدٌمقراطً

 الشرح
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 11  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

المكونات الرئٌسة 
 للدٌمقراطٌة

 الشرح
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 12  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

انواع الدٌمقراطٌة 
 واهم مظاهرها

 الشرح
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 13  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

الدٌمقراطٌة 
وعالقتها بمإسسات 

 الدولة

 الشرح
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 14  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

الضمانات التً تكفل 
 النظام الدٌمقراطً

 الشرح
والمحاضرة    

 االمتحانات 

واحدة ساعة 15  حرٌة 
 ودٌمقراطٌة

 الشرح امتحان شهري
والمحاضرة    

 االمتحانات 
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خطة تطوٌر المقرر الدراسً -13  
 ان ٌكون المقرر سنوي ولٌس فصلً .1

 إضافة مفردات جدٌدة تناسب الظروف واألحداث .2

 لها من اجل إٌضاح المفردات والتشوٌقتعزٌز الكتب والمراجع بالصور الملونة  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزؾز١خاٌج١ٕخ  -12

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1
ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌل٠ّموا١ٛخ ٚاٌؾو٠بد اٌؼبِخ ،ٌألٍزبم اٌَّبػل 

 2616اٌلوزٛ هِب٘و ٕجوٞ وبظُ ، ثغلاك،

 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

ٍٍَخ  (3)اٌؾىِٛخ اإلٍال١ِخ ٚآ١ٌبد اٌْٛهٜ ،اثوا١ُ٘ اٌْجٛٛ ، اٌل٠ّموا١ٛخ ٌٍغ١ّغ

 2664رٖله٘ب ِٕظّخ اإلٍالَ ٚاٌل٠ّموا١ٛخ ثغلاك، رّٛى، 

ِٓ ٍٍَخ (4هٍبٌخ فٟ لٚب٠ب اٌّوأح ،ؽ١َٓ كه٠ِٚ اٌؼبكٌٟ ، اٌل٠ّموا١ٛخ ٌٍغ١ّغ )  -

 ٚاٌل٠ّموا١ٛخ، ك. د رٖله٘ب ِٕظّخ اإلٍالَ

. اٌْٛهٜ ٚأصو٘ب فٟ اٌل٠ّموا١ٛخ ، ػجل اٌؾ١ّل اٍّبػ١ً األٖٔبهٞ ، اٌّطجؼخ  -

 1981اٌفٍَف١خ ِٚىزجزٙب ، 

لواءح أ١ٌٚخ فٟ فٖبئٔ اٌل٠ّموا١ٛخ ، ػٍٟ ف١ٍفخ اٌىٛاهٞ ، ٌل٠ّموا١ٛخ ٌٍغ١ّغ  -

َِزً ِٓ اٌَّبٌخ اٌل٠ّموا١ٛخ فٟ وا١ٛخ )اإلٍالَ ٚاٌل٠ّم ٍٍَخ رٖله٘ب ِٕظّخ (5)

 2662،آ٠به، 1ؼوثٟ ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ، ث١وٚد،. ( ٛ اٌٛٛٓ اٌ

ٍٍَخ  (2)٠ِ اٌؼبكٌٟ ، اٌل٠ّموا١ٛخ ٌٍغ١ّغاٌّٛإٛخ ..اٌّجلأ اٌٚبئغ ، ؽ١َٓ كهٚ -

 2664ٚاٌل٠ّموا١ٛخ  ثغلاك، . رّٛى،  رٖله٘ب ِٕظّخ اإلٍالَ

. ِفَٙٛ اٌل٠ّموا١ٛخ اٌّؼبٕوح ، ػٍٟ ف١ٍفخ اٌىٛاهٞ ، ِٓ ِغٍخ اٌَّزمجً اٌؼوثٟ ،  -

 1993 ، ّجبٛ  168ع 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ ، اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ، ػمل إٌلٚاد 

 ٚاٌّئرّواد

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ ة ـ 

 االٔزو١ٔذ ....
 االٔزو١ٔذ ، ّجىبد اٌزٛإً االعزّبػٟ

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خاٌّغالد 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
Soil Science Society of America 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  المإسسة التعلٌمٌة .1

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمً  / المركز .2

البرنامج األكادٌمً أو  اسم .3
 اللغة العربٌة   المهنً

 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة .4

 / اٌضب١ٔخ   فٍٖٟ الفصل / السنة .5

 ساعة 30 الدراسٌة )الكلً(عدد الساعات  .6

 2621/ 6/ 26    تارٌخ إعداد هذا الوصف .5

 أهداف المقرر .8

 تثقٌف الطلبة وتنمٌة مقدرتهم على التواصل مع االختصاصات المغاٌرة . .1
 تنمٌة معرفة الطلبة من خالل القراءة المتواصلة وتقوٌة الوعً الذهنً لدٌهم. .2
 إقامة المهرجانات الشعرٌةمعرفة مواهب الطلبة وتشجٌعهم من خالل  .3
 إتباع الوسائل التعلٌمٌة الحدٌثة فً تدرٌس الطلبة . .4
دراسة تارٌخ اللغة العربٌة وآدابها وتؤثٌرها على المجتمعات العربٌة وغٌرها، من خالل  .5

 األمة العربٌة وحضارتها . تواصل الطلبة مع تارٌخ

 األدبٌة.متابعة الطلبة و الحرص على تقوٌة أسلوبهم ومواهبهم  .6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -14
 االهداف المعرفٌة   - ت
 ان ٌتعرف الطالب على أهمٌة اللغة العربٌة وآدابها .   -1أ
 أن ٌصنف الطالب تفرعات وأقسام اللغة العربٌة .    -2أ
 ان ٌفصل الطالب بٌن علوم اللغة العربٌة و العلوم األخرى.     -3أ
 ان ٌعرف الوسائل العلمٌة المتبعة فً الحد من األخطاء اإلمالئٌة واللغوٌة    - 4أ

 . الكلٌة وعمادة األساتذة قبل من والمبدع الموهوب الطالب تشجٌع  - 5أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تعرٌف الطالب على أهمٌة اللغة العربٌة من الناحٌة العلمٌة والتطبٌقٌة.  –1ب  
قدرة الطالب على رفع مستواه الذهنً ومقدرته على تطوٌر ذاته باستمرار من خالل المتابعة –2ب 

 والقراءة .
تعلٌم الطالب على التواصل واالستمرار مع من ٌنمً موهبته والمشاركة المستمرة فً  –3ب 

 واالدبٌة. المهرجانات الشعرٌة
لبحوث والمشاركة فً كتابة المقاالت تشجٌع مهارات الطالب من خالل كتابة التقارٌر وا –4ب 

 وغٌرها .
 طرائق التعلٌم والتعلم

 الشرح والتوضٌح  .1
 طرٌقة المحاضرة  .2
 المجامٌع الطالبٌة  .3
 النظرٌة فً القاعات الدراسٌة . الدروس .4
 الرحالت التعلٌمٌة للتعرف على أهمٌة وتارٌخ العراق األدبً واإلنسانً. .5
 طرٌقة التعلم الذاتً . .6

 التقٌٌمطرائق 
 االختبارات النظرٌة  .1
 التطبٌقٌة. االختبارات .2
 التقارٌر والدراسات .3
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج

مهارة التفكٌر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتقد الطالب بما هو ملموس وفهم  -1ج
 التفكٌر بشكل معقول .متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن القدرة على 

 المالحظة واالدراك -2ج
 التحلٌل والتفسٌر -3ج
 االعداد والتقوٌم  -4ج
 استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم -5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم
 العصف الذهنً .1

إستراتٌجٌة التفكٌر حسب قدرة الطالب مثال ( أذا استطاع الطالب أن ٌتعلم مفهوم المقدرة األدائٌة  .2
 واألسلوبٌة

 وطرائق التطور ومعرفة أهمٌة اللغة العربٌة وتطوراتها بشكل مفصل .
 

وهً مصطلح ٌرمز العلى مستوٌات  Critical Thinkingاستراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم  .3

 التفكٌر
 والتً ٌهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحلٌلها منطقٌاً للوصول الى الحل المطلوب
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 طرائق التقٌٌم
 االختبارات النظرٌة  .1
 االختبارات العملٌة  .2
 التقارٌر والدراسات .3

 المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (. -د 
 التواصل اللفظً ) القدرة على التعبٌر عن األفكار بوضوح وثقة فً الكالم ( -1د

 (Team workالعمل الجماعً ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د

 .(تحلٌل التحقٌق ) جمع المعلومات بشكل منهجً علمً لتؤسٌس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة معٌنة -3د
 . (االتصال الكتابً ) القدرة على التعبٌر عن نفسك بوضوح فً الكتابة -4د
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اسم الوحدة / أو الموضوع

 النظري
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

تعرٌف اللغة/داللة اللغة   اللغة العربٌة نظري 2   1      
العربٌة فً القرآن والسنة / 

أهمٌة اللغة العربٌة فً تفسٌر 
 /كتاب هللا عز وجل

الشرح 
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

أهم التحدٌات التً تواجهها   اللغة العربٌة نظري 2 2
 اللغة العربٌة فً الوقت الراهن

. 

الشرح 
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

طرٌقة الكشف عن الكلمات فً   اللغة العربٌة نظري 2 3
 المعاجم العربٌة

الشرح 
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

طرٌقة كتابة الهمزة االولٌة   اللغة العربٌة نظري 2 4

 . والمتوسطة والمتطرفة

الشرح 
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

الشرح  . عالمات الترقٌم  اللغة العربٌة نظري 2 5
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

الشرح  .عالمات اإلع ا رب األصلٌة  اللغة العربٌة نظري 2 6
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

الشرح  عالمات اإلع ا رب الفرعٌة  اللغة العربٌة نظري 2 7
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

الشرح  المبتدأ والخبر  اللغة العربٌة نظري 2 8
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

الشرح  1امتحان /   اللغة العربٌة نظري 2 9
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

الشرح  النواسخ: كان وأخواتها  اللغة العربٌة نظري 2 16
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

الشرح  إن وأخواتها  اللغة العربٌة نظري 2 11
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

الشرح  .من الصرفالممنوع   اللغة العربٌة نظري 2 12
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

الشرح  . قواعد العدد  اللغة العربٌة نظري 2 13
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

نص شعري لحافظ إبراهٌم   اللغة العربٌة نظري 2 14
 /اللغة العربٌة

الشرح 
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة

نص خطبة لعمر بن الخطاب   اللغة العربٌة نظري 2 15
إلى أبً موسى األشعري فً 

 القضاء

الشرح 
 والمحاضرة 

االمتحانات 
الٌومٌة 

 والشهرٌة
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 خطة تطوٌر المقرر الدراسً -13
وخاصة فً  خارج العراقالى اٌفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمٌة   .1

الدول المتقدمة لتطوٌر المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة فً 
 القسم العلمً 

التعاون بٌن الجامعات العراقٌة والجامعات العالمٌة من خالل اٌفاد التدرٌسٌٌن الى  .2
 الجامعات العالمٌة .

خبرات واخر ماتوصل الٌه العلم تطوٌر فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتٌة بال .3
 . اإلنسانٌةفً المجاالت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1

 اٌٍغخ اٌؼوث١خ أللَبَ غ١و االفزٖبٓ، ٌٍلوزٛه ػجل اٌمبكه ؽَٓ

 َ .2666ا١ٌٙزٟ ٚآفوْٚ ، ا١ًٌّٕٛل اؽّل ٚاٌلوزٛه ؽّ

 اٌٍغخ اٌؼوث١خ أللَبَ غ١و االفزٖبٓ، ٌٍلوزٛه ػجل اٌمبكه ؽَٓ 

 َ. 1981ٚاٌلوزٛه ِؾّل ؽ١َٓ ٚآفوْٚ، إًٌّٛ، 

 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

ّوػ اثٓ ػم١ً ػٍٝ أٌف١خ اثٓ ِبٌه ٌمبٟٙ اٌمٚبح ثٙبء اٌل٠ٓ 

ِؾٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل ،  اٌؼم١ٍٟ اٌّٙلأٟ، رؤ١ٌف ِؾّل ػجل هللا

 ٌجٕبْ. ث١وٚد ،

 ،ث١وٚد ٌجٕبْ.1ٌَبْ اٌؼوة االثٓ ِٕظٛه ،ٛ 

 اٌٖؾبػ فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌٍغٛ٘وٞ ،ك.د،ك،ٛ.ٚغ١و٘ب

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

اٌؼوث١خ ِٓ ٔؾٛ وً اٌىزت اٌّؼزّلح اٌو١ٕٕخ فٟ ػٍَٛ اٌٍغخ 

 اٌّغالد األكث١خ. ٚأكة فٚالً ػٓ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....

Soil Science Society of America 

 

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

  اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب               

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
Soil Science Society of America 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  ادلؤسسة التعليمية .ٔ

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمي  / ادلركز .ٕ

 بيئة نبات  الربنامج األكادديي أو ادلهين اسم .ٖ

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .ٗ

 / اٌضب١ٔخ   فٍٖٟ الفصل / السنة .٘

 ساعة ٘ٚ الدراسية )الكلي(عدد الساعات  .ٙ

 2621/ 6/ 26    تاريخ إعداد ىذا الوصف .ٚ

 أىداف ادلقرر .ٛ

 يبحث علم بيئة النبات عن العوامل البيئية وعالقتها باحملاصيل .  .ٔ
 يشتمل على معرفة العوامل ادلناخية وعوامل الًتبة وعوامل األحيائية  .ٕ

 معرفة البيئة ادلالئمة لكل زلصو من احملاصيل الزراعية  .ٖ
 معرفة أضرار درجات احلرارة وشدة األضاءة على احملاصيل .ٗ
 دراسة التلوث البيئي .٘
 التعرف على األحتياجات ادلائية والعوامل اليت تؤثر يف األحتياجات ادلائية للمحصويل .ٙ
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 والتقييمسلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم -ٕٔ
 االىداف ادلعرفية  -أ

 ان يتعرف الطالب على اىم العوامل البيئية ادلؤثرة على النبات   -ٔأ
 ان يتعرف الطالب على شدة اإلضاءة والعوامل ادلؤثرة يف شدة اإلضاءة -ٕأ
 ان يتعرف الطالب على درجات احلرارة وتأثري درجات احلرارة على احملاصيل    -ٖأ
 الطالب على االحتياجات ادلائية لكل زلصول وكفاءة االستهالك ادلائيان يتعرف     -ٗأ
  ان يقيم الطالب طبيعة ادلواد ادللوثة وطريقة ادلعاجلة واحلد من تأثري التلوث.    -٘أ
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 

 العلمية والتطبيقيةتعرف الطالب على علم بيئة النبات وأمهيتو من الناحية الزراعية  – ٔب 
 قدرة الطالب على تقييم اىم التأثريات النامجة عن العوامل ادلناخية والًتبة واألحيائية  – ٕب 
 تعليم الطالب قياس درجة احلرارة والرطوبة والرياح والضغط اجلوي وكمية األمطار - ٖب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  .ٔ
 طريقة احملاضرة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية  .ٖ

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية  .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 جعل الطالب يشعر بأمهية البيئة وسلاطر التلوث البيئي على االنسان والكائنات احلية األخرى.. -ٔج
 ادلالحظة واالدراك -ٕج
 والتفسريالتحليل  -ٖج
 االعداد والتقومي  -ٗج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -٘ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  .ٔ
 طريقة احملاضرة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية  .ٖ
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  .ٗ
 يف العراق  دلشاىدة أنواع الًتب ادلتملحةالرحالت العلمية  .٘
 طريقة التعلم الذايت .ٙ

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية  .ٕ
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 التقارير والدراسات .ٖ

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -ٔد
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -ٕد
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينة -ٖد
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -ٗد
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ   1       التعرف على ادلخترب اخلاص  مقدمة تارخيية  –تعريف علم البيئة  
 بالبيئة

اٌْوػ 

ٚاٌّؾبٙوح 

 ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

 ٚاٌْٙو٠خا١ِٛ١ٌخ 

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 2 تطور مفهوم البيئة وواقع النباتات مع  
 ىذه الظروف

دراسة عوامل احمليط والتعرف 
 على االجهزة ادلستخدمة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 3  –انواعو  –صفاتو  –اجملتمع النبايت  
 النوع النبايت كوحدة بيئية 

قياس عوامل احلرارة والرطوبة 
 والضغط والرياح واالمطار

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 4 العشرية  –احمليٌط والعوامل احمليطٌة  
 النباتية

الشرح واحملاضرة  زلطة االنواء اجلويةزيارة اىل 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 5 تعريف الطالب باحمليط  العوامل ادلناخية )الضوء( 
النبايت والغطاء اخلضري 

 وانواعو

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 6 الشرح واحملاضرة  قياس الكثافة احلقلية تكييف النباتات للضوء 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 7 تكييف النباتات  -عامل احلرارة  
 للحرارة

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 8 دراسة الًتبة وزلتوياهتا من  ٔامتحان /  
 ادلواد

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 9 تكييف النباتات  -عامل ادلاء  
 للجفاف والربودة

تعليم الطلبة كيفية تسجيل 
درجات احلرارة والرطوبة 

 والرياح

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 16 تاثري السواقط على  –السواقط  
 النباتات

زيارة لبعض ادلعامل دلعرفة 
  طرق احلفاظ على البيئة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 11 الشرح واحملاضرة  اجراءات الوقاية من التلوث الغطاء اخلضري –عامل الًتبة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 12 تاثري  –عامل احلرائق  –عامل الرياح  
 ىذه العاملني على النبات 

مشاىدة تكيفات النبات 
  يف احلقل لعوامل البيئة

واحملاضرة  الشرح
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 13 تلوث البيئة وطرق احلفاظ عليها من  
 اذلواء والًتبة 

مشاىدة تكيفات النبات 
  يف احلقل لعوامل البيئة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 14 سلاطر االشعاعات وتاثريىا على  
 النبات والكائنات االخرى 

مجع مناذج من الغطاء 
 النبايت اخلضري

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

نبات بٌئة عمليٖنظري+ ٕ 15 الشرح واحملاضرة   ٕامتحان /  ٕامتحان / 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -ٖٔ
وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   .ٔ

ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي ) ادارة زلاصيل ، فسلجة 
 زلاصيل (. 

 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . .ٕ
األخرى خارج وزراة التعليم اليت دتتلك اخلربات يف رلال دراسة الًتب ادللحية التعاون مع مؤسسات الدولة  .ٖ

 واستصالحها واستصالح الًتب الكلسية واجلبسية والرملية.

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1

  ٟٕػٍُ ث١ئخ إٌجبد  2615. أ٠بك ؽ١َٓ ، اٌّؼ١ 

   ػٖبَ ػجلهللا ث١ْو ٚػجل اٌوؽ١ُ ٍٍطبْ  ، ِؾّل

 ػٍُ ث١ئخ إٌجبد  2619ٚك.وّبي ث١ٕب١ِٓ ا٠ْٛ.

 2662وّبي ؽ١َٓ ػٍُ اٌج١ئخ إٌجبر١خ  ، ٍّزٛد .. 

 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(ـ 2

  ٟٕػٍُ ث١ئخ إٌجبد  2615. أ٠بك ؽ١َٓ ، اٌّؼ١ 

   ػٖبَ ػجلهللا ث١ْو ٚػجل اٌوؽ١ُ ٍٍطبْ  ، ِؾّل

 ػٍُ ث١ئخ إٌجبد  2619ٚك.وّبي ث١ٕب١ِٓ ا٠ْٛ.

 2662وّبي ؽ١َٓ ػٍُ اٌج١ئخ إٌجبر١خ  ، ٍّزٛد .. 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  ( )
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
 

  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ ة ـ 

 االٔزو١ٔذ ....
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 جتارب وحتليل تصميم

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 
 ر١ُّٖ.. اٌزغو٠ج١خ ٚظٛف اٍزقلاَ و٠ًٙلف ٘لا اٌّموه اٌٝ رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٔٛاع اٌزٖب١ُِ  -1

  ٚرؾ١ًٍ إٌزبئظ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رؾل٠ل اٌّْىٍخ ٚٚٙغ اٌفو١ٙبد ٌؾٍٙب ٚعّغ ٚرج٠ٛت -2

 اٌزغوثخ رؼو٠ف اٌطٍجخ ثى١ف١خ ر١ُّٖ ِقطٜ اٌزغوثخ ٚرطج١ك ٘نا اٌّقطٜ فٟ ظوٚف -3

 اٍزقلاِٙب فٟ ػٍّٗ اٌّزٛفوٖ ٚاٌزٟ ٠ّىٓرؼو٠ف اٌطٍجخ ثى١ف١خ عّغ اٌج١بٔبد ٚرج٠ٛجٙب ٚاٌطوق االؽٖبئ١خ  -4

 كهاٍخ وً أٛاع اٌزٖب١ُِ اٌزغو٠ج١خ ثبٌزغبهة اٌج١َطخ ٚاٌؼب١ٍِخ. -5

 
 

 

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ ر١ُّٖ ٚرؾ١ًٍ اٌزغبهة -1أ

 ػٍٝ و١ف١خ رؾل٠ل اٌّْىٍخ ٚٚٙغ اٌفو١ٙبد ٌؾٍٙب اْ ٠زؼوف اٌطبٌت -2أ

 اْ ٠زّىٓ اٌطبي ِٓ عّغ اٌج١بٔبد ٚرج٠ٛجٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ِٓ اعً إٌٛٛي اٌٝ إٌزبئظ. -3أ

 اْ ٠زلهة اٌطبٌت ػٍٝ رطج١ك اُ٘ اٌزٖب١ُِ اٌزغو٠ج١خ فٟ رٕف١ن اٌجؾٛس اٌيهاػ١خ -4أ

 اٌَّزقلِخ ٌغوٗ ر١ٙٛؼ إٌزبئظاْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ االفزجبهاد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼل٠خ  -5أ

 
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ ٚٙغ فطخ ٌٍجؾش - 1ة 

 ّٔى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ رٕف١ن ِقطٜ اٌلهاٍخ فٟ اٌؾمً اٚ اٌّقزجو. 2ة 
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 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ عّغ ٚرج٠ٛت ٚرؾ١ًٍ ٚرف١َو إٌزبئظ. - 3ة 

 والتعلم التعليم طرائق
 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ -1

  اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ -2
 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ -3

 اٌيهاػ١خ اٌزؼٍُ ػٍٝ ر١ُّٖ اٌزغوثخ فٟ اٌؾمٛي -4
 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -5

 التقييم طرائق
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1
 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2
 اٌٛاعجبد االٍجٛػ١خ -3
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -4

 ٚاٌم١ّخ  اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

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

  ِؼمٛي ثْىً اٌزفى١و ػٍٝ اٌملهح رؾ١َٓ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ٠فىو اْ ٚو١ف ٚفُٙ  ِزٝ ِٚبما ِزٝ -2
 ٚاإلكهان اٌّالؽظخ -3
 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ -4
  ٚاٌزم٠ُٛ اإلػلاك -5
  اٌزؼ١ٍُ فٟ إٌبفل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ  -6

 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك
 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  -1

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح -2

 اٌنٕٟ٘ اٌؼٖف -3
 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -4

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ -5

 اٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة فٟ اٌؼواق -6
 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌناد -7

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1      

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2      

 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و -3
  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 اٌىالَ ( فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 )             ِغّٛػخ ّٙٓ ثضمخ اٌؼًّ ) اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2 ك
  ِؼ١ٕخ (. ٌّْىٍخ ؽال ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ) اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3
  اٌىزبثخ (. فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزغج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌىزبثٟ االرٖبي -4
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌْوػ  دتارين يف االحصاء مراجعة عامة يف االحصاء تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ   1      

ٚاٌزطج١ك 

اٌؼٍّٟ 

 ٚاٌٛاعجبد

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

مناقشة االختبارات  اإلحصائيةاالختبارات  تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 2
 االحصائية

الشرح والتطبيق 
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

دتارين يف التصميم العشوائي  التصميم العشوائي الكامل تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 3
 الكامل

الشرح والتطبيق 
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الشرح والتطبيق    تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 4
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

دتارين يف كيفية اختبار  طرق ادلقارنة بني متوسطات ادلعامالت تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 5
 ادلتوسطات

الشرح والتطبيق 
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

دتارين يف تصميم القطاعات  تصميم القطاعات العشوائية الكاملة تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 6
 العشوائية الكاملة

الشرح والتطبيق 
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الشرح والتطبيق    تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 7
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الشرح والتطبيق  دتارين تصميم ادلربع الالتيين تصميم ادلربع الالتيين تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 8
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

أسلوب مناقشة النتائج لكل  ٔامتحان شهري  تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 9
ذلك تصميم وكيفية كتابة 

  يف البحوث

الشرح والتطبيق 
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الشرح والتطبيق  دتارين يف التجارب العاملية التجارب العاملية  تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 16
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الشرح والتطبيق    تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 11
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

دتارين يف تصميم االلواح  تصميم االلواح ادلنشقة  تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 12
 ادلنشقة

الشرح والتطبيق 
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

دتارين يف تصميم القطاعات  القطاعات ادلنشقةتصميم  تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 13
 ادلنشقة

الشرح والتطبيق 
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

دتارين يف حتليل االحندار  حتليل االحندار واالرتباط البسيط تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 14
 واالرتباط البسيط

الشرح والتطبيق 
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

أسلوب كتابة التقارير  ٕامتحان شهري  تصميم وحتليل جتارب عمليٖنظري+ ٕ 15
العلمية وصور نشر البحوث 

 .ومراجعة عامة

الشرح والتطبيق 
 العملي والواجبات

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 البنية البحثية -ٕٔ
. ر١ُّٖ  1981اٌواٚٞ ، فبّغ ِؾّٛك ٚ ػجل اٌؼي٠ي فٍف هللا . 

