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

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة سومر

 .2القسم العلمي  /المركز

كلية الزراعة

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية
 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد
 .7المؤثرات الخارجية األخرى
 .8تاريخ إعداد الوصف

بكالوريوس علوم زراعية
بكالوريوس علوم زراعية
الفصلي
المعهد الزراعي الكندي
وزارة الزراعة
2015/10/1

 .9أهداف البرنامج األكاديمي
يهدف البرنامج لرفد المجتمع بالمؤهالت العلمية المتخصصة في مجال التربة ونشر وتطبيق المعرفة إلدارة
الموارد الطبيعية بكفاءة من اجل توفير الغذاء والتنمية الزراعية المستدامة مع المحافظة على البيئة
تخريج مهندسين زراعيين مؤهلين في مجال فحص التربة والمياه الزراعية حقليا ً ومختبرياً ،وتحديد
خصائصها الفيزيائية والكيميائية والحيوية والمساهمة في عمليات استصالح األراضي وتحديد قدرتها اإلنتاجية
ومعرفة احتياجاتها من األسمدة المختلفة
يهدف البرنامج الى تأهيل مختصين لدراسة خصائص الترب وكيفية إدارتها والسبل الكفيلة والناجحة لجعلها
صالحة للزراعة كما القيام بالبحوث التطبيقية إليجاد الحلول المناسبة لمشاكل المجتمع في المجال الزراعي
باإلضافة إلى المشاركة بتنفيذ البرامج اإلرشادية لنقل المعارف ونتائج البحوث التطبيقية والمشاركة مع األقسام
العلمية األخرى محليا وإقليميا ودوليا لتطوير التعليم والبحث العلمي
يهدف البرنامج لتخريج مختصين في مجال الموارد المائيه وكيفية ادارتها ادارة صحيحه ومقننه في ظل شحة
والمياه كذلك مكافحة التصحر المستشري في مناطق العراق.
إرشاد استخدام نحو طرق الري الحديثة لالستفادة من المياه وتقليل الهدر وزيادة اإلنتاجية وصيانة الترب
اجراء البحوث والدراسات العلمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والعالمية
تقديم المشورة للدوائر ذات العالقة في مجال االختصاص
الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ -1تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة و الفهم للمعلومات العلمية بشكل دقيق وكيفية ادارة الموارد
المائية بشكل امثل.
أ -2تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة و الفهم للمعلومات في تخصص التربة والموارد المائية بشكل
وظيفي.
أ -3تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتطبيقات العملية وكيفية صيانة التربة
أ -4تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة و الفهم لكيفية التكيف مع اقرانه ومع االخرين بشكل فعال.
أ -5تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمصطلحات العلمية باللغة االنكليزية.
أ -6تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة و الفهم لعملية البحث العلمي الصحيح في مجال علوم التربة
والموارد المائية
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب  - 1ان يوظف التقنيات الحديثة في مجال دراسة وادارة التربة والموارد المائية وطرق معالجتها.
ب  - 2ان يستعمل المنهج العلمي في البحث العلمي.
ب  - 3ـ ان يتمكن من اجراء كافة التحاليل الكيميائية والفيزيائية في مجالي التربة والمياه
طرائق التعليم والتعلم
 طريقة المحاضرة.
 طريقة المناقشة.
 الشرح والتوضيح
 طريقة عرض النموذج
 طريقة حل المشكالت.
 طريقة الرحالت والزيارات الميدانية والعمل الحقلي.
 طريقة الحلقات النقاشية.
طرائق التقييم
 االختبارات النظرية .
 االختبارات العملية.
 التقارير والدراسات
 االختبارات القصيرة (الكوزات) الورقية (التحريرية).
 االختبارات القصيرة (الكوزات) الشفهية.

الصفحة 2

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج-1المالحظة واالدراك.
ج -2تحديد المشاكل في التربة والمياه باالعتماد على تحليالته العلمية المختبرية.
ج -3استنباط الحلول الناجعة بعد تحديد المشكلة.
ج-4التحليل والتفسير
ج -5االستنتاج والتقييم
طرائق التعليم والتعلم
 طريقة المحاضرة.
 طريقة المناقشة.
 الشرح والتوضيح
 طريقة عرض النموذج
 طريقة حل المشكالت.
 طريقة الرحالت والزيارات الميدانية والعمل الحقلي.
 طريقة الحلقات النقاشية.
طرائق التقييم
 االختبارات النظرية .
 االختبارات العملية.
 التقارير والدراسات
 االختبارات القصيرة (الكوزات) الورقية (التحريرية).
 االختبارات القصيرة (الكوزات) الشفهية.

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د -1مهارات االدارة المثلى للتربة والمياه
د-2القابلية على ادارة االجهزة المختبرية
د -3القابلية على معرفة المشاكل التي تواجه التربة وايجاد الحلول المناسبة
د -4تطوير القابلية المعرفية الخاصة بالترب والمياه
طرائق التعليم والتعلم
 طريقة المحاضرة.
 طريقة المناقشة.
 الشرح والتوضيح
 طريقة عرض النموذج
الصفحة 3

 طريقة حل المشكالت.
 طريقة الرحالت والزيارات الميدانية والعمل الحقلي.
طريقة الحلقات النقاشية.
طرائق التقييم
 االختبارات النظرية .
 االختبارات العملية.
 التقارير والدراسات
 االختبارات القصيرة (الكوزات) الورقية (التحريرية).
 االختبارات القصيرة (الكوزات) الشفهية.
.11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

عملي

االولى
االولى

ACh101
GPh 102

كيمياء تحليليه
فيزياء عامه

2
2

3
3

االولى

Pfc 103

مبادئ محاصيل حقليه

2

3

االولى

EAp 104

مبادئ انتاج حيواني

2

3

االولى
االولى
االولى
االولى
االولى
االولى
االولى
االولى
االولى
االولى
االولى
االولى
االولى
االولى
الثانية

Mat1 105
END 106
Eng1 107
Hur 108
ArL 109
CoA1 110
OCh 101

رياضيات 1
رسم هندسي

2

لغة انكليزيه تخصصيه 1
حقوق انسان وحريات عامه
اللغة العربية

1
1
1

الثانية
الثانية
الثانية
الثانية

PoG 102
Frp 103
PAe 104
Mat1 105
CoA2 106
Sur 107
Eng2 108
Bio 101
PSS 102
Sta103
Prm104
Sem105
Vep106

تطبيقات في الحاسوب1
كيمياء عضوية
اساسيات جيولوجيا
انتاج فاكهه
مبادئ اقتصاد زراعي
رياضيات 2
تطبيقات في الحاسوب 2
مساحة مستويه
لغة انكليزيه تخصصيه 2
كيمياء حيوية
مبادئ علم تربه
مبادئ احصاء
مبادئ احياء مجهرية
بيئة تربه وانواء جويه
انتاج خضر
الصفحة 4

3

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3

الثانية
الثانية
الثانية
الثانية

CAp3 107
Eng3 108
Spw101
Ppp102

تطبيقات في الحاسوب 3
لغة انكليزيه تخصصيه 3
تحليل تربه وماء ونبات
مبادئ وقاية نبات

الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الثالثة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة
الرابعة

FMe103
PAE 104
PPh105
Lal106
LaD107

مكائن واالت زراعيه
مبادئ ارشاد زراعي
فسلجة نبات
تسويه وتعديل اراضي
حريه وديمقراطية
تطبيقات في الحاسوب 4
لغة انكليزيه تخصصيه 4
فيزياء تربه
المادة العضوية في التربة
خصوبة التربة
ري
كيمياء تربه
تلوث التربة والمياه
تصميم وتحليل تجارب
تحسس نائي
ملوحة تربه
مورفولوجي التربة
بزل
معادن التربة
اقتصاديات موارد طبيعية
مسح وتصنيف التربه
صيانة التربة والمياه
احياء التربة المجهرية
عالقة التربة والماء والنبات
هايدرولوجي وموارد مائية
تقانات انظمة ري
مشروع بحث تخرج
ادارة التربة
تصحر
تغذية نبات
تقانات اسمده
استصالح اراضي
حلقات دراسية
مشروع بحث تخرج

CoA4 108
Eng4 109
SoP 101
Sof 103
Irr 104
SCh 105
Eda 107
Res 101
SoS 102
Som 103
Dra 104
Som 105
ENr 106
Sac 101
SWC 102
Smi 103
SWP 104
HWR 105
106
107
Sml 101
Des 102
Pln 103
Fet 104
LaR 105
106
107

الصفحة 5

1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

.12التخطيط للتطور الشخصي
 مواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال تخصصه واالطالع على ما هو حديث. مواكبة كل ما هو جديد من نظريات علمية و حقائق يتم التوصل اليها في مجال تخصصه. االستقاللية بالعمل القيادة  :القدرة على توجيه وتحفيز االخرين.13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)
القبول المركزي
.14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة -دليل المقررات الدراسية لكليات الزراعة في العراق

الصفحة 6

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 7

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر
نموذج وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.
وصف المقرر

 .1المؤسسة التعليمية

كلية الزراعة

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائية

.3اسم  /رمز المقرر

إنتاج فاكهة

.4اشكال الحضور المتاحة

اسبوعي

.5الفصل  /السنة

الفصل الربيعي 2018 - 2017 /

.6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 73ساعة

.7تاريخ إعداد هذا الوصف

2018 /2 /20

 .8أهداف المقرر

.1

أن يفهم الطالب األسس العلمية لتقسيم نباتات الفاكهة .

.2

ان يعرف الطالب العوامل البيئية المالئمة وأثرها على إنتاج الفاكهة .

.3

أن يتعرف الطالب على طرق إكثار نباتات الفاكهة .

.4

ان يتعلم الطالب عمليات الخدمة الزراعية كالري والتسميد والتقليم والخف ...الخ.

.5

ان يتعلم الطالب كيفية إنشاء البستان النموذجي للفاكهة.

.6

ان يمارس الطالب عمليات الجني والخزن والتعبئة للفاكهة .

الصفحة 8

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
 -1معرفة تأثير العوامل البيئية على محاصيل الفاكهة .
 -2اإللمام بإنشاء بساتين الفاكهة وكيفية تخطيطها وكيفية غرس األشجار بها .
 -3اإللمام بإغراض التقليم وطبيعة حمل األشجار لبراعمها الزهرية .
 -4معرفة العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على تكوين البراعم الزهرية في أشجار
الفاكهة .
 -5فهم طرق التربية في أشجار الفاكهة وتأثير خف الثمار على تحسين جودة المحصول .
 -6فهم العناصر الغذائية الكبرى والصغرى وحاجة النبات اليها ومظاهر نقصها على
النبات .
 -7معرفة طرق التسميد ومواعيده .
 -8معرفة عمليات الخدمة المقدمة ألشجار الفاكهة وتفادي حدوث األمراض الفسيولوجية
الناتجة عن عدم اتقان هذه العمليات .
ب -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
 -1اختيار الفاكهة المناسبة لكل منطقة حسب العوامل البيئية .
 -2اإلشراف على إنش اء البساتين والقيام بتخطيطه واختيار نظم الغرس المناسبة
 -3إجراء طرق التربية المختلفة على أشجار الفاكهة حسب طبيعة حمل البراعم الزهرية .
 -4تفادي المعوقات المؤدية الى عدم حمل األشجار لمحصول اقتصادي .
 -5التفريق بين األسمدة العضوية واألسمدة الكيماوية .
 -6إجراء التسميد والتعرف على مظاهر نقص العناصر الغذائية .

طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة المحاضرة
-3المجاميع الطالبية
 – 4عرض مقاطع الفديو والصور التوضيحية
-5الدروس العملية في بساتين الفاكهة والمشاتل .
-6الرحالت العلمية لبساتين الفاكهة ومحطات البستنة في المنطقة
-7طريقة التعلم الذاتي
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
 – 4النشاطات الصفية والالصفية
ج -األهداف الوجدانية والقيمية.

الصفحة 9

 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل
معقول.
 -2المالحظة واإلدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4اإلعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم

طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذهني
-2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يعرف الظروف
البيئية المالئمة ألشجار الفاكهة يكون قادرا ً على تحديد نوع الفاكهة الناجح زراعته
بالمنطقة كذلك األصل المالئم لإلكثار عليه).
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز ألعلى
مستويات التفكير
والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول الى الحل المطلوب

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
-1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 -2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة)Team work
 -3تحليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال ً
لمشكلة معينة.
 -4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)

 -10بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او
الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االول

5

الثاني

5

ان يعرف الطالب االهمية
االقتصادية والغذائية الشجار
الفاكهة ومعرفة التكوين الهيكلي
لشجرة الفاكهة
ان يفهم الطالب واقع زراعة
اشجار الفاكهة في العراق ،
المشاكل والحلول و معرفة
طبيعة الحمل في اشجار الفاكهة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

االمتحان

الصفحة 10

5

ان يتعلم الطالب تقسيم
اشجار الفاكهة  :الفاكهة
النفضية وكيفية انشاء
البستان النموذجي الشجار
الفاكهة النفضية
ان يتعلم الطالب تقسيم اشجار
الفاكهة  :الفاكهة المسديمة
وكيفية انشاء البستان النموذجي
الشجار الفاكهة المسديمة
ان يعرف الطالب العوامل
المؤثرة في زراعة اشجار
الفاكهة وكيفية اكثار نباتات
الفاكهة النفضية
ان يعرف الطالب المعاومة
والتلقيح وتساقط االزهار والثمار
وكيفية اكثار نباتات الفاكهة
المستديمة
ان يفهم الطالب طور الراحة في
البراعم واستعماالت منظمات
النمو في اشجار الفاكهة وكيفية
تقليم اشجار الفاكهة
ان يمارس الطالب قطف الثمار
وطرق الخزن

ان يتقن الطالب الطرق المناسبة
لتربية اشجار التفاح  ،الكمثرى ،
السفرجل ومعرفة المناطق

الثالث

الرابع

5

الخامس

5

السادس

5

السابع

5

الثامن

5

التاسع

5

العاشر

5

الحادي
عشر

5

الثاني عشر

5

الثالث عشر

5

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

المناسبة النتاجها بكميات
اقتصادية واجراء عمليات
الخدمة المقدمة لها
ان يتقن الطالب الطرق المناسبة
لتربية اشجار المشمش ،
االجاص  ،الخوخ ومعرفة

المناطق المناسبة النتاجها
بكميات اقتصادية واجراء
عمليات الخدمة المقدمة لها
ان يتقن الطالب الطرق المناسبة

لتربية لشجيرات العنب ومعرفة
المناطق المناسبة النتاجها
بكميات اقتصادية واجراء
عمليات الخدمة المقدمة لها
ان يتقن الطالب الطرق المناسبة
لتربية اشجار الرمان،التين

ومعرفة المناطق المناسبة
النتاجها بكميات اقتصادية
واجراء عمليات الخدمة
المقدمة لها
ان يتقن الطالب الطرق المناسبة
لتربية اشجار الحمضيات

ومعرفة المناطق المناسبة
النتاجها بكميات اقتصادية
واجراء عمليات الخدمة

الصفحة 11

االمتحان

االمتحان

االمتحان

المقدمة لها
الرابع عشر

5

الخامس
عشر

5

ان يتقن الطالب الطرق المناسبة
لتربية اشجار الزيتون ومعرفة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفديو
والمحاضرة

المناطق المناسبة النتاجها
بكميات اقتصادية واجراء
عمليات الخدمة المقدمة لها
ان يتقن الطالب الطرق المناسبة
لزراعة النخيل ومعرفة

المناطق المناسبة النتاجها
بكميات اقتصادية واجراء
عمليات الخدمة المقدمة لها

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

االمتحان

االمتحان

 -1إنتاج الفاكهة النفضية .الدكتور يوسف حنا
 -2الفاكهة المستديمة الخضرة .الدكتور مكي
علوان واخرون
 -1المختار,فيصل عبد الهادي و مكي الخفاجي

2ـ المراجع الرئيسية
(المصادر

 .1980.إنتاج الفاكهة والخضر  .وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي .
 -2النعيمي  ،جبار حسن  .1983.الفاكهة .وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي  .جامعة البصرة .
-3كروس مان ،كيرو و جيورج فينيون و هاينزا
يدكرتون .1984 .المشاتل  .ترجمة الدكتور عادل
خضر سعيد الراوي  .1986.وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي .جامعة الموصل

أ ـ الكتب والمراجع التي
يوصى بها (المجالت
العلمية  ,التقارير)...
ب ـ المراجع االلكترونية,
مواقع
االنترنيت...

