ٔصف انجشَبيظ األكبدًٙٚ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

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

 .1اٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ

جامعة سومر

 .2اٌمغُ اٌؼٍّ / ٟاٌّشوض

كمية الزراعة

 .3اعُ اٌجشٔبِح األوبد ّٟ٠اٚ
اٌّٟٕٙ
 .4اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ

بكالوريوس عموم زراعية

 .5إٌظبَ اٌذساع: ٟ
عِٕ/ ٞٛمشساد /أخشٜ
 .6ثشٔبِح االػزّبد اٌّؼزّذ

بكالوريوس عموم زراعية
الفصمي
المعيد الزراعي الكندي

 .7اٌّؤثشاد اٌخبسخ١خ األخشٜ

و ازرة الزراعة

 .8ربس٠خ إػذاد اٌٛطف

2015/10/1

 .9أ٘ذاف اٌجشٔبِح األوبدّٟ٠
ييدف البرنامج لرفد المجتمع بالمؤىالت العممية المتخصصة في مجال التربة ونشر وتطبيق المعرفة إلدارة
الموارد الطبيعية بكفاءة من اجل توفير الغذاء والتنمية الزراعية المستدامة مع المحافظة عمى البيئة
تخريج ميندسين زراعيين مؤىمين في مجال فحص التربة والمياه الزراعية حقمياً ومختبرياً ،وتحديد خصائصيا
الفيزيائية والكيميائية والحيوية والمساىمة في عمميات استصالح األراضي وتحديد قدرتيا اإلنتاجية ومعرفة

احتياجاتيا من األسمدة المختمفة
ييدف البرنامج الى تأىيل مختصين لدراسة خصائص الترب وكيفية إدارتيا والسبل الكفيمة والناجحة لجعميا
صالحة لمزراعة كما القيام بالبحوث التطبيقية إليجاد الحمول المناسبة لمشاكل المجتمع في المجال الزراعي

باإلضافة إلى المشاركة بتنفيذ البرامج اإلرشادية لنقل المعارف ونتائج البحوث التطبيقية والمشاركة مع األقسام

العممية األخرى محميا واقميميا ودوليا لتطوير التعميم والبحث العممي

ييدف البرنامج لتخريج مختصين في مجال الموارد المائيو وكيفية ادارتيا ادارة صحيحو ومقننو في ظل شحة
انصفؾخ 1

والمياه كذلك مكافحة التصحر المستشري في مناطق العراق.
إرشاد استخدام نحو طرق الري الحديثة لالستفادة من المياه وتقميل اليدر وزيادة اإلنتاجية وصيانة الترب
اجراء البحوث والدراسات العممية والمشاركة في المؤتمرات والندوات العممية المحمية والعالمية
تقديم المشورة لمدوائر ذات العالقة في مجال االختصاص

ِ .11خشخبد اٌجشٔبِح اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ -اال٘ذاف اٌّؼشف١خ
أ -1تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة و الفيم لممعمومات العممية بشكل دقيق وكيفية ادارة الموارد
المائية بشكل امثل.

أ -2تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة و الفيم لممعمومات في تخصص التربة والموارد المائية بشكل
وظيفي.

أ -3تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم لتطبيقات العممية وكيفية صيانة التربة
أ -4تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة و الفيم لكيفية التكيف مع اق ارنو ومع االخرين بشكل فعال.
أ -5تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفيم لممصطمحات العممية بالمغة االنكميزية.