 ٚرؾ١ًٍ اٌزغبهة اٌيهاػ١خ . عبِؼخ إًٌّٛ . عّٙٛه٠خ اٌؼواق 
 

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1

  . ٌٔٛاٌّؾّلاٚٞ ، فبًٙ ٍِٖؼ ٚ ِئ٠ل اؽّل ا١ٌ

اٌزغبهة اٌيهاػ١خ ، اٌز١ُّٖ ٚ اٌزؾ١ًٍ . ،  2666

 . اٌؼواق عبِؼخ ثغلاك . عّٙٛه٠خ

 
 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( -2

 
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ

 
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

 Morris, T. R. 2002 . Experimental design 
and analysis in animal sciences. CABI 
Publishing .UK. 

 
 االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ...اٌّواعغ  -ة

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ وً ألَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼواق ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ ٌزط٠ٛو  -1

 اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ .

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

 

 رط٠ٛو فىوح األٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌف١ٕخ ثبٌقجواد ٚأفو ِب رًٕٛ ا١ٌخ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ  -3

 خ ٍٛجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍباٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚاٌغبِؼبد اال١ٍ٘خ ِٓ فالي ِٕبلْ -4
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 مكننة احملاصيل احلقلية

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 
 يهاػ١خ ٠جؾش ػٍُ ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ اُ٘ اٌّؼلاد ٚاالالد اٌَّزقلِخ فٟ ؽمٛي اٌّؾب١ًٕ اٌ -1

 ٠ْزًّ ػٍٝ ِؼوفخ اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٟ ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ -2

 ِؼوفخ ١ِّياد ِٚٛإفبد أٛاع ِؼلاد ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ -3

 معرفة االساس النظري يف عمل معدات مكننة احملاصيل احلقلية واالساليب العلمية ادلتبعة يف تشغيلها -4

 كهاٍخ رؤص١و ِؼلاد ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ فٟ ى٠بكح االٔزبط اٌيهاػٟ -5

 رط٠ٛو ِؼلاد ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ ٚؽَت ِزطٍجبد اٌيهاػخ اٌلل١مخاٌطوق اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ فٟ -6

 
 

 

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اُ٘ ِؼلاد ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ -1أ

 ٔٛع اٌّؾٖٛي.اْ ٠ٖٕف اٌطبٌت ِؼلاد ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ ؽَت  -2أ

 اْ ٠فًٖ اٌطبٌت ث١ٓ االٔٛاع اٌّقزٍفخ ٌّؼلاد ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ -3أ

 اْ ٠ؼوف اٌطوق ٚاالٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ فٟ رْغ١ً ِؼلاد ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ -4أ

 اْ ٠م١ُ اٌطبٌت أزبع١خ ِؼلاد ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ -5أ

 



 

- 141 - 

 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ ِؼلاد ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ ٚا١ّ٘زٙب ِٓ إٌبؽ١خ اٌيهاػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ - 1ة 

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ا١ّ٘خ ِؼلاد ِىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ 2ة 

 ىٕٕخ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ.رؼ١ٍُ اٌطبٌت االٍب١ٌت اٌٖؾ١ؾخ فٟ اٍزقلاَ ِؼلاد ِ - 3ة 

 والتعلم التعليم طرائق
 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ .1

  اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ .2
 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ .3

 اٌيهاػ١خ اٌزؼٍُ ػٍٝ ر١ُّٖ اٌزغوثخ فٟ اٌؾمٛي .4
 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ .5

 التقييم طرائق
 إٌظو٠خ االفزجبهاد .1
 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد .2
 اٌٛاعجبد االٍجٛػ١خ .3
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد .4

 ٚاٌم١ّخ  اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

  
 ٚفُٙ ًٍِّٛ ٘ٛ ثّب اٌطبٌت ٠ؼزمل ٘ٛ اْ اٌّٙبهح ٘نٖ ِٓ اٌٙلف ٚاْ اٌطبٌت للهح ؽَت اٌزفى١و ِٙبهح .1

  ِؼمٛي ثْىً اٌزفى١و ػٍٝ اٌملهح رؾ١َٓ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ٠فىو اْ ٚو١ف ٚفُٙ  ِزٝ ِٚبما ِزٝ .2
 ٚاإلكهان اٌّالؽظخ .3
 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ .4
  ٚاٌزم٠ُٛ اإلػلاك .5
  اٌزؼ١ٍُ فٟ إٌبفل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ  .6

 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك
 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  .1

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح .2

 اٌنٕٟ٘ اٌؼٖف .3
 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ .4

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ .5

 اٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة فٟ اٌؼواق .6
 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌناد .7

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1      

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2      

 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و -3
  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 اٌىالَ ( فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 )             ِغّٛػخ ّٙٓ ثضمخ اٌؼًّ ) اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2 ك
  ِؼ١ٕخ (. ٌّْىٍخ ؽال ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ) اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3
  اٌىزبثخ (. فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزغج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌىزبثٟ االرٖبي -4

 

 

 

 
 
 



 

- 142 - 

 
 
 

 
 
 

اٌزؼٍُ ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 التربة معدات تصنٌف التربة تحضٌر معدات مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ   1      
  االساسٌة

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 انواع المطرحً المحراث مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 2
 معدات

 تصنٌف التربة تهٌئة
 االساسٌة التربة معدات

 والثانوٌة

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 واالمشاط القرصً المحراث مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 3
 انواعه، القرصٌة

اٌْوػ  اشتغاله و تركٌبه

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 و تركٌبه انواعه،  - الحفار المحراث مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 4

 اشتغاله

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 للبذار المتعدده الفوائد  البذار معدات مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 5
 المٌكانٌكً

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  الباذرة تركٌب اجزاء المتعددة الفوائد البذار معدات مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 6

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 الحنطة باذرات  الناعمة الحبوب باذرة   مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 7
  والسمسم والشعٌر

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 وفول الذرة باذرات     الخشنة الحبوب باذرة مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 8
  الصوٌا

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 الحصاد مكائن المٌكانٌكً الحصاد مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 9
 بالحصاد ومقارنتها

 الٌدوي

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 وعمل مكوناتها   الحنطة حاصدة مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 16
 االولٌة االجزاء

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  الملحقة االجزاء عمل  الحنطة حاصدة مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 11

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 وعملها مكوناتها -   الذرة حاصدة مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 12

 الحقلً

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 وانواعها اجزاإها  المٌكانٌكٌة البذور منقٌة مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 13
 وعملها

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   عملها وطرق انواعها  االعالف معدات مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 14

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 الصٌانة طرق - المحاصٌل مكننة معدات خزن مكننة احملاصيل احلقلية عمليٖنظري+ ٕ 15

 الصحٌح والخزن

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 البنية البحثية -ٕٔ
  1- اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 

   
 

 اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( اٌّواعغ -2

  
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

   
 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ... -ة

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

اٌلٚي اٌّزملِخ ٌزط٠ٛو ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ وً ألَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼواق ٚفبٕخ فٟ  -1

 اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ .

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

 

 رًٕٛ ا١ٌخ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ  رط٠ٛو فىوح األٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌف١ٕخ ثبٌقجواد ٚأفو ِب -3

 اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚاٌغبِؼبد اال١ٍ٘خ ِٓ فالي ِٕبلْخ ٍٛجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب -4
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 يؾبطٛمؽششاد 

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 

 ٠زظّٓ اٌّموه اػطبء رؼبه٠ف ػبِٗ ثؤٌٍ اٌؾْواد  --1

 اٌزؼوف ػٍٝ اعياء اٌؾْوح اٌقبهع١خ ٚاالػٚبء اٌلاف١ٍخ  - 2

 كهاٍخ أزْبه ٚرٛى٠غ اٌؾْواد ٚٚفزواد ظٙٛه٘ب ٚاٌظوٚف اٌّٛصوح ػٍٝ مٌه. -3

 

 

 
 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌإلٛبه اٌفىوٞ ٚاٌزطج١مٟ فٟ ِجبكٜ اٌؾْواد ػبِخ   1أ/

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّزطٍجبد ِجبكٜ اٌؾْواد ٚفك اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ . 2أ/

وٗ االفالَ ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚٛوق رْق١ٔ اٛالع اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ ِجبكٜ اٌؾْواد  ِٓ فالي ػ 3أ/

 اٌؾْواد

 

 
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 اٍزقلاَ ّبّخ اٌؼوٗ فٟ اٌمبػبد اٌلها١ٍخ– 1ة  -

 ػوٗ إٌّبمط ٍٚٚبئً اال٠ٚبػ – 2ة 

   اٌّواك ر١ٕٖفٙب ػوٗ ٕٛه ر١ٙٛؾ١خ ٌّقزٍف اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ – 3ة 

 والتعلم التعليم طرائق
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 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبألٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼوفخ اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ -1

 ٔظو٠ب ٚرطج١م١ب وبك٠ّٟأ اٍزبماٌلها١ٍخ ِٓ لجً  اٌّبكحر١ٙٛؼ ّٚوػ     .)ِقزجواد ٚؽمٛي(  -2
 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ -3  

 ّٙٓ اٌولؼخ اٌغغواف١خ ثوفمخ اٌىبكه  اٌم١بَ ثبٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ ٌجؼ٘ اٌّؾطبد اٌيهاػ١خ ٚإٌّْبد -4

 التقييم طرائق
 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ّٚٙو٠خ ثؤٍئٍخ ِزؼلكح اٌق١بهاد ٌٍّبكح اٌلها١ٍخ . -1

 كهعبد ِْبهوخ ألٍئٍخ إٌّبفَخ اٌٖؼجخ ٌٍطٍجخ . -2
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثجؼ٘ إٌْبٛبد اٌٖف١خ ٚرم١ّٙب . -3
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍفخ ثٙب ..  -4

 ٚاٌم١ّخ  اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

 ٛوػ االٍئٍخ اٌؼبِٗ فالي اٌلهًٚ -1ط 

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثزمبه٠و ؽٛي ػٍُ األؽ١بء اٌّغٙو٠خ-2ط

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعواء رْق١ٔ األؽ١بء اٌّغٙو٠خ-3ط

 
 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك

 اٌّغٙو٠خري٠ٚل اٌطٍجخ ثبألٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ االٙبف١خ اٌّزؼٍمخ ثؼٍُ   األؽ١بء  -1
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثّغّٛػخ ِٓ االٍئٍخ اٌزفى١و٠خ فالي اٌّؾبٙوح  -2

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رف١َواد مار١ٗ ثطوق ٍجج١خ -3

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1      

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2      

 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و -3
  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٍزقلاَ ّٔبمط ٚاّىبي  -1ك

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بى افزجبهاد فبهع١خ ِزؼٍمخ ثبٌّٛٙٛع  -2ك

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بى افزجبهاد ١ِٕٙخ رٕظُ ِٓ لجً عٙبد ِؾ١ٍخ / ال١ّ١ٍخ / ك١ٌٚخ -3ك

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رط٠ٛو مارٟ َِزّو ٌّب ثؼل اٌزقوط  ِٓ فالي االهّبك ٚاٌَّبّ٘ٗ فٟ ؽً اٌّْبوً اٌّزؼٍمخ  -4ك   

 ثبٌّٛٙٛع .
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 ػٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌْوػ  مقدمة عامة عن احلشرات ودراسة صفاهتا اضرار احلشرات ومنافعها حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ   1      

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اسس مقاومة االفات،طرق مقاومة  حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 2
 احلشرات

اٌْوػ  التعرف على الصفات العامة للحشرات ،

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اجزاء جسم احلشرة،الراس  حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 3
 وملحقاهتا،

التعرف على اجزاء جسم احلشرة ،منطقة 
 الراس وملحقاهتا

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

التعرف على منطقة البطن والصدر  الصدر وملحقاهتا،البطن وملحقاهتا حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 4
 وملحقاهتا،

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   التطور يف احلشرات حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 5

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

امتحان فصلي اول لالسابيع  حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 6
 االوىلاالربعة 

اٌْوػ  امتحان اول

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

حشرات احملاصيل احلقلية،تصنيف  حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 7
احلشرة مع دورة احلياة وادلكافحة 

 على احلنطة والشعري

التعرف على احلشرات ادلذكورة يف 
احملاضرات النظرية من حيث الشكل 

االطوار مع مظاىر اخلارجي ذلا ووصف 
االصابة والضرر وتشمل احلشرات ادلذكورة 

 يف اجلزء النظري

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ    حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 8

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   حشرات الذرة،حشرات الرز حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 9

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   حشرات احملاصيل البقولية حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 16

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   امتحان فصلي ثاين حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 11

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   حشرات القطن حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 12

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

حشرات البنجر السكري،حشرات  حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 13
 التبغ

اٌْوػ  

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   حشرات احملاصيل الزيتية حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 14

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   زيارة حقلية اضرار احلشرات ومنافعها حشرات زلاصيل عمليٖنظري+ ٕ 15

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 البنية البحثية -ٕٔ
 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( -2 

 
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ

 
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ... -ة 

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ ٌزط٠ٛو ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ وً ألَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼواق  -1

 اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ .

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

 

 د ٚأفو ِب رًٕٛ ا١ٌخ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ .رط٠ٛو فىوح األٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌف١ٕخ ثبٌقجوا -3
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 اٌٛهاصخ

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 
 إٌجبد.٠ٙلف ٘لا اٌّموه اٌٝ كهاٍخ اٍب١ٍبد ػٍُ اٌٛهاصخ ٚرطج١مبرٙب ػٍٝ  -1

 إٌجبد ر١ّٕخ ِلاهن اٌطالة ثبػطبئٙب فىوح ع١لح ػٓ االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ ػٍُ ٚهاصخ -2

 .إٌّل١ٌخ رؼو٠ف اٌطٍجخ ثمٛا١ٔٓ ِٕلي فٟ اٌٛهاصخ ٚاٍَٙب ٚرطج١مبرٙب ٚاٌزؾٛهاد فٟ إٌَت -3

رؾل٠ل اٌغٌٕ ٚاُ٘ اٌٍ  رّى١ٓ اٌطبٌجخ ِٓ ِؼوفخ اٌٖفبد اٌّورجطخ ثبٌغٌٕ ٚػاللخ االووٍِِٚٛٛبد فٟ -4

 رؾل٠ل اٌغٌٕ فٟ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌّقزٍفخ.

 كهاٍخ رطج١مبد ػٍُ اٌٛهاصخ فٟ ِغبي روث١خ ٚرؾ١َٓ اٌٖفبد اٌٙبِخ فٟ إٌجبد. -5

 
 

 

 

 

 

 

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 اٌٛهاصخ اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ ػٍُ -1أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ لٛا١ٔٓ ِٕلي ٚاٌزؾٛهاد فٟ إٌَت إٌّل١ٌخ -2أ

إٌزبئظ ِغ لٛا١ٔٓ  -اْ ٠زّىٓ اٌطبي ِٓ ؽً اٌزّبه٠ٓ فٟ ِغبي ػٍُ اٌٛهاصخ ثبٍزقلاَ لٛا١ٔٓ ِٕلي، ٚاٌزؤول ِٓ ِطبثمخ  -3أ

 ِٕلي ثبٍزقلاَ افزجبه ِوثغ وبٞ.

 اٌّفب١ُ٘ اٌٛهاص١خ فٟ اٌّقزجواْ ٠زلهة اٌطبٌت ػٍٝ رطج١ك اُ٘  -4أ
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 .اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اُ٘ رطج١مبد اٌٛهاصخ فٟ ِغبي روث١خ ٚرؾ١َٓ إٌجبد -5أ

 
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 –رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ ؽً اٌزّبه٠ٓ ثبٍزقلاَ لٛا١ٔٓ ِٕلي  - 1ة 

اٌٛهاصٟ  –ّٔى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌّقزٍفخ اٌَّزقلِخ فٟ ِغبي االػزّبك ػٍٝ اٌّبكح اٌٛهاص١خ اٌزجب٠ٓ  2ة 

 ث١ٓ إٌجبربد.

 رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٍزقلاَ اٌّفب١ُ٘ اٌٛهاص١خ فٟ روث١خ ٚرؾ١َٓ إٌجبد. - 3ة 

 والتعلم التعليم طرائق
 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ -1

  اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ -2
 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ -3  

 اٌيهاػ١خ اٌؾمٛي فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌلهًٚ -4
 اٌغي٠ئ١خ اٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزؼوف ػٍٝ اٌّقزجواد اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخ ٚاُ٘ االعٙيح اٌؾل٠ضخ اٌَّزقلِخ فٟ ِغبي اٌٛهاصخ -5

 التقييم طرائق
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1 

 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد - 2

 ٚاٌلهاٍبداٌزمبه٠و -3   

 ٚاٌم١ّخ  اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

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

  ِؼمٛي ثْىً اٌزفى١و ػٍٝ اٌملهح رؾ١َٓ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ٠فىو اْ ٚو١ف ٚفُٙ  ِزٝ ِٚبما ِزٝ     
 ٚاإلكهان اٌّالؽظخ -2     
 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ -3      

  ٚاٌزم٠ُٛ اإلػلاك -4       
  اٌزؼ١ٍُ فٟ إٌبفل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -5       

 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك
 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  -1

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح -2

 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ -3

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ -4

 اٌؾجٛة فٟ اٌؼواقاٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ ِؾب١ًٕ  -5

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌناد -6

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1      

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2      

 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و -3
  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 اٌىالَ ( فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 )             ِغّٛػخ ّٙٓ ثضمخ اٌؼًّ ) اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2 ك
  ِؼ١ٕخ (. ٌّْىٍخ ؽال ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ) اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3
  اٌىزبثخ (. فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزغج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌىزبثٟ االرٖبي -4
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

مقدّمة يف علم الوراثة. تاريخ وتطوير  الوراثة عمليٖنظري+ ٕ   1      
 علم الوراثة

اٌْوػ  االلكًتويندراسة اجملهر 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الوراثة ادلندلية: قوانني مندل، حتورات  الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 2
 قانون مندل

 -مفهوم اخللية ومكوناهتا 
 االنقسام ادليتوزي وادليوزي

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

معرفة تطبيقات قوانني مندل ومعرفة  الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 3
 نتائج التهجني الوراثي

تطبيقات قوانني مندل 
 ()االول

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

قواعد البيانات الوراثية، التحوير  الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 4
 الوراثي، الوراثة غري ادلندلية

تطبيقات قوانني مندل 
 ()الثاين

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

نظرية الكرموسوم، الصفات ادلرتبطة  الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 5
 باجلنس

تطبيقات على السيادة التامة 
 / االنعزاالت

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

والًتكيبية التغيريات العددية  الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 6
 للكروموسومات

القدرة على حساب ادلسافة 
الوراثية بني ادلواقع الوراثية 

 وحساب االرتباط

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  امتحان الشهر االول االرتباط والعبور واخلريطة الوراثية الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 7

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  ادلوروثات ادلميتة امتحان الشهر ي األول الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 8

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الوراثة اجلزيئية: الًتكيب الكيميائي  الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 9
 لألمحاض النووية

اٌْوػ  االليالت ادلتعددة

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

 االِزؾبٔبد

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

تعريف اجلني، التعبري اجليين، التحكم  الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 16
 اجليين

اٌْوػ  RNAو  DNA تركيب

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   مفهوم اجلينات: وظيفة وتركيب اجلني الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 11

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

رسم اخلريطة   الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 12
 االلكروموسومية

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

نسخ وآلية ترمجة  -ختليق الربوتني  الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 13
 للمادة الوراثية

تطبيقات على االرتباط 
 والعبور الوراثي

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

االليالت  –اجلينات ادلميتة  الطفرات الوراثية  الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 14
 ادلتعددة

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الوراثة الكمية: نظرية التطور،  الوراثة عمليٖنظري+ ٕ 15
 االنتخاب الطبيعي

التداخل البيئي  –العبور 
  الوراثي

 اٌْوػ

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 البنية البحثية -ٕٔ
 

) أٍب١ٍبد فٟ اٌٛهاصخ . كاه  1882ػلٔبْ ؽَٓ ِؾّل(  -1

 اٌىزت ٌٍطجبػخ

ّٛلٟ ، اؽّل ّٛلٟ ٚ فزؾٟ ِؾّل ػجل اٌزٛاة ٚ ػٍٟ ى٠ٓ 

.  1883اٌَالَ ٚ ِّلٚػ اثٛ اٌّؾبٍٓ اٍّبػ١ً .  اٌؼبثل٠ٓ ػجل

 وزبة ِزوعُ . اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ اٌٛهاصخ .ِجبكة ػٍُ 

 .اٌمب٘وح.

 

 

 

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1

 Snustad D.P. and M.J.,Simmons ( 2012 ) 
Principles of Genetics. John Wiley & 
Sons, Inc. New York . 

 
 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( -2

 
 اٌؼوال١خاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ 

 
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

 
Crop Science Society of America 

 
Library Genesis 

 
 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ... -ة

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼواق ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ ٌزط٠ٛو ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ وً ألَبُِٙ  -1

 اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ .

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

 

 اٌغبِؼبد اٌف١ٕخ ثبٌقجواد ٚأفو ِب رًٕٛ ا١ٌخ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ  رط٠ٛو فىوح األٍزبم اٌيائو ٌوفل -3

 اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚاٌغبِؼبد اال١ٍ٘خ ِٓ فالي ِٕبلْخ ٍٛجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب -4
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو  ادلؤسسة التعليمية .ٔ

 لَُ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ القسم العلمي  / ادلركز .ٕ

 استصالح األراضي  الربنامج األكادديي أو ادلهين اسم .ٖ

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .ٗ

 / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ الفصل / السنة .٘

 ساعة ٘ٚ عدد الساعات الدراسية )الكلي( .ٙ

 2621/ 6/ 26    تاريخ إعداد ىذا الوصف .ٚ

 أىداف ادلقرر .ٛ

 دراسة مفهوم التملحيشتمل على  .ٔ
 ووسائل نقلها ادلقرر يف مصادر األمالحيبحث  .ٕ
 الصفات الكيميائية للًتب ادللحية .ٖ
 تأثري ادللوحة يف منو النبات وكيفية زيادة مقاومتو للملوحة .ٗ
 نوعية مياه الري وحتديد جودهتا .٘
 استصالح الًتب ادللحية والصودية .ٙ
 استصالح الًتب اجلبسية والكلسية .ٚ
 استصالح الًتب الرملية والصحراوية .ٛ
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 التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر وطرائق -٘ٔ
 االىداف ادلعرفية  -أ

 دتلح الًتبمصادر و ان يتعرف الطالب على مفهوم     -ٔأ
 التعرف على نظم تصنيف ادلياه وحتديد جودهتا   -ٕأ
 التعرف على كيفية استصالح الًتب الكلسية  والتعايش معها    -ٖأ
 يتعرف الطالب على مشاكل الًتب اجلبسية     -ٗأ
 يتعرف الطالب على مشاكل الًتب الرملية    -٘أ
  
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر.   -ب 

 والتمييز بني الًتب ادللحية وغري ادللحية الًتب ادلتأثرة باألمالحتعريف الطالب مبفهوم  – ٔب 
 تعليم الطالب كيفية حتديد جودة مياه الري  – ٕب 
 دتكني الطالب من التعرف على كيفية التعايش مع مشاكل الًتب الكلسية   - ٖب 
 يتعرف الطالب على كيفية التعايش مع مشاكل الًتب اجلبسية  -ٗب
   يتمكن الطالب من التعرف على كيفية ادارة الًتب الرملية وكيفية تثبيت الكثبان الرملية    -٘ب

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  .ٔ
 طريقة احملاضرة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية  .ٖ
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  .ٗ
 الرحالت العلمية دلتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  .٘

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية  .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس وفهم مىت وماذا وكيف جيب مهارة التفكري حسب  -ٔج
 ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -ٕج
 التحليل والتفسري -ٖج
 االعداد والتقومي  -ٗج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -٘ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  .ٔ
 طريقة احملاضرة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية  .ٖ



 

- 154 - 

 

 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  .ٗ
 يف العراق  دلشاىدة أنواع الًتب ادلتملحةالرحالت العلمية  .٘
 طريقة التعلم الذايت .ٙ

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية  .ٕ
 والدراساتالتقارير  .ٖ

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -ٔد
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -ٕد
 .() مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينة حتليل التحقيق -ٖد
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -ٗد
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

مشكلة ادللوحة وأثرىا على اإلنتاج  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ   1      
 الزراعي 

برنامج استصالح االراضي 
 ادللحية

اٌْوػ 

ٚاٌّؾبٙوح 

 ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مشكلة ادللوحة يف العراق يف ادلاضي  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 2
 واحلاضر 

ادلسوحات والتحريات 
 احلقلية وادلختربية

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

احلسابات والتصاميم  مصادر مكونات األمالح  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 3
 والقرارات

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

اخلصائص الفيزيائية والكيميائية  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 4
 لألمالح 

الشرح واحملاضرة  التنفيذ
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

االستزراع وإدارة االراضي  تأثري ملوحة الًتبة على النبات  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 5
 ادلستصلحة

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة    تصنيف وتسمية الًتب ادلتأثرة بادللوحة استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 6
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة  قياسات ملوحة الًتبةطرائق  نوعية مياه الري  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 7
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة  ٔامتحان فصلي  ٔامتحان فصلي  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 8
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة  حساب القطع والردم استصالح األراضي الصودية  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 9
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة  حسابات متطلبات الغسيل األراضي اجلبسية واستصالحها استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 16
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

 عمليٖنظري+ ٕ 11

 استصالح األراضي
حسابات االحتياجات  األراضي الكلسية واستصالحها

اجلبسية الستصالح االراضي 
 الصودية

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

االراضي الصحراوية والغدقة  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 12
 واستصالحها

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

سفرة علمية ألحد مشاريع  االراضي الرملية والطينية واستصالحها  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 13
 االستصالح

الشرح واحملاضرة 
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

مشكلة ادللوحة وأثرىا على اإلنتاج  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 14
  الزراعي

الشرح واحملاضرة  
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ

الشرح واحملاضرة  ٕامتحان فصلي  ٕامتحان فصلي  استصالح األراضي عمليٖنظري+ ٕ 15
 والتطبيق العملي

االِزؾبٔبد 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌْٙو٠خ
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -ٖٔ
وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   .ٔ

ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي ) ادارة زلاصيل ، فسلجة 
 زلاصيل (. 