المجالت العلمية االكاديمية العراقية
مواقع الجامعات العراقية والعربية واالجنبية

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي

الصفحة 12

 -1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى
الجامعات العالمية.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبته
التطور الحاصل في التكنولوجيا المستخدمة في علم البستنة وانتاج الفاكهة .

نموذج وصف المقرر
(مادة تطبيقات الحاسوب )1/

الصفحة 13

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة سومر

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم التربة – المرحلة االولى

 .3اسم  /رمز المقرر

تطبيقات الحاسوب1/

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضور إلزامي أسبوعي

 .5الفصل  /السنة

الكورس الخريفي 2018 - 2017

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 2نظري ×  15أسبوع =  30ساعة كليه

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2018/2/26

 .8أهداف المقرر

 . 1التعرف على تاريخ وأطوار دورة حياة الحاسوب
 .2التعرف على أجيال ومميزات وتصنيفات الحاسوب اآللي
 . 2تنمية قدرة الطالب على اجراء العمليات المختلفة على نوافذ البرامج داخل الحاسوب
 . 3توضيح أستخدام الحاسوب االلي والتعرف على اهم المكونات المادية والبرمجية للحاسوب
 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
 -1أن يتعرف الطالب على المبادئ االساسية لتطبيقات الحاسوب المختلفه.
 -2أن يتعرف الطالب على المكونات المادية والبرمجية للحاسوب اآللي ووظائفها
 -3أن يتعرف الطالب على المميزات الرئيسية للحاسوب.

الصفحة 14

ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
 – 1االلمام بالمبادئ االساسية لتطبيقات الحاسوب.
 – 2قدرة الطالب في التعامل مع مكونات سطح المكتب واالجزاء التي يتكون منها.
 – 3معرفة العوامل التي يتم على اساسها تصنيف الحواسيب
طرائق التعليم والتعلم
 يقوم التدريسي بألقاء محاضرات تفصيلية نظرية.
 يقوم التدريسي بألقاء محاضرات تفصيلية عملية وتطبيقيه على جهاز الحاسوب.
 مطالبة الطالب بزيارة المكتبة وشبكة المعلومات الدولية (االنترنيت) للحصول على معرفة اضافية
للمواد الدراسية.
طرائق التقييم





تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة نظرية.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية.
امتحانات الفصل االول والفصل الثاني واالمتحانات النهائية للدور االول والثاني.

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
 -1حث الطالب على التفكير بأهمية مبادئ االساسية للحاسوب وتطبيقاتها.
 -2حث الطالب على التكامل في المعرفة للمواضيع االساسية للمادة.
 -3حث الطالب على اكتساب مهارات متنامية من خالل تطبيق التمارين العملية.
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
 -1تمكين الطلبة من كتابة التقارير العملية حول المواضيع الخاصة بمادة الحاسوب.
 -2تمكين الطلبة من التطوير الذاتي.
 -3تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل التمارين
العملية.
 -4تمكين الطلبة من التغلب على العقبات المحتملة اثناء االعمال الحقلية.

 -10بنية المقرر
االسبوع الساعا
ت
2
االول
الثاني

2

الثالث

2

الرابع

2

مخرجات التعلم المطلوبة
مقدمة عامة ,االنسان والحاسوب،اطوا دورة
حياة الحاسوب

اسم الوحدة
/او الموضوع
تطبيقات
حاسوب

طريقة التعليم

طريقة التقييم

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل

أجيال الحواسيب ,انواعها  ,مميزاتها

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الحاسوب  ,تعريفه  ,البيانات والمعلومات.

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مميزات الحاسوب ,مجاالت استخدامه

تطبيقات

الشرح وعرض

الصفحة 15

حاسوب

المحاضرة

الخامس

2

المكونات االساسية للحاسوب  ,الكيان المادي,
وحدات االدخال واالخراج

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

السادس

2

المكونات االساسية للحاسوب  ,الكيان
البرمجي ,نظام التشغيل

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

السابع

2

أنواع الحواسيب ,محددات تصنيف الحواسيب

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الثامن

2

مكونات سطح المكتب ,شريط المهام

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

التاسع

2

االيقونات  ,المجلدات  ,الملفات ,منطقة
االشعارات

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

العاشر

2

اجراء العمليات المختلفة على النوافذ ,خلفيات
سطح المكتب.

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الحادي
عشر

2

خلفيات سطح المكتب  ,تفعيل وتغيير شاشة
التوقف

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الثاني
عشر

2

متطلبات تثبيت نظام التشغيل , Windows 7
مكونات الشاشة االفتتاحية لنظام

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الثالث
عشر

2

طرق تسجيل االقراص المضغوطة في دون
تنصيب برامج خاصة بحرق السيديات

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الرابع
عشر

2

لوحة التحكم ,مكوناتها  ,تعليمات (مساعدة)

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الخامس
العاشر

2

الحاالت واالعدادات الشائعة في الحاسوب

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

 .10البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبيه
د .زياد محمد عبود
 1تعلم صيانة الكومبيوتر  ،مازن مغايري  ،دار الرضوان للنشر –
سوريا 2003
 2مازن مغايري  ،التحكم بنظام ويندوز بالصور التوضيحية  ،دار
الرضوان للنشر – سوريا 2003

الصفحة 16

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع
لتطبيقات الحاسوب

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

المواقع على االنترنيت التي تخص تطبيقات الحاسوب المختلفه

 .11خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1اإلطالع على توصيف مقررات مشابهة في جامعات أخرى.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبته التطور الحاصل في
تكنلوجيا المعلومات وتطبيقات الحاسوب المختلفه.

نموذج وصف المقرر
(مادة المساحة )1/

الصفحة 17

وصف المقرر
تهدف المادة ان ي كون الطالب قادرا" على تطبيق المبادئ األساسية للمساحة وتسقيط األبنية ورسم الخرائط
وإيجاد المناسيب ثم تحضير الخرائط الطوبوغرافية وحساب المساحات والحجوم كذلك استعمال لوحة المسح
في رفع العوارض مع معلومات كاملة عن أجهزة التسوية ( ) Levelوجهاز الثيودواليت.

 .12المؤسسة التعليمية

جامعة سومر

 .13القسم العلمي  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائية – المرحلة األولى

 .14اسم  /رمز المقرر

المساحة المستوية

 .15أشكال الحضور المتاحة

حضور إلزامي أسبوعي

 .16الفصل  /السنة

الكورس الخريفي 2018 - 2017

 .17عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 2نظري ×  15أسبوع =  30ساعة كلية
3عملي ×  15أسبوع =  45ساعة كلية

.18

تاريخ إعداد هذا الوصف

.19

أهداف المقرر

 . 1ان يكون الطالب قادرا ً على تطبيق المبادئ االساسية للمساحة المستوية وتسقيط االبنية
ورسم الخرائط.
 . 2ان يكون الطالب قادرا ً على تحضير الخرائط الطوبوغرافية وانجاز مقاطع الطولية
والعرضية وحساب المساحات والحجوم.
 .20مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
أ -1يتعرف الطالب على المبادئ االساسية للمساحة واالعمال التي تقدمها اقسام المساحة.
أ -2يتعرف الطالب على مقياس الرسم وانواعه وطرق قياس المسافة في الطبيعة.
أ -3يتعرف الطالب على طرق المسح باللوحة المستوية.
أ -4يتعرف الطالب على اجهزة التسوية وطرق التسوية.
أ -5يتعرف الطالب على طرق اعداد الخرائط الطوبوغرافية.
أ -6يتعرف الطالب على جهاز الثيودواليت وانواعه.

الصفحة 18

ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1االلمام بالمبادئ االساسية للمساحة.
ب – 2االلمام بأعمال المسح التضاريسي (الطوبوغرافي ,الكادسترائي).
ب – 3تعلم المبادئ الصحيحة ألعداد الخرائط الطوبوغرافية.
ب -4االلمام بأعمال المساحة الالزمة للمشاريع الهندسية.
طرائق التعليم والتعلم
 يقوم التدريسي بألقاء محاضرات تفصيلية نظرية.
 يقوم التدريسي بطلب تقارير دورية للمواضيع االساسية للمادة.
 مطالبة الطالب بزيارة المكتبة وشبكة المعلومات الدولية (االنترنيت) للحصول على معرفة اضافية
للمواد الدراسية.
طرائق التقييم





تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة نظرية.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية.
امتحانات الفصل االول والفصل الثاني واالمتحانات النهائية للدور االول والثاني.

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1حث الطالب على التفكير بأهمية مبادئ االساسية المساحة وتطبيقاتها.
ج -2حث الطالب على التكامل في المعرفة للمواضيع االساسية للمادة.
ج -3حث الطالب على اكتساب مهارات متنامية من خالل تطبيق التمارين العملية.
ج -4حث الطالب على تحليل النتائج ومقارنتها مع الواقع.
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1تمكين الطلبة من كتابة التقارير العملية حول المواضيع الخاصة بمادة المساحة.
د -2تمكين الطلبة من التطوير الذاتي.
د -3تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل التمارين
العملية.
د -4تمكين الطلبة من التغلب على العقبات المحتملة اثناء االعمال الحقلية.
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 .21بنية المقرر
األسبوع

1

2

3

4

5

الساعات

2ن
3ع
2ن
3ع
2ن
3ع
2ن
3ع
2ن
3ع

6

7

2ن
3ع
2ن
3ع

8

9

10

2ن
3ع
2ن
3ع
2ن
3ع

مخرجات التعلم
المطلوبة
الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

11

اسم الوحدة  /أو الموضوع
تعريف المساحة ،انواع المسوحات ،متطلبات المسح الجيد،
اهمية المساحة في الزراعة

محاضرة
نظري

التعرف على االدوات المستعملة في المساحة ،الصفات،
العيوب ،الضبط
نظم القياس ،وحدات القياس ،االخطاء واالغالط

محاضرة
عملي

مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

محاضرة
نظري

ضبط التوجيه في القياسات وحساب المسافات المنبسطة
والمائلة وتصحيح القياسات

محاضرة
عملي

المسححح باليححريط ،يححروط اختيححار المحطححات ،ترتيححب دفتححر
الحقل

محاضرة
نظري

طرائق االقامة واالسقاط .مسح حقلي باستخدام اليريط

محاضرة
عملي

االخطاء في اعمال المسح ،طرائق معالجتها وتجاوزها

محاضرة
نظري

مقياس االطوال وتثبيت المحطات .طرائق االقامة
واالسقاط .العوارض والحواجز

محاضرة
عملي

مقياس الرسم ،انواعه ،اصنافه ،عوامل تحديده

محاضرة
نظري

رسم الخارطة الخطية بمقياس رسم مناسب

محاضرة
عملي

المساحات ،االيكال المنتظمه وغير المنتظمة ،المساحة
باالحداثيات

محاضرة
نظري

تطبيقات في مقياس الرسم ،الطولي ،التخطيطي .طرائق
االختيار

محاضرة
عملي

التسوية ،مصطلحاتها ،انواع الضبط ،استخدامات جهاز
اللفل

محاضرة
نظري

تطبيقات في حساب المساحات ،امثلة تطبيقية .المربعات
والحذف
التسوية ،مصطلحاتها ،انواع الضبط ،استخدامات جهاز
الطالب قادر على اللفل
ان يفهم الدرس تطبيقات في حساب مساحة االيكال غير المنتظمة ،طرائق
رياضية ،طريقة سمسن

2ن
3ع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

محاضرة
عملي
محاضرة
نظري

محاضرة
عملي

طرائق حساب مناسيب النقاط وفرق االرتفاع ،المباير وغير
المباير

محاضرة
نظري

التعرف على جهاز اللفل ،اجزاءه وملحقاته .انواع الضبط.
قراءة المسطرة

محاضرة
عملي

عمل القطاعات الطولية ،تعريفها ،تحديد محور مركزي ،تحديد
مجموعة نقاط ،مقياس الرسم

محاضرة
نظري

تطبيقات في الطرائق المبايرة اليجاد مناسيب النقاط في
الحقل

محاضرة
عملي

حساب مناسيب النقاط ،مقياس المسافات ،تسقيط المقطع
التصميمي والفعلي

ايجاد المناسيب بطريقة االرتفاع واالنخفاض وطريقة
ارتفاع الجهاز
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محاضرة
نظري

مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي

2ن
12
3ع
13

14

2ن
3ع
2ن
3ع
2ن

15

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

الطالب قادر على
ان يفهم الدرس

3ع

ايجاد ارتفاع الحفر وعمق الردم ،حساب مساحات القطع
والردم ،حساب حجوم القطع والردم ،تقييم اقتصاديات الميروع
بتطبيق امثلة حسابية

محاضرة
نظري

تطبيقححات فححي عمححل القطححاع الطححولي ،تحديححد المحححور
الرئيسي للميروع ،حساب مجموعة نقاط على محور
الميروع

محاضرة
عملي

الخرائط الطوبوغرافية ،طرائق التمثيل

محاضرة
نظري

الرسم على ورق بياني وتحديد حجم الحفر والردم
واقتصاديات الميروع

محاضرة
عملي

خطوط الكفاف ،طرائق ايجاد الفسحة والفترة الكفافية ،ايجاد
خطوط الكفاف ،حواص خطوط الكفاف ،طرائق رسم خطوط
الكفاف

محاضرة
نظري

تطبيقات في عمل الخارطة الكفافية ،رسمها ،تحديد
الفترة ،رسم الخطوط بطريقة حسابية

محاضرة
عملي

جهاز الثيودواليت ،ميزاته ،استخدامه ،قياس الزوايا االفقية
والرأسية

محاضرة
نظري

جهحححاز الثيودواليحححت ،ضحححبط الجهحححاز ،قيحححاس الزوايحححا
االفقية والرأسية

محاضرة
عملي

مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي
مناقشة وحل
تمارين ,امتحان
سريع ’ واجب
بيتي

 .22البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

 -1المساحة المستوية .فوزي الخالصي .كلية الهندسة – جامعة بغداد

 .1المسح الهندسي والكادسترائي .زياد عبد الجبار البكر.
 .2المساحة الطوبوغرافية والجيودسيا .محمد فريد يوسف .دار الراتب.
 .3حساب المساحات والكميات .هيام يوسف.1985 .