أ -6تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة و الفيم لعممية البحث العممي الصحيح في مجال عموم التربة
والموارد المائية
ة – األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌجشٔبِح
ة  - 1اْ ٛ٠ظف اٌزمٕ١بد اٌسذ٠ثخ فِ ٟدبي دساعخ ٚاداسح اٌزشثخ ٚاٌّٛاسد اٌّبئ١خ ٚؽشق ِؼبٌدزٙب.
ة  - 2اْ ٠غزؼًّ إٌّٙح اٌؼٍّ ٟف ٟاٌجسث اٌؼٍّ.ٟ
ة  - 3ـ اْ ٠زّىٓ ِٓ اخشاء وبفخ اٌزسبٌ ً١اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ فِ ٟدبٌ ٟاٌزشثخ ٚاٌّ١بٖ
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 ؽش٠مخ اٌّسبػشح.
 ؽش٠مخ إٌّبلشخ.
 اٌششذ ٚاٌزٛػ١ر
 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرج
 ؽش٠مخ زً اٌّشىالد.
 ؽش٠مخ اٌشزالد ٚاٌض٠بساد اٌّ١ذأ١خ ٚاٌؼًّ اٌسمٍ.ٟ
 ؽش٠مخ اٌسٍمبد إٌمبش١خ.
انصفؾخ 2

ؽشائك اٌزمُ١١
 االخزجبساد إٌظش٠خ .
 االخزجبساد اٌؼٍّ١خ.
 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
 االخزجبساد اٌمظ١شح (اٌىٛصاد) اٌٛسل١خ (اٌزسش٠ش٠خ).
 االخزجبساد اٌمظ١شح (اٌىٛصاد) اٌشف١ٙخ.
ج -األ٘ذاف اٌٛخذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ .
ج-1اٌّالزظخ ٚاالدسان.
ج -2رسذ٠ذ اٌّشبوً ف ٟاٌزشثخ ٚاٌّ١بٖ ثبالػزّبد ػٍ ٝرسٍ١الرٗ اٌؼٍّ١خ اٌّخزجش٠خ.
ج -3اعزٕجبؽ اٌسٍٛي إٌبخؼخ ثؼذ رسذ٠ذ اٌّشىٍخ.
ج-4اٌزسٍٚ ً١اٌزفغ١ش
ج -5االعزٕزبج ٚاٌزمُ١١
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 ؽش٠مخ اٌّسبػشح.
 ؽش٠مخ إٌّبلشخ.
 اٌششذ ٚاٌزٛػ١ر
 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرج
 ؽش٠مخ زً اٌّشىالد.
 ؽش٠مخ اٌشزالد ٚاٌض٠بساد اٌّ١ذأ١خ ٚاٌؼًّ اٌسمٍ.ٟ
 ؽش٠مخ اٌسٍمبد إٌمبش١خ.
ؽشائك اٌزمُ١١
 االخزجبساد إٌظش٠خ .
 االخزجبساد اٌؼٍّ١خ.
 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
 االخزجبساد اٌمظ١شح (اٌىٛصاد) اٌٛسل١خ (اٌزسش٠ش٠خ).
 االخزجبساد اٌمظ١شح (اٌىٛصاد) اٌشف١ٙخ.

انصفؾخ 3

د -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ (اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظ.)ٟ
دِٙ -1بساد االداسح اٌّثٌٍٍ ٝزشثخ ٚاٌّ١بٖ
د-2اٌمبثٍ١خ ػٍ ٝاداسح االخٙضح اٌّخزجش٠خ
د -3اٌمبثٍ١خ ػٍِ ٝؼشفخ اٌّشبوً اٌز ٟرٛاخٗ اٌزشثخ ٚا٠دبد اٌسٍٛي إٌّبعجخ
د -4رط٠ٛش اٌمبثٍ١خ اٌّؼشف١خ اٌخبطخ ثبٌزشة ٚاٌّ١بٖ
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 ؽش٠مخ اٌّسبػشح.
 ؽش٠مخ إٌّبلشخ.
 اٌششذ ٚاٌزٛػ١ر
 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرج
 ؽش٠مخ زً اٌّشىالد.
 ؽش٠مخ اٌشزالد ٚاٌض٠بساد اٌّ١ذأ١خ ٚاٌؼًّ اٌسمٍ.ٟ
ؽش٠مخ اٌسٍمبد إٌمبش١خ.
ؽشائك اٌزمُ١١
 االخزجبساد إٌظش٠خ .
 االخزجبساد اٌؼٍّ١خ.
 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
 االخزجبساد اٌمظ١شح (اٌىٛصاد) اٌٛسل١خ (اٌزسش٠ش٠خ).
 االخزجبساد اٌمظ١شح (اٌىٛصاد) اٌشف١ٙخ.
 .11ثٕ١خ اٌجشٔبِح
اٌّشزٍخ اٌذساع١خ