 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . .ٕ
األخرى خارج وزراة التعليم اليت دتتلك اخلربات يف رلال دراسة الًتب ادللحية التعاون مع مؤسسات الدولة  .ٖ

 واستصالحها واستصالح الًتب الكلسية واجلبسية والرملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 ، عبِؼخ ثغلاك1996اٍزٖالػ األهاٟٙ، أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ ة ـ 

 االٔزو١ٔذ ....

Soil Science Society of America 

 

 ، عبِؼخ ثغلاك1989أؽّل ؽ١له اٌيث١لٞ،  ٍِٛؽخ اٌزوثخ،  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خاٌّغالد 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
Soil Science Society of America 
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 زلاصيل علف

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 
 رجؾش اٌّبكح ػٍٝ اٌزؼوف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌّؾب١ًٕ اٌؼٍف١خ -1

 ِؼوفخ أٛاع اٌّؾب١ًٕ اٌؼٍف١خ ٚ اِبوٓ ْٔئئٙب ٠ْزًّ ػٍٝ -2

 ِؼوفخ اٌؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ ثقلِخ اٌزوثخ ِٓ ؽواصخ ٚ رٕؼ١ُ ٚ ر٠َٛخ ٚ رم١َُ االهٗ ٚ لٕٛاد اٌوٞ -3

ِؼوفخ اٌؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ ثقلِخ اٌّؾٖٛي ِٓ ٛوق ىهاػخ ٚ و١ّبد اٌجناه إٌّبٍجخ ٚ اٌز١َّل ٚ ِٛاػ١ل  -4

 اٌؾِ ٚاٌمطغ إٌّبٍت

 كهاٍخ اٌّقب١ٌٜ اٌؼٍف١خ ٚ أٛاػٙب ٚا١ّ٘زٙب فٟ أزبع١خ اٌؾ١ٛاْ -5

 ِؼوفخ أٛاع االػالف اٌّملِخ ٌٍؾ١ٛاْ ِضً اٌله٠ٌ ٚ ا١ٌَالط -6

 
 

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌّؾب١ًٕ اٌؼٍف١خ. -1أ

 اْ ٠ٖٕف اٌطبٌت أٛاع اٌّؾب١ًٕ اٌؼٍف١خ ِٓ ؽ١ش كٚهح ؽ١برٙب ٚ اٌظوٚف اٌج١ئ١خ اٌّالئّخ ٌّٕٛ٘ب -2أ

 اْ ٠فًٖ اٌطبٌت ث١ٓ اٌّؾب١ًٕ اٌؼٍف١خ ٚ ِٛاػ١ل ىهاػزٙب ٚ اٌّٛاػ١ل إٌّبٍجخ ٌؾْٙب اٚ لطؼٙب. -3أ

 اٌؼٍف١خ.اْ ٠ؼوف اٌٍٛبئً اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ فٟ ىهاػخ ٚ أزبط اٌّؾب١ًٕ  -4أ

 اْ ٠م١ُ اٌطبٌت االفزالف فٟ ٕٛه االٍزغالي اٌؼٍفٟ اٌّملَ ٌٍؾ١ٛاْ ِٓ ػٍف افٚو اٚ كه٠ٌ اٚ ١ٍالط -5أ
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 اٌؼٍم١خ رؼو٠ف اٌطبٌت ثؤ١ّ٘خ اٌّؾب١ًٕ  - 1ة 

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ اُ٘ االِٛه اٌٛاعت ِواػزٙب ػٕل ىهاػخ اٌّؾب١ًٕ اٌؼٍف١خ 2ة 

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ىهاػخ ٘نٖ اٌّؾب١ًٕ ٚ اٌّٛاػ١ل إٌّبٍجخ ٌؾْٙب اٚ لطؼٙب اٚ ٌغوٗ أزبط اٌجنٚه. - 3ة 

 والتعلم التعليم طرائق
 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ .1

  اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ .2
 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ .3

 اٌيهاػ١خ ر١ُّٖ اٌزغوثخ فٟ اٌؾمٛياٌزؼٍُ ػٍٝ  .4
 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ .5

 التقييم طرائق
 إٌظو٠خ االفزجبهاد .1
 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد .2
 اٌٛاعجبد االٍجٛػ١خ .3
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد .4

 ٚاٌم١ّخ  اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

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

  ِؼمٛي ثْىً اٌزفى١و ػٍٝ اٌملهح رؾ١َٓ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ٠فىو اْ ٚو١ف ٚفُٙ  ِزٝ ِٚبما ِزٝ -2ط
 ٚاإلكهان اٌّالؽظخ -3ط
 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ -4ط
  ٚاٌزم٠ُٛ اإلػلاك -5ط
  اٌزؼ١ٍُ فٟ إٌبفل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -6ط
 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  .1

 اٌّؾبٙوحٛو٠مخ  .2

 اٌنٕٟ٘ اٌؼٖف .3
 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ .4

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ .5

 اٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة فٟ اٌؼواق .6
 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌناد .7

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1      

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2      

 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و -3
  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 اٌىالَ ( فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 )             ِغّٛػخ ّٙٓ ثضمخ اٌؼًّ ) اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2 ك
  ِؼ١ٕخ (. ٌّْىٍخ ؽال ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ) اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك
  اٌىزبثخ (. فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزغج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌىزبثٟ االرٖبي -4ك
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ اٌزؼ١ٍُٛو٠مخ 

تعريف باالسم االنكليزي  البقوليات العلفية  زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ   1      
واالسم العلمي للمحصول 

 العلف

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ    زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 2

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  الوصف النبايت للجت أجلت ادلعمر زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 3

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

زراعة اجلت /االمسدة  ديمواع أجلت ادلعمر زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 4
 ادلستخدمة ةياو يميالك

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   البذار اتيالزراعة /كم ديمواع/ زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 5

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الوصف النبايت للكرط )  احلويل اجلت زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 6
 دياجلت احلويل( / مواع

 الزراعة

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

/ طرق الزراعة  ةياو يمياالمسدة الك/ زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 7
 البذار اتي/كم

اٌْوػ  

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   ادلصري  والربسيم احللو الربسيم زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 8

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ميالوصف النبايت للربس  زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 9
 الزراعة ديادلصري / مواع

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

/ طرق الزراعة  ةياو يمياالمسدة الك/ زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 16
 البذار اتي/كم

اٌْوػ  

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 –الوصف النبايت للكشون  الكشونيات زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 11
 فول–ادلاش  –العلف  ايلوب

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الزراعة /االمسدة  دي/ مواع ايالصو  زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 12
 / طرق ةياو يميالك

اٌْوػ  

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   البذار اتي/كم الزراعة زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 13

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   اذلرطمان زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 14

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  امتحان امتحان زلاصيل علف عمليٖنظري+ ٕ 15

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ



 

- 160 - 

 البنية البحثية -ٕٔ
 ٟرٛوً ٠ٌٛٔ هىق ٚ ؽىّذ ٚهِٚبْ اؽّل  ، اٌزىو٠ز

 واػٟ ِؾب١ًٕ اٌؼٍف ٚ اٌّ، ػَىو اٌوِٟٚ 
 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1

 .ٞأزبط اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ ك. ػجل اٌّغ١ل االٖٔبه 
 ٚاٍزغالي االػالف ك. ِٙلٞ ػجل اٌٍٍط١ف  هاػخ ى

 اٌز١ّّٟ .
  ًاٌؼٍف ك. ٔبٕو ؽ١َٓ ٕفو .ِؾب١ٕ 

 
 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( -2

 
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ

 
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

 crop Science Society Of America Library 
Genesis 

 
 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ... -ة

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ وً ألَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼواق ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ ٌزط٠ٛو  -1

 اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ .

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

 

 رط٠ٛو فىوح األٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌف١ٕخ ثبٌقجواد ٚأفو ِب رًٕٛ ا١ٌخ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ  -3

 اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚاٌغبِؼبد اال١ٍ٘خ ِٓ فالي ِٕبلْخ ٍٛجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب -4
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 زلاصيل األلياف

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 إٌٛفربه٠ـ أػلاك  2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 
 ٠جؾش ػٍُ ِؾب١ًٕ األ١ٌبف ػٍٝ اُ٘ اٌّؾب١ًٕ اٌزٟ ريهع ٌغوٗ اٌؾٖٛي ػٍٝ أ١ٌبفٙب ا ١ّ٘ٚزٙب األلزٖبك٠خ . -1

 ٠ْزًّ ػٍٝ ِؼوفخ اٌقٛآ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٌال١ٌبف -2

 ِؼوفخ اٌج١ئخ اٌّالئّخ ٌىً ِؾٖٛي ِٓ ِؾب١ًٕ األ١ٌبف -3

 ػ١ٍّبد فلِخ اٌّؾٖٛي .كهاٍخ  -4

 اٌزؼوف ػٍٝ ػ١ٍّخ عٕٟ اٌمطٓ ٚاٌْوٚٛ اٌٛاعت ِواػبرٙب أصٕبء ػ١ٍّخ اٌغٕٟ -5

 
 

 

 

 

 

 

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اُ٘ ِؾب١ًٕ األ١ٌبف اٌّيهٚػخ فٟ اٌؼواق ٚاٌؼبٌُ . -1أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ رؤص١و اٌّبء ٚكهعخ اٌؾواهح ػٍٝ األٔجبد ٚإٌّٛ ٚاٌؾبًٕ ٌٍمطٓ -2أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ رؤص١و ػ١ٍّبد فلِخ اٌزوثخ ٚاٌّؾٖٛي الُ٘ ِؾب١ًٕ األ١ٌبف. -3أ

 اْ ٠ؼوف اٌٍٛبئً اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ فٟ ػ١ٍّبد أٍزقواط األ١ٌبف -4أ

 فلِخ فلِخ اٌزوثخ ٚاٌّؾٖٛي فٟ ّٔٛ ٚأزبع١خ ِؾب١ًٕ األ١ٌبفاْ ٠م١ُ اٌطبٌت رؤص١و ػ١ٍّبد  -5أ
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ ػٍُ ِؾب١ًٕ األ١ٌبف ٚا١ّ٘زخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌيهاػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ - 1ة 

للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ اُ٘ اٌزؤص١واد إٌبعّخ ػٓ فلِخ اٌّؾٖٛي ٚاٍزؼّبي ِٕظّبد إٌُ ٚٚاٌزغن٠خ اٌٛهل١خ فٟ  2ة 

 ى٠بكح األٔزبط ٌّؾب١ًٕ األ١ٌبف

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ل١بً اٌٖفبد إٌٛػ١خ الُ٘ ِؾب١ًٕ األ١ٌبف . - 3ة 

 والتعلم التعليم طرائق
 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ .1

  اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ .2
 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ .3

 اٌيهاػ١خ اٌزؼٍُ ػٍٝ ر١ُّٖ اٌزغوثخ فٟ اٌؾمٛي .4
 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ .5

 التقييم طرائق
 إٌظو٠خ االفزجبهاد .1
 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد .2
 اٌٛاعجبد االٍجٛػ١خ .3
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد .4

  ٚاٌم١ّخ اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

  

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

  ِؼمٛي ثْىً اٌزفى١و ػٍٝ اٌملهح رؾ١َٓ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ٠فىو اْ ٚو١ف ِٚبما ِزٝ  ٚفُٙ ِزٝ -2ط

 ٚاإلكهان اٌّالؽظخ -3ط

 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ -4ط

  ٚاٌزم٠ُٛ اإلػلاك -5ط

 اٌزؼ١ٍُ فٟ إٌبفل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -6ط
 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  .1

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح .2

 اٌنٕٟ٘ اٌؼٖف .3
 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ .4

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ .5

 اٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة فٟ اٌؼواق .6
 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌناد .7

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد .1

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد .2

 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و  .3

  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 اٌىالَ ( فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 )             ِغّٛػخ ّٙٓ ثضمخ اٌؼًّ ) اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2 ك
  ِؼ١ٕخ (. ٌّْىٍخ ؽال ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ) اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك
  اٌىزبثخ (. فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزغج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌىزبثٟ االرٖبي -4ك
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِملِخ رؼو٠ف١خ ػٓ ِؾب١ًٕ  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ   1      

اال١ٌبف ٚاال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ٚ 

 االٔزبط اٌؼبٌّٟ

اٌزؼوف ػٍٝ ٔجبد 

 ٚثنٚه اٌمطٓ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

رم١َُ األ١ٌبف ؽَت  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 2

 االٍزؼّبالد اٌٖٕبػ١خ

فىوح ػٓ االعٙيح 

اٌَّزؼٍّخ فٟ ِغبي 

 اال١ٌبف

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌقٛآ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 3

 ٚإٌٙل١ٍخ ٌال١ٌبف 

ٛوق ؽَبة ٛٛي 

اٌز١ٍخ ٚإٌؼِٛخ 

ٚإٌٚظ ٚاٌّزبٔخ 

 ٚهٛٛثخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   اٌز١ٍخ زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 4

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 -رىٌٕٛٛع١ب اال١ٌبف اٌٍؾبئ١خ  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 5

 ٚػ١ٍّخ اٌزؼط١ٓ

إٌٛف إٌجبرٟ ٌٍؼبئٍخ 

 اٌقجبى٠خ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ِؼٛلبد ىهاػخ ِؾب١ًٕ  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 6

اال١ٌبف ٚ اٌٍٛبئً اٌّئك٠خ اٌٝ 

 اٌزغٍت ػ١ٍٙب

إٌٛف  -اٌمطٓ 

إٌجبرٟ ٚػ١ٍّبد فلِخ 

 اٌزوثخ ٚاٌّؾٖٛي

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌمطٓ،إٌّْؤ،اال١ّ٘خ  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 7

االلزٖبك٠خ، االرٛاع ،االٔزبط 

 اٌؼبٌّٟ، اٌظوٚف اٌج١ئ١خ

اٌزؼو٠ف ثؼ١ٍّخ اٌغٕٟ 

  ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍمطٓ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ؽٍظ اٌزؼو٠ف ثؼ١ٍّخ  أٛاع اٌمطٓ ٚإٕبفٗ زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 8

اٌٖفبد   -اٌمطٓ 

اٌف١ي٠ب٠ٚخ ال١ٌبف 

اٌمطٓ / غيي ٚأزبط 

 اٌق١ٛٛ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ْٔٛء ّؼوح اٌمطٓ ،ؽٍظ  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 9

اٌمطٓ ، اٍزؼّبالد افوٜ 

 ٌْؼوح اٌمطٓ

اٌْوػ  رٕظ١ف اٌمطٓ ٚهرجٗ

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

األ١ّ٘خ األلزٖبك٠خ ٌّؾٖٛي  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 16

 اٌىزبْ ٚاٌظوٚف اٌج١ئ١خ

إٌٛف إٌجبرٟ ٌٍىزبْ  

ػ١ٍّبد فلِخ اٌزوثخ  -

ٚاٌّؾٖٛي ٌٍىزبْ ٚ 

 -ٛوق اٍزقالٓ 

 ا١ٌبف اٌىزبْ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌغٛد إٌٙلٞ ٚإٌّْٛهٞ ،  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 11

إٌّْؤ ، اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ، 

االٍزؼّبالد، االٔٛاع ، 

 اٌظوٚف اٌج١ئ١خ

إٌٛف إٌجبرٟ ٌٍغٛد 

االؽّو ٚاالفٚو 

ٚإٌّْٛهٞ ٚاٌز١١ّي 

 ث١ّٕٙب

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌغٍغً، إٌّْؤ ، اال١ّ٘خ  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 12

 االلزٖبك٠خ،

اٌْوػ  

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

االٍزؼّبالد، االٔٛاع ،  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 13

 اٌظوٚف اٌج١ئ١خ

إٌٛف إٌجبرٟ 

ٌٍغٍغً ٚػ١ٍّبد فلِخ 

 اٌزوثخ ٚاٌّؾٖٛي

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ا١ٌََبي ، إٌّْؤ ، اال١ّ٘خ  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 14

 االلزٖبك٠خ،

اٌْوػ  

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

االٍزؼّبالد، االٔٛاع ،  زلاصيل األلياف عمليٖنظري+ ٕ 15

 اٌظوٚف اٌج١ئ١خ

إٌٛف إٌجبرٟ 

١ٌٍََبي ٚػ١ٍّبد 

فلِخ اٌزوثخ 

 ٚاٌّؾٖٛي

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 البنية البحثية -ٕٔ
  ٍِٟغ١ل ِؾَٓ األٖٔبهٞ ٚؽىّذ ػجل ، ػ ،

 ِؾب١ًٕ األ١ٌبف 

  ، األلياف محاصيلّبوو ، ا٠بك ٍٛؼذ 

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1

  ٍِٟغ١ل ِؾَٓ األٖٔبهٞ ٚؽىّذ ػجل ، ػ ،

 ِؾب١ًٕ األ١ٌبف 

  ، األلياف محاصيلّبوو ، ا٠بك ٍٛؼذ. 

 
 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( -2

 
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ

 
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

 crop Science Society Of America  
 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ... -ة

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ وً ألَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼواق ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ ٌزط٠ٛو  -1

 اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ .

 
 ي ا٠فبك اٌزله١١َ٠ٓ اٌٝ اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ .اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚاٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ِٓ فال -2

 

 رط٠ٛو فىوح األٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌف١ٕخ ثبٌقجواد ٚأفو ِب رًٕٛ ا١ٌخ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ  -3

 اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚاٌغبِؼبد اال١ٍ٘خ ِٓ فالي ِٕبلْخ ٍٛجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب -4
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 اٌيهاػخو١ٍخ  -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 البقول زلاصيل

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 
 ٠جؾش فٟ ا١ّ٘خ اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ ٚ كٚه٘ب فٟ رغن٠خ االَٔبْ -1

 ِؼوفخ أٛاع اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ إٌّزْو ىهاػزٙب فٟ اٌؼواق -2

 ٚكهاٍخ اٌلٚهح اٌيهاػ١خ ّؾٖٛي ِؼوفخ اٌطوائك اٌّزجؼخ فٟ ػ١ٍّبد فلِخ اٌ -3

 البقولية احملاصيل و اجلذرية العقد ياالبكًت  بني التعايشية العالقة -4

 كهاٍخ روث١خ اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ ثٙلف اٌؾٖٛي ػٍٝ ٔجبربد ماد ٕفبد ع١لح -5

 

 

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 االَٔبْ.اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ ٚ كٚه٘ب فٟ رغن٠خ  -1أ

 اْ ٠ٖٕف اٌطبٌت أٛاع اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ. -2أ

 اْ ٠فُٙ اٌطبٌت اٌظوٚف اٌج١ئ١خ اٌّالئّخ ٌيهاػخ اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ اٌّززٍفخ. -3أ

 ٖبك اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ.ؽاْ ٠ؼوف اٌطبٌت اٌٍٛبئً اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ ىهاػخ ٚ اكاهح ٚ  -4أ

 خ ػٕل ارجبع اٌطوق اٌيهاػ١خ اٌٖؾ١ؾخؽلح اٌَّبؽ١خ فٟ ٚاْ ٠م١ُ اٌطبٌت أزبع١خ اٌّؾب١ًٕ اٌجمٌٛ -5أ

 
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثؤ١ّ٘خ اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ  - 1ة 

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ ا١ّ٘خ اٌلٚه اٌزٟ رئك٠ٗ اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ فٟ رغن٠خ االَٔبْ 2ة 

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌّٛػل اٌّالئُ ٌيهاػخ ٚ هٕبك اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ. - 3ة 
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 والتعلم التعليم طرائق
 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ .1

  اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ .2
 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ .3

 اٌيهاػ١خ اٌزؼٍُ ػٍٝ ر١ُّٖ اٌزغوثخ فٟ اٌؾمٛي .4
 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ .5

 التقييم طرائق
 إٌظو٠خ االفزجبهاد .1
 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد .2
 اٌٛاعجبد االٍجٛػ١خ .3
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد .4

  ٚاٌم١ّخ اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

  

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

  ِؼمٛي ثْىً اٌزفى١و ػٍٝ اٌملهح رؾ١َٓ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ٠فىو اْ ٚو١ف ِٚبما ِزٝ  ٚفُٙ ِزٝ -2ط

 ٚاإلكهان اٌّالؽظخ -3ط

 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ -4ط

  ٚاٌزم٠ُٛ اإلػلاك -5ط

 اٌزؼ١ٍُ فٟ إٌبفل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -6ط
 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  .1

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح .2

 اٌنٕٟ٘ اٌؼٖف .3
 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ .4

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ .5

 ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة فٟ اٌؼواقاٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌزؼوف ػٍٝ اُ٘  .6
 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌناد .7

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد .1

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد .2

 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و .3

  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 اٌىالَ ( فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 )             ِغّٛػخ ّٙٓ ثضمخ اٌؼًّ ) اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2 ك
  ِؼ١ٕخ (. ٌّْىٍخ ؽال ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ) اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك
  اٌىزبثخ (. فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزغج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌىزبثٟ االرٖبي -4ك
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ اٌجنه٠خ ،  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ   1      

 ا١ّ٘خ اٌجم١ٌٛبد فٟ اٌزغن٠خ

ظب٘وح اٌزؾٌَ 

 ثبٌجبلالء

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

رضج١ذ إٌزوٚع١ٓ رىبف١ٍب ،  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 2

رى٠ٛٓ اٌؼمل ، ِغب١ِغ اٌزٍم١ؼ 

اٌقٍطٟ ، ٕ٘لٍخ ع١ٕبد رضج١ذ 

 إٌزوٚع١ٓ

اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػٍٝ 

رضج١ذ إٌزوٚع١ٓ ، 

 اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ،

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   .اٌّؼبٍِخ ثبٌٍمبػ اٌجىز١وٞ زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 3

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

رؼبلت  -اٌجبلالء   اٌيهاػخ اٌّزلافٍخ زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 4

 اٌّؾب١ًٕ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌجبلالء ، إٌّْؤ ، اٌزٛى٠غ  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 5

اٌغغوافٟ ، األ١ّ٘خ 

االلزٖبك٠خ ، اٍزؼّبالد 

 اٌجبلالء.

ػ١ٍّبد  -اٌجبلالء  

فلِخ اٌزوثخ 

ٚاٌّؾٖٛي ، ا٢فبد 

 .ِٚمبِٚزٙب

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌم١ّخ اٌغنائ١خ ٌٍجبلالء ،  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 6

اٌزوو١ت اٌى١ّ١بٚٞ ٌٍجنٚه 

 ،االٕٕبف ، اٌّٖبكه اٌٛهاص١خ

ى٠بهاد ِْٚب٘لاد 

ؽم١ٍخ ٌٍّؾب١ًٕ 

اٌجم١ٌٛخ اٌّيهٚػخ 

رٛىع ػٍٝ اٌلهًٚ 

 اٌؼ١ٍّخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

روث١خ اٌجبلالء ، إٌٚظ ثواِظ  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 7

 ،اٌؾٖبك ،ِىٛٔبد اٌؾبًٕ.

اإلٔجبد األهٟٙ 

ٚاإلٔجبد اٌٙٛائٟ 

 ٚىهاػخ اٌجنٚه

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌؾّٔ ، اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 8

ٚاالٍزؼّبي ، اٌزوو١ت 

 اٌى١ّ١بٚٞ ٌجنٚه اٌؾّٔ.

 اٌْوػ اِزؾبْ

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

األٕٕبف ، اٌؾٖبك ، رضج١ذ  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 9

 إٌزوٚع١ٓ ٌٍؾّٔ

إٌٛف  -اٌؾّٔ 

إٌجبرٟ ٌٍّؾٖٛي : ) 

ا١ٌَمبْ  –اٌغنٚه 

 –األٚهاق  –ٚاألفوع 

اٌضّبه            –األى٘به 

ٚاٌجنٚه( ٚهٍُ أعياء 

إٌجبربد  ٌىً ِؾٖٛي 

 .اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ ِٓ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌؼلً ، األ١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ،  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 16

اٌم١ّخ اٌغنائ١خ ،إٌٚظ ، 

 اٌؾٖبك.

إٌٛف  -اٌؼلً  

إٌجبرٟ ، اٌّزطٍجبد 

اٌج١ئ١خ ،ػ١ٍّبد فلِخ 

 اٌزوثخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌّبُ، األ١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ،  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 11

اٌم١ّخ اٌغنائ١خ ،إٌٚظ ، 

 اٌؾٖبك.

إٌٛف  -اٌّبُ 

إٌجبرٟ ، اٌّزطٍجبد 

اٌج١ئ١خ ،ػ١ٍّبد فلِخ 

 اٌزوثخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌف١ٌٕٛٛب، األ١ّ٘خ االلزٖبك٠خ  البقولزلاصيل  عمليٖنظري+ ٕ 12

، اٌم١ّخ اٌغنائ١خ ،إٌٚظ ، 

 اٌؾٖبك.

إٌٛف  -اٌف١ٌٕٛٛب 

إٌجبرٟ ، اٌّزطٍجبد 

اٌج١ئ١خ ،ػ١ٍّبد فلِخ 

 اٌزوثخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌٍٛث١ب، األ١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ،  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 13

اٌغنائ١خ ،إٌٚظ ، اٌم١ّخ 

 اٌؾٖبك.