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع للمساحة

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

المواقع على االنترنيت التي تخص المساحة

 .23خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1مواكبة التطور وادخال برامج الحاسوب وتطبيقاته في المساحة.
 -2اإلطالع على توصيف مقررات مشابهة في جامعات أخرى.
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نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

كلية الزراعة

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائية

.3اسم  /رمز المقرر

انتاج خضر

.4اشكال الحضور المتاحة

اسبوعي

.5الفصل  /السنة

الفصل الخريفي 2018 - 2017 /

.6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 75ساعة

.7تاريخ اعداد هذا الوصف

2018/2/25

 .8اهداف المقرر

 -1تعريف علم الخضر والتعرف على الموطن االصلي لمجموعة من الخضراوات المهمة
 -2دراسة تصنيف محاصيل الخضر
 -3دراسة المنشآت واالدوات الالزمة لزراعة الخضراوات
 -4دراسة طرق التكاثر المختلفة للخضراوات
 -5دراسة عمليات خدمة محاصيل الخضراوات
 -6دراسة العوائل النباتية التي تتبعها محاصيل الخضر المختلفة
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 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ت -االهداف المعرفية

 -9ان يتعرف الطالب على الموطن االصلي لكل نوع نباتي
 -2ان يتعرف الطالب على طرق التكاثر في محاصيل الخضر
 -3ان يتعرف الطالب على احتياجات كل نوع نباتي من الخضر من االسمدة
 -4ان يتعرف الطالب العوائل النباتية المهمة التي تعود اليها محاصيل الخضر
ث -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
 -7تعريف الطالب بأهمية الخضر االقتصادية والطبية والصناعية

 -8قدرة الطالب على تحديد االحتياجات البيئية التي تحتاجها محاصيل الخضر .
طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة المحاضرة
-3المجاميع الطالبية
-4الدروس العملية في المختبر والحقل
-5الرحالت العلمية للحقول في المنطقة
-6طريقة التعلم الذاتي
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل
معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذهني
-2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( مقدرة الطالب على تحديد أي االنواع
النباتية التي يمكن االستفادة منها في المناطق المختلفة وحسب االحتياجات البيئية ).
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز ألعلى
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مستويات التفكير
والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول الى الحل المطلوب
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 -2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً
لمشكلة معينة.
 -4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)

 -10بنية المقرر
مخرجات التعلم المطلوبة

االسبوع

الساعات

االول

2

مقدمة وتعريف ،الموطن
االصلي

الثاني

2

تصنيف محاصيل الخضر

الثالث

2

المنيأت واالدوات الالزمة
لزراعة الخضروات

الرابع

2

تكاثر الخضروات :التكاثر
الجنسي و التكاثر الالجنسي

الخامس

2

ري محاصيل الخضروات

السادس

2

تسميد محاصيل الخضروات

السابع

2

عمليات خدمة محاصيل
الخضروات

الثامن

2

محاصيل الخضروات المهمة
في العراق :العائلة الباذجانية:
الطماطة .البطاطا.

التاسع

2

الفلفل .الباذنجان.

اسم الوحدة /او
الموضوع

انتاج خضر
انتاج خضر
انتاج خضر
انتاج خضر
انتاج خضر
انتاج خضر
انتاج خضر
انتاج خضر
انتاج خضر
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طريقة التعليم
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة

طريقة التقييم

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

العاشر

2

العائلة القرعية :الخيار .قرع
الكوسة.

الحادي عشر

2

الرقي .البطيخ.

الثاني عشر

2

العائلة الصليبية :اللهانة.
القرنابيط.

الثالث عشر

2

العائلة البقولية :البزاليا.
الباقالء.

الرابع عشر

2

العائلة النرجسية :البصل.
الثوم.

الخامس
عشر

2

امتحان

انتاج خضر
انتاج خضر
انتاج خضر
انتاج خضر
انتاج خضر
انتاج خضر

الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية
(المصادر

 -1مطلوب ،عدنان ناصر وعز الدين سلطان محمد وكريم صالح عبدول.
.1980انتاج خضروات ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 .1سلوم  .ياسمين فاضل . 2016دور التسميد
العضوي والمعدني وتغطية التربة في نمو ونوعية
حاصل البروكولي .اطروحة دكتوراه .كلية
الزراعة جامعة بغداد.
 .2حسن ،أحمد عبد المنعم .2004 .إنتاج الخضر الثانوية

وغير التقليدية .سلسلة محاصيل الخضر :تكنولوجيا
اإلنتاج والممارسات الزراعية المتطورة .الجزء االول.
الطبعة االولى .الدار العربية للنشر والتوزيع.

أ ـ الكتب والمراجع التي
يوصى بها ( المجالت
العلمية  ,التقارير) ...
ب ـ المراجع االلكترونية,
مواقع
االنترنيت...

مجلة العلوم الزراعية العراقية
www.zira3a.net

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى
الجامعات العالمية.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبته
التطور الحاصل في التكنولوجيا المستخدمة في انتاج الخضراوات من خالل استخدام
الطرق الحديثة في زراعة البيوت المحمية واالراضي القاحلة .

الصفحة 25

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

كلية الزراعة

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائية

.3اسم  /رمز المقرر

فسلجة النبات

.4اشكال الحضور المتاحة

دراسات اولية

.5الفصل  /السنة

الفصل الربيعي 2018 - 2017 /

. 6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 75ساعة

.7تاريخ اعداد هذا الوصف

2018/2/25

 .8اهداف المقرر

 -1دراسة الخلية النباتية واجزاءها ووظائف كل جزء فيها
 -2دراسة أنواع المحاليل  ،واالنظمة الغروية وكيفية تحضير بعض االنظمة الغروية

الصفحة 26

 -3دراسة الجهد المائي ومكوناته في الخلية
 -4دراسة اليه امتصاص وانتقال الماء والعناصر الغذائية داخل الخلية
 -5دراسة عملية التمثيل الضوئي والعوامل المؤثرة فيها
 -6دراسة تفاعالت الضوء الخاصة بعملية التمثيل الضوئي
 -7دراسة دورة كالفن في نباتات  C3ودورة هاتش سالك في نباتات C4
 -8دراسة عملية التنفس في النبات
 -9دراسة سلسلة النقل االلكتروني والمعادلة العامة للتنفس
 -10دراسة منظمات النمو النباتي والية تأثيرها على النبات
 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ج -االهداف المعرفية

 -10ان يتعرف الطالب على اهم أجزاء الخلية وتشريح ووظيفة كل جزء
 -2ان يتعرف الطالب على المحاليل وانواعها وكيفية تحضيرها
 -3ان يتعرف الطالب على كيفية حدوث عملية التمثيل الضوئي والتنفس ودورهما نمو
النبات
 -4ان يتعرف الطالب على اليات امتصاص العناصر داخل النبات والنظريات الخاصة
بها
ح -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
 -9تعريف الطالب على الخلية النباتية واجزائها ووظيفة كل منها والتعرف على
الفعاليات الحيوية والفسلجية التي تحدث داخل الخلية.
قدرة الطالب بالتعرف على تفاعالت الضوء المختلفة وعملية التنفس
-10
لنباتات  C3و . C4
طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة المحاضرة
-3المجاميع الطالبية
-4الدروس العملية في المختبر والحقل
-5الرحالت العلمية للحقول في المنطقة
-6طريقة التعلم الذاتي
طرائق التقييم

الصفحة 27

1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل
معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذهني
-2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( تمكين الطالب من معرفة اجزاء الخلية
المختلفة ووظيفة كل جزء منها و فسلجة عملها في النبات ).
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز ألعلى
مستويات التفكير
والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول الى الحل المطلوب
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 -2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً
لمشكلة معينة.
 -4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)

 -10بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او
الموضوع

الصفحة 28

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االول

2

تعريف علم فسلجة النبات
والتعرف على الخلية واجزائها
ووظائفها

فسلجة النبات

الثاني

2

المحاليل وانواعها  ،االنظمة
الغروية وانواعها

فسلجة النبات

الثالث

2

الرابع

2

الخامس

2

السادس

2

السابع

2

الثامن

2

التاسع

2

االنتشار أهميته والعوامل
المؤثرة فيه ،
النفاذية العوامل المؤثرة على
نفاذية األغشية
الجهد المائي ومكوناته (الجهد
االزموزي والضغط االنتفاخي)
والتشرب
امتصاص وانتقال الماء
والعناصر الغذائية
النتح  ،انواع النتح والعوامل
المؤثرة فيه
عملية التمثيل الضوئي
(األهمية والمعادلة والعوامل
المؤثرة فيها)
االمتحان الشهري األول
مخطط  Zأو مخطط أرنون
الخاص بتفاعالت الضوء
لعملية التمثيل الضوئي
دورة كالفن في نباتات C3
ودورة هاتش سالك في نباتات
C4

فسلجة النبات

فسلجة النبات

فسلجة النبات

فسلجة النبات
فسلجة النبات
فسلجة النبات
فسلجة النبات

العاشر

2

عملية التنفس (عملية االنشطار
السكري)

فسلجة النبات

الحادي عشر

2

دورة كريب للتنفس

فسلجة النبات

الثاني عشر

2

الثالث عشر

2

سلسلة النقل االلكتروني
والمعادلة العامة للتنفس
وحساب الطاقة
النمو -التكشف -سكون البذور
 ،اسبابها وكيفية اخراج البذور
من سكونها

فسلجة النبات
فسلجة النبات

الرابع عشر

2

منظمات النمو النباتية والتواقت
الضوئي

فسلجة النبات

الخامس
عشر

2

االمتحان الشهري الثاني

فسلجة النبات

الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة

االمتحان
االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

 .1عبد العظيم محمد كاظم ،مؤيد أحمد اليونس  .1991 .اساسيات
فسيولوجيا النبات ،جامعة سومر ،دار الحكمة للطباعة والنشر،
بغداد.

الصفحة 29

2ـ المراجع الرئيسية
(المصادر)

 .1سلوم  .ياسمين فاضل . 2016.دور التسميد العضوي والمعدني
وتغطية التربة في نمو ونوعية حاصل البروكولي .اطروحة
دكتوراه .كلية الزراعة جامعة بغداد.
 .2ياسين  ،بسام طه .2001 .أساسيات فسيولوجيا النبات .لجنة

التعريب  .جامعة قطر .الدوحة  .ع .ص .634 :
3. Taiz, L. and E. Zeiger. 2006. Plant Physiology.
4th. ed. Sinauer Associates, Inc. publisher
Sunderland, Massachus- AHS. U.S.A.

أ ـ الكتب والمراجع التي
يوصى بها ( المجالت
العلمية  ,التقارير) ...
ب ـ المراجع االلكترونية,
مواقع
االنترنيت...

مجلة العلوم الزراعية العراقية
مجلة الفرات الزراعية
www.zira3a.net
www.ksre.ksu.edu

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى
الجامعات العالمية.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبته
التطور الحاصل في التكنولوجيا المستخدمة في فسلجة النبات من خالل استخدام الطرق
الحديثة في الكشف عن العمليات الفسلجية داخل اجزاء الخلية

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.
 .1المؤسسة التعليمية

كلية الزراعة

الصفحة 30

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائية

.3اسم  /رمز المقرر

محاصيل حقلية

.4اشكال الحضور المتاحة

اسبوعي

.5الفصل  /السنة

الفصل الخريفي 2018-2017 /

. 6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 73ساعة

.7تاريخ اعداد هذا الوصف

2017/8/12

 .8اهداف المقرر

 -1دراسة علم المحاصيل الحقلية
 -2دراسة العوائل النباتية وعوائل النباتية التي تعود اليها المحاصيل الحقلية
 -3دراسةواقع المحاصيل الحلقلية في العراق ومقارنتها مع الدول االخرى
-4التعرف على العوامل الطبيعية المؤثره على علم المحاصيل الحقلية
 -5التعرف على اهم االدغال وطرق مكافحتها
 -6التمييز بين االدغال الرفيعه والعريضة

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
خ -االهداف المعرفية

 -11ان يتعرف الطالب على التميز بين المحاصيل الحقلية والبستنية واشجار البساتين
 -2ان يتعرف الطالب على طرق التمييز بين بذور المحاصيل الحقلية
 -3ان يتعرف الطالب طريقة استخدام نسب وخلط المبيدات الزراعية
 -4ان يتعرف الطالب على كيفية طرق المكافحة لالدغال واالمراض الحشرية
والفطرية
د -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
تعريف الطالب بكيفية حساب نسبة االنبات .
-11

الصفحة 31

قدرة الطالب على تحديد نوع المحصول من الخالل الشكل الظاهري
-12
للنبات نفسة او من البذور.
طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة المحاضرة
-3المجاميع الطالبية
-4الدروس العملية في الحقول
-5الرحالت العلمية للحقول في المنطقة
-6طريقة التعلم الذاتي
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل
معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذهني
-2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يعرف ويميز
المحاصيل الحقلية عن المحاصيل االخرى وكذلك تمييز بذور هذه المحاصيل ).
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز العلى
مستويات التفكير
والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول الى الحل المطلوب
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات

الصفحة 32

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 -2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً
لمشكلة معينة.
 -4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)

 -10بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او
الموضوع

االول

2

الثاني

2

الثالث

2

مقدمة في المحاصيل الحقلية محاصيل
 ،تعريفها  ،منشأها  ،حقلية
وتطورها
تقسيم المحاصيل الحقلية ( محاصيل
موسم حقلية
العوائل،
حسب
الزراعة  ،االستعمال ......الخ
) وصف اهم العوائل النباتية
العوامل البيئيةوعالقتها بنمو محاصيل
المحاصيل (العوامل المناخية) حقلية

الرابع

2

الضوء واهميته في النمو

محاصيل
حقلية

الخامس

2

امتحان الشهر االول /الحرارة محاصيل
حقلية
وعالقتها بتوزيع المحاصيل

السادس

2

الرياح
المحاصيل

على محاصيل
حقلية

السابع

2

التمييز بين العائلة النحيلية محاصيل
حقلية
والبقولية

الثامن

2

عوامل التربة ( بناء التربة)

محاصيل
حقلية

التاسع

2

نسجة التربة  ،ملوحة التربة
 ،حموضة التربة

محاصيل
حقلية

العاشر

2

الماء واهميته في حياة النبات محاصيل
حقلية
 /طرق الري

الحادي
عشر

2

محاصيل
حقلية

وتاثيرها

امتحان الشهر الثاني /الجفاف

الصفحة 33

طريقة التعليم

طريقة التقييم

الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة

االمتحان

الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة

االمتحان

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

الثاني عشر

2

التعاقب المحصولي ( الدورات محاصيل
حقلية
الزراعية )

الثالث عشر

2

االدغال  ،تعريفها  ،اضرارها
 ،طرائق مكافحتها

محاصيل
حقلية

الرابع عشر

2

تدريج الحبوب  /اكثار البذور

محاصيل
حقلية

الخامس
عشر

2

العوامل الحيوية النباتية محاصيل
والحيوانية وتاثيرها في انتاج حقلية
المحاصيل ومراجعة عامة

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

 -11البنية التحتية
مباديء انتاج المحاصيل الحقلية
د.موفق عبد الرزاق النقيب:
د .محمد هذال البلداوي
مباديء محاصيل حقلية
د .مجيد محسن
االنصاري  ،د .عبد الحميد احمد اليونس  ،د  .غانم سعدهللا حساوي  ،د
 .وفقي الشماع

2ـ المراجع الرئيسية
(المصادر
أ ـ الكتب والمراجع التي
يوصى بها ( المجالت العلمية
 ,التقارير) ...
ب ـ المراجع االلكترونية,
مواقع
االنترنيت...