سِض اٌّمشس أ ٚاٌّغبق

اعُ اٌّمشس أ ٚاٌّغبق

اٌغبػبد اٌّؼزّذح
ٔظشٞ

ػٍّٟ

االٌٝٚ
االٌٝٚ

ACh101
GPh 102

كٌمٌاء تحلٌلٌه
فٌزٌاء عامه

2
2

3
3

االٌٝٚ

Pfc 103

مبادئ محاصٌل حقلٌه

2

3

االٌٝٚ

EAp 104

مبادئ انتاج حٌوانً

2

3

االٌٝٚ
االٌٝٚ
االٌٝٚ
االٌٝٚ
االٌٝٚ
االٌٝٚ
االٌٝٚ

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

رٌاضٌات 1
رسم هندسً
لغة انكلٌزٌه تخصصٌه 1
حقوق انسان وحرٌات عامه
اللغة العربٌة

2
1
1
1

تطبٌقات فً الحاسوب1
كيمياء عضوية

2

انصفؾخ 4

3

2
3

االٌٝٚ
االٌٝٚ
االٌٝٚ
االٌٝٚ
االٌٝٚ
االٌٝٚ
االٌٝٚ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٔ١خ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌثبٌثخ
اٌشاثؼخ

PoG 102
Frp 103
PAe 104
Mat1 105
CoA2 106
Sur 107
Eng2 108
Bio 101
PSS 102
Sta103
Prm104
Sem105
Vep106
CAp3 107
Eng3 108
Spw101
Ppp102
FMe103
PAE 104
PPh105
Lal106
LaD107
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

اساسٌات جٌولوجٌا
انتاج فاكهه
مبادئ اقتصاد زراعً
رٌاضٌات 2
تطبٌقات فً الحاسوب 2
مساحة مستوٌه
لغة انكلٌزٌه تخصصٌه 2
كٌمٌاء حٌوٌة
مبادئ علم تربه
مبادئ احصاء
مبادئ احٌاء مجهرٌة
بٌئة تربه وانواء جوٌه
انتاج خضر
تطبٌقات فً الحاسوب 3
لغة انكلٌزٌه تخصصٌه 3
تحلٌل تربه وماء ونبات
مبادئ وقاٌة نبات
مكائن واالت زراعٌه
مبادئ ارشاد زراعً
فسلجة نبات
تسوٌه وتعدٌل اراضً
حرٌه ودٌمقراطٌة
تطبٌقات فً الحاسوب 4
لغة انكلٌزٌه تخصصٌه 4
فٌزٌاء تربه
المادة العضوٌة فً التربة
خصوبة التربة
ري
كٌمٌاء تربه
تلوث التربة والمٌاه
تصمٌم وتحلٌل تجارب
تحسس نائً
ملوحة تربه
مورفولوجً التربة
بزل
معادن التربة
اقتصادٌات موارد طبٌعٌة
مسح وتصنٌف التربه
انصفؾخ 5

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

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

اٌشاثؼخ
اٌشاثؼخ
اٌشاثؼخ
اٌشاثؼخ
اٌشاثؼخ
اٌشاثؼخ
اٌشاثؼخ
اٌشاثؼخ
اٌشاثؼخ
اٌشاثؼخ
اٌشاثؼخ
اٌشاثؼخ

SWC 102
Smi 103
SWP 104
HWR 105
106
107
Sml 101
Des 102
Pln 103
Fet 104
LaR 105
106
107

صٌانة التربة والمٌاه
احٌاء التربة المجهرٌة
عالقة التربة والماء والنبات
هاٌدرولوجً وموارد مائٌة
تقانات انظمة ري
مشروع بحث تخرج
ادارة التربة
تصحر
تغذٌة نبات
تقانات اسمده
استصالح اراضً
حلقات دراسٌة
مشروع بحث تخرج