إٌٛف  -اٌٍٛث١ب 

إٌجبرٟ ، اٌّزطٍجبد 

اٌج١ئ١خ ،ػ١ٍّبد فلِخ 

 اٌزوثخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

فٛي ا٠ٌٖٛب، األ١ّ٘خ  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 14

االلزٖبك٠خ ، اٌم١ّخ اٌغنائ١خ 

 ،إٌٚظ ، اٌؾٖبك.

إٌٛف  -فٛي ا٠ٌٖٛب 

إٌجبرٟ ، اٌّزطٍجبد 

اٌج١ئ١خ ،ػ١ٍّبد فلِخ 

 اٌزوثخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 البنية البحثية -ٕٔ
  َٝػٍٟ، ؽ١ّل عٍٛة ٚؽبِل علػبْ ٚٛبٌت اؽّل ػ١

 ، ِؾب١ًٕ اٌجمٛي . 
 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1

 ٍٟٛبٌت اؽّل ػ١َٝٚ ؽبِل علػبْٚؽ١ّل عٍٛة ، ػ 

 ِؾب١ًٕ اٌجمٛي . ، 

 
 

 )اٌّٖبكه(اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -2

 
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ

 
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

 crop Science Society Of America  
 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ... -ة

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

األٚائً ُِٕٙ وً ألَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼواق ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ ٌزط٠ٛو ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ  -1

 اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ .

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

 

 فىوح األٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌف١ٕخ ثبٌقجواد ٚأفو ِب رًٕٛ ا١ٌخ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ رط٠ٛو  -3

 اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚاٌغبِؼبد اال١ٍ٘خ ِٓ فالي ِٕبلْخ ٍٛجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب -4

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فَزك اٌؾمً، األ١ّ٘خ  زلاصيل البقول عمليٖنظري+ ٕ 15

االلزٖبك٠خ ، اٌم١ّخ اٌغنائ١خ 

 ،إٌٚظ ، اٌؾٖبك.

إٌٛف  -فَزك اٌؾمً 

إٌجبرٟ ، اٌّزطٍجبد 

اٌج١ئ١خ ،ػ١ٍّبد فلِخ 

 اٌزوثخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 ؾجٛةاٌِؾب١ًٕ 

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 
 أُ٘ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة فٟ اٌؼواق ٚاٌؼبٌُ.٠جؾش اٌّموه فٟ اٌزؼوف  -1

 ٠ْزًّ ػٍٝ كهاٍخ األٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ فٟ ىهاػخ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة. -2

 كهاٍخ اٌظوٚف اٌج١ئ١خ إٌّبٍجخ ٌيهاػخ وً ِؾٖٛي ؽجٛثٟ ُِٙ . -3

 رؼو٠ف أُ٘ ٛوق ى٠بكح اإلٔزبع١خ ٌىً ِؾٖٛي ؽجٛثٟ . -4

 ٚاِواٗ وً ِؾٖٛي ؽجٛثٟ .كهاٍخ اٌّْبوً اٌّزؼٍمخ ثآفبد  -5

 
 

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 ٚاٌؼبٌُ اٌؼواق إٌّزْوح فٟ اٌؾجٛة أُ٘ ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼوف أْ -1أ

 اٌج١ئ١خ اؽز١بعبرٙب ؽَت اٌؾجٛة ِؾب١ًٕ اٌطبٌت ٠ٖٕف أْ -2أ

 أ١ّ٘خ وً ِؾٖٛي ؽجٛثٟ ؽَت االٍزقلاَ  ث١ٓ اٌطبٌت ٠فًٖ اْ -3أ

 اٌؾجٛثٟ ِؾب١ًٕ أزبع١خ ى٠بكح فٟ اٌّزجؼخ اٌؼ١ٍّخ اٌٍٛبئً ٠ؼوف اْ-4أ

 وً ِؾٖٛي ٚٛوق أزبعٗ ٚر٠َٛمٗ ٚفئٗ .  اٌطبٌت ٠م١ُ اْ -5أ

 
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ػٍٝ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة ٚأ١ّ٘زٙب ِٓ إٌبؽ١خ اٌيهاػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ  اٌطبٌت رؼو٠ف – 1ة 

 ؽجٛثٟ ؽَت االٍزقلاَ . ِؾٖٛي أ١ّ٘خ وً رم١١ُ ػٍٝ اٌطبٌت للهح -2ة

 اٌطبٌت رؼ١ٍُ أفًٚ اٌٍٛبئً فٟ ى٠بكح أزبع١خ اٌّؾب١ًٕ اٌؾجٛث١خ . -3ة
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 والتعلم التعليم طرائق
 ٚاٌز١ٙٛؼ اٌْوػ -1

  اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ -2
 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ -3  

 اٌيهاػ١خ اٌؾمٛي فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌلهًٚ -4
 اٌؼواق فٟ األكغبي أُ٘ ػٍٝ ٌزؼوف اٌؼ١ٍّخ اٌوؽالد -5

 التقييم طرائق
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1 

 اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد - 2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد-3   

  ٚاٌم١ّخ اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

  

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

  ِؼمٛي ثْىً اٌزفى١و ػٍٝ اٌملهح رؾ١َٓ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ٠فىو اْ ٚو١ف ِٚبما ِزٝ  ٚفُٙ ِزٝ -2ط

 ٚاإلكهان اٌّالؽظخ -3ط

 ٚاٌزف١َو اٌزؾ١ًٍ -4ط

  ٚاٌزم٠ُٛ اإلػلاك -5ط

 اٌزؼ١ٍُ فٟ إٌبفل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -6ط
 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  .1

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح .2

 اٌنٕٟ٘ اٌؼٖف .3
 اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ .4

 اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ .5

 اٌوؽالد اٌؼ١ٍّخ ٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ ِؾب١ًٕ اٌؾجٛة فٟ اٌؼواق .6
 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌناد .7

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد .1

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد .2

 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و  .3

  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 اٌىالَ ( فٟ ٚصمخ ثٛٙٛػ األفىبه ػٓ اٌزؼج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌٍفظٟ اٌزٛإً -1ك

 )             ِغّٛػخ ّٙٓ ثضمخ اٌؼًّ ) اٌغّبػٟ اٌؼًّ -2 ك
  ِؼ١ٕخ (. ٌّْىٍخ ؽال ٚاٌّجبكة اٌؾمبئك ٌزؤ١ٌٍ ػٍّٟ ِٕٙغٟ ثْىً اٌّؼٍِٛبد عّغ ) اٌزؾم١ك رؾ١ًٍ -3ك
  اٌىزبثخ (. فٟ ثٛٙٛػ ٔفَه ػٓ اٌزغج١و ػٍٝ اٌملهح ) اٌىزبثٟ االرٖبي -4ك
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ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انُظش٘
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 انؼًهٙ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 نظري ٕ   1      
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

االًْٛخ االلزظبدٚخ 

 نًؾبطٛم انؾجٕة فٙ
 انؼشاق ٔانؼبنى

رؼشٚف ثبالعى االَكهٛض٘ ٔاالعى 

 انؼهًٙ نهًؾظٕل انؾجٕثٙ 

انٕطف انُجبرٙ نهًؾظٕل : )  -

 –ٔاألفشع انغٛمبٌ  –انغزٔس 

انضًبس            –األصْبس  –األٔساق 

ٔانجزٔس( ٔسعى أعضاء انُجبربد  نكم 

 يؾظٕل يٍ انًؾبطٛم انؾجٕة.

صٚبساد ٔيشبْذاد ؽمهٛخ نهًؾبطٛم 

انؾجٕثٛخ انًضسٔػخ رٕصع ػهٗ 

 انذسٔط انؼًهٛخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 2
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

يُبؽك َشٕء يؾبطٛم 

 انؾجٕة انًًٓخ فٙ انؼبنى

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 3
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

اَزبعٛخ يؾبطٛم انؾجٕة 

فٙ انؼشاق ٔاعجبة 

 اَخفبػٓب

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 4
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

االًْٛخ , يؾظٕل انؾُطخ

االلزظبدٚخ فٙ انؼشاق 

 ٔانؼبنى

انٕطف انُجبرٙ نهؾُطخ ٔػًهٛبد 

 خذيخ انزشثخ ٔانًؾظٕل
اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 5
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

ػًهٛبد  , يؾظٕل انؾُطخ

 خذيخ انزشثخ ٔانًؾظٕل

اٌْوػ  =

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 6
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

االًْٛخ , يؾظٕل انشؼٛش

االلزظبدٚخ فٙ انؼشاق 

 ٔانؼبنى

انٕطف انُجبرٙ نهشؼٛش ٔػًهٛبد 

 خذيخ انزشثخ ٔانًؾظٕل
اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 7
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

ػًهٛبد  , يؾظٕل انشؼٛش

 خذيخ انزشثخ ٔانًؾظٕل

اٌْوػ  =

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 8
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

اٌْوػ  = اإليزؾبٌ

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 9
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

االًْٛخ  , انزسح انظفشاء

االلزظبدٚخ فٙ انؼشاق 

 ٔانؼبنى

انٕطف انُجبرٙ نهزسح انظفشاء 

 ٔػًهٛبد خذيخ انزشثخ ٔانًؾظٕل
اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 16
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

ػًهٛبد  , انزسح انظفشاء

 خذيخ انزشثخ ٔانًؾظٕل

اٌْوػ  = 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 11
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

االًْٛخ  , يؾظٕل انشص

االلزظبدٚخ فٙ انؼشاق 

 ٔانؼبنى

انٕطف انُجبرٙ نهشص ٔػًهٛبد خذيخ 

 انزشثخ ٔانًؾظٕل
اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 12
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

ػهًٛبد  , يؾظٕل انشص

 خذيخ انزشثخ ٖ ٔانًؾظٕل

اٌْوػ  =

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 13
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

االًْٛخ االلزظبدٚخ 

 نًؾبطٛم انؾجٕة فٙ
 انؼشاق ٔانؼبنى

رؼشٚف ثبالعى االَكهٛض٘ ٔاالعى 

 انؼهًٙ نهًؾظٕل انؾجٕثٙ 

انٕطف انُجبرٙ نهًؾظٕل : )  -

 –انغٛمبٌ ٔاألفشع  –انغزٔس 

         انضًبس   –األصْبس  –األٔساق 

ٔانجزٔس( ٔسعى أعضاء انُجبربد  نكم 

 يؾظٕل يٍ انًؾبطٛم انؾجٕة.

صٚبساد ٔيشبْذاد ؽمهٛخ نهًؾبطٛم 

انؾجٕثٛخ انًضسٔػخ رٕصع ػهٗ 

 انذسٔط انؼًهٛخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 14
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

يُبؽك َشٕء يؾبطٛم 

 فٙ انؼبنىانؾجٕة انًًٓخ 

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نظري ٕ 15
 عمليٖ+

ِؾب١ًٕ 

 ؾجٛةاٌ

اَزبعٛخ يؾبطٛم انؾجٕة 

فٙ انؼشاق ٔاعجبة 

 اَخفبػٓب

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 البنية البحثية -ٕٔ
 

 ٌٍلوزٛه ػجل اٌؾ١ّل ا١ٌٌٛٔ .أزبط ٚرؾ١َٓ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ  -1

 

ِمبالد ؽل٠ضخ ِٓ االٔزو١ٔذ ِٚٓ ِغالد ػ١ٍّخ ِقزٖخ  -2

 اٌؼوال١خ ٚاٌّىزجخ االفزوا١ٙخ. –ِٚغٍخ اٌؼٍَٛ اٌيهاػ١خ 

 

Principles of field crop production by…Martin 
and3-     Leonard. 

 

 

 

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1

 
 اٌؾم١ٍخ ٌٍلوزٛه ػجل اٌؾ١ّل ا١ٌٌٛٔ .أزبط ٚرؾ١َٓ اٌّؾب١ًٕ  -1

 

ِمبالد ؽل٠ضخ ِٓ االٔزو١ٔذ ِٚٓ ِغالد ػ١ٍّخ ِقزٖخ  -2

 اٌؼوال١خ ٚاٌّىزجخ االفزوا١ٙخ. –ِٚغٍخ اٌؼٍَٛ اٌيهاػ١خ 

 

 
 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( -2

 
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ

 
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

 
Crop Science Society of America 

 
Library Genesis 

 
 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ... -ة

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

ٌزط٠ٛو ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ وً ألَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼواق ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ  -1

 اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ .

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

 

 اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ .رط٠ٛو فىوح األٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌف١ٕخ ثبٌقجواد ٚأفو ِب رًٕٛ ا١ٌخ  -3
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 رشثٛخ َؾم 

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ(ػلك  -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 

 ٠زظّٓ اٌّموه اػطبء رؼبه٠ف ػبِٗ ثؤٌٍ اٌؾْواد  --1

 اٌزؼوف ػٍٝ اعياء اٌؾْوح اٌقبهع١خ ٚاالػٚبء اٌلاف١ٍخ  - 2

 ػٍٝ مٌه.كهاٍخ أزْبه ٚرٛى٠غ اٌؾْواد ٚٚفزواد ظٙٛه٘ب ٚاٌظوٚف اٌّٛصوح  -3

 

 

 
 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 : رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌإلٛبه اٌفىوٞ ٚاٌزطج١مٟ فٟ ِجبكٜ اٌؾْواد ػبِخ   1أ/

 اٌؾْواد ٚفك اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ .: رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّزطٍجبد ِجبكٜ  2أ/

اٛالع اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ ِجبكٜ اٌؾْواد  ِٓ فالي ػوٗ االفالَ ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚٛوق رْق١ٔ  3أ/

 اٌؾْواد

 

 
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 اٍزقلاَ ّبّخ اٌؼوٗ فٟ اٌمبػبد اٌلها١ٍخ– 1ة  -

 ٍٚٚبئً اال٠ٚبػػوٗ إٌّبمط  – 2ة 

   اٌّواك ر١ٕٖفٙب ػوٗ ٕٛه ر١ٙٛؾ١خ ٌّقزٍف اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ – 3ة 

 والتعلم التعليم طرائق
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 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبألٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼوفخ اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ -1

 ٔظو٠ب ٚرطج١م١ب وبك٠ّٟأ اٍزبماٌلها١ٍخ ِٓ لجً  اٌّبكحر١ٙٛؼ ّٚوػ     .)ِقزجواد ٚؽمٛي(  -2
 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ -3  

 اٌم١بَ ثبٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ ٌجؼ٘ اٌّؾطبد اٌيهاػ١خ ٚإٌّْبد  ّٙٓ اٌولؼخ اٌغغواف١خ ثوفمخ اٌىبكه -4

 التقييم طرائق
 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ّٚٙو٠خ ثؤٍئٍخ ِزؼلكح اٌق١بهاد ٌٍّبكح اٌلها١ٍخ . -5

 إٌّبفَخ اٌٖؼجخ ٌٍطٍجخ .كهعبد ِْبهوخ ألٍئٍخ  -6
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثجؼ٘ إٌْبٛبد اٌٖف١خ ٚرم١ّٙب . -7
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍفخ ثٙب ..  -8

 ٚاٌم١ّخ  اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

 ٛوػ االٍئٍخ اٌؼبِٗ فالي اٌلهًٚ -1ط 

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثزمبه٠و ؽٛي ػٍُ األؽ١بء اٌّغٙو٠خ-2ط

 رْق١ٔ األؽ١بء اٌّغٙو٠خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعواء -3ط

 

 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك
 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبألٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ االٙبف١خ اٌّزؼٍمخ ثؼٍُ   األؽ١بء اٌّغٙو٠خ -4
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثّغّٛػخ ِٓ االٍئٍخ اٌزفى١و٠خ فالي اٌّؾبٙوح  -5

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رف١َواد مار١ٗ ثطوق ٍجج١خ -6

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1      

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2      

 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و -3
  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٍزقلاَ ّٔبمط ٚاّىبي  -1ك

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بى افزجبهاد فبهع١خ ِزؼٍمخ ثبٌّٛٙٛع  -2ك

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بى افزجبهاد ١ِٕٙخ رٕظُ ِٓ لجً عٙبد ِؾ١ٍخ / ال١ّ١ٍخ / ك١ٌٚخ -3ك

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رط٠ٛو مارٟ َِزّو ٌّب ثؼل اٌزقوط  ِٓ فالي االهّبك ٚاٌَّبّ٘ٗ فٟ ؽً اٌّْبوً اٌّزؼٍمخ  -4ك   

 . ثبٌّٛٙٛع
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 ػٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ربه٠ـ إٌؾبٌخ فٟ   تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ   1      

اٌؼبٌُ،اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ 

 ٌزوث١خ إٌؾً

اٌزْو٠ؼ اٌقبهعٟ ٌٍْغبٌخ،ىٚائل 

اٌواً اٌؼ١ْٛ،لوْٚ 

االٍزْؼبه،اعياء 

اٌفُ،اٌٖلهٚىٚائلٖ االهعً 

،االعٕؾخ،اٌجطٓ،غلك اٌّْغ غلك 

 اٌوائؾخ،اٌخ اٌٍَغ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌزْو٠ـ اٌلافٍٟ اٌغٙبى  ٛبئفخ ٔؾً اٌؼًَ،اٌٍّىخ  تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 2

اٌّٟٙٚ،عٙبى االفواط،اٌغٙبى 

اٌؼٖجٟ،عٙبىاٌلٚهاْ،اٌغٙبى 

اٌزٕبٍٍٟ إٌضٛٞ ٚاٌنووٞ ،اٌغلك 

 اٌجٍؼ١ِٛخ،اٌغلك اٌفى١خ،غلك اٌَّزم١ُ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

رىٍّخ افواك اٌطبئفخ   تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 3

 اٌْغبٌخ،اٌنوو

اٌزؼوف ػٍٝ اكٚاد َِٚزٍيِبد 

 إٌؾبٌخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع فال٠ب إٌؾً  رم١َُ ٚر١ٕٖف إٌؾً  تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 4

 ٚاعياء اٌقال٠ب اٌؾل٠ضخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  اِزؾبْ اٚي ػٍّٟ اِزؾبْ اٚي ٔظوٞ  تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 5

 ٚاٌزطج١ك

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ى٠بهح الؽل إٌّبؽً ٚاٌزؼوف ػٍٝ  اٌزطو٠ل فٟ إٌؾً  تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 6

 افواك ٛبئفخ ٔؾً اٌؼًَ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٔجنح ربه٠ق١خ ػٓ أزبط   تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 7

 اٌٍّىبد،ٛوق روثخ اٌٍّىبد

أٛاع ٛوٚك إٌؾً ،اٌزطو٠ل 

اٌٖٕبػٟ ٚٛوق رم١َُ ٛٛائف 

 ٔؾً اٌؼًَ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌطوق اٌٖٕبػ١خ ٌزوث١خ اٌٍّىبد  رغن٠خ ٛٛائف ٔؾً اٌؼًَ  تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 8

،ٛو٠مخ ٍِو،ٛو٠مخ كٌٚزً،ٛو٠مخ 

 عٕزو ٌزوث١خ اٌٍّىبد

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌَولخ فٟ ٛٛائف ٔؾً   تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 9

 اٌؼًَ

االعواءاد اٌٛلبئ١خ ٌّٕغ ؽلٚس 

 اٌَولخ فٟ ٛٛائف ٔؾً اٌؼًَ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٌٍزؼوف ػٍٝ ى٠بهح الؽل إٌّبؽً  أْبء إٌّبؽً  تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 16

و١ف١خ فؾٔ اٌقال٠ب ٚونٌه 

 ٌٍزؼوف ػٍٝ ّوٚٛ أْبء إٌّبؽً

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  اِزؾبْ فٍٖٟ ػٍّٟ صبٟٔ اِزؾبْ ٔظوٞ صبٟٔ   تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 11

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ا١ّ٘خ ٔؾً اٌؼًَ فٟ رٍم١ؼ   حنلتربية  عمليٖنظري+ ٕ 12

 اٌّؾب١ًٕ ٚاّغبه اٌفبوٙخ

اٌَّزٍيِبد إٌؾ١ٍخ ٚاٌغلٜٚ 

  االلزٖبك٠خ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌّئصوح ػٍٝ   تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 13

 ْٔبٛ ٔؾً اٌؼًَ

اٌْوػ  

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ربه٠ـ إٌؾبٌخ فٟ   تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 14

اٌؼبٌُ،اال١ّ٘خ االلزٖبك٠خ 

 ٌزوث١خ إٌؾً

اٌزْو٠ؼ اٌقبهعٟ ٌٍْغبٌخ،ىٚائل 

اٌواً اٌؼ١ْٛ،لوْٚ 

االٍزْؼبه،اعياء 

اٌفُ،اٌٖلهٚىٚائلٖ االهعً 

،االعٕؾخ،اٌجطٓ،غلك اٌّْغ غلك 

 اٌوائؾخ،اٌخ اٌٍَغ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ     تربية حنل عمليٖنظري+ ٕ 15

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 البنية البحثية -ٕٔ
 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( -2 

 
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ االوبك١ّ٠خ اٌؼوال١خ

 
٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ... -ة 

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ وً ألَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼواق ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ ٌزط٠ٛو  -1

 اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ .اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت 

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

 

 رط٠ٛو فىوح األٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌف١ٕخ ثبٌقجواد ٚأفو ِب رًٕٛ ا١ٌخ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ . -3
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 نموذج وصف المقرر

 
 وصف المقرر

 
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا مقتضيًا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا 

 كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 نبات امراض

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 

  لمقاومتها، العلمٌة السبل واٌجاد ومعالجتها االمراض تشخٌص كٌفٌة فً ٌبحث علم ٌبحث--1

 العالم دول وبعض العراق فً المنتشرة اامراض معرفة على ٌشتمل - 2

 .  تصنٌفها وطرق انواعها بمختلف المحاصٌل تصٌب التً االمراض من الوقاٌة طرق معرفة -3

 ٍٚبئً أزمبي ٚأزْبه االِواٗ اٌّقزٍفخ -4

 كهاٍخ رؤص١و االِواٗ فٟ اٌؾبًٕ ٚإٌٛػ١خ ٌٍّٕزغبد اٌيهاػ١خ -5

 اٌطوق اٌّقزٍفخ ٌٍّىبفؾخ ثبرجبع االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخ ٚاٌّزّضٍخ ثبٌّىبفؾخ اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ-6

 

 
 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -01

      
 المعرفٌة األهداف -أ
 - والعالم العراق فً المنشرة االمراض اهم على الطالب ٌتعرف ان:  1أ
 - تكاثرها طبٌعة او حٌاتها دورة حسب االمراض انواع الطالب ٌصنف ان:  2أ
 - المحاصٌل انتاجٌة فً تاثٌرها من الحد فً المتبعة الوسائل واهم االمراض انواع بٌن الطالب ٌفصل ان:  3أ
 - االمراض ضرر من الحد فً المتبعة العلمٌة الوسائل ٌعرف ان:  4أ
 المستخدمة واالجهزة واالضافة المكافحة وطرٌقة المستخدمة المبٌدات ونوعٌة الكٌمٌائٌة المكافحة كلفة الطالب ٌقٌم ان:   5أ

 المكافحة فً
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  بالبرنامج الخاصة المهاراتٌة األهداف – ب
 والتطبٌقٌة العلمٌة الزراعٌة الناحٌة من واهمٌة االمراض علم على الطالب تعرٌف– 1 ب -

 الزراعٌة للمحاصٌل االمراض منافسة عن الناجمة االضرار اهم تقٌٌم على الطالب قدرة – 2 ب
 . للمكافحة اجراء فٌه ٌتم موعد افضل المختلفة المكافحة وطرٌقة المكافحة موعد الطالب تعلٌم – 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم

 بالمعرفة المتعلقة والمواضٌع باألساسٌات الطلبة تزوٌد المحاضرة طرٌقة -1
 وتطبٌقٌا نظرٌا أكادٌمً استاذ قبل من الدراسٌة المادة وشرح توضٌح(.    وحقول مختبرات) -2
 الطالبٌة المجامٌع -3
 برفقة الجغرافٌة الرقعة ضمن  والمنشات الزراعٌة المحطات لبعض للطلبة العلمٌة المٌدانٌة بالزٌارات القٌام  -4

 الكادر
 العراق فً االمراض اهم على لتعرف العلمٌة الرحالت -5

 طرائق التقييم

 . الدراسٌة للمادة الخٌارات متعددة بؤسئلة وشهرٌة ٌومٌة اختبارات -1
 . للطلبة الصعبة المنافسة ألسئلة مشاركة درجات -2
 . وتقٌمها الصفٌة النشاطات ببعض الطلبة تكلٌف -3
 .. بها المكلفة البٌتٌة للواجبات درجات وضع  -4

  والقٌمة الوجدانٌة األهداف -ج
 الدروس خالل العامه االسئلة طرح -1ج 

 المجهرٌة األحٌاء علم حول بتقارٌر الطلبة تكلٌف-2ج
 المجهرٌة األحٌاء تشخٌص اجراء من الطلبة تمكٌن-3ج
 

 والتعلم التعلٌم طرائق
 المجهرٌة األحٌاء   بعلم المتعلقة االضافٌة والمواضٌع باألساسٌات الطلبة تزوٌد -1
  المحاضرة خالل التفكٌرٌة االسئلة من بمجموعة الطلبة مطالبة -2
 سببٌة بطرق ذاتٌه تفسٌرات تتطلب بٌتٌة واجبات الطلبة اعطاء -3