المجالت العلمية االكاديمية العراقية

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى
الجامعات العالمية. -

الصفحة 34

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

كلية الزراعة

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائية

.3اسم  /رمز المقرر

مكائن واالت زراعية

.4اشكال الحضور المتاحة

اسبوعي

.5الفصل  /السنة

الفصل الربيعي 2018-2017 /

. 6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 73ساعة

.7تاريخ اعداد هذا الوصف

2018/2/25

 .8اهداف المقرر

 -1دراسة انواع الساحبات والتعرف العام على المكونات الداخلية والخارجية لالالت

 -2دراسة ومشاهدة اجزاء المحرك وطريقة عملها
 -3دراسة معدات الحراثة والبذار والتسميد والمكافحة
 -4دراسة ومعرفة عمل اجهزة التبريد والتكييف
 -5دراسة كيفية عمل اجهزة التزييت والتبريد في المعدات الزراعية
 -6معرفة الية عمل االجهزة الهيدروليكية

الصفحة 35

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ذ -االهداف المعرفية

 -12ان يتعرف الطالب على الساحبات
 -2ان يتعرف الطالب على اجزاء المحرك ومشاهدتها نضريا وعمليا.
 -3ان يتعرف الطالب طريقة عمل االجهزه التي تعمل هيدروليكيا
ر -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
تعريف الطالب بكيفية عمل الساحبات الزراعية وماهو الدور الذي تقدمة
-13

والخدمات للمزارع
قدرة الطالب التعرف على االالت وطرق عملهن وعلى المعدات بانواعها
-14
قدر المستطاع .
طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة المحاضرة
-3المجاميع الطالبية
-4الدروس العملية على االت الزراعية
-5الرحالت العلمية للحقول في المنطقة
-6طريقة التعلم الذاتي
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل
معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم
طرائق التعليم والتعلم

الصفحة 36

 -1العصف الذهني
-2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يفهم الية عمل
الجرار الزراعي وكيفية حدوث عملية تشغيل المحركات وكذلك الية الحراثة والتنعيم
والتسوية ).
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز العلى
مستويات التفكير
والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول الى الحل المطلوب
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 -2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً
لمشكلة معينة.
 -4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)

 -10بنية المقرر
االسبوع

الساعات

االول

2

الثاني

2

الثالث

2

الرابع

2

الخامس

2

السادس

2

السابع

2

اسم الوحدة /او
الموضوع

طريقة التعليم

مخرجات التعلم المطلوبة
انواع الساحبات والمكونات
االساسية للساحبة

مكائن واالت
زراعية

اجزاء المحرك ووظائف اجزائه

مكائن واالت
زراعية

الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج

مكائن واالت
دورة محركات اليرارة والديزل
زراعية
ثنائية ورباعية الضربات
اجهزة التوقيت

مكائن واالت
زراعية

اجهزة التبريد

مكائن واالت
زراعية

اجهزة التزييت

مكائن واالت
زراعية

اجهزة الوقود :الديزل والبنزين

مكائن واالت
زراعية

الصفحة 37

طريقة التقييم

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

الثامن

2

التاسع

2

اجهزة نقل الحركة :الفاصل –
صندوق السرع – الجهاز
الفرقي

العاشر

2

االجهزة الهيدروليكية وعمود
مأخذ القدرة

الحادي
عشر

2

الثاني عشر

2

الثالث عشر

2

الرابع عشر

2

معدات نثر السماد الكيميائي
والحيواني

الخامس
عشر

2

انواع الساحبات والمكونات
االساسية للساحبة

اجهزة ايعال اليرارة

معدات حراثة التربة

معدات تنعيم التربة

معدات بذار الحبوب

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

والمحاضرة
مكائن واالت الشرح وعرض
زراعية
النموذج
والمحاضرة
مكائن واالت الشرح وعرض
النموذج
زراعية
والمحاضرة
مكائن واالت الشرح وعرض
زراعية
النموذج
والمحاضرة
مكائن واالت الشرح وعرض
النموذج
زراعية
والمحاضرة
مكائن واالت الشرح وعرض
زراعية
النموذج
والمحاضرة
مكائن واالت الشرح وعرض
النموذج
زراعية
والمحاضرة
مكائن واالت الشرح وعرض
زراعية
النموذج
والمحاضرة
مكائن واالت الشرح وعرض
زراعية
النموذج
والمحاضرة

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

 -11البنية التحتية
اسسيات الساحبات والمعدات الزراعية تأليف جي .ام .شين
ترجمة لطفي حسين محمد

د.توفيق فهمي

2ـ المراجع الرئيسية
(المصادر
االت الزراعية الدكتور محمد ناصر حبوب
أ ـ الكتب والمراجع التي
يوصى بها ( المجالت العلمية منيال العفيف
معدات البذار والزراعة عزيز رومولبنا
 ,التقارير) ...
صبري حسن

رأفت
ناطق

ب ـ المراجع االلكترونية,
مواقع
االنترنيت...
 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى
الجامعات العالمية.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبته
التطور الحاصل في التكنولوجيا علم االت الزراعية.

الصفحة 38

نموذج وصف المقرر
(مادة تطبيقات الحاسوب )2/

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .24المؤسسة التعليمية

جامعة سومر

 .25القسم العلمي  /المركز

قسم التربة – المرحلة االولى

 .26اسم  /رمز المقرر

تطبيقات الحاسوب2 /

 .27أشكال الحضور المتاحة

حضور إلزامي أسبوعي

 .28الفصل  /السنة

الكورس الربيعي 2018 - 2017

 .29عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 2نظري ×  15أسبوع =  30ساعة كليه

الصفحة 39

.30

تاريخ إعداد هذا الوصف

.31

أهداف المقرر

2018/2/26

 . 1توضيح أستخدام الحاسوب االلي والتعرف على اهم المكونات المادية والبرمجية للحاسوب
 . 2تنمية قدرة الطالب على اجراء العمليات المختلفة على نوافذ البرامج داخل الحاسوب
 . 3تعريف الطالب على اهم العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء الحواسيب والميزات
الرئيسية لكل نوع منها
 .4أن يتعرف الطالب على نظام التشغيل ( (windows 7ومعرفة متطلبات تثبيته.
 .32مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
 -1أن يتعرف الطالب على المبادئ االساسية لتطبيقات الحاسوب المختلفه.
 -2أن يتعرف الطالب على المكونات المادية للحاسوب اآللي ووظائفها
 -3أن يتعرف الطالب على المكونات البرمجية للحاسوب اآللي ووظائفها .
 -4أن يتعرف الطالب على المميزات الرئيسية للحاسوب الشخصي.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
 – 1االلمام بالمبادئ االساسية لتطبيقات الحاسوب.
 – 2قدرة الطالب في التعامل مع المكونات المادية والبرمجية للحاسوب.
 – 3معرفة العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء حاسوب
طرائق التعليم والتعلم
 يقوم التدريسي بألقاء محاضرات تفصيلية نظرية.
 يقوم التدريسي بألقاء محاضرات تفصيلية عملية وتطبيقيه على جهاز الحاسوب.
 مطالبة الطالب بزيارة المكتبة وشبكة المعلومات الدولية (االنترنيت) للحصول على معرفة اضافية
للمواد الدراسية.
طرائق التقييم





تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة نظرية.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية.
امتحانات الفصل االول والفصل الثاني واالمتحانات النهائية للدور االول والثاني.

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
 -1حث الطالب على التفكير بأهمية مبادئ االساسية للحاسوب وتطبيقاتها.
 -2حث الطالب على التكامل في المعرفة للمواضيع االساسية للمادة.
 -3حث الطالب على اكتساب مهارات متنامية من خالل تطبيق التمارين العملية.

الصفحة 40

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
 -1تمكين الطلبة من كتابة التقارير العملية حول المواضيع الخاصة بمادة الحاسوب.
 -2تمكين الطلبة من التطوير الذاتي.
 -3تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتف سير البيانات التي حصل عليها من خالل التمارين
العملية.
 -4تمكين الطلبة من التغلب على العقبات المحتملة اثناء االعمال الحقلية.

 -10بنية المقرر
االسبوع الساعا
ت
2
االول

مخرجات التعلم المطلوبة

طريقة التعليم

طريقة التقييم

المقدمة ,االنسان والحاسوب،مفاهيم اساسية
في الحاسوب

اسم الوحدة
/او الموضوع
تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

المكونات االساسية للحاسوب  ,الكيان المادي
,اجهزة االدخال .

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

المكونات االساسية للحاسوب  ,الكيان المادي
,اجهزة االخراج ,انواع الطابعات .

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة
الشرح وعرض
المحاضرة

الثاني

2

الثالث

2

الرابع

2

صندوق الحاسوب (وحدة النظام ) ,االجزاء
الداخلية والخارجية لوحدة النظام

الخامس

2

وحدة المعالجة المركزية ,انواع الذاكرة ,
المنافذ ,البايوز

تطبيقات
حاسوب

السادس

2

المكونات االساسية للحاسوب  ,الكيان
البرمجي ,نظام التشغيل ,

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

السابع

2

أنظمة االعداد ,منصة الحاسوب  ,الميزات
الرئيسية للحاسوب الشخصي

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الثامن

2

نظام التشغيل  ,اهدافه ومميزاته  .أهم أنظمة
التشغيل المختلفه

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

التاسع

2

العاشر

2

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الحادي
عشر

2

اصدارات ويندوز  7واهم الفروق بينها،مقدمة
عن الويندوز ،Windows 7خصائص
الويندوز Windows 7
متطلبات تثبيت نظام التشغيل Windows 7
مكونات الشاشة االفتتاحية لنظام Windows
7
طرق تسجيل االقراص المضغوطة في
 Windows 7دون تنصيب برامج خاصة
بحرق السيديات .Burning CD

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة
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الثاني
عشر

2

مكونات سطح المكتب  ,االيقونات  ,المجلدات
 ,الملفات

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الثالث
عشر

2

اجراء العمليات المختلفة على النوافذ ,خلفيات
سطح المكتب

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الرابع
عشر

2

لوحة التحكم ,مكوناتها  ,تعليمات (مساعدة)

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الخامس
العاشر

2

الحاالت واالعدادات الشائعة في الحاسوب

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

 .33البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبيه
د .زياد محمد عبود
 3تعلم صيانة الكومبيوتر  ،مازن مغايري  ،دار الرضوان للنشر –
سوريا 2003
 4مازن مغايري  ،التحكم بنظام ويندوز بالصور التوضيحية  ،دار
الرضوان للنشر – سوريا 2003

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع
لتطبيقات الحاسوب

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

المواقع على االنترنيت التي تخص تطبيقات الحاسوب المختلفه

 .34خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات العالمية.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبته التطور الحاصل في
تكنلوجيا المعلومات وتطبيقات الحاسوب المختلفه.
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نموذج وصف المقرر
(مادة تطبيقات الحاسوب )3/

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة سومر

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم التربة – المرحلة الثانية

 .3اسم  /رمز المقرر

تطبيقات الحاسوب3 /

 .4أشكال الحضور المتاحة

حضور إلزامي أسبوعي

 .5الفصل  /السنة

الكورس الخريفي 2018 - 2017

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 2نظري ×  15أسبوع =  30ساعة كليه

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2018/2/25

الصفحة 43

 .8أهداف المقرر
 .1توضيح كيفية استخدام برامج  Microsoft office 2007من فبل الطالب وكيفية التفاعل مع تطبيقاته.
 .2تنمية قدرة الطالب على استخدام برنامج  wordللطباعة وتحريرالمستندات والنصوص.
 .3تنمية قدرة الطالب على استخدام البرنامج  excelوتحليل البيانات االحصائية.
 . 4تنمية قدرة الطالب على معرفة اخالق العالم االلكتروني.
 .5تنمية قدرة الطالب على معرفة اشكال التجاوزات في العالم الرقمي.

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
 -1أن يتعرف الطالب على المبادئ االساسية لبرامج ). (Microsoft office 2007
 -2أن يتعرف الطالب على برنامج معالج النصوص )( word
 -3أن يتعرف الطالب على برنامج اعداد الجداول وتحليل البيانات ).( Excel
 -4أن يتعرف الطالب على اخالق العالم االلكتروني.
 -5أن يتعرف الطالب على طرائق أمان الحاسوب وتراخيص البرامج.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
 – 1االلمام بالمبادئ االساسية لبرنامج معالج النصوص ).( word
 – 2االلمام بالمبادئ االساسية لبرنامج تحليل البيانات ) .( Excel
 – 3تعلم المبادئ الصحيحة في معرفة اشكال التجاوزات في العالم الرقمي.
 -4تعلم المبادئ الصحيحة في تجنب االضرار الناتجة من فايروسات الحاسوب
طرائق التعليم والتعلم
 يقوم التدريسي بألقاء محاضرات تفصيلية نظرية.
 يقوم التدريسي بألقاء محاضرات تفصيلية عملية وتطبيقيه على جهاز الحاسوب.
 مطالبة الطالب بزيارة المكتبة وشبكة المعلومات الدولية (االنترنيت) للحصول على معرفة اضافية
للمواد الدراسية.
طرائق التقييم





تقييم الطلبة بش كل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة نظرية.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية.
امتحانات الفصل االول والفصل الثاني واالمتحانات النهائية للدور االول والثاني.

الصفحة 44

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
 -1حث الطالب على التفكير بأهمية مبادئ االساسية للحاسوب وتطبيقاتها.
 -2حث الطالب على التكامل في المعرفة للمواضيع االساسية للمادة.
 -3حث الطالب على اكتساب مهارات متنامية من خالل تطبيق التمارين العملية.
 -4حث الطالب على تحليل النتائج ومقارنتها مع الواقع.
طرائق التعليم والتعلم
 -1يقوم التدريسي بألقاء محاضرات تفصيلية نظرية
 -2توجيه األسئلة المميزة بالعمق والدقة
 -3توجيه الطالب نحو كثرة الممارسة العملية الالصفية للموضوع
طرائق التقييم





مشاركة الطالب داخل قاعة الدرس
حل بعض ا ألسئلة الخارجية التي تتطلب عمق التفكير ودقة المالحظة
تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة نظرية.

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
 -1تمكين الطلبة من كتابة التقارير العملية حول المواضيع الخاصة بمادة الحاسوب.
 -2تمكين الطلبة من التطوير الذاتي.
 -3تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل التمارين
العملية.
 -4تمكين الطلبة من التغلب على العقبات المحتملة اثناء االعمال الحقلية.

 -10بنية المقرر
االسبوع الساعا
ت
2
االول
الثاني

2

الثالث

2

الرابع

2

مخرجات التعلم المطلوبة
مقدمة ,اخالق العالم االلكتروني  ,اشكال
التجاوزات في العالم الرقمي.

اسم الوحدة
/او الموضوع
تطبيقات
حاسوب

طريقة التعليم

طريقة التقييم

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

أمن الحاسوب ,خصوصية الحاسوب,
تراخيص برامج الحاسوب وانواعها.

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الملكية الفكرية ,االختراق االلكتروني .انواعه
 ,مصادره.