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

 .12اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ
 مواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال تخصصو واالطالع عمى ما ىو حديث. مواكبة كل ما ىو جديد من نظريات عممية و حقائق يتم التوصل الييا في مجال تخصصو. -االستقاللية بالعمل

 القيادة  :القدرة عمى توجيو وتحفيز االخرينِ .13ؼ١بس اٌمجٛي (ٚػغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزسبق ثبٌىٍ١خ أ ٚاٌّؼٙذ)
اٌمجٛي اٌّشوضٞ
 .14أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح
 -الموقع االلكتروني لمكمية والجامعة

 -دليل المقررات الدراسية لكميات الزراعة في العراق

انصفؾخ 6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

يخطػ يٓبساد انًُٓظ
ٚشعٗ ٔظغ اشبسح ف ٙانًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيظ انخبظؼخ نهزمٛٛى
يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ
انغُخ  /انًغزٕٖ

سيض انًمشس

اعى انًمشس

أعبعٙ
أو اخزٛبس٘

األْذاف انًؼشفٛخ

أ1

أ2

أ3

انصفؾخ 7

األْذاف انًٓبسارٛخ
انخبصخ ثبنجشَبيظ

أ4

األْذاف انٕعذاَٛخ
ٔانمًٛٛخ

ة 1ة 2ة 3ة 4ط1

ط2

ط3

ط4

انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ
انًُمٕنخ( انًٓبساد األخشٖ
انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف
ٔانزطٕس انشخص)ٙ
د1

د2

د3

د4

ًَٕرط ٔصف انًمشس
نموذج وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها مبرىناً عما إذا كان
قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
وصف المقرر

 .1المؤسسة التعلٌمٌة

كلٌة الزراعة

 .2القسم العلمً  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائٌة

.3اسم  /رمز المقرر

إنتاج فاكهة

.4اشكال الحضور المتاحة

اسبوعً

.5الفصل  /السنة

الفصل الربٌعً 2112 - 2112 /

.6عدد الساعات الدراسٌة (الكلً )

 23ساعة

.2تارٌخ إعداد هذا الوصف

2112 /2 /21

 .2أهداف المقرر

 .1أن يفيم الطالب األسس العممية لتقسيم نباتات الفاكية .
 .2ان يعرف الطالب العوامل البيئية المالئمة وأثرىا عمى إنتاج الفاكية .
 .3أن يتعرف الطالب عمى طرق إكثار نباتات الفاكية .
 .4ان يتعمم الطالب عمميات الخدمة الزراعية كالري والتسميد والتقميم والخف ...الخ.
 .5ان يتعمم الطالب كيفية إنشاء البستان النموذجي لمفاكية.
 .6ان يمارس الطالب عمميات الجني والخزن والتعبئة لمفاكية .

انصفؾخ 8

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ -األهداف المعرفٌة
 -1معرفة تأثٌر العوامل البٌئٌة على محاصٌل الفاكهة .
 -2اإللمام بإنشاء بساتٌن الفاكهة وكٌفٌة تخطٌطها وكٌفٌة غرس األشجار بها .
 -3اإللمام بإغراض التقلٌم وطبٌعة حمل األشجار لبراعمها الزهرٌة .
 -4معرفة العوامل الداخلٌة والخارجٌة التً تؤثر على تكوٌن البراعم الزهرٌة فً أشجار
الفاكهة .
 -5فهم طرق التربٌة فً أشجار الفاكهة وتأثٌر خف الثمار على تحسٌن جودة المحصول .
 -6فهم العناصر الغذائٌة الكبرى والصغرى وحاجة النبات الٌها ومظاهر نقصها على
النبات .
 -2معرفة طرق التسمٌد ومواعٌده .
 -2معرفة عملٌات الخدمة المقدمة ألشجار الفاكهة وتفادي حدوث األمراض الفسٌولوجٌة
الناتجة عن عدم اتقان هذه العملٌات .
ب -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
 -1اختٌار الفاكهة المناسبة لكل منطقة حسب العوامل البٌئٌة .
 -2اإلشراف على إنشاء البساتٌن والقٌام بتخطٌطه واختٌار نظم الغرس المناسبة
 -3إجراء طرق التربٌة المختلفة على أشجار الفاكهة حسب طبٌعة حمل البراعم الزهرٌة .
 -4تفادي المعوقات المؤدٌة الى عدم حمل األشجار لمحصول اقتصادي .
 -5التفرٌق بٌن األسمدة العضوٌة واألسمدة الكٌماوٌة .
 -6إجراء التسمٌد والتعرف على مظاهر نقص العناصر الغذائٌة .