     التقٌٌم طرائق
 النظرٌة االختبارات -1      
     العلمٌة االختبارات -2      

 والدراسات التقارٌر -3

  (.الشخصً والتطور التوظٌف بقابلٌة المتعلقة األخرى المهارات)  المنقولة والتاهٌلٌة العامة المهارات -د
  وإشكال نماذج استخدام من الطلبة تمكٌن -1د
  بالموضوع متعلقة خارجٌة اختبارات اجتٌاز من الطلبة تمكٌن -2د
 دولٌة/  اقلٌمٌة/  محلٌة جهات قبل من تنظم مهنٌة اختبارات اجتٌاز من الطلبة تمكٌن -3د
 المتعلقة المشاكل حل فً والمساهمه االرشاد خالل من  التخرج بعد لما مستمر ذاتً تطوٌر من الطلبة تمكٌن -4د 

 . بالموضوع
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 الموضوع أو/  الوحدة اسم الموضوع أو/  الوحدة اسم

 ػٍّٟ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

األ١ّ٘خ االلزٖبك٠خ ألِواٗ  امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ   1      

اٌّوٗ  -اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

اٌملهح االِوا١ٙخ -إٌجبرٟ

 ٌٍَّجت اٌّوٟٙ

رْق١ٔ اٌجنٚه ٚػًّ ِمبٛغ 

 اٌجنٚه

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌَّججخ  امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 2

ألِواٗ إٌجبد أِواٗ 

 اٌؾٕطخ ٚ اٌْؼ١و 

ٛوق ٚاٌٍ افن إٌّبمط 

 الغواٗ اٌفؾٔ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  افزجبه ٔمبٚح ٚٔظبفخ اٌجنٚه  امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 3

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  اٌوٛٛثخ ٚٛوق رمل٠و٘ب فٟ اٌجنٚه  امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 4

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

رمل٠و اٌٛىْ االفزجبهٞ ٚك١ًٌ  أِواٗ اٌنهح اٌٖفواء امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 5

 اٌجنٚه

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

  -أِواٗ ى٘وح اٌٌّْ  امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 6

 أِواٗ اٌنهح اٌج١ٚبء

اٌْوػ  و١ف١خ اعواء افزجبه االٔجبد

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  رم١١ُ اٌجبكهاد إٌبثزخ اِزؾبْ امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 7

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ِواٗ  -أِواٗ اٌؼٖفو  امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 8

 -اٌََُّ

اٌْوػ  افزجبه اٌؾبٌخ اٌٖؾ١خ ٌٍجنٚه

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 -أِواٗ فٛي ا٠ٌٖٛب  امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 9

 أِواٗ فَزك اٌؾمً

رمل٠وؽ٠ٛ١خ اٌجنٚه ثبٍزقلاَ ٍِؼ 

 اٌززواى١ٌَٚٛ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 -أِواٗ لٖت اٌَىو  امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 16

 أِواٗ اٌجٕغو اٌَىوٞ

اٌْوػ  افزجبه لٛح االٔجبد

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

أِواٗ  -أِواٗ اٌمطٓ  امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 11

 اٌىزبْ

اٌْوػ  افزجبه رٕفٌ اٌجنٚه

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ى٠بهح ٌّؼًّ اٌزٕم١خ اٚاٌْووخ  أِواٗ ِؾب١ًٕ اٌؼٍف امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 12

 اٌؼبِخ ٌزغبهح اٌؾجٛة

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ إٌٙبئ١خ أِواٗ اٌّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 13

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   .أِواٗ اٌزجغ امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 14

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   اِزؾبْ امراض نبات عمليٖنظري+ ٕ 15

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ



 

- 180 - 

 البنية البحثية -ٕٔ

  
 
 
 المطلوبة المقررة الكتب -1

  
 
 (المصادر) الرئٌسٌة المراجع -2

  
 المجالت) بها ٌوصً التً والمراجع الكتب -أ

 , ...(التقارٌر, العلمٌة

  
 ... االنترنٌت مواقع,  االلكترونٌة المراجع -ب

 
 
 

 
 الدراسً المقرر تطوٌر خطة -13

 

 
 لتطوٌر المتقدمة الدول فً وخاصة العراق خارج الى العلمٌة أقسامهم كل منهم األوائل وخاصة الطلبة إٌفاد -1

 . العلمً القسم فً الموجودة التخصصات وبحسب رغبته حسب كال المهارات
 
 . العالمٌة الجامعات الى التدرٌسٌٌن إٌفاد خالل من العالمٌة والجامعات العراقٌة الجامعات بٌن التعاون -2
 
 . الزراعٌة المجاالت فً العلم إلٌة توصل ما وأخر بالخبرات الفنٌة الجامعات لرفد الزائر األستاذ فكرة تطوٌر -3
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 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر
 

ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا  المقررخصائص  الهمهذا إيجازا مقتضيًا  المقرريوفر وصف 
 . البرنامجوالبد من الربط بينها وبين وصف  كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .

 
 اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1 و١ٍخ اٌيهاػخ -عبِؼخ رٍؼفو 

 اٌمَُ اٌؼٍّٟ / اٌّووي -2 لَُ ػٍَٛ ِؾب١ًٕ ؽم١ٍخ

 اٍُ / هِي اٌّموه -3 تكنولوجيا بذور  

 اّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ -4 أٍجٛػٟ

  / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ
 اٌفًٖ/ إٌَخ -5

 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( -6 ٍبػخ 75
 

  -7 ربه٠ـ أػلاك إٌٛف 2621/ 6/ 26   
 
 

 األْذاف انًمشس -9

 

 ٠جؾش ػٍُ ٠جؾش فٟ و١ف١خ رْق١ٔ االِواٗ ِٚؼبٌغزٙب ٚا٠غبك اٌَجً اٌؼ١ٍّخ ٌّمبِٚزٙب، --1

 ٠ْزًّ ػٍٝ ِؼوفخ ااِواٗ إٌّزْوح فٟ اٌؼواق ٚثؼ٘ كٚي اٌؼبٌُ - 2

 ِؼوفخ ٛوق اٌٛلب٠خ ِٓ االِواٗ اٌزٟ ر١ٖت اٌّؾب١ًٕ ثّقزٍف أٛاػٙب ٚٛوق ر١ٕٖفٙب.   -3

 االِواٗ اٌّقزٍفخٍٚبئً أزمبي ٚأزْبه  -4

 كهاٍخ رؤص١و االِواٗ فٟ اٌؾبًٕ ٚإٌٛػ١خ ٌٍّٕزغبد اٌيهاػ١خ -5

 اٌطوق اٌّقزٍفخ ٌٍّىبفؾخ ثبرجبع االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخ ٚاٌّزّضٍخ ثبٌّىبفؾخ اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ-6

 
 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -01
      

 اٌّؼوف١خ األ٘لاف -أ

 -اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اُ٘ االِواٗ إٌّْوح فٟ اٌؼواق ٚاٌؼبٌُ  : 1أ

 -: اْ ٠ٖٕف اٌطبٌت أٛاع االِواٗ ؽَت كٚهح ؽ١برٙب اٚ ٛج١ؼخ رىبصو٘ب  2أ

 -اْ ٠فًٖ اٌطبٌت ث١ٓ أٛاع االِواٗ ٚاُ٘ اٌٍٛبئً اٌّزجؼخ فٟ اٌؾل ِٓ ربص١و٘ب فٟ أزبع١خ اٌّؾب١ًٕ :  3أ

 -اٌؼ١ٍّخ اٌّزجؼخ فٟ اٌؾل ِٓ ٙوه االِواٗ اْ ٠ؼوف اٌٍٛبئً  : 4أ

اْ ٠م١ُ اٌطبٌت وٍفخ اٌّىبفؾخ اٌى١ّ١بئ١خ ٚٔٛػ١خ اٌّج١لاد اٌَّزقلِخ ٚٛو٠مخ اٌّىبفؾخ ٚاالٙبفخ ٚاالعٙيح اٌَّزقلِخ  :  5أ

 فٟ اٌّىبفؾخ
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 ِٓ إٌبؽ١خ اٌيهاػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خرؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ ػٍُ االِواٗ ٚا١ّ٘خ – 1ة  -

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ اُ٘ االٙواه إٌبعّخ ػٓ ِٕبفَخ االِواٗ ٌٍّؾب١ًٕ اٌيهاػ١خ – 2ة 

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ِٛػل اٌّىبفؾخ ٚٛو٠مخ اٌّىبفؾخ اٌّقزٍفخ افًٚ ِٛػل ٠زُ ف١ٗ اعواء ٌٍّىبفؾخ . – 3ة 

 والتعلم التعليم طرائق
 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبألٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼوفخ اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ .1

 ٔظو٠ب ٚرطج١م١ب وبك٠ّٟأ اٍزبماٌلها١ٍخ ِٓ لجً  اٌّبكحر١ٙٛؼ ّٚوػ     .)ِقزجواد ٚؽمٛي( .2

 اٌطالث١خ اٌّغب١ِغ .3

اٌم١بَ ثبٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ ٌجؼ٘ اٌّؾطبد اٌيهاػ١خ ٚإٌّْبد  ّٙٓ اٌولؼخ اٌغغواف١خ ثوفمخ   .4

 اٌىبكه
 اٌؼواق فٟ االِواٗ اُ٘ ػٍٝ ٌزؼوف اٌؼ١ٍّخ اٌوؽالد .5

 التقييم طرائق
 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ّٚٙو٠خ ثؤٍئٍخ ِزؼلكح اٌق١بهاد ٌٍّبكح اٌلها١ٍخ . .1

 إٌّبفَخ اٌٖؼجخ ٌٍطٍجخ .كهعبد ِْبهوخ ألٍئٍخ  .2
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثجؼ٘ إٌْبٛبد اٌٖف١خ ٚرم١ّٙب . .3
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍفخ ثٙب ..  .4

 ٚاٌم١ّخ  اٌٛعلا١ٔخ األ٘لاف -ط

 ٛوػ االٍئٍخ اٌؼبِٗ فالي اٌلهًٚ -1ط 

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثزمبه٠و ؽٛي ػٍُ األؽ١بء اٌّغٙو٠خ-2ط

 رْق١ٔ األؽ١بء اٌّغٙو٠خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعواء -3ط

 
 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٛوائك

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبألٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ االٙبف١خ اٌّزؼٍمخ ثؼٍُ   األؽ١بء اٌّغٙو٠خ .1
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثّغّٛػخ ِٓ االٍئٍخ اٌزفى١و٠خ فالي اٌّؾبٙوح  .2

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رف١َواد مار١ٗ ثطوق ٍجج١خ .3

     اٌزم١١ُ ٛوائك
 إٌظو٠خ االفزجبهاد -1      

     اٌؼ١ٍّخ االفزجبهاد -2      

 ٚاٌلهاٍبد اٌزمبه٠و -3
  اٌْقٖٟ(. ٚاٌزطٛه اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األفوٜ اٌّٙبهاد ) إٌّمٌٛخ ٚاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبهاد -ك
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٍزقلاَ ّٔبمط ٚاّىبي  -1ك

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بى افزجبهاد فبهع١خ ِزؼٍمخ ثبٌّٛٙٛع  -2ك

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعز١بى افزجبهاد ١ِٕٙخ رٕظُ ِٓ لجً عٙبد ِؾ١ٍخ / ال١ّ١ٍخ / ك١ٌٚخ -3ك

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رط٠ٛو مارٟ َِزّو ٌّب ثؼل اٌزقوط  ِٓ فالي االهّبك ٚاٌَّبّ٘ٗ فٟ ؽً اٌّْبوً اٌّزؼٍمخ  -4ك 

 ثبٌّٛٙٛع .
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 
 اعى انٕؽذح / أٔ انًٕػٕع

 ػٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠ف ٚأ٘لاف رىٌٕٛٛع١ب    تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ   1      

 ISTA  - اٌجنٚه

اٌزؼوف ػٍٝ االعٙيح ٚاٌّؼلاد 

ٚافزجبهاد  اٌقبٕخ  ثؤفن اٌؼ١ٕبد

 اٌجنٚه

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 –أٛاػٙب  –االى٘به    تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 2

 اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػ١ٍٙب 

رْق١ٔ اٌجنٚه ثبٌطوق اٌف١ي٠ب٠ٚخ 

 ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

  -اٌجنهح روو١جٙب ٚر١ٕٖفٙب    تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 3

  -اٌضّوح 

ػ١ٕبد  -ٛوق ٚاٌٍ افن إٌّبمط 

 اٌجنٚه

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌىّْٛ   -االٔجبد ٚأٛاػٗ    تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 4

 ٚاٙواٖ ٚاٍجبثٗ

افزجبه  -اٌفؾٔ اٌؼلكٞ ٌٍجنٚه 

 افزجبه إٌظبفخ -إٌمبٚح 

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ِٛاك  -افزجبه االٔجبد ٚاٌؾ٠ٛ١خ  ر١ْٕٜ اٌجنٚه   تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 5

رم٠ُٛ اٌجبكهاد  -ٚٛوق االٔجبد 

   إٌبثزخ

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

افزجبهاد ل١بً اٌّؾزٜٛ اٌوٛٛثٟ  اٌزمبٚٞ ٚا١ّ٘زٙب    تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 6

 ٌٍجنٚه

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

افزجبهاد فؾٔ اٌؾبٌخ اٌٖؾ١خ  أزبط ٚرٖل٠ك اٌجنٚه    تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 7

 ٌٍجنٚه

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ى٠بهح اٌٝ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌفؾٔ  اٌزفز١ِ اٌؾمٍٟ    تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 8

 ٚرٖل٠ك اٌجنٚه

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 –اٌؾٖبك  –اػلاك اٌجنٚه    تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 9

  -اٌزغف١ف 

 -ٔظبَ رٖل٠ك اٌجنٚه فٟ اٌؼواق 

إلاه اٌْٙبكاد اٌقبٕخ و١ف١خ 

 ثبٌوف٘ اٚ اٌمجٛي

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌمٛاػل االٍب١ٍخ فٟ أزبط    تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 16

 ثنٚه اُ٘ اٌّؾب١ًٕ

ِؼبكالد ٌؾَبة فٖبئٔ 

 االٔجبد

اٌْوػ 

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

أٛاػٗ اٍزقلاَ  -اٌقيْ   تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 11

 اٌّج١لاد فٟ اٌّقبىْ 

اٌْوػ  فؾٔ رؼغ١ً اٌؼّو

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  فؾٔ اٌز١ًٕٛ اٌىٙوثبئٟ ر٠َٛك اٌجنٚه   تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 12

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ثؼ٘ اٌّٖطٍؾبد ماد    تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 13

 ٍٕخ ثزىٌٕٛٛع١ب اٌجنٚه 

اٌْوػ  اٌفؾٔ اٌجبهك

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ  ى٠بهح اٌٝ ِؼًّ رٕم١خ اٌجنٚه لبْٔٛ اٌجنٚه ٚاٌزمبٚٞ   تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 14

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ   اِزؾبْ اِزؾبْ    تكنولوجيا بذور عمليٖنظري+ ٕ 15

ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 البنية البحثية -ٕٔ
  

 

 

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1

  
 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه( -2

  
اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٟٛ ثٙب )اٌّغالد  -أ

 اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبه٠و، ...(

  
 اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ... -ة

 
 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

ا٠فبك اٌطٍجخ ٚفبٕخ األٚائً ُِٕٙ وً ألَبُِٙ اٌؼ١ٍّخ اٌٝ فبهط اٌؼواق ٚفبٕخ فٟ اٌلٚي اٌّزملِخ ٌزط٠ٛو  -1

 فٟ اٌمَُ اٌؼٍّٟ . اٌّٙبهاد وال ؽَت هغجزٗ ٚثؾَت اٌزقٖٖبد اٌّٛعٛكح

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

 

 رط٠ٛو فىوح األٍزبم اٌيائو ٌوفل اٌغبِؼبد اٌف١ٕخ ثبٌقجواد ٚأفو ِب رًٕٛ ا١ٌخ اٌؼٍُ فٟ اٌّغبالد اٌيهاػ١خ . -3
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 ٔطف انًمشس ًَٕرط

 

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌيهاػخ -رٍؼفو عبِؼخ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
   لَُ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2
 3/ ؽبٍٛة رطج١مبد اٍُ / هِي اٌّموه .3
 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4
 / اٌضبٌضخ  فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  45 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6
 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 برارلياتو وبعض احلاسوب استخدام كيفية على التعرف يف احلاسوب تطبيقات علم يبحث .1

 وير والسوفت وير اذلارد على يشتمل .2

 احلاسوب جهاز مكونات على التعرف .3

 وفوائدىا واستعماالهتا تنصيبها وكيفية الربامج ىذه شليزات كافة دراسةٔ التطبيقية الربامج دراسة على الًتكيز .4

 اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِقوعبد .5

 االىداف ادلعرفية  -أ
 احلاسوب تطبيقات مفهوم على الطالب يتعرف ان  - ٔ أ

 الربامج انواع الطالب يصنف ان  - ٕأ 
 الربامج انواع بني الطالب يفصل ان  - ٖ أ
 العملية االختبارات خالل من بالتطبيقات معرفتو الطالب يقيم ان  - ٗ أ

 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 
 احلاسوب تطبيقات مبفهوم الطالب تعريف – ٔب 
 مبهارة التطبيقية الربامج واستعماالت وحذف تنصيب على الطالب قدرة -ٕب

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 احصائيا حبوثهم بيانات حتليل من الطلبة دتكني -ٖب

 طرائق التعليم والتعلم      
 القاء احملاضرات .ٔ
 توضيح وشرح ادلادة  .ٕ
 ادلخترب يف العملية الدروس .ٖ
 اجملاميع الطالبية .ٗ
 التعلم الذايت .٘

 طرائق التقييم      
 التقييم من خالل االمتحانات الشهرية .  .ٔ
 االختبارات النظرية  .ٕ
 االختبارات العملية .ٖ
 إعطائهم واجب بييت. .ٗ
 تقرير حول تلك الدراسة  .اعطاء الطلبة دراسة حالة وتقسيم الطلبة اىل رلموعات لكتابة  .٘

 األىداف الوجدانية والقيمية .     -ج
 ادلالحظة واالدراك -ٔج       
 . التحليل والتفسري -ٕج       
 والتقومي االعداد -ٖج       
                                التعلم يف الناقد التفكري اسًتاتيجية   -ٗج       

 طرائق التعليم والتعلم      
 العصف الذىين .ٔ
 التفكري الناقد )طرح مشكلة وحلها( .ٕ
 تكليف الطالب بالتقارير .ٖ

 طرائق التقييم      

 التقييم من خالل االختبارات اليوديية و الشهرية .  .ٔ
 االختبارات العملية .ٕ
 التقارير والدراسات . .ٖ
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 )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة -د 
 اللفظي التواصل -ٔد
 اجلماعي العمل -ٕد 
 التحقيق حتليل -ٖد
 .الكتايب االتصال -ٗد 

 

 
 

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

يتعرف الطالب ماىو االنًتنت  ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3    1      
 وماىو تارخيو

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ

االِزؾبٔبد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ يتعرف الطالب عن مزايا االنًتنت ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  2

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

يتعرف الطالب على عن الشبكات  ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  3
 وتارخيها

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

يتعرف الطالب على بعض  ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  4
  ادلصطلحات ادلهمة

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

يتعرف الطالب على  تصنيف  ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  5
 ومعيارية الشبكات ومشاكلها

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

يتعرف الطالب على وسائل  ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  6
 الوصول اىل االنًتنت

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

يتعرف الطالب على االنًتنت و  ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  7
 االنًتانت

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

يتعرف الطالب على ادلتصفحات  ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  8
 والربيد االلكًتوين

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

يتعرف الطالب على البحث يف  ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  9
 الشبكة

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

الفايالت يتعرف الطالب على انواع  ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  16
 على االنًتنت

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

يتعرف الطالب على صيغ االتصال  ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  11
 بشبكة االنًتنت

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

 يتعرف الطالب على ادلودم و ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  12

URL, ISP address 

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

يتعرف الطالب على ميكانيكية  ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  13
 االتصال عرب شبكة االنًتنت

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

  TCP/IP يتعرف الطالب على ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  14

 وكيف يعمل

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
 

 يتعرف الطالب على الربوكسي ٖتطبيقات يف احلاسوب  ٍبػبد 3  15

Proxy 

 إٌّٛمط ٚػوٗ اٌْوػ

 اٌّؾبٙوح ٚ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -15

 صور مع احًتاف سفن ويندوز . 2005 . صاحل زلمد ضرغام ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 االردن عمان، ، والتوزيع للنشر االسراء دار ، توضيحية -

 عمان،  ٕٗٓٓ،  التشغيل نظم اساسيات ، اسامة اذلاجري، ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
 مايكروسوفتال  شركة موقع  االردن،

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 اٌؼ١ٍّخ اٌّغالد ٚ اٌىزت االعٕج١خ اٌّزقٖٖخ  -

 اٌؼوال١خ.  االوبك١ّ٠خ

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
- www.microsoft.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ 

 اٌؼب١ٌّخ اٌغبِؼبد اٌٝ اٌزله١١َ٠ٓ ا٠فبك فالي ِٓ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌغبِؼبد اٌؼوال١خ اٌغبِؼبد ث١ٓ اٌزؼبْٚ -
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ ػٍَٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 عي٠ئ١خ ٚهاصخ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  45 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 .اٌغي٠ئ١خ اٌٛهاصخ اٍب١ٍبد كهاٍخ اٌٝ اٌّموه ٘لا ٠ٙلف .1

 ر١ّٕخ ِلاهن اٌطبٌجخ ثبػطبئٙب فىوح ع١لح ػٓ االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ ػٍُ اٌج١ٌٛٛع١ب  .2

 اٌغي٠ئ١خ ٚإٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ اٌّزطٛهاْ كائّب ٚفبٕخ فٟ ِغبي األٌٍ اٌغي٠ئ١خ

 ٚاٌج١ٛو١ّ١بئ١خ.

 ُِٕٙ فٟ ثٕبء ٚ ْٔبٛ رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبٌجوٚر١ٕبد ٚاٌىوث١٘ٛلهاد ٚاٌلْ٘ٛ ٚكٚه وً  .3

 .اٌق١ٍخ .4

رّى١ٓ اٌطبٌجخ ِٓ ِؼوفخ ِب١٘خ األؽّبٗ ا٠ٌٕٚٛخ ٚأزظبِٙب ِغ اٌغي٠ئبد اٌىج١وح   .5

 فٟ اٌق١ٍخ ٚونٌه و١ف١خ رٚبػفٙب ٚكٚه٘ب فٟ ثٕبء اٌجوٚر١ٓ. األفوٜ

 .إٌجبد فٟ اٌٙبِخ اٌٖفبد ٚرؾ١َٓ روث١خ ِغبي فٟ اٌغي٠ئ١خ اٌٛهاصخ رطج١مبد كهاٍخ .6

 اٌّموه اٌٝ كهاٍخ اٌغي٠ئبد اٌىج١وح فٟ اٌق١ٍخ ِٓ ؽ١ذ روو١جٙب ٚأزظبِٙب ِغ٠ٙلف ٘لا  .7

 ثؼٚٙب ٌزى٠ٛٓ اٌّىٛٔبد ٚاٌؼ١ٚبد اٌقبٕخ ثبٌق١ٍخ. .8

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ك اٌزؼ١ٍُ  ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚٛوائ اٌّموهِقوعبد -16
 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - ة

- 

 . الزيئية الوراثة مفهوم على الطالب يتعرف ان  - ٔ أ

 .وانواعها ومكوناهتا الوراثية ادلادة على الطالب يتعرف ان  - ٕأ 
 زلتلفة  وبطرق الوراثية ادلادة استخالص من لبالطا يتمكن ان  - ٖ أ
النباتات  بني التباين بدراسة ادلستخدمة الوراثية ادلؤشرات اىم تطبيق على التدريب على الطالب يتدرب ان -  ٗ أ

 ادلختلفة

 النبات وحتسني تربية رلال يف اجلزيئية الوراثة تطبيقات اىم على الطالب يتعرف ان -    ٘أ 

 ثبٌجؤبِظ األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ –ة 

 . DNAل ا استخالص طرق على الطالب تدريب – 1ة 

 التباين الوراثية ادلادة على االعتماد رلال يف ادلستخدمة ادلختلفة التقنيات استخدام على الطلبة كنيدت -2ة
 الوراثي بني النباتات

 النباتات بني والتباينات الوراثية البصمة دراسة يف ادلختلفة الوراثية ادلؤشرات استخدام على الطلبة تدريب -3ة

 طرائق التعليم والتعلم      

 والتوضيح الشرح .ٔ
 احملاضرة طريقة .ٕ
 الطالبية اجملاميع .ٖ
 الزراعية احلقول يف العملية الدروس .ٗ
 العراق يف والبزل الري مشاريع دلتابعة العلمية الرحالت .5

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ .2
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد  .3
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

          

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

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

 . اٌّالؽظخ ٚاالكهان-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط       
  ُاٌزؼٍ فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -5ط       
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 طرائق التعليم والتعلم      
 والتوضيح الشرح -ٔ
 احملاضرة طريقة -ٕ
 الطالبية اجملاميع -ٖ
 الزراعية احلقول يف العملية الدروس -ٗ
 العراق يف والبزل الري مشاريع دلتابعة العلمية الرحالت -٘
 الذايت التعلم طريقة -ٙ

 طرائق التقييم             

 االختبارات النظرية  -ٔ
 االختبارات العملية -ٕ
 التقارير والدراسات -ٖ
 والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.ادلهارات العامة -د 
 ) الكالم يف وثقة بوضوح األفكار عن التعبري على القدرة ( اللفظي التواصل -ٔد
 Team work)رلموعة ضمن بثقة العمل ( اجلماعي العمل -ٕد 
 (.معينة دلشكلة حالً  وادلبادئ احلقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل ادلعلومات مجع ( التحقيق حتليل -ٖد
 (. الكتابة يف بوضوح نفسك عن التعبري على القدرة ( الكتايب االتصال -ٗد 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

  2006 اجلزيئية الوراثة ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

ِجبكة ػٍُ اٌٛهاصخ رؤ١ٌف ا.ط عبهكٔو ٚ ك. ة ٍَٕزبك روعّخ:  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

أ.ك فزؾٟ ػجل اٌزٛاة، أ.ك ػٍٟ ى٠ٓ اٌؼبثل٠ٓ ٚ  ّٛلٟ،أ.ك أؽّل 

 أ.ك ِّلٚػ اٍّبػ١ً.