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

المخاطر االمنية االكثر انتشارأ ,البرامجيات
الخبيثه

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الصفحة 45

الخامس

2

السادس

2

فايروسات الحاسوب ,صفاته  ,مكوناته,
انواعه
االضرار الناتجه من الفايروسات
الخطوات الالزمه للحمايه من عمليات
االختراق االلكتروني ,اضرار الحاسوب على
الصحه.

السابع

2

الثامن

2

التاسع

2

زر االوفيس  office Buttonومحتوياته ،
اشرطة البرنامج  ،برنامج  word 2007وواجهة
البرنامج  ،تبويب الصفحة الرئيسية ومجموعاتها
 ،تبويب البرنامج  internetومجموعاتها ،
تبويب تخطيط الصفحة page layout
ومجموعاتها .
تبويب مراجع ( مصادر
Referencesومجموعاته  ،تبويب مراسالت
 mailingsومجموعاته تبويب مراجعة
 Reviewومجموعاتها .
تبويب عرض  viewومجموعاتها  ،التعامل مع
الكائنات المدرجة في المستند  ،شريط تبويب
تنسيق ادوات الصورة . picture

العاشر

2

الحادي
عشر

2

الثاني
عشر

2

شريط تبويب تنسيق ادوات الرسم drawing
 ، Toolsشريط تبويب تصميم من ادوات الجدول
،Table Toolsشريط تبويب تخطيط من ادوات
الجدول .Table Tools
شريط تبويب تصميم من ادوات المعادالت
 ، equation Toolsاشرطة التمرير االفقي
والرأسي والمساطر في برنامج ، word 2007
استخدامات بعض مفاتيح  key boardفي
برنامج  ، offece 2007التظليل (عمل . )select
برنامج  ، excel 2007مقدمة تعريفية للبرنامج
 ،اشرطة التبويب  ،مكونات واجهة البرنامج  ،زر
االوفيس  ،بعض المفاهيم والمصطلحات .

الثالث
عشر

2

الرابع
عشر

2

تبويب ادراج  internetومجموعاتها  ،تبويب
تخطيط الصفحة  page layoutومجموعاتها،
تبويب الصيغ  formulaومجموعاتها.
تمارن رياضية في برنامج . excel 2007

الخامس
العاشر

2

زر االوفيس  office Buttonومحتوياته ،
اشرطة البرنامج  ،برنامج  word 2007وواجهة
البرنامج  ،تبويب الصفحة الرئيسية ومجموعاتها
 ،تبويب البرنامج  internetومجموعاتها ،
تبويب تخطيط الصفحة page layout
ومجموعاتها .

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

 .10البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبيه
د .زياد محمد عبود

الصفحة 46

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,
ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

1-Katherine Murray, First look office 2007 ,
Microsoft Corporation , 2006.
2-Jim McMarter, Microsoft office 2007 for Dummies,
A Refrnce for the Rest of us, wiley publisher, 2008.
 -3مازن مغايري  ,تعلم االنترنيت ( دورة في كتاب )  ,دار الرضوان ،
حلب  ،سوريا . 2003 ،
 -4مازن مغايري  ,تعلم االنترنيت ( دورة في كتاب )  ,دار الرضوان ،
حلب  ،سوريا . 2003 ،
جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع
لتطبيقات الحاسوب
المواقع على االنترنيت التي تخص تطبيقات الحاسوب المختلفه

 .11خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1تحديث المحاضرات وتنقيحها كل نهاية فصل دراسي.
 -2معرفة مدى تطابق المقرر ومواكبته التطور الحاصل في تكنلوجيا المعلومات وتطبيقات الحاسوب
المختلفه.

الصفحة 47

نموذج وصف المقرر
(مادة تطبيقات الحاسوب )4/

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .12المؤسسة التعليمية

جامعة سومر

 .13القسم العلمي  /المركز

قسم التربة – المرحلة الثانية

 .14اسم  /رمز المقرر

تطبيقات الحاسوب4 /

 .15أشكال الحضور المتاحة

حضور إلزامي أسبوعي

 .16الفصل  /السنة

الكورس الربيعي 2018 - 2017

 .17عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 2نظري ×  15أسبوع =  30ساعة كليه

.18

تاريخ إعداد هذا الوصف

.19

أهداف المقرر

2018/2/25

الصفحة 48

 . 1توضيح أستخدام برنامج ( ) power pointمن قبل الطالب وكيفية التفاعل في اعداد
وتصميم الشرائح (الساليدات )
 . 2تنمية قدرة الطالب على استخدام االنترنت ومعرفة التصفح اهم محركات البحث والمجالت
العالميه عن طريق البريد االلكتروني.
 .3تعريف الطالب على اهم أنظمة التشغيل ومميزات كل نظام
 .20مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف المعرفية
 -1أن يتعرف الطالب على المبادئ االساسية لتطبيقات الحاسوب المختلفه.
 -2أن يتعرف الطالب على برنامج )( power point
 -3أن يتعرف الطالب على استخدام شبكات االنترنت وطرق التصفح في محركات البحث المختلفه.
 -4أن يتعرف الطالب على نظام التشغيل ( (windows 7ومعرفة أهم ميزاته.
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
 – 1االلمام بالمبادئ االساسية لتطبيقات الحاسوب.
 – 2قدرة الطالب في التصفح والمراسالت عن طريق البريد االلكتروني.
 – 3تعلم المبادئ الصحيحة في اعداد وتصميم الشرائح (الساليدات ).
طرائق التعليم والتعلم
 يقوم التدريسي بألقاء محاضرات تفصيلية نظرية.
 يقوم التدريسي بألقاء محاضرات تفصيلية عملية وتطبيقيه على جهاز الحاسوب.
 مطالبة الطالب بزيارة المكتبة وشبكة المعلومات الدولية (االنترنيت) للحصول على معرفة اضافية
للمواد الدراسية.
طرائق التقييم





تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة نظرية.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية.
امتحانات الفصل االول والفصل الثاني واالمتحانات النهائية للدور االول والثاني.

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
 -1حث الطالب على التفكير بأهمية مبادئ االساسية للحاسوب وتطبيقاتها.
 -2حث الطالب على التكامل في المعرفة للمواضيع االساسية للمادة.
 -3حث الطالب على اكتساب مهارات متنامية من خالل تطبيق التمارين العملية.
 -4حث الطالب على تحليل النتائج ومقارنتها مع الواقع.
طرائق التعليم والتعلم

الصفحة 49

 -4يقوم التدريسي بألقاء محاضرات تفصيلية نظرية
 -5توجيه األسئلة المميزة بالعمق والدقة
 -6توجيه الطالب نحو كثرة الممارسة العملية الالصفية للموضوع
طرائق التقييم





مشاركة الطالب داخل قاعة الدرس
حل بعض األسئلة الخارجية التي تتطلب عمق التفكير ودقة المالحظة
تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة.
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة نظرية.

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
 -1تمكين الطلبة من كتابة التقارير العملية حول المواضيع الخاصة بمادة الحاسوب.
 -2تمكين الطلبة من التطوير الذاتي.
 -3تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل التمارين
العملية.
 -4تمكين الطلبة من التغلب على العقبات المحتملة اثناء االعمال الحقلية.

 -10بنية المقرر
االسبوع الساعا
ت
2
االول

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة
/او الموضوع
تطبيقات
حاسوب

طريقة التعليم

طريقة التقييم

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

برنامج  ، power pointواجهة البرنامج ،
تبويب الصقحة الرئيسية  ،شريط ادوات
الرسم
تبويب تصميم  designومجموعاته  ،تبويب
الحركات . Animations

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تبويب عرض الشريحة .slide show
تبويب عرض  ، viewالتعامل مع الشرائح .

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

الثاني

2

الثالث

2

الرابع

2

نظام التشغيل  ,اهدافه ومميزاته  .أهم أنظمة
التشغيل المختلفه

الخامس

2

السادس

2

السابع

2

اصدارات ويندوز  7واهم الفروق بينها،مقدمة
عن الويندوز ،Windows 7خصائص
الويندوز Windows 7
متطلبات تثبيت نظام التشغيل Windows 7
،مكونات الشاشة االفتتاحية لنظام
Windows 7
البرامج المخفية في  Windows 7و
استخدام بعض البرامج الملحقة مع ويندوز
Windows 7
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الثامن

2

التاسع

2

خيارات بدء تشغيل ويندوز ،Windows 7ما
هور جدار الحماية  Fire Wallالمتوفر في
ويندوز  7وكيف يتم تفعيله؟،
االصدار النهائي لويندوز Windows 7
,مميزاته

العاشر

2

الحادي
عشر

2

الثاني
عشر

2

الثالث
عشر

2

الرابع
عشر

2

الخامس
العاشر

2

برنامج الرسام ،Paintطرق تسجيل
االقراص المضغوطة في  Windows 7دون
تنصيب برامج خاصة بحرق السيديات
Burning CD
ما هو االنترنيت  ،نبذة تاريخية  ،فوائد ومزايا
شبكة االنترنيت  ،تعريف الشبكات  ،وسائل
الوصول الى الشبكة العالمية  ،االنترنيت
واالنترانت.
المتصفحات والبريد االلكتروني  ،البحث في
الشبكة  ،انواع الملفات على االنترنت ،
محركات البحث .،
البحث عن المواقع العربية  ،وسائل الوصول
الى االنترنت (سلكيا )  ،مستلزمات االتصال
بشبكة االنترنت  ISP assress ،و URL
متصفح االنترنت  ،مكونات متصفح االنترنت
اهم المميزات الموجودة في برنامج متصفح
االنترنت  ،طرق االنتقال الى صفحات اخرى ،
اختصار الصور من صفحات الويب  ،التنقل
بين صفحات الويب،
الخروج من برنامج المتصفح  ،البريد
االلكتروني  E-Mailميكانيكية عمل ارسال
الرسائل االلكترونية  ،برنامج مستفيد البريد
االلكتروني  ،الفيروسات  ،كيفية معالجة خطر
الفيروسات  ،انواعها .

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان
مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض
المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين,
االمتحان

 .21البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبيه
د .زياد محمد عبود
1-Katherine Murray, First look office 2007 ,
Microsoft Corporation , 2006.
2-Jim McMarter, Microsoft office 2007 for Dummies,
A Refrnce for the Rest of us, wiley publisher, 2008.
 -3مازن مغايري  ,تعلم االنترنيت ( دورة في كتاب )  ,دار الرضوان ،
حلب  ،سوريا . 2003 ،

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع
لتطبيقات الحاسوب

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

المواقع على االنترنيت التي تخص تطبيقات الحاسوب المختلفه
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 .22خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1تحديث المحاضرات وتنقيحها كل نهاية فصل دراسي.
 -2معرفة مدى تطابق المقرر ومواكبته التطور الحاصل في تكنلوجيا المعلومات وتطبيقات الحاسوب
المختلفه.
نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

كلية الزراعة

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائية

.3اسم  /رمز المقرر

كيمياء تربة

.4اشكال الحضور المتاحة

اسبوعي

.5الفصل  /السنة

الفصل الربيعي 2018 - 2017 /

. 6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 73ساعة

.7تاريخ إعداد هذا الوصف

2018 /2 /20

 .8أهداف المقرر

 -1كيفية أخذ نماذج التربة من الحقل وتحضيرها للتحليالت المختبرية
 -2كيفية تشغيل واستعمال االجهزة المختبرية
 -3كيفية فصل محلول التربة بطريقتي التفريغ والترشيح
 -4كيفية تقدير بعض الخصائص الكيميائية للتربة مثل ( pH ,EC
وااليونات الذائبة الموجبة والسالبة وكربونات الكالسيوم والجبس
والمادة العضوية
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 . 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ز -األهداف المعرفية
 -13ان يتتتتتتعلم الطالتتتتتب كيفيتتتتتة تقتتتتتدير الكبريتتتتتتات فتتتتتي مستخلصتتتتتات التربتتتتتة بواستتتتتطة
السبكتروفوتوميتر.
 -14تعلي م الطالب كفية تقدير االيونات الذائبة السالبة والموجبة في محلول التربة
 -15تقدير المادة العضوية بطريقة  Walkley &Blackفي التربة
 -16تقدير كاربونات الكالسيوم في التربة
 -17استخدام البرمجيات في حساب القوة االيونية والفعالية االيونية والمزدوجات االيونية
س -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
فصل محلول التربة -تقدير درجة التفاعل و االيصالية الكهربائية
-15
تقدير االيونات الذائبة بالتسحيح
-16
تقدير الصوديوم والبوتاسيوم باستخدام جهاز اللهب الضوئي
-17
تقدير السعة التبادلية لاليونات الموجبة
-18
تقدير المادة العضوية بالهضم الرطب
-19

طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة المحاضرة
-3المجاميع الطالبية
 – 4عرض مقاطع الفيديو والصور التوضيحية
-5الدروس العملية في مختبرات علوم التربة والموارد المائية .
-6الرحالت العلمية لكليات الزراعة في بقية المحافظات
-7طريقة التعلم الذاتي
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
 – 4النشاطات الصفية والالصفية
ج -األهداف الوجدانية والقيمية.

الصفحة 53

 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب
بما هو ملموس
وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل
معقول.
 -2المالحظة واإلدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4اإلعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذهني
 -2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يعرف السبب
المؤثر مع ايجاد الحلول المناسبة لذلك).
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز ألعلى
مستويات التفكير
والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول الى الحل المطلوب
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 -2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة)Team work
 -3ت حليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال ً
لمشكلة معينة.
 -4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)

 -10بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او
الموضوع

1

5

المادة العضوية في التربة

مبادئ كيمياء
تربة

2

5

تكوين الدبال وخواصه
ومكوناته

مبادئ كيمياء
تربة

3

5

كيمياء محلول التربة

مبادئ كيمياء
تربة

4

5

تفاعالت االحماض والقواعد
واالكسدة واالختزال

مبادئ كيمياء
تربة
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طريقة التعليم

الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو

طريقة التقييم
االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

5

5

تداخل محلول التربة والطور
الصلب

مبادئ كيمياء
تربة

6

5

التطبيقات العملية لنظرية
الطبقة الكهربائية المزدوجة

مبادئ كيمياء
تربة

7

5

التبادل االيوني

مبادئ كيمياء
تربة

8

5

معادالت التبادل االيوني

مبادئ كيمياء
تربة

9

5

السعة التبادلية لاليونات
الموجبة

مبادئ كيمياء
تربة

10

5

اتزان االذابة

مبادئ كيمياء
تربة

11

5

اتزان الكاربونات في التربة

مبادئ كيمياء
تربة

12

5

اتزان الفسفور في التربة

مبادئ كيمياء
تربة

13

5

حموضة وقلوية التربة

مبادئ كيمياء
تربة

15-14

5

السعة التنظيمية للتربة

مبادئ كيمياء
تربة

والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النماذج او الفديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتتترح وعتتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة

االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

مبادئ كيمياء تربة د .كاظم مشحوت عواد

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

كيميتتتاء االراضتتتي د .شتتتفيق ابتتتراهيم عبتتتد
العتتال و د .محمتتد عبتتد العزيتتز طيتتف  .كليتتة
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الزراعة .جامعة القاهرة

أ ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها (المجالت
العلمية  ,التقارير)...

المجالت العلمية االكاديمية العراقية

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت...