طرائق التعلٌم والتعلم
1الشرح والتوضٌح
-2طرٌقة المحاضرة
-3المجامٌع الطالبٌة
 – 4عرض مقاطع الفدٌو والصور التوضٌحٌة
-5الدروس العملٌة فً بساتٌن الفاكهة والمشاتل .
-6الرحالت العلمٌة لبساتٌن الفاكهة ومحطات البستنة فً المنطقة
-7طرٌقة التعلم الذاتً
طرائق التقٌٌم
1االختبارات النظرٌة
-2االختبارات العملٌة
-3التقارٌر والدراسات
 – 4النشاطات الصفٌة والالصفٌة
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ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة.
 -1مهارة التفكٌر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن القدرة على التفكٌر بشكل
معقول.
 -2المالحظة واإلدراك
 -3التحلٌل والتفسٌر
 -4اإلعداد والتقوٌم
 -5استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم

طرائق التعلٌم والتعلم
 -1العصف الذهنً
-2استراتٌجٌة التفكٌر حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان ٌعرف الظروف
البٌئٌة المالئمة ألشجار الفاكهة ٌكون قادراً على تحدٌد نوع الفاكهة الناجح زراعته
بالمنطقة كذلك األصل المالئم لإلكثار علٌه).
-3استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم Critical Thinkingوهً مصطلح ٌرمز ألعلى
مستوٌات التفكٌر
والتً ٌهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحلٌلها منطقٌا ً للوصول الى الحل المطلوب

د  -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف
والتطور الشخصً)
-1التواصل اللفظً ( القدرة على التعبٌر عن األفكار بوضوح وثقة فً الكالم)
 -2العمل الجماعً ( العمل بثقة ضمن مجموعة)Team work
 -3تحلٌل التحقٌق ( جمع المعلومات بشكل منهجً علمً لتأسٌس الحقائق والمبادئ حالً
لمشكلة معٌنة.
 -4االتصال الكتابً ( القدرة على التعبٌر عن نفسك بوضوح فً الكتابة)

 -11بنٌة المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او
الموضوع

طرٌقة التعلٌم

طرٌقة التقٌٌم

االول

5

الثانً

5

ان ٌعرف الطالب االهمٌة
االقتصادٌة والغذائٌة الشجار
الفاكهة ومعرفة التكوٌن الهٌكلً
لشجرة الفاكهة
ان ٌفهم الطالب واقع زراعة
اشجار الفاكهة فً العراق ،
المشاكل والحلول و معرفة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

االمتحان

انصفؾخ 11

5
الثالث

الرابع

5

الخامس

5

السادس

5

السابع

5

الثامن

5

التاسع

5

العاشر

5

الحادي
عشر

5

الثانً عشر

5

الثالث عشر

5

طبٌعة الحمل فً اشجار الفاكهة
ان ٌتعلم الطالب تقسٌم
اشجار الفاكهة  :الفاكهة
النفضٌة وكٌفٌة انشاء
البستان النموذجً الشجار
الفاكهة النفضٌة
ان ٌتعلم الطالب تقسٌم اشجار
الفاكهة  :الفاكهة المسدٌمة
وكٌفٌة انشاء البستان النموذجً
الشجار الفاكهة المسدٌمة
ان ٌعرف الطالب العوامل
المؤثرة فً زراعة اشجار
الفاكهة وكٌفٌة اكثار نباتات
الفاكهة النفضٌة
ان ٌعرف الطالب المعاومة
والتلقٌح وتساقط االزهار والثمار
وكٌفٌة اكثار نباتات الفاكهة
المستدٌمة
ان ٌفهم الطالب طور الراحة فً
البراعم واستعماالت منظمات
النمو فً اشجار الفاكهة وكٌفٌة
تقلٌم اشجار الفاكهة
ان ٌمارس الطالب قطف الثمار
وطرق الخزن