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 العراقية االكادديية العلمية اجملالت

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 لتطوير ادلتقدمة الدول يف وخاصة العراق خارج اىل العلمية اقسامهم على منهم األوائل وخاصة الطلبة ايفاد -ٔ
 احلقلية احملاصيل قسم يف ادلوجودة التخصصات وحبسب رغبتو حسب كالً  ادلهارات

 . العادلية اجلامعات اىل التدريسيني ايفاد خالل من العادلية واجلامعات العراقية اجلامعات بني التعاون -ٕ
 . الزراعية اجملاالت يف العلم اليو ماتوصل واخر باخلربات الفتية اجلامعات لرفد الزائر االستاذ فكرة تطوير -ٖ
 . العليا الدراسات طلبة مناقشة خالل من االىلية واجلامعات العراقية اجلامعات بني التعاون -ٗ

 

 
 

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  مقدمة عن علم الوراثة الجزٌئٌة عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3   1      

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  جزيئات الحياة عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 2

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ   -التراكٌب المختلفة للبروتٌنات عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 3

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  االنزٌماتاالنزٌمات وتصنٌف  عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 4

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  تركيبها -االحماض النووية عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 5

المادة الوراثٌة فً معظم   Dna عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 6
 الكائنات

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ 

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ   عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 7

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  النٌوكلٌوتٌدات عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 8

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  السكرٌات -الكاربوهٌدرات  عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 9

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  الخلٌة بدائٌة النواة  عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 16

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  (2امتحان فصلً) عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 11

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  االستنساخ عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 12

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  الشفرة الوراثٌة عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 13

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  الهندسة الوراثية عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 14

 االِزؾبٔبد  ٚاٌّؾبٙوح اٌْوػ  تفاعل البوليميريز المتسلسل عي٠ئ١خ ٚهاصخ ٍبػبد 3 15
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 انًمشسٔطف 

 

 انضساػخكهٛخ  -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
   لَُ ػٍَٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2
 االدغال حياتية اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4
 فٍٖٟ / اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .5
 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6
 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 احملاصيل بنباتات اضرارىا ومدى والعامل العراق يف ادلنتشرة االدغال اىم مكافحتها وطرق االدغال علم يبحث .ٔ
a. مكافحتها الطرق اضافو منها الفائدة امكانية 

 العامل دول وبعض العراق يف وتشخيصها ومسحها ادلنتشرة االدغال معرفة على يشتمل .2

 بذورىا ومواصفات االدغال شليزات معرفة- .3

 انتشارىا من احلد يف ادلتبعة العلمية واالساليب االدغال انتقال وسائل- .4

 االنسان وصحة احلاصل وانتاج نوعية يف االدغال تأثري دراسة .5

 والكيمائية والبيولوجية ادليكانيكية االدغال مكافحة يف ادلتبعة الطرق .6

 ِقوعبد اٌجؤبِظ  اٌّطٍٛثخ  ٚٛوائك  اٌزؼ١ٍُ  ٚاٌزؼٍُ  ٚاٌزم١١ُ .29
 اال٘لاف اٌّؼوف١خ   - د

 .والعامل العراق يف ادلنشرة االدغال اىم على الطالب يتعرف ان  - ٔ أ

 .تكاثرىا طبيعة او حياهتا دورة حسب االدغال انواع الطالب يصنف ان  - ٕأ 
 احملاصيل انتاجية يف تاثريىا من احلد يف ادلتبعة الوسائل واىم االدغال انواع بني الطالب يفصل ان  - ٖ أ
 االدغال ضرر من احلد يف ادلتبعة العلمية الوسائل يعرف ان -ٗ أ

 . ادلكافحة يف ادلستخدمة واالجهزة ادلبيدات ونوعية الكيميائية ادلكافحة وطريقة كلفة الطالب يقيم ان -  ٘أ

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 والتطبيقية العلمية الزراعية الناحية من وامهية االدغال علم على الطالب تعريف – 1ة 

 الزراعية للمحاصيل االدغال منافسة عن النامجة االضرار اىم تقييم على الطالب قدرة -2ة

 للمكافحة اجراء فيو يتم موعد افضل ادلختلفة ادلكافحة وطريقة ادلكافحة موعد الطالب تعليم -3ة

 طرائق التعليم والتعلم      
 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ .ٔ
 احملاضرةطريقة  .ٕ
 اجملاميع الطالبية .3

 الزراعية احلقول يفالدروس العملية  .4

 العراق يف االدغال اىم على لتعرفالزيارات العلمية  .5

 الذايت التعلم طريقة .6

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ .2
 اػلاك اٌزمبه٠و  .3
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

          

 مىت وفهم ملموس ىو مبا الطالب يعتقد ان ىو ادلهارة ىذه من اذلدف وان الطالب قدرة حسب التفكري مهارة -1ط  
 معقول بشكل التفكري على القدرة حتسني على ويعمل يفكر ان جيب وكيف وماذا

 . اٌّالؽظخ ٚاالكهان-2ط  

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط  

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط   

 اٌزؼٍُ فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ-5ط   
 طرائق التعليم والتعلم      

 الذىين العصف -ٔ
 لالدغال الصحيح االدارة مفهوم يتعلم ان الطالب استطاع اذا ( مثال الطالب قدرة حسب التفكري اسًتاتيجية -ٕ

 . مفصل بشكل واضرارىا امهيتها ومعرفة مكافحتها وطرائق
 التفكري مستويات العلى يرمز مصطلح وىي Critical Thinking التعلم يف الناقد التفكري اسًتاتيجية -ٖ

 ادلطلوب احلل اىل للوصول منطقياً  حتليلها مث ما مشكلة طرح اىل يهدف واليت
 طرائق التقييم      
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 االفزجبهاد إٌظو٠خ  -1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ -2
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -3

 األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات-د 
 ) الكالم يف وثقة بوضوح األفكار عن التعبري على القدرة ( اللفظي التواصل -ٔد
 Team work)رلموعة ضمن بثقة العمل ( اجلماعي العمل -ٕد 
 (.معينة دلشكلة حالً  وادلبادئ احلقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل ادلعلومات مجع ( التحقيق حتليل -ٖد
 (. الكتابة يف بوضوح نفسك عن التعبري على القدرة ( الكتايب االتصال -ٗد 

 
 

 
 
 

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

عمل3نظري+0   2      
 ي

جمع النماذج النباتٌة وطرق  التقسٌمات المتبعة فً االدغال االدغال حٌاتٌة
 حفظها

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 0
 ي

الشرح والتطبٌق  العائلة النجٌلٌة الصفات المورفولوجٌة لالدغال االدغال حٌاتٌة
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 3
 ي

 –العائلة البقولٌة / الحندقوق  خصائص نباتات االدغال االدغال حٌاتٌة
العاقول  –الكرط  –السوس 

 الخرنوب –

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 1
 ي

الشرح والتطبٌق  الهرطمان العلفً  تطور ونضج بذور االدغال االدغال حٌاتٌة
 العملً

الٌومٌة االمتحانات 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 5
 ي

 –العائلة المركبة/ الكسوب  ات البراعم فً االدغال المعمرةسب االدغال حٌاتٌة
ام  –اللزٌج  –الكلغان 
 الحلٌب 

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 6
 ي

 –العائلة الرمرامٌة/ الرغل   االدغال حٌاتٌة
 رغٌلة  –سلٌجة  –الطرطٌع 

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 7
 ي

تاثٌر االدغال فً المحاصٌل  االدغال حٌاتٌة
 االقتصادٌة

 –العائلة الصلٌبٌة/ الجنٌبرة 
 حوٌرة 

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 8
 ي

المنتجات الطبٌغٌة المماثلة للمواد  االدغال حٌاتٌة
 االلٌلوباثٌة

 –عائلة اذان الصخلة/ زباد 
 السعد 

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 9
 ي

طرق االستخالص لالختبارات  االدغال حٌاتٌة
 الحٌاتٌة والتشخٌص

العائلة الخبازٌة/ الخباز ، 
العائلة الحمٌضٌة / عصى 

 الحمٌض –الراعً 

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 22
 ي

العائلة الباذنجانٌة / الداتورة  اخطر االدغال فً العالم االدغال حٌاتٌة
 عنٌب الذٌب  –

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 22
 ي

عائلة خناق الدجاج / كطب ،   االدغال حٌاتٌة
 العائلة العلٌقٌة / مدٌد

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 20
 ي

العائلة المظلٌة / زند العروس   االدغال حٌاتٌة
 الجزر البري  -

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 23
 ي

العائلة الجنائنٌة / البختاري  أنواع مفٌدة من الحشائش البرٌة االدغال حٌاتٌة
 منقار اللقلق  –

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 21
 ي

عائلة ام الحلٌب / خناق   االدغال حٌاتٌة
 الدجاج 

الشرح والتطبٌق 
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة

عمل3نظري+0 25
 ي

الشرح والتطبٌق  امتحان امتحان االدغال حٌاتٌة
 العملً

االمتحانات الٌومٌة 
 والشهرٌة
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 .لعراقا في االدغال .الجبوري باقر.د .االدغال عمم -1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
  المكافحة وأساسيات األدغال . حياوي غانم.د -2

 
 قموف.ود هذال محمد.د العممي الجزء مكافحتها وطرق األدغال -1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 , 2011عنتر حمادي سالم.د مكافحتها رائقوط االدغال رزاقعبدال -2
 الموصل جامعة. االثير ابن مطبعة

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ،....  () اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و 
 العراقية االكادديية العلمية اجملالت

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 لتطوير ادلتقدمة الدول يف وخاصة العراق خارج اىل العلمية اقسامهم على منهم األوائل وخاصة الطلبة ايفاد .ٔ
 .العلمي القسم يف ادلوجودة التخصصات وحبسب رغبتو حسب كالً  ادلهارات

 . العادلية اجلامعات اىل التدريسيني ايفاد خالل من العادلية واجلامعات العراقية اجلامعات بني التعاون .ٕ
 . الزراعية اجملاالت يف العلم اليو ماتوصل واخر باخلربات الفتية اجلامعات لرفد الزائر االستاذ فكرة تطوير .3
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ ػٍَٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 اراضً استزراع اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 اٌّموه أ٘لاف .8

 والعالم العراق فً الحبوب محاصٌل اهم التعرف فً المقرر ٌبحث .1

 ادلختلفة ادلراعي يف النامية النباتية االنواع معرفة على يشتمل .2

 التدىور من ادلرعى على للمحافظة الرعي يف ادلتبعة االنظمة معرفة- .3

 ادلرعىي على ادلؤثرة البيئية الظروف على التعرف- .4

 .الناتج احليواين االنتاج نوعية و احليوان صحة يف ادلراعي يف النامية السامة االدغال تأثري دراسة .5

 ادلرعى يف النامية النباتات على ادلرعى يف احليوان سلوك و الرعي اثر على التعرف .6

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ-16
 اال٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ

- 

 .الطبيعية ادلراعي امهية على الطالب يتعرف ان  - ٔ أ

 .منوىا اماكن و تكاثرىا طبيعة او حياهتا دورة حسب ادلرعى يف النامية النباتات الطالب يصنف ان  - ٕأ 
 .الضارة و السامة النباتات بني و احليواين لالستهالك الصاحلة النباتات انواع بني الطالب يفصل ان  - ٖ أ
 .ادلرعى يف النامية السامة النباتات ضرر من احلد يف ادلتبعة العلمية الوسائل الطالب يعرف ان -  ٗ أ

  احليوان حاجة لسد العلف من كمية اعلى على احلصول لغرض ادلرعى يف ادلتوفر النبايت الغطاء الطالب يقيم ان - 5أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 والتطبيقية العلمية الزراعية الناحية من وامهيتها الطبيعية ادلراعي ادارة على الطالب تعريف – 1ة 

 ادلرعى يف النامية النباتية االنواع تقييم على الطالب قدرة -2ة

 اجلائر للرعي نتيجة التدىور من ادلرعى على للمحافظة ادلالئمة الطرق الطالب تعليم -3ة

 طرائق التعليم والتعلم      

  الذىين العصف .1

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ .ٕ
 اجملاميع الطالبية .3

 الدروس العملية  .4

 الزيارات العلمية دلناطق ادلراعي .5

 ٛوائك اٌزم١١ُ      
 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ .2
 اػلاك اٌزمبه٠و  .3
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

          

 ِغ اٌّالؽظخ ٚاالكهان اٌزفى١و ِٙبهح -1ط       

 . اٌّالؽظخ ٚاالكهان-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط       
 طرائق التعليم والتعلم      

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ .ٔ
 اجملاميع الطالبية .2

 الدروس العملية  .3

 الزيارات العلمية دلناطق ادلراعي .ٗ
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 طرائق التقييم      

 التقييم من خالل االختبارات اليوديية و الشهرية .  .ٔ
 االختبارات الصفية  .ٕ
 الواجبات .ٖ
 التقارير والدراسات . .ٗ

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 اللفظي التواصل -ٔد
 اجلماعي العمل -ٕد 
 التحقيق حتليل -ٖد
 .الكتايب االتصال -ٗد 
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / 

 أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ٌقوم الطلبة بعدة  المحاصٌل انتاج عوامل اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ   1      
تجترب باشراف 

المادة مدرس 
)اجراء قسم 

لنباتات بٌئة مائٌة 
 ( وتشخٌهصا

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

انتاج  فً الكربونً التمثٌل اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 2
 النحاصٌل

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

مقارنة االنبات  االنتاجٌة زٌادة عوامل اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 3
والنمو فً ترب 

 ملحٌة 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الزراعة فً ترب  وزٌادة االنتاجٌة النتروجٌن تثبٌت اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 4
جبسٌة وكلسٌة مع 

 اجراء المقارنة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 المصروفة الطاقة عالقة اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 5

 المحصول بانتاجٌة
مقارنة ري كافً 

مع ري غٌر كافً 
 لمحصول معٌن

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

مقارنة معاٌٌر  الحصاد بعد ما ضائعات اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 6
النمو فً تربة 

حصوٌة وأخرى 
 اعتٌادٌة 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

المحاصٌل  نباتات فً التفرع اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 7
 باالنتاجٌة وعالقتها

مقارنة عدة 
محاصٌل تزرع فً 

 تربة جٌدة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  2امتحان فصلً  2امتحان فصلً  اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 8

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

زراعة محصول  الرملٌة والطٌنٌة االراضً عٌوب اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 9
معٌن ورٌه بالماء 

 المالح

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

زٌارة لمنطقة  الجبسٌة والكلسٌة االراضً عٌوب اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 16
ملحٌة و تشخٌص 

 نباتاتها

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

زٌارة لمنطقة  االراضً عٌوب معالجة اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 11
جبسٌة وتشخٌص 

 نباتاتها

 اٌْوػ ٚاٌزطج١ك

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

  ذات العٌوب االراضً استزراع اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 12
 لطوبوغرافٌة

مقارنة نمو النباات 
فً تربة رملٌة و 

 اعتٌادٌة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

كمٌة الماء مقارنة  الزراعة دالئل اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 13
الالزمة لتربة 
رملٌة وأخرى 

 مزٌجٌة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

زٌارة لحقل مزروع  التربة احٌاء اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 14
بنبات بقولً 

لالطالع على حجم 
وعدد البكترٌا 

 المثبتة للنٌتروجٌن 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

ا١ِٛ١ٌخ االِزؾبٔبد 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك    اراضً استزراع عمليٖنظري+ ٕ 15

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 كتاب الزراعة الدٌمٌة للمإلف الدكتور عبدهللا قاسم الفخري  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ( االنسان والبٌئة 2015كرار، عصام عباس بابكر ،) مشكالت بٌئٌة معاصرة، جامعة
 صفحة. 246الخرطوم، 

 كتاب الزراعة الدٌمٌة للمإلف الدكتور عبدهللا قاسم الفخري  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 ( االنسان والبٌئة مشكالت بٌئٌة معاصرة، جامعة 2015كرار، عصام عباس بابكر ،)
 صفحة. 246الخرطوم، 

ثٙب                 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 Ernst, Detlef Schulze; Erwin Beck and Klaus Müller-Hohenstein 

(2002). Plant Ecology. Springer, 702p. 

 ( االنسان والبٌئة مشكالت بٌئٌة معاصرة، جامعة 2015كرار، عصام عباس بابكر ،)
 صفحة. 246الخرطوم، 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ 

.... 
-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
   لَُ ػٍَٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 ةيحقل ليادارة زلاص اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4
 فٍٖٟ / اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .5
 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6
 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8
 ى٠بكح رجؼبد ٚ اٌَىب١ٔخ اٌي٠بكح ٚ اٌغناء رٛف١و فٟ االَٔبْ رؾل٠ل كٚه  اٌطج١ؼ١خ اٌّؾب١ًٕ اكاهح ٠جؾش .1

 االٔزبع١خ ٚػٛاًِ ,اٌغنائ١خ اٌفغٛح

 اٌٛاٍغ ّ٘ٙبثّفٛ ١ًاٌّؾبٕ فٚرى١١ ٙبإٌّزْوح فٟ اٌؼواق ٚاٌؼبٌُ ٚاٌفبئلح ِٕ ١ًاٌّؾبٕاٌجؾش ثؤكاهح  .2

 .كٚا١ٌٚ

 بٙاٌّقزٍفخ اٌّوافمخ ٌ خ١اٌيهاػ بدٚاٌؼ١ٍّ ٘بلجً اٌيهاػخ ٚثؼل ٍخ١اٌؾم ١ًِؼوفخ اكاهح اٌّؾبٕ  .3

 فٛالل اٌوٞ ١ًاٌٚٛء ػٍٝ أٛاع لٕٛاد اٌوٞ ٚٛوائك اٌوٞ ٚرمٍ ١ٜرٍَ - .4

 اٌجناه ثؾَت اٌّؾٖٛي بد١ٚوّ خ١اٌىضبفخ إٌجبرؽَبة  .5

 اٌؾبًٕ ٚاػوإٙمٖبٌؼٕبٕو ػٍٝ بكح٠ٚإٌبكهح فٟ إٌّٛ ٚى خ٠ٚاٌضبٔٛ خ١َ١كٚه األٍّلح اٌوئ ٚبػ٠ا .6

  .خ٠ٚ١األ بد١، ػاللخ أٔٛاع اٌؼٕبٕو ثبٌؼٍّإٌجبد

 التربة محسنات بإضافة االهتمام .ٚ
 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك -16

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ

 .الطبيعية ادلراعي امهية على الطالب يتعرف ان  - ٔ أ

 ػًهٛبد خذيخ انزشثخ ٔانًؾظٕلٚزؼشف انطبنت ػهٗ   - ٕأ 

 .وحتديد مواعيد والطرق الصحيحة يف ادارة وخدمة احملصول النباتات انواع بني الطالب يفصل ان  - ٖ أ
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 والتطبيقية العلمية الزراعية الناحية من وامهيتها وخدمة احملصول ادارة على الطالب تعريف – 1ة 

 حسب ادلوعد ادلناسب يف النامية النباتية االنواع تقييم على الطالب قدرة -2ة

  التدىور من البذور على للمحافظة ادلالئمة الطرق الطالب تعليم -3ة

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 طرائق التعليم والتعلم      
  الذىين العصف .1

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ .ٕ
 اجملاميع الطالبية .3

 الدروس العملية  .4

 الزيارات العلمية دلناطق ادلراعي .5

 ٛوائك اٌزم١١ُ      
 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ .2
 اػلاك اٌزمبه٠و  .3
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 ِغ اٌّالؽظخ ٚاالكهان اٌزفى١و ِٙبهح -1ط       

 . اٌّالؽظخ ٚاالكهان-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط       
 طرائق التعليم والتعلم      

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ .ٔ
 اجملاميع الطالبية .2

 الدروس العملية  .3

 الزيارات العلمية دلناطق ادلراعي .ٗ
 طرائق التقييم      

 التقييم من خالل االختبارات اليوديية و الشهرية .  .ٔ
 االختبارات الصفية  .ٕ
 الواجبات .ٖ
 التقارير والدراسات . .ٗ

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 اللفظي التواصل -ٔد
 اجلماعي العمل -ٕد 
 التحقيق حتليل -ٖد
 .الكتايب االتصال -ٗد 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

  - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / 

 أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

االَجبد ٔانؼٕايم  انًؾظٕل ٔػاللزّ ثؾٛبح االَغبٌ ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 1

انجٛئٛخ انزٙ رؤصش 

 ػهٗ االَجبد

انششػ ٔانزطجٛك 

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

انؼٕايم انًزؾكًخ ثئَزبعٛخ  ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 2

 انًؾظٕل 
انششػ ٔانزطجٛك  

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

ػًهٛبد خذيخ   ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 3

 انزشثخ
انششػ ٔانزطجٛك 

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

 ػًهٛبد خذيخ انزشثخ ٔانًؾظٕل ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 4
 يكبفؾخ االدغبل، 

االَجبد ٔانؼٕايم 

انجٛئٛخ انزٙ رؤصش 

 ػهٗ االَجبد

انششػ ٔانزطجٛك 

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

خذيخ ػًهٛبد   ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 5

 انزشثخ
انششػ ٔانزطجٛك 

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

اْى يجٛذاد االدغبل انشبئؼخ فٙ  ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 6

 انًؾبطٛم انشئٛغٛخ
االالد انًغزؼًهخ 

  فٙ انؾشاس ٔانزُؼٛى

 ٔاٜد انزغٕٚخ

انششػ ٔانزطجٛك 

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

انششػ ٔانزطجٛك  ايزؾبٌ ػًهٙ ايزؾبٌ َظش٘ ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 7

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

لُٕاد انش٘ ،اَظًخانش٘ ٔؽجٛؼخ  ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 8

 انغٕالٙ
انش٘ ٔانظشف 

 ٔؽشق انش٘
انششػ ٔانزطجٛك 

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

انًمٍُ انًبئٙ  يٕاطفبد َظبو انش٘ انغٛذ ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 9

نجؼغ انًؾبطٛم 

 ٔاًْٛزّ

انششػ ٔانزطجٛك 

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

انششػ ٔانزطجٛك  االعًذح ٔانزغًٛذ انغًبد انؼؼٕ٘ ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 16

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

كًٛبد –َٕػٛخ انجزسح  -اانجزٔس ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 11

 انجزاس
انششػ ٔانزطجٛك  

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

َجبربد االدغبل   ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 12

 ٔكٛفٛخ يكبفؾزٓب
انششػ ٔانزطجٛك 

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

انكضبفخ انُجبرٛخ ٔكًٛبد انجزاس  ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 13

 ثؾغت انًؾظٕل
اعزؼًبل 

انكًٛٛبٔٚبد فٙ 

 يكبفؾخ االدغبل

انششػ ٔانزطجٛك 

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

انششػ ٔانزطجٛك  ايزؾبٌ ػًهٙ  ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 14

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ

انششػ ٔانزطجٛك  صٚبسح ؽمهٛخ ايزؾبٌ َظش٘ ؽمهٛخ يؾبطٛم اداسح ػًه3َٙظش٘+ 0 15

 انؼًهٙ
االيزؾبَبد انٕٛيٛخ 

 ٔانشٓشٚخ
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اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ ػٍَٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 إٌجبد فٍَغخ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 . النبات هبا يقوم اليت احليوية العمليات مجيع على التعرف النبات فسلجة علم يبحث .1

 . النمو صفات قياس يف ادلتبعة العلمية االساليب دراسة على يشتمل .2

 . األجهاد حتت احملاصيل فسلجة دراسة- .3

 . النباتية التغذية تأثريات اىم تعريف- .4

 . النبات ومنو الضوء أعًتاض بني العالقة دراسة .5

 . النمو وىرمونات منظمات عضب على تعريف .6

المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 

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

 ؛البرنامج.
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 ٚاٌزم١١ُك اٌزؼ١ٍُ  ٚاٌزؼٍُ ٚٛوائ اٌّموهِقوعبد -16
 اال٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ

- 

 . الغروية واألنظمة احملاليل اىم على الطالب يتعرف ان  - ٔ أ

 . ادلعدنية والعناصر ادلاء وأنتقال أمتصاص كيفية على الطالب يتعرف ان  - ٕأ 
  . األجهاد حتمل واليات وتأثرياتو األجهاد أنواع على الطالب يتعرف ان  - ٖ أ
 .النمو صفات قياس يف ادلتبعة العلمية الوسائل يعرف ان -  ٗ أ

 للنبات الفسلجية الصفات على النباتية وادلغذيات النمو منظمات الطالب تاثري يقيم ان - 5أ

 هثبٌّمو األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ –ة 

  . والتطبيقية العلمية الزراعية الناحية من وامهيتها النبات فسلجة علم على الطالب تعريف – 1ة 

 الزراعية للمحاصيل النباتية ادلغذيات عمالتأس عن النامجة التأثريات اىم تقييم الطالب على قدرة -2ة

 . النمو صفات لقياس طريقة أفضل على الطالب تعليم -3ة

 طرائق التعليم والتعلم      

 والتوضيح الشرح .ٔ
 احملاضرة طريقة .ٕ
 الطالبية اجملاميع .ٖ
 الزراعية احلقول يف العملية الدروس .ٗ
 العراق يف ادلزروعة احملاصيل على لتعرف العلمية الرحالت .5