مواقتتتتتتع الجامعتتتتتتات العراقيتتتتتتة والعربيتتتتتتة
واالجنبية

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1ال تعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات
العالميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبتته التطتور
الحاصل في مجال كيمياء التربة .
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.
 .1المؤسسة التعليمية

كلية الزراعة

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائية

.3اسم  /رمز المقرر

خصوبة تربة

.4اشكال الحضور المتاحة

دراسات اولية

.5الفصل  /السنة

الفصل الربيعي 2018 - 2017 /

. 6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 73ساعة

.7تاريخ إعداد هذا الوصف

2018 /2 /20

 .8أهداف المقرر

 -5تعليم الطالب كيفية أخذ نماذج التربة او النبات من الحقل
 -6تعليم الطالب الوسائل المستخدمة في تقييم التربة خصوبيا ً

الصفحة 56

 -7كيفية تقدير الكميات الجاهزة من العناصر الغذائية في التربة
 . 9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ش -األهداف المعرفية
 -18تحليل النبات والتقويم الخصوبي
 -19تقدير المادة العضوية بطريقة  Walkley &Blackفي التربة
 -20اجراء تحاليل التربة (فحص التربة ) لتقويم التربة خصوبيا ومن هذه التحاليل :
 تقدير النتروجين الجاهز في التربة
 تقدير الفسفور الجاهز في التربة (اإلستخالص والتقدير )

األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
ص-
 .1حساب كميات االسمدة الكيمياوية او العضوية المضافة الى التربة
 .2طرق أضافة االسمدة الكيمياوية والعضوية للتربة
 .3تشخيص حاالت نقص العناصر الغذائية في التربة و النبات
 .4استخالص وتقدير بعض المغذيات الصغرى (حسب توفر المواد واألجهزة)

طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة المحاضرة
-3المجاميع الطالبية
 – 4عرض مقاطع الفيديو والصور التوضيحية
-5الدروس العملية في مختبرات علوم التربة والموارد المائية .
-6الرحالت العلمية لكليات الزراعة في بقية المحافظات
-7طريقة التعلم الذاتي
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
 – 4النشاطات الصفية والالصفية
ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب
بما هو ملموس
وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل
معقول.
 -2المالحظة واإلدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4اإلعداد والتقويم

الصفحة 57

 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذهني
-2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يعرف السبب
المؤثر مع ايجاد الحلول المناسبة لذلك).
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز ألعلى
مستويات التفكير
والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول الى الحل المطلوب
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 -2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة)Team work
 -3تحليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال ً
لمشكلة معينة.
 -4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)

 -10بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

2-1

5

النمو والعوامل المؤثرة فيه
ومفاهيم ذاتا عالقة بخصوبة
التربة واالنتاجية ومفهوم
جاهزية العناصر المغذية
وتقسيمها

اسم الوحدة
/او الموضوع

خصوبة
التربة

خصوبة
التربة

5

4-3

5

النتروجين:اهميته للنبات
وتحوالته بالتربة وجاهزيته
والعوامل المؤثرة في الجاهزية

خصوبة
التربة

6-5

5

الفسفور :اهميته للنبات
وتحوالته بالتربة وجاهزيته
والعوامل المؤثرة في الجاهزية

خصوبة
التربة

8-7

5

امتحان شهري
(نظري+عملي)

خصوبة
التربة

الصفحة 58

طريقة التعليم

طريقة التقييم

الشتترح وعتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة

االمتحان

الشتترح وعتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتترح وعتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتترح وعتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتترح وعتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة

االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

5

البوتاسيوم :اهميته للنبات
وتحوالته بالتربة وجاهزيته
والعوامل المؤثرة في الجاهزية

خصوبة
التربة

10-9

5

الكالسيوم والمغنيسيوم
والكبريت :األهميته للنبات
والتحوالت بالتربة والجاهزيه
والعوامل المؤثرة فيها

خصوبة
التربة

12-11

5

المغذيات الصغرى :اهميتها
للنبات وتحوالتها بالتربة
وجاهزيتها والعوامل المؤثرة
في الجاهزية

خصوبة
التربة

13

5

الزراعة العضوية والتسميد
المشترك وخصوبة التربة

خصوبة
التربة

14

5

التقويم الخصوبي للتربة

خصوبة
التربة

15

5

امتحان شهري
(نظري+عملي)

خصوبة
التربة

الشتترح وعتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة

االمتحان

الشتترح وعتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة

االمتحان

الشتترح وعتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتترح وعتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتترح وعتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة
الشتترح وعتترض
النمتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج او
الفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديو
والمحاضرة

االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

 -11البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

2ـ المراجع الرئيسية
(المصادر)

 .1نتتوري عبتتدالقادر حستتن واختترون .1990.خصتتوبة التربتتة
واالسمدة .كلية الزراعة-جامعة سومر.
 .2ستتعدهللا النعيمتتتي .1999.األستتتمدة وخصتتتوبة التربتتتة .كليتتتة
الزراعة والغابات-جامعة الموصل.
 .3كاظم مشحوت عواد .1987.التستميد وخصتوبة التربة.كليتة
الزراعة-جامعة البصرة .
 .4كتتاظم مشتتحوت عتتواد .1984.االختبتتارات العمليتتة لةستتمدة
وخصوبة التربة.كلية الزراعة-جامعة البصرة
 .1التتن فتتي بتتاركر وديفيتتد بيلبتتيم .2012.المرشتتد فتتي تغذيتتة
النبتتات .ترجمتتة د.نتتور التتدين شتتوقي علتتي .كليتتة الزراعتتة-
جامعة بغداد
Havlin,et al.2005.Soil fertility & fertilizers .2
Page,et al.1982.methods of soil analysis .3

الصفحة 59

أ ـ الكتب والمراجع التي
يوصى بها (المجالت العلمية
 ,التقارير)...
ب ـ المراجع االلكترونية,
مواقع
االنترنيت...

المجالت العلمية االكاديمية العراقية

مواقع الجامعات العراقية والعربية واالجنبية

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى الجامعات
العالميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبتته التطتور
الحاصل في مجال خصوبة التربة .

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضب ا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب
تح قيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة  .والبد من الربط بينها
وبين وصف البرنامج .
 .1المؤسسة التعليمية

كلية الزراعة  /جامعة سومر

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائية

 .3اسم  /رمز المقرر

احياء تربة مجهرية

 .4اشكال الحضور المتاحة

اسبوعي

 .5الفصل  /السنة

الفصل الربيعي 2018-2017 /

 .6عدد الساعات الدراسية (

 75ساعة

الصفحة 60

الكلي )
 .7تاريخ اعداد هذا الوصف

2018/3/4

 .8اهداف المقرر
. 1دراسة تواجد االحياء المجهرية في التربة
 . 2التعرف على المكونات الحيوية للتربة
 . 3دراسة دور االحياء المجهرية في التحوالت البايلوجية لبعض العناصر كالنايتروجين
والفسفور
 . 4دراسة دور االحياء المجهرية في االستصالح الحيوي للترب الملوثة

 .9مخرجات المقرر وطرق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
 -1ان يتعرف الطالب كيفية التعامل مع االحياء المجهرية الموجودة في التربة
 -2ان يتعرف الطالب على استخدام الطرق الحديثة و الناجحة في التعرف على
تواجد وتوزيع االحياء المجهرية
 -3ان يطلع الطالب على بعض التجارب المختبريه
 -4ان يتعامل الطالب بشكل مباشر مع استخدام االجهزة المختبريه الجراء
القياسات الخاصة في فحص عينات التجربه النواع االحياء المجهرية
 . 5التعرف على دور االحياء المجهرية في تحوالت بعض العناصر كالنايتروجين
والفسفور وغيرها .

ب -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
 -1اجراء سفرات علمية الطالع الطالب على اهم الطرق لتقدير اعداد االحياء
المجهرية
 -2ان يتعرف الطالب ميدانيا وحقليا للتعرف على كيفية اخذ النماذج الخاصة
بدراسة االحياء المجهرية والعوامل المؤثرة عليها
 -3ان يتعلم الطالب كيفية تحديد منطقة الرايزوسفير وتأثيرها على االحياء
المجهرية

الصفحة 61

طرائق التعليم والتعلم
 .1الشرح والتوضيح
 .2طريقة المحاضرة
 .3المجاميع الطالبية
 .4لدروس العملية في الحقول الزراعية
 .5الرحالت العلمية للحقول في المنطقة
 .6طريقة التعلم الذاتي
طرائق التقييم
 .1االختبارات النظرية
 .2االختبارات العملية
 .3التقارير والدراسات
ج -االهداف الوجدانية والقيمية

 .1مهار ة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد
الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على
تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 .1العصف الذهني
 .2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يشخص
مشكلة معينه تعاني منها التربه ).
 .3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز العلى
مستويات التفكير
والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا للوصول الى الحل المطلوب
طرائق التقييم
 .1االختبارات النظرية
 .2االختبارات العملية
 .3التقارير والدراسات

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي )
 .1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 .2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 .3حليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ
حال لمشكلة معينة.
 .4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)

الصفحة 62

 -10بنية المقرر
االسبوع

الساعات

االول

5

الثاني

5

الثالث

5

الرابع

5

الخامس

5

السادس

5

مخرجات التعلم المطلوبة
ان يتعرف الطالب على
التربة كموطن لالحياء
المجهرية
ان يتعرف الطالب على
المكونات الحيوية للتربة

اسم الوحدة
/او الموضوع
احياء التربة
امجهرية
احياء التربة
امجهرية

طريقة التعليم
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه

يتعرف الطالب على تواجد
وتوزيع االحياء المجهرية
في التربة
يتعرف الطالب على العوامل
المؤثرة في االحياء
المجهرية
ان يتعرف الطالب على
العمليات االيضية لالحياء
المجهرية
يتعرف الطالب على انزيمات
التربة

احياء التربة
امجهرية

المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه

احياء التربة
امجهرية

المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه

احياء التربة
امجهرية

السابع

5

يتعرف الطالب على تحوالت
الكاربون والمادة العضوية

احياء التربة
امجهرية

الثامن

5

يتعرف الطالب على تحوالت
النايتروجين البايولوجية

احياء التربة
امجهرية

التاسع

5

يتعرف الطالب على تثبيت
النايتروجين الجوي حيويا

احياء التربة
امجهرية

العاشر

5

الحادي عشر

5

يتعرف الطالب على
التحوالت البايولوجية
للكبريت في التربة
يتعرف الطالب على تحوالت
الفسفورالبايولوجية

احياء التربة
امجهرية

الثاني عشر

5

المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه

الثالث عشر

5

احياء التربة
امجهرية

الرابع عشر

5

الخامس

5

المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة

يتعرف الطالب على
التحوالت البايوكيمياوية
للمركبات الكيمياوية الغريبة
في التربة
يتعرف الطالب على ادارة
الترب المستصلحة
يتعرف الطالب على
التحوالت البيولوجية
للعناصر االخرى
يتعرف الطالب على غازات

الصفحة 63

احياء التربة
امجهرية

احياء التربة
امجهرية
احياء التربة
امجهرية

احياء التربة
امجهرية
احياء التربة

طريقة
التقييم
االمتحان

االمتحان
االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان
االمتحان
االمتحان

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

االمتحان
االمتحان
االمتحان

عشر

االحتباس الحراري

امجهرية

والتجارب الحقلية
والمختبريه

 -11البنية التحتية
 .1الكتب المقررة المطلوبة

 .2المراجع الرئيسية ( المصادر )

أحياء التربة المجهرية 1985 .تاليف
الدكتور راضي كاظم الراشدي
علم أحياء التربة المجهرية 1989 .تاليف
الدكتور غياث محمد قاسم والدكتور مظر
عبدالستار علي
أحياء التربة المجهرية 1985 .تاليف
الدكتور راضي كاظم الراشدي
علم أحياء التربة المجهرية 1989 .تاليف
الدكتور غياث محمد قاسم والدكتور مظر
عبدالستار علي

أ -الكتب والمراجع التي يوصى بها (
المجالت العلمية  ,التقارير ) ...... ,

المجالت العلمية االكاديمية العراقية

ب -المراجع االلكترونية  ,مواقع
االنترنيت .....
 -12خطة تطوير المقرر الدراسي

-1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى
الجامعات العالمية.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه
ومواكبته التطور الحاصل.

الصفحة 64

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضبا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب
تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة  .والبد من الربط بينها
وبين وصف البرنامج .
 .9المؤسسة التعليمية
كلية الزراعة  /جامعة سومر
القسم العلمي /

.10

قسم علوم التربة والموارد المائية

المركز
.11

اسم  /رمز المقرر

.12

اشكال الحضور

ملوحة التربه

المتاحة
.13

الفصل  /السنة

الفصل الربيعي 2018-2017 /

.14

عدد الساعات

 75ساعة

الدراسية ( الكلي )
.15

تاريخ اعداد هذا

2018/3/4

الوصف
.16

اهداف المقرر

. 1دراسة حول مشكلة الملوحة على االنتاج الزراعي
.2دراسة مصادر مكونات االمالح
. 3دراسة الخواص الكيميائيه والفيزيائية لالمالح المتراكمه في الترب المتاثرة باالمالح

الصفحة 65

.4دراسة ملوحة التربة على نمو النبات
.5دراسة استصالح الترب الملحية
.6دراسة ادارة الترب المستصلحة
.7دراسة اطوار تملح الترب

 .9مخرجات المقرر وطرق التعليم والتعلم والتقييم
ت -االهداف المعرفية
 -1ان يتعرف الطالب كيفية التعامل مع مشكلة الملوحة
 -2ان يتعرف الطالب على استخدام الطرق الحديثة و الناجحة في معالجة مشكلة
الملوحة
 -3ان يطلع الطالب على بعض التجارب المختبريه
 -4ان يتعامل الطالب بشكل مباشر مع استخدام االجهزة المختبريه الجراء
القياسات الخاصة في  -5فحص عينات التجربه للترب الملحية

ث -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
 -1اجراء سفرات علمية حقلية وميدانية الطالع الطالب على اهم المشاكل التي
الزراعي في البالد ومنها مشكلة الملوحه
تواجه الواقع
 -2ان يتعرف الطالب ميدانيا وحقليا للتعرف على مشكلة الملوحة
 -3ان يتعلم الطالب كيفية تشخيص المسببات المؤدية لمشكلة الملوحة في المياه
اوالتربه

طرائق التعليم والتعلم
 .7الشرح والتوضيح
 .8طريقة المحاضرة
 .9المجاميع الطالبية
لدروس العملية في الحقول الزراعية
.10
الرحالت العلمية للحقول في المنطقة
.11

الصفحة 66

.12

طريقة التعلم الذاتي

طرائق التقييم
 .4االختبارات النظرية
 .5االختبارات العملية
 .6التقارير والدراسات
ح -االهداف الوجدانية والقيمية

 .2مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد
الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على
تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 .4العصف الذهني
 .5استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يشخص
مشكلة معينه تعاني منها التربه ).
 .6استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز العلى
مستويات التفكير
والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا للوصول الى الحل المطلوب
طرائق التقييم
 .4االختبارات النظرية
 .5االختبارات العملية
 .6التقارير والدراسات

ذ -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي )
 .5التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 .6العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 .7حليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ
حال لمشكلة معينة.
 .8االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)
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 -10بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