ان ٌتقن الطالب الطرق المناسبة
لتربٌة اشجار التفاح  ،الكمثرى ،
السفرجل ومعرفة المناطق

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

االمتحان

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

المناسبة النتاجها بكمٌات
اقتصادٌة واجراء عملٌات
الخدمة المقدمة لها
ان ٌتقن الطالب الطرق المناسبة
لتربٌة اشجار المشمش ،
االجاص  ،الخوخ ومعرفة

المناطق المناسبة النتاجها
بكمٌات اقتصادٌة واجراء
عملٌات الخدمة المقدمة لها
ان ٌتقن الطالب الطرق المناسبة
لتربٌة لشجٌرات العنب ومعرفة

المناطق المناسبة النتاجها
بكمٌات اقتصادٌة واجراء
عملٌات الخدمة المقدمة لها
ان ٌتقن الطالب الطرق المناسبة
لتربٌة اشجار الرمان،التٌن

ومعرفة المناطق المناسبة
النتاجها بكمٌات اقتصادٌة
واجراء عملٌات الخدمة
المقدمة لها
ان ٌتقن الطالب الطرق المناسبة
لتربٌة اشجار الحمضٌات

ومعرفة المناطق المناسبة
النتاجها بكمٌات اقتصادٌة
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االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

واجراء عملٌات الخدمة
المقدمة لها
الرابع عشر

5

الخامس
عشر

5

ان ٌتقن الطالب الطرق المناسبة
لتربٌة اشجار الزٌتون ومعرفة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

انتاج فاكهة

الشرح وعرض
النماذج او الفدٌو
والمحاضرة

المناطق المناسبة النتاجها
بكمٌات اقتصادٌة واجراء
عملٌات الخدمة المقدمة لها
ان ٌتقن الطالب الطرق المناسبة
لزراعة النخٌل ومعرفة

المناطق المناسبة النتاجها
بكمٌات اقتصادٌة واجراء
عملٌات الخدمة المقدمة لها

 -11البنٌة التحتٌة
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

االمتحان

االمتحان

 -1إنتاج الفاكية النفضية .الدكتور يوسف حنا
 -2الفاكية المستديمة الخضرة .الدكتور مكي
عموان واخرون

2ـ المراجع الرئٌسٌة
(المصادر

 -1المختار،فيصل عبد اليادي و مكي الخفاجي
 .1890.إنتاج الفاكية والخضر  .و ازرة التعميم
العالي والبحث العممي .
 -2النعيمي  ،جبار حسن  .1893.الفاكية .و ازرة
التعميم العالي والبحث العممي  .جامعة البصرة .
-3كروس مان ،كيرو و جيورج فينيون و ىاين از
يدكرتون .1894 .المشاتل  .ترجمة الدكتور عادل
خضر سعيد الراوي  .1896.و ازرة التعميم العالي
والبحث العممي .جامعة الموصل

أ ـ الكتب والمراجع التً
ٌوصى بها (المجالت
العلمٌة  ،التقارٌر)...

المجالت العلمٌة االكادٌمٌة العراقٌة
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ب ـ المراجع االلكترونٌة،
مواقع
االنترنٌت...

مواقع الجامعات العراقٌة والعربٌة واالجنبٌة

 -12خطة تطوٌر المقرر الدراسً
 -1التعاون بٌن الجامعات العراقٌة والجامعات العالمٌة من خالل اٌفاد التدرٌسٌٌن الى
الجامعات العالمٌة.
 -2مراجعة بنٌة المقرر الدراسً كل نهاٌة فصل دراسً ومعرفة مدى تطابقه ومواكبته
التطور الحاصل فً التكنولوجٌا المستخدمة فً علم البستنة وانتاج الفاكهة .
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ًَٕرط ٔصف انًمشس
(يبدح رطجٛمبد انؾبعٕة )1/

ٔصف انًمشس
ٛ٠فش ٚطف اٌّمشس ٘زا ا٠دبصاً ِمزؼ١ب ً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشخبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطٍجخ رسم١مٙب
ِجشٕ٘ب ً ػّب إراوبْ لذ زمك االعزفبدح اٌمظ ِٓ ٜٛفشص اٌزؼٍ ُ١اٌّزبزخ ٚ .الثذ ِٓ اٌشثؾ ثٕٙ١ب ٚثٚ ٓ١طف
اٌجشٔبِح.