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ .2
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد  .3
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

          

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

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

 . اٌّالؽظخ ٚاالكهان-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط       
  ُاٌزؼٍ فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -5ط       

 طرائق التعليم والتعلم      
 والتوضيح الشرح .ٔ
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 احملاضرة طريقة .ٕ
 الطالبية اجملاميع .ٖ
 الزراعية احلقول يف العملية الدروس .ٗ
 العراق يف ادلزروعة احملاصيل على لتعرف العلمية الرحالت .٘
 الذايت التعلم طريقة .ٙ

 طرائق التقييم             

 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ
 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 ) الكالم يف وثقة بوضوح األفكار عن التعبري على القدرة ( اللفظي التواصل -ٔد
 Team work)رلموعة ضمن بثقة العمل ( اجلماعي العمل -ٕد 
 (.معينة دلشكلة حالً  وادلبادئ احلقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل ادلعلومات مجع ( التحقيق حتليل -ٖد
 (. الكتابة يف بوضوح نفسك عن التعبري على القدرة ( الكتايب االتصال -ٗد 
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / 

 أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ِملِخ فٟ فٍَغخ إٌجبد  إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ   1      
 رؾ١ٚو و١ف١خ

 اٌّؾب١ًٌ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 اٌّؾب١ًٌ أٛاع روو١ت اٌق١ٍخ  إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 2
اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

ا١ِٛ١ٌخ االِزؾبٔبد 

 ٚاٌْٙو٠خ

 إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 3
 وةْاٌز –االٔزْبه  –االىِٛى٠خ 

 ٍِؾ١خ رواو١ي رؤص١و

 ػٍٝ أجبد ِقزٍفخ

 اٌجنٚه

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 4
 اٌّؾب١ًٌ اٌغو٠ٚخ  –اٌّؾب١ًٌ 

 اٌؾّٛٙخ رؤص١و

 أجبدػٍٝ  ٚاٌم٠ٍٛخ

 ثؼ٘ ّٚٔٛ

 إٌجبربد

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 5
اِزٖبٓ اٌّبء ٚؽووزٗ كافً 

 إٌجبد 

 اٌّغن٠بد رؤص١و 

ٚاٌٖغوٜ  اٌىجوٜ

 ثؼ٘ ّٔٛ فٟ

 اٌّؾب١ًٕ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 آ١ٌخ االِزٖبٓ  إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 6
 ظب٘وح كهاٍخ

 ٚاٌزٕبفن اٌزْوة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػٍٝ اِزٖبٓ  إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 7

 اٌّبء 

 ظب٘وح كهاٍخ

ٚاٌجٍيِخ  االٔزْبه

 إٌفبم٠خ –

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 8
 إٌزؼ ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػ١ٍٗ 

 -رغن٠خ اٌّؾب١ًٌ

ل١بً  اٌزوو١ت 

 اٌٚٛئٟ 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 اِزؾبْ إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 9
ؽَبة وفبءح  

 اٌزوو١ت اٌٚٛئٟ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 اِزؾبْ اٌزٕفٌ ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػ١ٍٗ  إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 16
اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 11
اٌزوو١ت اٌٚٛئٟ ٚاٌؼٛاًِ 

 اٌّئصوح ػ١ٍٗ 

 ل١بً ٕفبد إٌّٛ

ل١بً اٌَّبؽخ  -

اٌٛهل١خ ٚك١ًٌ 

 اٌَّبؽخ اٌٛهل١خ

ٚاٌزطج١ك اٌْوػ 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌؼٕبٕو اٌغنائ١خ ٚا١ٌخ   إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 12

االِزٖبٓ اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػٍٝ 

   ٙباِزٖبٕ

 اٌىٍٛهٚف١ً ل١بً

 إٌجبد فٟ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٍىْٛ اٌجنٚه ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصوح   إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 13

  ١ٗػٍ
 ١بً اٌزٕفٌ ل

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 14
 ٛوق وَو اٌَىْٛ  –

رؤص١و ثؼ٘  

ِٕظّبد إٌّٛ 

 إٌجبر١خ .  

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 اِزؾبْ ِٕظّبد إٌّٛ إٌجبر١خ  – إٌجبد فٍَغخ عمليٖنظري+ٕ 15
اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 . عيسى أحمد طالب.د . ترجمة المحاصيل نباتات فسيولوجيا - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  القادر عبد فيصل .د النبات فسيولوجيا عمم -

 وهيب محمد وكريمة عطية جبار حاتم ترجمة المحاصيل أنتاج فهم -
 . والثاني األول الجزء

 ، اليونس ومؤيد كاظم العظيم عبد .د النبات فسيولوجيا أساسيات  -
 والثالث والثاني االول ءااالجز 

 . القادر عبد فيصل .د النبات فسيولوجيا علم - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 . عيسى أحمد طالب.د . ترجمة المحاصيل نباتات فسيولوجيا -

 وهيب محمد وكريمة عطية جبار حاتم ترجمة المحاصيل أنتاج فهم -
 . والثاني األول الجزء

 كاظم العظيم عبد .د النبات فسيولوجيا أساسيات مقاالت -

 والثالث والثاين االول االاجلزء ، اليونس ومؤيد

 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  () 
 العراقية االكادديية العلمية اجملالت

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 لتطوير ادلتقدمة الدول يف وخاصة العراق خارج اىل العلمية اقسامهم على منهم األوائل وخاصة الطلبة ايفاد -٘
 .العلمي القسم يف ادلوجودة التخصصات وحبسب رغبتو حسب كالً  ادلهارات

 . العادلية اجلامعات اىل التدريسيني ايفاد خالل من العادلية واجلامعات العراقية اجلامعات بني التعاون -ٙ
 . الزراعية اجملاالت يف العلم اليو ماتوصل واخر باخلربات الفتية اجلامعات لرفد الزائر االستاذ فكرة تطوير -ٚ
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
   لَُ ػٍَٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2
  ٔجبربد ػمبل١و اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4
 فٍٖٟ / اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .5
 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6
 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 .النباتات وانتاج منو على والوراثية البيئية العوامل تاثري طبيعة عن ادلقرر يبحث .1

 .الفعالة ادلادة نسبة زيادة يف ادلتبعة العلمية االساليب دراسة على يشتمل .2

 العقار يف نسبها وزيادة الفعالة ادلركبات ختليق يف تدخل اليت الفسيولوجية العمليات دراسة- .3

 كيمياءا ذلا الفعالة ادلكونات اىم على الطالب تعريف- .4

 .واستزراعها واكثارىا تنميتها ظروف معرفة .5

 وتقسيمها الطبية النباتات تصنيف .6

 ك اٌزؼ١ٍُ  ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚٛوائ اٌّموهِقوعبد -16
 اال٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ

- 

 والعامل العراق يف ادلنشرة العقار انواع اىم على الطالب يتعرف ان -ٔ أ
 تكاثرىا طبيعة او حياهتا دورة حسب النباتات انواع الطالب يصنف ان -ٕ أ
  كمحاصيل استزراعها يف ادلتبعة الوسائل ىماو  انواعها بني الطالب يفصل ان -ٖ أ
 تقديرىا يف ادلتبعة العلمية الوسائل يعرف ان -ٗ أ
 . االستخالص يف ادلستخدمة واالجهزة وزراعتها انتاجها كلفة الطالب يقيم ان -٘ أ

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 هثبٌّمو األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ –ة 

  .والتطبيقية العلمية الزراعية الناحية من وامهيتها الطبية النباتات على على الطالب تعريف – 1ة 

 القطر داخل يف ادلستزرعة الطبية بالنياتات اخلاصة االقتصادية فوائد اىم تقييم الطالب على قدرة -2ة

 الفعالة ادلادة نسبة على حنافظ حبيث ذلا واخلزن للتجفيف الطرق وافضل الطيب النبات قطع موعد تعليم -3ة
 .تدىور دون

 طرائق التعليم والتعلم      

 والتوضيح الشرح .ٔ
 احملاضرة طريقة .ٕ
 الطالبية اجملاميع .ٖ
 الزراعية احلقول يف العملية الدروس .ٗ
 العراق يف األدغال نوعية على لتعرف العلمية الرحالت .5

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ .2
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد  .3
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

          

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

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

 . اٌّالؽظخ ٚاالكهان-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط       
  ُاٌزؼٍ فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -5ط       

 طرائق التعليم والتعلم      
 والتوضيح الشرح .ٔ
 احملاضرة طريقة .ٕ
 الطالبية اجملاميع .ٖ
 الزراعية احلقول يف العملية الدروس .ٗ
 العراق الطبية يف النباتات اىم على لتعرف العلمية الرحالت .٘
 الذايت التعلم طريقة .ٙ

 طرائق التقييم             
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 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ
 والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.ادلهارات العامة -د 
 ) الكالم يف وثقة بوضوح األفكار عن التعبري على القدرة ( اللفظي التواصل -ٔد
 Team work)رلموعة ضمن بثقة العمل ( اجلماعي العمل -ٕد 
 (.معينة دلشكلة حالً  وادلبادئ احلقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل ادلعلومات مجع ( التحقيق حتليل -ٖد
 (. الكتابة يف بوضوح نفسك عن التعبري على القدرة ( الكتايب االتصال -ٗد 
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / 

 أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

تعرٌف النباتات  مقدمة عن النباتات الطبٌة   ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ   1      
   -الطبٌة 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

وحسب أهمٌتها  تقسيم النباتات الطبية  ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 2

 والكيميائيبة العالجٌة
تقسٌمات النباتات 

 –)النباتً  الطبٌة
 –الكٌمٌاوي 
 الصناعً( 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

تقسٌمات النباتات  الزٌوت الطٌارة وتركٌبها  ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 3
 -)الصناعً الطبٌة

 العالجً( 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

األجزاء المهمة  القلوٌدات وتركٌبها  ػمبل١ؤجبربد  عمليٖنظري+ ٕ 4
والمستخدمة فً 

المجال الطبً 
 واوقات الجنً

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

نظافة المنتجات  الكاليكوسيدات وتركيبها  ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 5
 الطبٌة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الصفات الفٌزٌائٌة  التانينات وتركيبها  ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 6
والكٌمٌائٌة للنباتات 

 العطرٌة 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

المسار الحيوي لتخليق المواد الفعالة   ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 7
 في النبات 

االستخدام 
الصناعٌة للزٌوت 

 –العطرٌة 
استخالصها 

 بالتقطٌر 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

طرق زراعة واكثار النباتات   ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 8
 الطبٌة

طرق استخالص 
 الزٌوت العطرٌة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

العوامل البٌئٌة المؤثرة فً نموها   ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 9
وانتاجها )الحرارة والضوء التربة 

 والماء(

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  امتحان 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

أهمٌة العوامل الوراثٌة فً  نمو   ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 16
 وإنتاج النباتات الطبٌة

االستخالص 
 بالمذٌبات 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

االستخالص : بالكبس  امتحان  ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 11
التحلل  –الوخز  –

 االنزيمي

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

وبٌئة نمو كل  األسماء العلمٌة لها  ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 12
 منها

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  بعض النباتات العطرية 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

موعد قطف أو قطع الجزأ   ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 13
االقتصادي الحاوي على المادة 

 الفعالة 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  بعض النباتات العطرية 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الظروف المالئمة لخزن النماذج   ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 14
والعقاقير الطبية وحسب محتواها من 

 المركبات الطبية

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  بعض النباتات العطرية 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

التعرف على اهم األجهزة والمعدات   ٔجبربد ػمبل١و عمليٖنظري+ ٕ 15
الخاصة باستخالص وبتقدير المختبرية 

 المواد الفعالة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  بعض النباتات العطرية 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 .ومكوناتها زراعتها الطبية النباتات . 1979 حسين قطب طه فوزي - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 . الطبية النباتات .ٜٔٛٔ. لشتنشترين , ىريمان -
 .العراق يف السامة النباتات . ٜٙٙٔ . الراوي علي -
- Mossa , J. ; Al-yahya ,M. A. and Al – 

Meshal 1987 
 

 االنترينت من الطبية لمنباتات مترجمة عممية كتب -ٔ ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
 ومجمة مختصة عممية مجالت ومن االنترنيت من حديثة مقاالت - ٕ

 . ضيةرااالفت والمكتبة يةراقالع الزراعية العموم

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
1-journal of medical plants studies Dr .R.Kumar 
.2013 
2-Internation al j.of medical plants and 
Alternative medical 2013 .3 ( 2) 
3-Comprehensive J. of herbs and medical plants 
 ( cjhmp).2014 .vol .2.(1) 
 4-Academia J. of medical plants 2016 issn 2315 - 
7720 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
Medicinal plants 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 لتطوير ادلتقدمة الدول يف وخاصة العراق خارج اىل العلمية اقسامهم على منهم األوائل وخاصة الطلبة ايفاد .ٔ
 .العلمي القسم يف ادلوجودة التخصصات وحبسب رغبتو حسب كالً  ادلهارات

 . العادلية اجلامعات اىل التدريسيني ايفاد خالل من العادلية واجلامعات العراقية اجلامعات بني التعاون .ٕ
 . الزراعية اجملاالت يف العلم اليو ماتوصل واخر باخلربات الفتية اجلامعات لرفد الزائر االستاذ فكرة تطوير .ٖ
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ ػٍَٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 أضافتها وطريقة النباتات أجزاء على وتأثرياهتا النباتية النمو ىرمونات اىم النباتية النمو منظمات علم يبحث .ٔ
  .ةادلستخدم والًتاكيز .2

 .ىرمون لكل الكمياوي والًتكيب اذلرمونات أنواع معرفة على يشتمل .3

  .النباتية اذلرمونات شليزاتمعرفة - .4

  .النبات أجزاء اىل النبايت اذلرمون انتقالكيفية  .5

 . احملاصيل وانتاج نوعية يف اذلرمونات تأثري دراسة .6

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 .النباتية اذلرمونات رش يف ادلتبعة الطرق .7

 اٌزؼ١ٍُ  ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُك ٚٛوائ اٌّموهِقوعبد .16
 اال٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ

- 

 .. والعامل العراق يف ادلوجودة النباتية ادلنظمات اىم على الطالب يتعرف ان  - ٔ أ

 .الساق أستطالة يف ادلنظم تأثري على الطالب يتعرف ان  - ٕأ 
  .اجلذور يف وتأثريىا البذور وتكوين والتزىري النمو يف ادلنظم تأثري على الطالب يتعرف ان  - ٖ أ
 النمو منظمات رش يف يف ادلتبعة العلمية الوسائل يعرف ان -  ٗ أ

 احملاصيل بعض انتاجية يف النمو ىرمونات تأثري الطالب يقيم ان - 5أ

 جؤبِظثبٌ األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ –ة 

 والتطبيقية العلمية الزراعية الناحية من وامهيتة النباتية النمو منظمات علم على الطالب تعريف – 1ة 

 الزراعية للمحاصيل النمو ادلنظمات رش عن النامجة التأثريات اىم تقييم الطالب على قدرة -2ة

 .ادلختلفة احملاصيل لرش ادلتبعة لطريقةاو  للرش موعد أفضل على الطالب تعليم -3ة

 طرائق التعليم والتعلم      

 والتوضيح الشرح .ٔ
 احملاضرة طريقة .ٕ
 الطالبية اجملاميع .ٖ
 الزراعية احلقول يف العملية الدروس .ٗ
 العراق يف ادلختلفة احلقلية احملاصيل على رشت اليت النباتات اىم على لتعرف العلمية الرحالت .5

 الذايت التعلم طريقة .6

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ .2
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد  .3
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

          

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

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

 . اٌّالؽظخ ٚاالكهان-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط       
  ُاٌزؼٍ فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -5ط       



 

- 218 - 

 طرائق التعليم والتعلم      
 الذىين العصف .ٔ
 لالدغال الصحيح االدارة مفهوم يتعلم ان الطالب استطاع اذا ( مثال الطالب قدرة حسب التفكري اسًتاتيجية .ٕ

 . مفصل بشكل واضرارىا امهيتها ومعرفة مكافحتها وطرائق
 التفكري مستويات العلى يرمز مصطلح وىي Critical Thinking التعلم يف الناقد التفكري اسًتاتيجية .ٖ

 . ادلطلوب احلل اىل للوصول منطقياً  حتليلها مث ما مشكلة طرح اىل يهدف واليت
 طرائق التقييم             

 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ
 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 ) الكالم يف وثقة بوضوح األفكار عن التعبري على القدرة ( اللفظي التواصل -ٔد
 Team work)رلموعة ضمن بثقة العمل ( اجلماعي العمل -ٕد 
 (.معينة دلشكلة حالً  وادلبادئ احلقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل ادلعلومات مجع ( التحقيق حتليل -ٖد
 (. الكتابة يف بوضوح نفسك عن التعبري على القدرة ( الكتايب االتصال -ٗد 

 
 
 
 
 
 
 



 

- 219 - 

 
 

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ اٍُ اٌٛؽلح / 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

االوكسٌنات ،اكتشافها،  إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5   1      
وجودها وانتقالها فً النبات 

وتأثٌراتها الفسٌولوجٌة والٌة 
 عملها

تجربة فً االنتحاء 
الضوئً للكشف عن 

 االوكسٌنات

ٚاٌزطج١ك اٌْوػ 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اختبار انحناء غمد روٌشة   إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 2
الشوفان واختبار تثبٌط نمو 

جذور الرشاد للكشف عن 
 األوكسٌن

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٚاٌزطج١ك اٌْوػ    إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 3

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الجبرلٌنات، وجودها وانتقالها  إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 4
وتأثٌراتها الفسٌولوجٌة والٌة 

 عملها  فً النبات

إجراء بعض االختبارات 
الحٌوٌة للجبرلٌن مثل 
استطالة ساق النباتات 

المتقزمة ) الذرة 
أنزٌم والبزالٌا...( وتحرر 
 االمٌلٌز فً البذور.

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك    إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 5

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

/ االختبارات الحٌوٌة   إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 6
للساٌتوكاٌنٌن مثل زراعة 

الصوٌا أنسجة كالس فول 
وجذور الجزر.وكسر 

 السٌادة القمٌة.

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

/ االثلٌن ، حركته وانتقاله  إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 7
والٌة عمله وتأثٌراته 

 الفسٌولوجٌة . 

االثلٌن ٌسبب الشحوب، 
إجراء اختبار تكون 

الخطاف فً بادرات ذوات 
)البزالٌا الفلقتٌن 

 والباقالء..( .

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك    إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 8

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك    إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 9

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

ٌمنع  ABAالمثبط  2امتحان /  إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 16
استطالة روٌشة الشوفان 
وٌثبط إنبات البذور )مثل 
بذور الخس ...( وٌسبب 
غلق الثغور فً األوراق 

ومنع تحرر أنزٌم االمٌلٌز 
 فً البذور.

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

(  ABAمثبطات النمو )  إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 11
وجودها واٌضها وتأثٌراتها 

 الفسٌولوجٌة.

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك    إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 12

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

واهمٌتها /  معوقات النمو  إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 13
 الزراعٌة.

ٌثبط  MHمعوق النمو 
إنبات البذور وٌمنع 

 استطالة الجذٌر.

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

/ استخدام منظمات النمو فً  إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 14
التقنٌات الحدٌثة / زراعة 

 األنسجة / والتحول الوراثً.

 زراعة األنسجة لقطع من
اوراق وجذور بعض 

 النباتات .

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  امتحان  2امتحان /  إٌجبر١خ إٌّٛ ِٕظّبد ٍبػبد 5 15

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ



 

- 220 - 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 .ي العراقف االدغال .الجبوري باقر.د .االدغال عمم - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 المكافحة وأساسيات األدغال . حياوي غانم.د  -

 موفق.ود هذال محمد.د العممي الجزء مكافحتها وطرق األدغال -
 2011 عنتر، حمادي سالم.د مكافحتهاوطرائق  االدغال لرزاقعبدا  -

 . الموصل جامعة. االثير ابن مطبعة

 .ي العراقف االدغال .الجبوري باقر.د .االدغال عمم - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 . المكافحة وأساسيات األدغال . الجمبي وتوفيق غانم .د  -

 2011 عنتر، حمادي سالم.د مكافحتهاوطرائق  االدغال لرزاقعبدا -
 الموصل جامعة. االثير ابن مطبعة

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 اٌزمبه٠و ،....  () اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، 
 العراقية االكادديية العلمية اجملالت

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 لتطوير ادلتقدمة الدول يف وخاصة العراق خارج اىل العلمية اقسامهم على منهم األوائل وخاصة الطلبة ايفاد -ٛ
 .العلمي القسم يف ادلوجودة التخصصات وحبسب رغبتو حسب كالً  ادلهارات

 . العادلية اجلامعات اىل التدريسيني ايفاد خالل من العادلية واجلامعات العراقية اجلامعات بني التعاون -ٜ
 الزراعية اجملاالت يف العلم اليو ماتوصل واخر باخلربات الفتية اجلامعات لرفد الزائر االستاذ فكرة تطوير -ٓٔ

. 
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ ػٍَٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 نبات تربية اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 اٌّموهأ٘لاف .8

 إٌجبد روث١خ ػٍُ اٍب١ٍبد كهاٍخ اٌٝ اٌّموه ٘لا ٠ٙلف -1

 ٚاٌقٍط١خ مار١خ ِؾب١ًٕ فٟ إٌجبد روث١خ ٛوق اُ٘ ػٍٝ ٌٍزؼوف جخٍاٌط اكهان ر١ّٕخ- -2

 .اٌزٍم١ؼ

 ٌٍّؾٖٛي ِٕبٍجخ روث١خ ٛو٠مخ افز١به ػٕل اٌَّزقلِخ االعوائبد اُ٘ اٌطٍجخ رؼو٠ف- -3

 .اٌّؾب١ًٕ ٚاٌٙبِخ اٌّقزٍفخ ٌٍٖفبد روث١خ ٛوق ِؼوفخ ِٓ اٌطبٌجخ رّى١ٓ -4

 اٌّقزٍفخ اٌّؾب١ًٕ ػٍٝ إٌجبرفٟ روث١خ رطج١مبد كهاٍخ -5

 .إٌجبد روث١خ ػٍُ اٍب١ٍبد كهاٍخ اٌٝ اٌّموه ٘لا ٠ٙلف -6

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.



 

- 222 - 

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .9
 اال٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ

   
روث١خ إٌجبد ٚ اٌؼٍَٛ اٌّورجطخ ثخ ٚ ٛوق اٌزوث١خ اٌزم١ٍل٠خ ٌٍّؾب١ًٕ مار١خ رؼو٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ ػٍُ   - 1 أ

 اٌزٍم١ؼ ٚ ٛوق روث١خ اٌّؾب١ًٕ فٍط١خ اٌزٍم١ؼ اٌزوث١خ ثبٌطفواد

ِؼوفخ و١ف١خ اٌزؾىُ فٟ رٍم١ؼ إٌجبربد اٌنار١خ ٚ اٌقٍط١خ ٚ األٌٍ اٌٛهاص١خ اٌزٟ ٠جٕٟ ػ١ٍٙب افز١به ٛو٠مخ   - 2أ 

 اٌزوث١خ

 ٌزٍه اٌٛهاص١خ اٌضٛاثذ ٌزؾل٠ل اٌّزلاٌٚخ اإلؽٖبئ١خ ٚاٌطوق اٌى١ّخ اٌٖفبد ِب١٘خ ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼوف  - 3 أ

 . اٌٛهاصٝ اٌزؾ١َٓ رطج١ك ٚو١ف١خ ٚرٛاهصٙب اٌٖفبد

 6. اٌٛهاص١خ اٌضٛاثذ رمل٠و فٝ اٌَّزؼٍّخ اٌّقزٍفخ اإلؽٖبئ١خ ٚاٌطوق اٌؼْبئو ػٍٝ اٌطبٌت رؼوف -  4 أ

 اٌّقزٍفخ ٌٍؼْبئوإٌّل١ٌخ اٌٛهاص١خ اٌضٛاثذ ٌلهاٍخ اٌؼ١ٍّخ اٌقجوح اٌطبٌت ٠ىزَت

ِؼوفخ األرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ روث١خ إٌجبربد ٚ إٌٟ رًّْ اٌلالئً اٌغي٠ئ١خ ٚ ىهاػخ األَٔغخ ٚ إٌٙلٍخ  - 5أ

 اٌٛهاص١خ
 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 النبات تربية طرق على الطالب تدريب – 1ة 

 النبات تربية رلال يف العملية تطبيقات على الطلبة تدريب -2ة

 اجلزيئية الوراثة على االعتماد رلال يف ادلستخدمة ادلختلفة التقنيات استخدام على الطلبة منكني -3ة

 طرائق التعليم والتعلم      

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ .ٔ
 اجملاميع الطالبية .2

 الدروس العملية  .3

 تربية النبات الزيارات العلمية دلناطق حبوث .4

 الزيارة العلمية دلختربات  .5

 الذايت التعلم طريقة .6

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ .2
 اػلاك اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد .3
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

          

 ِغ اٌّالؽظخ ٚاالكهان ٚاٌّالؽظخ اٌزفى١و ِٙبهح -1ط       

 . اٌؼٖف اٌنٕٟ٘-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط       
 طرائق التعليم والتعلم      
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 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ .ٔ
 اجملاميع الطالبية .2

 الدروس العملية  .3

 الزيارات العلمية دلناطق ادلراعي .ٗ
 طرائق التقييم      

 التقييم من خالل االختبارات اليوديية و الشهرية .  .ٔ
 االختبارات الصفية  .ٕ
 الواجبات .ٖ
 التقارير والدراسات . .ٗ

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 اللفظي التواصل -ٔد
 اجلماعي العمل -ٕد 
 التحقيق حتليل -ٖد
 .الكتايب االتصال -ٗد 
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / 

 أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

مقدمة، تطور علم تربٌة وتحسٌن  نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ   1      
النبات، ما لمقصود بتربٌة 

النبات، وما هً لعلوم وتحسٌن 
 المرتبطة به

مقدمة، علم تربٌة 
 وتحسٌن النبات

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 2
بعض المصطلحات فً تربٌة 

 النبات 

االختالف بٌن 
الصفات الكمٌة 

والصفات النوعٌة، 
الصفات االقتصادٌة 

 الهامة للنباتات 

ٚاٌزطج١ك  اٌْوػ

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

التغاٌرات الوراثٌة )التداخالت  نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 3
الوراثٌة والبٌئٌة والتداخالت( ، 
طرق الحصول على االختالفات 

الصفات الكمٌة  –الوراثٌة 
 والنوعٌة

بعض طرق قٌاس 
 صفات المحاصٌل

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

ا١ِٛ١ٌخ االِزؾبٔبد 

 ٚاٌْٙو٠خ

 اختبار النسل والفعل الجًٌ نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 4
اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  الحٌاتٌة الزهرٌة

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

قوة الهجٌن ، التكرار الجٌنً ،  نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 5
 قانون هاردي واٌنبرغ

أنظمة التكاثر فً 
 نباتات المحاصٌل

ٚاٌزطج١ك اٌْوػ 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

العقم وعدم التوافق الذاتً، العالقة  نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 6
بٌن علوم الوراثة التضاعف 

 الكروموسومً وتربٌة النبات 

التضاعف 
الكروموسومً 

 وتربٌة النبات

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 7
 امتحان الشهر االول

األسس الوراثٌة 
لتربٌة نباتات 
  خلٌطة التلقٌح

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

طرق تربٌة  النقاوة الوراثٌة، نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 8
 النباتات ذاتٌة التلقٌح

العوامل التً تشجع 
 على التلقٌح الذاتً

ٚاٌزطج١ك اٌْوػ 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 9
طرق تربٌة النباتات خلطٌة 

 التلقٌح،

عدم التوافق  
الجنسً والعقم 

الذكري، أنواعه، 
امكانٌة االستفادة 
من جٌنات العقم 

 الذكري

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 األصناف التركٌبٌة  نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 16
التربٌة باستعمال 

  الطفرات
اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 11
 تربٌة نباتات خضرٌة التكاثر

التربٌة لمقاومة 
االمراض 
 والحشرات

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 12
 التورٌث وتقدٌره

مكونات التباٌن 
المظهري )الوراثً 

والبٌئً والتداخل 
بٌنهما( وكٌفٌة 

 قٌاسها

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 13
 التربٌة لمقاومة االمراض

ومكونات التباٌن 
الوراثً ) اإلضافً 

وكٌفٌة والسٌادي( 
 قٌاسها

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 14
  امتحان الشهر ي الثانً

ومعدل درجة 
السٌادة وكٌفٌة 

 قٌاسها

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 نبات تربية عمليٖنظري+ ٕ 15
 النباتالجزٌئٌة فً تربٌة الوراثة 

التورٌث )بالمعنى 
الواسع والمحدود( 

 وطرق قٌاسه 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

انغبْٕكٙ،يذؽذ يغٛذ ؽًٛذ عهٕة ػهٙ ٔيؾًذ غفبس   ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

.رشثٛخ ٔرؾغٍٛ انُجبد. ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ 2893اؽًذ.