االول

5

ان يتعرف الطالب على
مشكلة الملوحة

الثاني

5

ان يتعرف الطالب على
مصادر مكونات االمالح

الثالث

5

الرابع

5

الخامس

5

السادس

5

السابع

5

الثامن

5

التاسع

5

العاشر

5

الحادي عشر

5

الثاني عشر

5

الثالث عشر

5

الرابع عشر

5

الخامس
عشر

5

يتعرف الطالب على
ظروف تكوين الترب
المتأثرة باالمالح
يتعرف الطالب على
التوازن المائي والملحي
في التربة وعالقته
بالملوحة
ان يتعرف الطالب على
خواص االمالح
يتعرف الطالب على اطوار
التملح في الترب
يتعرف الطالب على
تصنيف وتسمية الترب
المتأثرة باالمالح
يتعرف الطالب على تأثير
ملوحة التربة على نمو
النبات
يتعرف الطالب على التحمل
الملحي للمحاصيل
الزراعية
يتعرف الطالب على نوعية
مياه الري
يتعرف الطالب على
السيطرة على ملوحة
التربة واساليب التعايش
معها
يتعرف الطالب على
استصالح الترب الملحية
يتعرف الطالب على ادارة
الترب المستصلحة
يتعرف الطالب على نتائج
بعض تجارب استصالح
االراضي الملحية في
العراق
يتعرف الطالب على نتائج
بعض تجارب استصالح
االراضي الملحية في
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اسم الوحدة
/او الموضوع
ملوحة التربة

ملوحة التربة
ملوحة التربة

طريقة التعليم
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه

ملوحة التربة

المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه

ملوحة التربة

المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه

ملوحة التربة

المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه

ملوحة التربة

المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه
المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه

ملوحة التربة

المحاضرة
والتجارب الحقلية
والمختبريه

ملوحة التربة
ملوحة التربة

ملوحة التربة
ملوحة التربة
ملوحة التربة

ملوحة التربة
ملوحة التربة

طريقة
التقييم
االمتحان

االمتحان
االمتحان

االمتحان

االمتحان
االمتحان
االمتحان

االمتحان

االمتحان
االمتحان
االمتحان

االمتحان
االمتحان
االمتحان

االمتحان

العراق

 -11البنية التحتية
 .3الكتب المقررة المطلوبة

 .4المراجع الرئيسية ( المصادر )

ملوحة التربة – أ .د .احمد حيدر الزبيدي (.)1989
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -جامعة سومر.
استصالح االراضي-أ .د .أحمد حيدر الزبيدي (.)1992
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -جامعة سومر.
ملوحة التربة – أ .د .احمد حيدر الزبيدي (.)1989
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -جامعة سومر.
استصالح االراضي-أ .د .أحمد حيدر الزبيدي (.)1992
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -جامعة سومر.

ت -الكتب والمراجع التي يوصى بها (
المجالت العلمية  ,التقارير ) ...... ,

المجالت العلمية االكاديمية العراقية

ث -المراجع االلكترونية  ,مواقع
االنترنيت .....
 -12خطة تطوير المقرر الدراسي

-1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى
الجامعات العالمية.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه
ومواكبته التطور الحاصل .

الصفحة 69

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذ اكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
التعليمية
المؤسسة
المعرفية
االهداف
 .1أ-

كلية الزراعة

السريرية التي تظهر على الطير
المركزعلى امراض الدواجن والعالمات
الطالب
 -1ان يتعرف
قسم علوم التربة والموارد المائية
 .2القسم العلمي /
 -2ان يتعرف الطالب على مسببات امراض الدواجن وكيفية تشخيصها حقليا
تقانات االسمدة واستعماالتها
ومختبريا المقرر
.3اسم  /رمز
 -3ان يتعرف الطالب طريقة تشريح الطير وجمع النماذج لغرض الفحص المختبري
اسبوعي
.4اشكال الحضور المتاحة
عالج الطيور والمصابة وتعقيم وتنظيف الحاضنات
الطالب على كيفية
 -4ان يتعرف
الفصل الربيعي 2018-2017 /
والقاعاتالسنة
.5الفصل /
ب -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
الدراسية بكيفية 8
ساعةالمرض ومسبب المرض وكيفية تشخيصه بأسلوب
حدوث
الساعات الطالب
.6عدد -1تعريف
(الكلي )علمي تطبيقي

االمراض التي تصيب الدواجن واعطاء العالج
الطالب
.تاريخ قدرة
-2 7
يص2018/2/
على تشخ 26
الوصف
اعداد هذا
المناسب ومنع انتقال المرض واستخدام اللقاحات ضد االمراض .
 .8اهداف المقرر

طرائق التعليم والتعلم
 -1حساب كميات األسمدة المعدنية والمخلفات العضوية المطلوب إضافتها للمساحات الزراعية على اساس
والتوضيحعنصر غذائي
الشرحالسمادية لكل
1التوصية
خصائص االسمدة المختلفة كالدليل الملحي ودرجة التفاعل للسماد
التعرف على بعض
-2
المحاضرة
-2طريقة

الطالبية
المجاميع
العناصر الغذائية في األسمدة الكيمياوية
نسبة بعض
 -3تحديد
-3
-4الدروس العملية في حقول الدواجن
العلمية للحقول في المنطقة
الرحالت
كتابة التقارير
 -5كيفية
-4
-6طريقة التعلم الذاتي

 -5اجراء التحليل االحصائي لنتائج التجارب الزراعية وتعميم التجارب ذات النتائج المعنوية

طرائق التقييم

1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما
هو ملموس
الصفحة 70
وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل
معقول.

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ض-

االهداف المعرفية

 . 1تق دير تركيز العناصر الغذائية في االسمدة الكيميائية والمخلفات العضوية المختلفة
 . 2تعليم الطلبة كيفية حساب الكميات المضافة من االسمدة الكيميائية والمخلفات العضوية المضافة
الى التربة
 . 3تعليم الطلبة الطرق الحديثة الضافة االسمدة الكيمياوية مثل اضافة السماد مع مياه الري بالتنقيط
اوالرش
وخاصة التسميد بالعناصر الصغرى
 . 4قياس النتروجين الكلي والكاربون الكلي في االسمدة العضوية وحساب C/N

-20

االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 -21ان يتعلم الطالب كيفية تفسير النتائج اعتمادا على البيانات التي حصل عليها
 -22تشخيص حاالت النقص والسمية بالعناصر الغذائية في التربة والنبات
 -23اضافة االسمدة الكيميائية والمخلفات العضوية لمعالجة حالة النقص بالعناصر الغذائية
 -24الكشف عن مادة البيوريت في اسمدة اليوريا
 -25كيفية تحضير االسمدة المركبة والسائلة في المختبر

طرائق التعليم والتعلم
.1
.2
.3
.4
.5

.6

الشرح والتوضيح
طريقة المحاضرة
المجاميع الطالبية
الدروس العملية في المختبرات
الرحالت العلمية للحقول الزراعية في المنطقة
طريقة التعلم الذاتي

طرائق التقييم
 .1االختبارات النظرية
 .2االختبارات العملية
 .3التقارير والدراسات
.4

ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب
بما هو ملمو وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على
التفكير بشكل معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
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 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم

طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذهني
 -2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يحسب كميات االسمدة
المضافة للتربة لتعويض حالة النقص بالعنصر الغذائي واتباع الطرق الحديثة في االضافة والتي
تقلل قدر االمكان من تدهور العناصر الغذائي في التربة وخاصة العناصر و الفسفور في الترب
الكلسية
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز ال على
مستويات التفكير والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول الى الحل المطلوب

طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 -2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً
لمشكلة معينة.
 -4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)
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االسبوع
2-1

4-3

5

6

 -10بنية المقرر
اسم الوحدة /او
الساعات مخرجات التعلم المطلوبة
الموضوع
مفتتاهيم حديثتتة ذات عالقتتة
تقانات االسمدة
باألستتتتتتمدة واستتتتتتتعماالتها
2
واستعماالتها
وتصنيف األسمدة
األستتتتتتتتتتتتتمدة العضتتتتتتتتتتتتتوية
تقانات االسمدة
والحيويتتتتتتتتتتتة :انواعهتتتتتتتتتتتا
2
واستعماالتها
وطرائق تحضيرها
األستتمدة المعدنيتتة :استتمدة
النتتتتروجين ،ستتتلوكها فتتتي تقانات االسمدة
التربتتة والتحلتتل ،تصتتنيفها واستعماالتها
2
وتصنيعها وادارتها
استتمدة الفستتفور ،ستتلوكها
فتتتتتتتتي التربتتتتتتتتة والتحلتتتتتتتتل تقانات االسمدة
2
،تصتتتتتتتتتنيفها وتصتتتتتتتتتنيعها واستعماالتها
وادارتها
امتحتتتتتتتتتتتتتتتتان شتتتتتتتتتتتتتتتتهري تقانات االسمدة
واستعماالتها
(نظري+عملي)

7

8

2

9

2

10

2

11

2

12

2

13

2

14

2

15

استتتتتتتتتتتتمدة البوتاستتتتتتتتتتتتيوم
،ستتتتتتتلوكها فتتتتتتتي التربتتتتتتتة
والتحلتتتتتتتتتتتتل ،تصتتتتتتتتتتتتنيفها
وتصنيعها وادارتها
استتتتتتتتتتتتتتمدة الكالستتتتتتتتتتتتتتيوم
والمغنيستتتيوم والكبريتتتت :
سلوكها في التربة والتحلل
،تصتتتتتتتتتنيفها وتصتتتتتتتتتنيعها
وادارتها
استتمدة المغتتذيات الصتتغرى
 :ستتتتتتلوكها فتتتتتتي التربتتتتتتة
والتحلتتتتتتتتتتتتل ،تصتتتتتتتتتتتتنيفها
وتصنيعها وادارتها

طريقة التعليم

طريقة التقييم

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

تقانات االسمدة
واستعماالتها

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

تقانات االسمدة
واستعماالتها

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

تقانات االسمدة
واستعماالتها

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

األستتتتتتتتتتتتتتمدة المركبتتتتتتتتتتتتتتة تقانات االسمدة
واستعماالتها
وتحضيرها
األستتمدة الستتائلة وطرائتتق تقانات االسمدة
واستعماالتها
تحضيرها
طرائتتتتق إضتتتتافة االستتتتمدة
المختلفتتتتتتتتتتتة :المعدنيتتتتتتتتتتتة تقانات االسمدة
والعضتتتتتتتتتوية والحيويتتتتتتتتتة واستعماالتها
الصلبة ومع مياه الري
تقانات االسمدة
األسمدة وتلوث البيئة
واستعماالتها
امتحتتتتتتتتتتتتتتتتان شتتتتتتتتتتتتتتتتهري
(نظري+عملي)

الصفحة 73

الشرح وعرض
االمتحان
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
االمتحان
النموذج والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية
(المصادر

أ ـ الكتب والمراجع التي
يوصى بها ( المجالت
العلمية  ,التقارير) ...
ب ـ المراجع االلكترونية,
مواقع
االنترنيت...

التوجد كتب منهجية
 .1تقانات األستمدة واستتعماالتها .2012.نورالتدين شتوقي علتي .كليتة
الزراعة-جامعة سومر
 .2المرشتتد فتتي تغذيتتة النبتتات .2012.تتتتأليف التتن فتتي بتتاركر وديفيتتتد
بيلبيم.ترجمة د.نورالدين شوقي علي.
Havlin,et al.2005.Soil fertility & fertilizers .3

المجالت العلمية االكاديمية العراقية
 .1علوم التربة
 .2كتب زراعية وبايلوجية وبيئية

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى
الجامعات العالمية.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبته
التطور الحاصل في مجال علوم التربة والتربة والموارد المائية .

الصفحة 74

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذ اكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
التعليمية
المؤسسة
المعرفية
االهداف
 . 1ت-

كلية الزراعة

السريرية التي تظهر على الطير
المركزعلى امراض الدواجن والعالمات
الطالب
 -2ان يتعرف
قسم علوم التربة والموارد المائية
 .2القسم العلمي /
 -2ان يتعرف الطالب على مسببات امراض الدواجن وكيفية تشخيصها حقليا
مورفولوجيا التربة
ومختبريا المقرر
.3اسم  /رمز
 -3ان يتعرف الطالب طريقة تشريح الطير وجمع النماذج لغرض الفحص المختبري
اسبوعي
.4اشكال الحضور المتاحة
عالج الطيور والمصابة وتعقيم وتنظيف الحاضنات
الطالب على كيفية
 -4ان يتعرف
الفصل الربيعي 2018-2017 /
والقاعاتالسنة
.5الفصل /
ث -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
الدراسية بكيفية 8
ساعةالمرض ومسبب المرض وكيفية تشخيصه بأسلوب
حدوث
الساعات الطالب
.6عدد -3تعريف
(الكلي )علمي تطبيقي

االمراض التي تصيب الدواجن واعطاء العالج
على
الطالب
.تاريخ قدرة
-4 7
تشخيص2018/2/
26
الوصف
اعداد هذا
المناسب ومنع انتقال المرض واستخدام اللقاحات ضد االمراض .
 .8اهداف المقرر

طرائق التعليم والتعلم
 -1التعرف على استمارة الوصف المورفولوجي واالالت المستخدمة في الوصف المروفولوجي

-12الشرح
والتوضيحنسجات التربة مختبرا وحقليا
التدريب على تمييز
-2طريقة المحاضرة

التربة والتبقع والتدريب عليهما حقليا
صفة لون
 -3دراسة
-3
الطالبية
المجاميع

الصفات في حقول
بعضالعملية
الدروس
الدواجن توزيع الجذور ،بناء التربة  ,المسامية ،الملوحة ،الـ ، pHوطريقة
المورفولوجية االخرى:
 -4دراسة
-4
تدويناها
-5الرحالت العلمية للحقول في المنطقة
التقارير
طريقةكتابة
 -6كيفية
.5
الذاتي
التعلم

طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل
معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم
الصفحة 75

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ط -االهداف المعرفية
 . 5اختيار موقع مقد التربة والعوامل المؤثرة فيه
 . 6التدريب على معرفة صفة لون التربة والتبقع وتمييز نسجات التربة مختبرا وحقليا
 . 7دراسة صفتي القوامية واللحام والتدريب عليهما حقليا

-26

االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

 -27كيفية درا سة بعض الصفات المورفولوجية ا :توزيع الجذور ،المسامية ،الملوحة ،الـ ، pHوطريقة تدويناها

من قبل الطالب
 -28كيفية دراسة الخاصية الكلسية وحدود االفاق من قبل الطالب

-29

اعداد تقرير بوثيقة الوصف المورفولوجي

طرائق التعليم والتعلم
 .7الشرح والتوضيح
 .8طريقة المحاضرة
 .9المجاميع الطالبية
.10الدروس العملية في المختبرات
 .11الرحالت العلمية للحقول الزراعية في المنطقة
طريقة التعلم الذاتي
.12

طرائق التقييم
 .5االختبارات النظرية
 .6االختبارات العملية
 .7التقارير والدراسات
.8

ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما
هو ملمو وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير
بشكل معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم

طرائق التعليم والتعلم

الصفحة 76

 -1العصف الذهني
-2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب من اجراء وصف مورفولوجي
لمقد تربة كامل وتدوين كافة الصفات في وثيقة الوصف المورفولوجي
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز ال على مستويات
التفكير والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول الى الحل المطلوب

طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 -2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً
لمشكلة معينة.
 -4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)

االسبوع

الساعات

 -10بنية المقرر
اسم الوحدة /او
مخرجات التعلم المطلوبة
الموضوع

الصفحة 77

طريقة التعليم

طريقة التقييم

تعريف المورفولوجي
وموقعه من منظومة العلوم
البيدولوجية ،ومنظومة
العلوم االيدافولوجية
والمنظومة الهندسية

مورفولوجيا
علم التربة

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

نشوء وتطور التربة

مورفولوجيا
علم التربة

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

عوامل تكوين التربة:
المناخ ،انظمة حرارة التربة
ورطوبة التربة
العامل الطوبوغرافي،
االحياء

مورفولوجيا
علم التربة

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

مورفولوجيا
علم التربة

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

عوامل تكوين التربة :المادة
االصل ،الزمن

مورفولوجيا
علم التربة

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

عمليات تكوين التربة:
المجموعة الوراثية
عمليات تكوين التربة:
المجموعة العامة
افاقية التربة ،التسمية
واالفاق الرئيسية

مورفولوجيا
علم التربة
مورفولوجيا
علم التربة
مورفولوجيا
علم التربة

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

مورفولوجيا
علم التربة

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

مورفولوجيا
علم التربة

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

2

11-10

2

االفاق التشخيصية :تحت
السطحية

12

2

صفات التربة المورفولوجية

13

2

صفات التربة المورفولوجية

14

2

15

2

مورفولوجيا
االفاق التشخيصية :السطحية
علم التربة

مايكرومورفولوجي التربة–
التوصيف -االستعماالت
والتطبيقات
دراسة مورفولوجية وتكوين
الترب العراقية

مورفولوجيا
علم التربة
مورفولوجيا
علم التربة
مورفولوجيا
علم التربة

الصفحة 78

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة
المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية
(المصادر

أ ـ الكتب والمراجع التي
يوصى بها ( المجالت
العلمية  ,التقارير) ...
ب ـ المراجع االلكترونية,
مواقع
االنترنيت...

ال توجد كتب منهجية
1. Soil Survey Staff ,2003,Soil Survey Manual ,USDA
2. FAO,1990,Guide Line for Soil Profile description
,FAO
 . 3د .وليد خالد العكيدي ود .شاكر محمود العيستاوي .1989 .مورفولتوجي
التربتتة ، .وزارة التعلتتيم العتتالي والبحتتث العلمتتي .جامعتتة ستتومر ،بيتتت
الحكمة

المجالت العلمية االكاديمية العراقية
 .3علوم التربة
 .4كتب زراعية وبايلوجية وبيئية

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى
الجامعات العالمية.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبته
التطور الحاصل في مجال علوم التربة والتربة والموارد المائية .

الصفحة 79

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذ اكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
التعليمية
المؤسسة
المعرفية
االهداف
 . 1ج-

كلية الزراعة

السريرية التي تظهر على الطير
المركزعلى امراض الدواجن والعالمات
الطالب
 -3ان يتعرف
قسم علوم التربة والموارد المائية
 .2القسم العلمي /
 -2ان يتعرف الطالب على مسببات امراض الدواجن وكيفية تشخيصها حقليا
تحليل تربة وماء ونبات
ومختبريا المقرر
.3اسم  /رمز
 -3ان يتعرف الطالب طريقة تشريح الطير وجمع النماذج لغرض الفحص المختبري
اسبوعي
.4اشكال الحضور المتاحة
عالج الطيور والمصابة وتعقيم وتنظيف الحاضنات
الطالب على كيفية
 -4ان يتعرف
الفصل الربيعي 2018-2017 /
والقاعاتالسنة
.5الفصل /
ح -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
الدراسية بكيفية 8
ساعةالمرض ومسبب المرض وكيفية تشخيصه بأسلوب
حدوث
الساعات الطالب
.6عدد -5تعريف
(الكلي )علمي تطبيقي

االمراض التي تصيب الدواجن واعطاء العالج
على
الطالب
.تاريخ قدرة
-6 7
تشخيص2018/2
/25
الوصف
اعداد هذا
المناسب ومنع انتقال المرض واستخدام اللقاحات ضد االمراض .
 .8اهداف المقرر

طرائق التعليم والتعلم
 -1كيفية اخذ العينات من الحقل
والتوضيح
-21الشرح
طرائق االستخالص الكيميائي
التعرف على

-2طريقة المحاضرة
الطالبية
طرائق التقدير والقياس
المجاميع على
 --3التعرف
3
-4الدروس العملية في حقول الدواجن
النتائجللحقول في المنطقة
العلمية
الرحالت
تفسير
 --5كيفية
4
-6طريقة التعلم الذاتي
 -5اعطاء التوصيات

طرائق التقييم

1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل
معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم
الصفحة 80

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ظ -االهداف المعرفية
 .8كيفية أخذ نماذج التربة من الحقل وتحضيرها للتحليالت المختبرية
 .9كيفية تشغيل واستعمال االجهزة المختبرية
 .10كيفية فصل محلول التربة بطريقتي التفريغ والترشيح
 .11كيفية تقدير بعض الخصائص الكيميائية للتربة مثل (  pH ,ECوااليونات الذائبة
الموجبة والسالبة وكربونات الكالسيوم والجبس والمادة العضوية
ع -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
 -30ان يتعلم الطالب كيفية تفسير النتائج اعتمادا على البيانات التي حصل عليها
 -31تشخيص حاالت النقص والسمية بالعناصر الغذائية في التربة والنبات
 -32اضافة االسمدة الكيميائية والمخلفات العضوية لمعالجة حالة النقص بالعناصر
الغذائية

طرائق التعليم والتعلم
.13الشرح والتوضيح
.14طريقة المحاضرة
.15المجاميع الطالبية
.16الدروس العملية في المختبرات
 .17الرحالت العلمية للحقول الزراعية في المنطقة
طريقة التعلم الذاتي
.18

طرائق التقييم
 .9االختبارات النظرية
.10االختبارات العملية
 .11التقارير والدراسات
 .12ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب
بما هو ملمو وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على
التفكير بشكل معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم

طرائق التعليم والتعلم

الصفحة 81

 -1العصف الذهني
 -2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يشخص خصائص التربة
الكيميائية والفيزيائية والتي تؤدي الى تدهور قدرة التربة االنتاجية مع ايجاد الحلول المناسبة لها
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز ال على
مستويات التفكير والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول الى الحل المطلوب

طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 -2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً
لمشكلة معينة.
 -4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)

االسبوع

الساعات

 -10بنية المقرر
اسم الوحدة /او
مخرجات التعلم المطلوبة
الموضوع

الصفحة 82

طريقة التعليم

طريقة التقييم

1

2

مقدمة حول تحليل التربة
والماء والنبات

2

2

الحصول على العينات

3

2

تحليل تربة
وماء ونبات
تحليل تربة
وماء ونبات

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة
الشرح وعرض
االمتحان
النموذج والمحاضرة
االمتحان

استعراض بعض المفاهيم
تحليل تربة
االساسية في مجال التحليل
وماء ونبات
الكمي
تحليل تربة
معالجة النتائج والتحقق
وماء ونبات
من دقة التحاليل

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

تحليل تربة
وماء ونبات

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

تحليل تربة
وماء ونبات
تحليل تربة
وماء ونبات
تحليل تربة
وماء ونبات

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة
الشرح وعرض
االمتحان
النموذج والمحاضرة
الشرح وعرض
االمتحان
النموذج والمحاضرة
الشرح وعرض
االمتحان
النموذج
والمحاضرة

تحليل تربة
وماء ونبات

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

تحليل تربة
وماء ونبات

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

تحليل تربة
وماء ونبات

الشرح وعرض
النموذج والمحاضرة

االمتحان

4

2

5

2

طرق التحليل الوزني

6

2

طرق التحليل الحجمي

8-7

2

طرق التحليل الكهربائية

9

2

10

2

11

2

13-12

2

15-14

2

طرق التحليل المعتمدة
على قياس الطيف
طرق التحليل المعتمدة
على قياس طيف
االمتصاص الذري
طرق التحليل المعتمدة
على قياس طيف االنبعاث
الذري
استخدام االشعة السينية
في مجال التحليل المعدني
والكمي
استخدام النظائر المشعة
والمستقرة في مجال
التحليل الكمي للعناصر

تحليل تربة
وماء ونبات

االمتحان

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

دليل التحليل الكيميائية للتربة والماء والنبات واالسمدة
تأليف االستاذ الدكتور شفيق جالب سالم و االستاذ الدكتور نور الدين
شوقي علي قسم علوم التربة والموارد المائية – كلية الزراعة – جامعة
بغداد
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2ـ المراجع الرئيسية
(المصادر

أ ـ الكتب والمراجع التي
يوصى بها ( المجالت
العلمية  ,التقارير) ...
ب ـ المراجع االلكترونية,
مواقع
االنترنيت...

1- G.D. Christian, 1980. Analytical chemistry. John
Wiley & Sons. Inc.
2- N.T. Faithfull, 2002. Methods in Agricultural
chemical analyisi. A practical HandBook. CABI
publishing.
3- Soil Survey Laboratory method manual, 2004.
Soil survey Investigation report. No. 42, version
4.0, USDA.
 .4د .عصام بشورو د .انطوان الصايغ .2007 ،طرق تحليل تربة المناطق
الجافة وشبه الجافة .الجامعة االمريكية ،بيروت

المجالت العلمية االكاديمية العراقية
 .5علوم التربة
 .6كتب زراعية وبايلوجية وبيئية

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى
الجامعات العالمية.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبته
التطور الحاصل في مجال علوم التربة والتربة والموارد المائية .

نموذج وصف المقرر

الصفحة 84

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها
مبرهنا ً عما إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

كلية الزراعة

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائية

.3اسم  /رمز المقرر

تغذية النبات

.4اشكال الحضور المتاحة

دراسات اولية

.5الفصل  /السنة

الفصل الربيعي 2018 - 2017 /

. 6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 75ساعة

.7تاريخ اعداد هذا الوصف

2018/2/25

 .8اهداف المقرر

 -1دراسة المغذيات النباتية وتقسيماتها
 -2دراسة العناصر الغذائية  ،مصادرها والعوامل المؤثرة في جاهزيتها
 -3دراسة أعراض نقص المغذيات وتشخيصها وعالجها
 -4دراسة اوساط نمو النبات
 -5دراسة الية التغذية الورقية واستجابة النبات لها
 -6دراسة العالقات الكمية وتوضيح وشرح قانون العامل المحدد
 -7دراسة ثابت ميكائيل واشتقاقه
 -8دراسة نظريات االمتصاص السلبي للمغذيات
 -9دراسة نظريات االمتصاص الحيوي للمغذيات
-10
 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
غ -االهداف المعرفية
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 -21ان يتعرف الطالب على اهم المغذيات التي يحتاجها النبات
 -2ان يتعرف الطالب على اعراض نقص العناصر من خالل المشاهدة والتحليل
 -3ان يتعرف الطالب طريقة معالجة نقص العناصر عن طريق اضافة االسمدة
 -4ان يتعرف الطالب على كيفية اليات امتصاص العناصر داخل النبات
ف -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
تعريف الطالب بكيفية حدوث نقص العنصر وكيفية تشخيصه بأسلوب
-33

علمي تطبيقي
قدرة الطالب على معالجة نقص العناصر والطرق السريعة لمعالجة
-34
النقص .
طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة المحاضرة
-3المجاميع الطالبية
-4الدروس العملية في المختبر والحقل
-5الرحالت العلمية للحقول في المنطقة
-6طريقة التعلم الذاتي
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
ج -األهداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكيف يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل
معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسير
 -4االعداد والتقويم
 -5استراتيجية التفكير الناقد في التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذهني
-2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يشخص نقص
عنصر معين في النبات ومعرفة طريقة االضافة لهذا العنصر والتركيز المطلوب ).
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  Critical Thinkingوهي مصطلح يرمز ألعلى
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مستويات التفكير
والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا ً للوصول الى الحل المطلوب
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم)
 -2العمل الجماعي ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( جمع المعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حالً
لمشكلة معينة.
 -4االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة)

 -10بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او
الموضوع

االول

2

تعريف وتقسيم وأهمية
المغذيات

تغذية النبات

الثاني

2

العوامل المؤثرة في جاهزية
العناصر المغذية

تغذية النبات

الثالث

2

أسباب ظهور النقص بالمغذيات
التركيب المعدني غير العضوي
للنبات

الرابع

2

التغذية المعدنية ونوعية
الحاصل

تغذية النبات

الخامس

2

أوساط النمو النباتية

تغذية النبات

السادس

2

العالقة الكمية (قانون العامل
المحدد وقانون الغلة
المتناقصة)

تغذية النبات

السابع

2

االمتحان الشهري األول

تغذية النبات

الثامن

2

التغذية الورقية

تغذية النبات

التاسع

2

آليتا اإلمتصاص الحيوي
للمغذيات

تغذية النبات
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تغذية النبات

طريقة التعليم
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج

طريقة التقييم

االمتحان
االمتحان

االمتحان

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

العاشر

2

أهمية ثابت ميكائيل واشتقاقه

تغذية النبات

الحادي عشر

2

نظريات االمتصاص السلبي
للمغذيات

تغذية النبات

الثاني عشر

2

تابع نظريات االمتصاص
السلبي للمغذيات

تغذية النبات

الثالث عشر

2

نظريات االمتصاص الحيوي
للمغذيات

تغذية النبات

الرابع عشر

2

تابع نظريات االمتصاص
الحيوي للمغذيات

تغذية النبات

الخامس
عشر

2

االمتحان الشهري الثاني

تغذية النبات

والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة
الشرح وعرض
النموذج
والمحاضرة

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

 . 2مبادئ تغذية النبات ،سعد هللا نجم النعيمي .كتاب مترجم للمؤلفين
Mengle, K. and E.A.Kirby. 1984
 . 3دليل تغذية النبات . 1988 ،يوسف محمد أبو ضاحي ومؤيد أحمد
اليونس .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .جامعة سومر.
مديرية دار الكتب للطباعة والنشر .الموصل.
 .4تغذية النبات العملي .يوسف محمد أبو ضاحي .1989 .وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي .جامعة سومر

2ـ المراجع الرئيسية
(المصادر

أ ـ الكتب والمراجع التي
يوصى بها ( المجالت
العلمية  ,التقارير) ...

 .1سلوم  .ياسمين فاضل . 2016دور التسميد
العضوي والمعدني وتغطية التربة في نمو ونوعية
حاصل البروكولي .اطروحة دكتوراه .كلية
الزراعة جامعة بغداد.
 .2ياسين  ،بسام طه .2001 .أساسيات فسيولوجيا
النبات .لجنة التعريب  .جامعة قطر .الدوحة  .ع.
ص .634 :
3. Taiz, L. and E. Zeiger. 2006. Plant
Physiology. 4th. ed. Sinauer
Associates, Inc. publisher Sunderland,
Massachus- AHS. U.S.A.
.1مجلة العلوم الزراعية العراقية
 .2مجلة الزراعة العضوية

ب ـ المراجع االلكترونية,
مواقع

www.zira3a.net
www.aoad.org
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االنترنيت...
 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من خالل ايفاد التدريسيين الى
الجامعات العالمية.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقه ومواكبته
التطور الحاصل في التكنولوجيا المستخدمة في تغذية النبات من خالل استخدام الطرق
الحديثة في الكشف عن نقص العناصر وطرق عالجها .
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