 .494ٔانجؾش انؼهًٙ. عبيؼخ ثغذاد. كهٛخ انضساػخ.ع ص 

  ،رشثٛخ انًؾبطٛم 2880انؼزاس٘ ، ػذَبٌ ؽغٍ يؾًذ ،

ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ. عبيؼخ انؾمهٛخ، 

 .522.ع ص ٔانغبثبد  . كهٛخ انضساػخانًٕطم

المحاصٌل الحقلٌة  .اسس تربٌة ووراثة1988لً،حمٌد جلوب.ع  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
 .363.وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.جامعة بغداد .ع ص 

 .االسس العامة لتربٌة النبات. 2005حسن،احمد عبد المنعم.

 .455جمهورٌة مصر العربٌة .الدار العربٌة للنشر والتوزٌع.ع ص

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 اٌزمبه٠و ،....  () اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، 
 العراقية االكادديية العلمية اجملالت

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ ػٍَٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 ِىبفؾخ اكغبي اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

ري٠ٚل اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظو٠خ ػٍٝ و١ف١خ ارجبع اٌطوائك اٌؾل٠ضخ الكاهح االكغبي ٚٛوق -1 

 ِىبفؾزٙب

 رؼو٠ف اٌطبٌت ػٓ ِٚبه رٛاعل االكغبي ِغ اٌّؾٖٛي اٌوئ١َٟ ٚاٌّج١لاد اٌَّزقلِخ ٌٍّىبفؾخ. -2

 ٚاٌّقزجواد ٚاٌّؼبًِ ماد اٌؼاللخ.ري٠ٚل اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ٚٔظو٠خ ػٍٝ اكاهح اٌؾمٛي  -3

 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .16
 جخاٌّؼوفاال٘لاف  -أ
 رؼ١ٍُ اٌطالة و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾمً ثؾ١ش ٠ىْٛ  ماد ِٛإفبد ػ١ٍّخ ؽل٠ضخ ٚٛوق اكاهرٙب. -1أ

 . ٚفٛائل٘ب ٚٛوق أٔزْبهٖثقٖبئٔ األكغبي ٚثنٚه٘ب ٚأٙواه٘ب رؼو٠ف اٌطٍجخ  -2أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاك ٚاالعٙيح اٌّقزجو٠خ. -3أ

 ٚو١ف١خ ِمبِٚخ اٌظوٚف اٌج١ئ١ٗ اٌمب١ٍخ ٝ االكغبياٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌّئصوح ػٍاٌزؼوف ػٍٝ -4أ
  

المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 

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

 ؛البرنامج.
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  ّموهاٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراال٘لاف   -ة 

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد رطج١ك اٌطوق اٌؼ١ٍّخ ف١ّب ٠قٔ اكاهح اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ. - 1ة

 رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ أزبط اٌّؾب١ًٕ اٌيهاػ١خ ٌٍٕٛٛي اٌٝ االٔزبع١خ اٌؼب١ٌخ. - 2ة

اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌفؾٕٛبد اٌّقزجو٠خ ماد اٌؼاللخ ثبٌّؾب١ًٕ ٚاٌزوثخ ٚو١ف١خ  - 3ة

 اػطبء االؽىبَ اٌؼ١ٍّخ إٌّبٍجخ

 طرائق التعليم والتعلم      

  الذىين العصف .1

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ .ٕ
 اجملاميع الطالبية .3

 الدروس العملية  .4

 اٌؼوٗ ٚاٌجٛهث٠ٕٛذ ٚاٌَال٠لاد . اػطبء اٌّؾبٙواد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظو٠خ ِٓ فالي ّبّبد .5
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

  Quizzesاعواء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌَو٠ؼخ  .1

 اعواء االِزؾبٔبد اٌْٙو٠خ .2

 اعواء االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ .3
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد اٌيهاػ١خ إٌظو٠خ ثٖٛهح ػ١ٍّخ. -1ط

 ر١ّٕخ اٌوٚػ ا١ٌٕٛٛخ ٌلٜ اٌطبٌت ٌي٠بكح االٔزبط وّبً ٚٔٛػبً. -2ط

غوً ِفَٙٛ فلِخ اٌّغزّغ ٚاٌطو٠مخ اٌّضٍٝ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌْوائؼ اٌج١َطخ فٟ ِغزّغ اٌفالؽ١ٓ  -3ط

 ٚاٌّياهػ١١ٓ.

 ر١ّٕخ افالل١بد ِٕٙخ إٌّٙلً اٌيهاػٟ ٌلٜ اٌطٍجخ ٚمٌه ثبرجبع اٌٍَٛن إٌّٟٙ اٌٖؾ١ؼ. -4ط
 طرائق التعليم والتعلم      

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ .ٔ
 اجملاميع الطالبية .2

 الدروس العملية  .3

 الزيارات العلمية دلناطق االدغال .ٗ
 طرائق التقييم      

 التقييم من خالل االختبارات اليوديية و الشهرية .  .ٔ
 االختبارات الصفية  .ٕ
 الواجبات .ٖ
 التقارير والدراسات . .ٗ

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ(.اٌزب١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ر١ّٕخ ِٙبهاد ٚللهارخ اٌطٍجخ ػٍٝ اكاهح اٌؾمٛي روث١خ إٌجبد. -1ك
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 اللفظي التواصل -ٔد
 اجلماعي العمل -ٕد 
 التحقيق حتليل -ٖد
 .الكتايب االتصال -ٗد 
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اٌزؼٍُ ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ
اٍُ اٌٛؽلح / 

 أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 التقانات -االدغال علم فً مقدمة ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0   1      
 تقانة -االدغال تقسم فً المتبعة

 التصنٌف تقانة -الطبٌعً التصنٌف
 االصطناعً

 اهم على التعرف
 الزراعٌة المعدات

 فً المستخدمة

 االدغال مكافحة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 2
 اساس على النباتات تشخٌص
 مزاٌاها -المورفولوجٌة الصفات

 مكافحة اجراء
 وحساب مٌكانٌكٌة
 االقتصادٌة الجدوى

 منها

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 3

وحفظ  جمع -االدغال نباتات تصنٌف
 االدغال نباتات

 المبٌدات اهم
 االستخدام الشائعة

 حقول فً
 المحاصٌل

 وطرٌقة وموعد
 االضافه

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 المحاصٌل فً تاثٌراالدغال ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 4
 التضاد  – المنافسة -االقتصادٌة

 المادة حساب
 للمبٌدات التجارٌة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

مصادر  -االلٌلوباشٌة الصفات دراسة ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 5
 التقانات -االلٌلوباشٌة المواد

 استخالصها وطرق فً المستخدمة
 االستخالص

 عريضة االدغال مكافحة
 بادلبيدات االوراق

 االنتخابية

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 انتاج فً المؤثرة الطبٌعٌة العوامل ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 6
 نباتات خصائص -االلٌلوباشٌة المواد

 انتشارها من التقلٌل تقانة االدغال

 رفيعة  االدغال مكافحة
 بادلبيدات االوراق

 االنتخابية

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 7
 الكثافة دراسة فً المستخمة التقانات
 طرٌقة -طرٌقة المربعات – النباتٌة

 المستطٌالت

مستحضرات المبٌد 
، مكونات محلول 

الرش واالالت 
 الرش

ٚاٌزطج١ك اٌْوػ 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 فً المستخدمة والمعدات المكائن ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 8
تعٌٌر  –االدغال مبٌدات رش

 المبٌد كمٌات حساب -المرشات

 فً االدغال مكافحة
 الذرة حقول

 الصفراء

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 9
 االدغال مكافحة فً الحدٌثة التقانات

 فً االدغال مكافحة
 القطن حقول

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 -االدغال مكافحة فً بسٌطة تجارب ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 16
 اتباع الدورات -الحٌوٌة المكافحة
 الزراعٌة

تجارب بسٌطة عن 
 تخٌر المبٌدات

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 11
 االدغال مكافحة فً المكننة استخدام

طرق قٌاس المبٌد 
 - فً التربة 

 حساب كمٌة المبٌد

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

تصنٌف مبٌدات االدغال ، امتصاص ،  ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 12
 المبٌد من الورقة والجذر

تجارب على عالقة 
 المبٌد على التربة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 13
، انتقال المبٌدات داخل النبات ،  

 االختٌارٌة فً المبٌدات 

 االدغال مكافحة
 مبٌدات بأستخدام

  -انتخابٌة  غٌر

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

، مبٌدات االدغال وعالقتها بالتربة ،  ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 14
 العوامل و -بقاٌا مبٌدات االدغال 

 فٌها المؤثرة

 فً االدغال مكافحة
 والبزل الري قنوات

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 المبٌدات أنتقال و أمتصاص فسلجة ِىبفؾخ اكغبي ػًه3َٙظش٘+ 0 15
 و األجزاء الخضرٌة على المضافة
 فٌها المؤثرة العوامل

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  امتحان

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

  - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

ِٓ ؽ١ش االكغبي ِٚلٜ أزْبه٘ب ٚاٌزوو١ي ػٍٝ رط٠ٛو اٌّموهاد اٌلها١ٍخ ثّب ٠زالئُ ِغ ف١ٕٖٛخ اٌّؾبفظخ 

اٌؼٛاًِ اٌَّبػلح ٌّٕٛ  ٘نٖ االكغبي ِغ  اٌّؾب١ًٕ اٌّّٙخ الزٖبك٠ب ٚاعواء عٛالد ٍٚفواد ٌٍؾمٛي اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌّٛٙٛع.
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ ػٍَٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 اعٙبك ث١ئٟ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 فٍٖٟ / اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 والعملٌة النظرٌة الطالب مدارك توسٌع .1

 ..البٌئً باإلجهاد الصلة ذات الحدٌثة التقانات على االطالع .2

 .البٌئً باالجهاد الصلة ذات والالحٌاتٌة الحٌاتٌة العوامل على التعرف- .3
 .االجهاد ظروف تحت للنبات واالٌضٌة التمثٌلٌة والعملٌات االجهاد انواع على التعرف- .4
 ك اٌزؼ١ٍُ  ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚٛوائ اٌّموهِقوعبد  .11

 اال٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ
- 

 . انواعها بمختلف البٌئً االجهاد بموضوع والعملٌة النظرٌة العلمٌة المعرفة الطلبة اكساب  - ٔ أ
المختلفة  النمو بعوامل وعالقتها البٌئً االجهاد موضوع فً العملٌة التجارب من الطلبة استفادة  - ٕأ 

 المحٌطة وظروف االجهاد
 

المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص 

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

 ؛البرنامج.
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 هثبٌّمو األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ –ة 

 االشعاع اجهاد تشمل والتً االجهاد فً الحدٌثة االتجاهات على التعرف فً الطلبة مدارك توسٌع – 1ة 

 التلوثً وإجهاد التاكسدي وإجهاد
 النبات وإنتاج نمو فً وتؤثٌرها والملحً المائً االجهاد فً المطلوبة المهارات الطلبة اكساب -2ة

 .للملوحة المختلفة المحاصٌل تحمل تحسٌن فً الحدٌثة االسالٌب على الطلبة تعلٌم -3ة

 طرائق التعليم والتعلم      

 والتوضيح الشرح .ٔ
 احملاضرة القاء طريقة .ٕ
 االلكترونٌة االٌضاح وسائل باستخدام الشرح طرٌقة .ٖ
 للطالب توضح ان تحتاج التً بعضاالمور وشرح لتوضٌح والقلم العادٌة السبورة استخدام .4

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ .2
 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد  .3
 المحاضرة داخل التفاعل .4
 اٌؾٚٛه .5
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

          

   .العالً التفكٌر مستوى الى به االنتقال و الطالب قدرة حسب التفكٌر مهارة وتعزٌز تطوٌر -1ط       

 واالراء واالفكار االراء مناقشة فً والمشاركة الحوار ادارة خالل من الطلبة انتباه اثارة. -2ط      
 المطروحة

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط       
  ُاٌزؼٍ فٟ إٌبلل اٌزفى١و اٍزوار١غ١خ -5ط       

 طرائق التعليم والتعلم      
 والتوضيح الشرح .ٔ
 احملاضرة طريقة .ٕ
 الطالبية اجملاميع .ٖ
 الزراعية احلقول يف العملية الدروس .ٗ
 العراق يف ادلزروعة احملاصيل على لتعرف العلمية الرحالت .٘
 الذايت التعلم طريقة .ٙ

 طرائق التقييم             
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 االختبارات النظرية  .ٔ
 االختبارات العملية .ٕ
 التقارير والدراسات .ٖ
 .التقنٌة وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة-د 
 ) الكالم يف وثقة بوضوح األفكار عن التعبري على القدرة ( اللفظي التواصل -ٔد
 Team work)رلموعة ضمن بثقة العمل ( اجلماعي العمل -ٕد 
 (.معينة دلشكلة حالً  وادلبادئ احلقائق لتأسيس علمي منهجي بشكل ادلعلومات مجع ( التحقيق حتليل -ٖد
 (. الكتابة يف بوضوح نفسك عن التعبري على القدرة ( الكتايب االتصال -ٗد 
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / 

 أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 البٌئً االجهاد عن مقدمة اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ   1      
 االجهاد وفسٌولوجٌا

 اإلجهاد الحراري

Heat Stress  

 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

)  الالحٌاتٌة العوامل اجهاد اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 2
 درجة( ) المناخٌة والالمناخٌة

 األمطار(  الحرارة، الرطوبة

 اإلجهاد تأثٌر
 على الحراري

 البذور إنبات

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

الضوء )  الالحٌائٌة العوامل اجهاد اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 3
والتواقت  المرئً غٌر واالشعاع
 الضوئً(

 اإلجهاد تأثٌر
 على الحراري

 البادرات نمو

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 اإلجهاد تأثٌر المائً االجهاد اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 4
 نمو على الضوئً
 البادرات

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 المائً االجهاد اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 5
 2امتحان /

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 والعملٌات المائً االجهاد اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 6
 النبات فً الفسٌولوجٌة

البذور  إنبات
Seeds 

Generation 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 معدل حساب  ًملحال االجهاد اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 7
 بذور إنبات

 فً مختلفة
 مائٌة معامالت
 مختلفة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 المحتوى تقدٌر للملوحة المحاصٌل تحمل اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 8
 لبعض المائً
 البذور أنواع

  المختلفة

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

  المحاصٌل بتحمل المتعلقة البٌانات اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 9
 المستخدمة واألسالٌب للملوحة

 التحمل لزٌادة

 المحتوى ةعالق
 بنسبة المائً
 اإلنبات

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 للنبات واالٌضٌة التمثٌلٌة العملٌات اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 16
 االجهاد ظروف تحت

 اإلجهاد

 الملحي  

Salt 
Stress 

 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 اإلجهاد تأثٌر التاكسدي االجهاد اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 11
 نمو على المائً

 البادرات

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 اإلجهاد تأثٌر المعدنٌة العناصر اجهاد اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 12
 على الملحً
 البذور إنبات

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 اإلجهاد تأثٌر المرتفعة الحرارة اجهاد ث١ئٟ اعٙبك عمليٖنظري+ٕ 13
 نمو على الملحً

 البادرات

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 محتوى قٌاس المنخفضة الحرارة اجهاد اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 14

 للنباتات البرولٌن

 لألجهاد متعرضة

 الملحً

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

ا١ِٛ١ٌخ االِزؾبٔبد 

 ٚاٌْٙو٠خ

 التلوث اجهاد اعٙبك ث١ئٟ عمليٖنظري+ٕ 15
 0امتحان /

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  () 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 فً االستاذ تساعد التً الدولٌة المعلومات شبكة واستخدام الحدٌثة العلمٌة المصادر على االطالع طرٌق عن
 المنهج من % 20 حذف او اضافة فً االستاذ حق ،وبالتالً العالم فً ومتجدد حدٌث هو ما كل معرفة

 .المقرر
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٛخ انضساػخ -عبيؼخ رهؼفش  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لَُ ػٍَٛ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ   اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 الطبيعية ادلراعي ادارة اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 اٌواثؼخفٍٖٟ /  اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ  75 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 2621/ 6/ 26    ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 البلد يف احليوانية الثروة تنمية يف دورىا و بأمهيتها الطبيعية ادلراعي ادارة علم يبحث .1

 ادلختلفة ادلراعي يف النامية النباتية االنواع معرفة على يشتمل .2

 التدىور من ادلرعى على للمحافظة الرعي يف ادلتبعة االنظمة معرفة- .3

 ادلرعىي على ادلؤثرة البيئية الظروف على التعرف- .4

 .الناتج احليواين االنتاج نوعية و احليوان صحة يف ادلراعي يف النامية السامة االدغال تأثري دراسة .5

 ادلرعى يف النامية النباتات على ادلرعى يف احليوان سلوك و الرعي اثر على التعرف .6

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضباً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ِقوعبد اٌجؤبِظ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ.16
 اال٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ

- 

 .الطبيعية ادلراعي امهية على الطالب يتعرف ان  - ٔ أ

 .منوىا اماكن و تكاثرىا طبيعة او حياهتا دورة حسب ادلرعى يف النامية النباتات الطالب يصنف ان  - ٕأ 
 .الضارة و السامة النباتات بني و احليواين لالستهالك الصاحلة النباتات انواع بني الطالب يفصل ان  - ٖ أ
 .ادلرعى يف النامية السامة النباتات ضرر من احلد يف ادلتبعة العلمية الوسائل الطالب يعرف ان -  ٗ أ

  احليوان حاجة لسد العلف من كمية اعلى على احلصول لغرض ادلرعى يف ادلتوفر النبايت الغطاء الطالب يقيم ان - 5أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ  –ة 

 والتطبيقية العلمية الزراعية الناحية من وامهيتها الطبيعية ادلراعي ادارة على الطالب تعريف – 1ة 

 ادلرعى يف النامية النباتية االنواع تقييم على الطالب قدرة -2ة

 اجلائر للرعي نتيجة التدىور من ادلرعى على للمحافظة ادلالئمة الطرق الطالب تعليم -3ة

 طرائق التعليم والتعلم      

  الذىين العصف .1

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ .ٕ
 اجملاميع الطالبية .3

 الدروس العملية  .4

 الزيارات العلمية دلناطق ادلراعي .5

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد إٌظو٠خ  .1
 اٌؼ١ٍّخاالفزجبهاد  .2
 اػلاك اٌزمبه٠و  .3
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 ِغ اٌّالؽظخ ٚاالكهان اٌزفى١و ِٙبهح -1ط       

 . اٌّالؽظخ ٚاالكهان-2ط       

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -3ط       

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط       
 طرائق التعليم والتعلم      

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ .ٔ
 اجملاميع الطالبية .2

 الدروس العملية  .3

 الزيارات العلمية دلناطق ادلراعي .ٗ
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 طرائق التقييم      

 التقييم من خالل االختبارات اليوديية و الشهرية .  .ٔ
 االختبارات الصفية  .ٕ
 الواجبات .ٖ
 التقارير والدراسات . .ٗ

 والتطور الشخصي(.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف -د 
 اللفظي التواصل -ٔد
 اجلماعي العمل -ٕد 
 التحقيق حتليل -ٖد
 .الكتايب االتصال -ٗد 
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 إٌظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح / 

 أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌؼٍّٟ

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 أهم المصطلحات والتعارٌف  ادلراعي الطبيعيةادارة  ػًه3َٙظش٘+ 0 1
أهم مكونات الغطاء 

 النباتً الطبٌعً 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 2
أهمٌة المراعً الطبٌعٌة وعالقتها  

 بالعلوم األخرى .
أهم مكونات الغطاء 

 النباتً الطبٌعً 
ٚاٌزطج١ك  اٌْوػ

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

واقع المراعً الطبٌعٌة والعوامل   ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 3
 المسببة لتدهورها .

 –النجٌلٌات 
الجوانب النباتٌة 

 للنجٌلٌات 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

العوامل المؤثرة فً نبت المراعً   الطبيعيةادارة ادلراعي  ػًه3َٙظش٘+ 0 4
 الطبٌعٌة وطبٌعة استغاللها 

 –النجٌلٌات 
الجوانب النباتٌة 

 للنجٌلٌات 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 5
 

 –النجٌلٌات 
الجوانب النباتٌة 

 للنجٌلٌات 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

النبت والمناطق الرعوٌة فً   ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 6
  –العراق 

 –النجٌلٌات 
الجوانب النباتٌة 

 للنجٌلٌات 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 7
أنماط  المراعً الطبٌعٌة فً  

 العالم 

البقولٌات وبقٌة 
 العشبٌات الرعوٌة 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 2امتحان /  ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 8
البقولٌات وبقٌة 

 العشبٌات الرعوٌة 
اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 9
حال المرعى واتجاه الحال ،  

 معٌار االستغالل 

البقولٌات وبقٌة 
 العشبٌات الرعوٌة 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 معدل الرعً والحمولة الرعوٌة ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 16
البقولٌات وبقٌة 

 العشبٌات الرعوٌة 
اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 11
نظم الرعً ، إدارة الحٌوان تحت 

 ظروف المراعً الطبٌعٌة
الطرق الفنٌة فً 

دراسة نبت 
المراعً وتشمل 

دراسة أهم الصفات 
 الكمٌة 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 12
وطرق اخذ العٌنات  –إعادة تكسٌه المراعً الطبٌعٌة 

)األلواح والتغطٌة 
والخطٌة ( وطرق 

 –تقدٌر اإلنتاجٌة 

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 الطبيعيةادارة ادلراعي  ػًه3َٙظش٘+ 0 13
األدغال ومكافحتها فً المراعً  

– 

االستساغة 
والعوامل المؤثرة 

فٌها وطرق 
 تقدٌرها .

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  الشجٌرات الرعوٌة التسمم والنفاخ   ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 14

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ

 ادارة ادلراعي الطبيعية ػًه3َٙظش٘+ 0 15
اٌْوػ ٚاٌزطج١ك  امتحان 2امتحان / 

 اٌؼٍّٟ

االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌْٙو٠خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ -12

 .الحسن مهدي عباس و رزق يونس توكل و احمد رمضان،  التكريتي - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 الطبيعيةالمراعي  ادارة

 ومجمة مختصة عممية مجالت ومن االنترنيت من حديثة مقاالت -

 .الحسن مهدي عباس و رزق يونس توكل و احمد رمضان،  التكريتي - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
 الطبيعيةالمراعي  ادارة

 
اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 العراقية االكادديية العلمية اجملالت

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
-  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