 .1اٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ

خبِؼخ عِٛش

 .2اٌمغُ اٌؼٍّ / ٟاٌّشوض

لغُ اٌزشثخ – اٌّشزٍخ االٌٝٚ

 .3اعُ  /سِض اٌّمشس

تطبٌقات الحاسوب1/

 .4أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ

زؼٛس إٌضاِ ٟأعجٛػٟ

 .5اٌفظً  /اٌغٕخ

اٌىٛسط اٌخش٠ف2118 - 2117 ٟ

 .6ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ (اٌىٍ)ٟ

ٔ 2ظش 15 × ٞأعجٛع =  31عبػخ وٍٗ١

 .7ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف

2118/2/26

 .8أ٘ذاف اٌّمشس

 . 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 اىم المكونات المادية والبرمجية للحاسوب
ِ .9خشخبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
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أ -األ٘ذاف اٌّؼشف١خ
 -1أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّجبدئ االعبع١خ ٌزطج١مبد اٌسبعٛة اٌّخزٍفٗ.
 -2أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّىٔٛبد اٌّبد٠خ ٚاٌجشِد١خ ٌٍسبعٛة اٚٚ ٌٟ٢ظبئفٙب
 -3أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّّ١ضاد اٌشئ١غ١خ ٌٍسبعٛة.
ة  -األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.
 – 1االٌّبَ ثبٌّجبدئ االعبع١خ ٌزطج١مبد اٌسبعٛة.
 – 2لذسح اٌطبٌت ف ٟاٌزؼبًِ ِغ ِىٔٛبد عطر اٌّىزت ٚاالخضاء اٌز٠ ٟزىِٕٙ ْٛب.
ِ – 3ؼشفخ اٌؼٛاًِ اٌز٠ ٟزُ ػٍ ٝاعبعٙب رظٕ١ف اٌسٛاع١ت
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
٠ م َٛاٌزذس٠غ ٟثأٌمبء ِسبػشاد رفظ١ٍ١خ ٔظش٠خ.
٠ م َٛاٌزذس٠غ ٟثأٌمبء ِسبػشاد رفظ١ٍ١خ ػٍّ١خ ٚرطج١م ٗ١ػٍ ٝخٙبص اٌسبعٛة.
ِ طبٌجخ اٌطبٌت ثض٠بسح اٌّىزجخ ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ (االٔزشٔ١ذ) ٌٍسظٛي ػٍِ ٝؼشفخ اػبف١خ
ٌٍّٛاد اٌذساع١خ.
ؽشائك اٌزمُ١١





رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً فشد ٞػٓ ؽش٠ك اػطبء فشطخ ٌٍّشبسوخ اٌظف١خ ِٓ خالي االخبثخ ػٍ ٝاالعئٍخ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔظش٠خ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اػطبء ٚاخجبد ال طف١خ.
اِزسبٔبد اٌفظً االٚي ٚاٌفظً اٌثبٔٚ ٟاالِزسبٔبد إٌٙبئ١خ ٌٍذٚس االٚي ٚاٌثبٔ.ٟ

ج -األ٘ذاف اٌٛخذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
 -1زث اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزفى١ش ثأّ٘١خ ِجبدئ االعبع١خ ٌٍسبعٛة ٚرطج١مبرٙب.
 -2زث اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزىبًِ ف ٟاٌّؼشفخ ٌٍّٛاػ١غ االعبع١خ ٌٍّبدح.
 -3زث اٌطبٌت ػٍ ٝاوزغبة ِٙبساد ِزٕبِ١خ ِٓ خالي رطج١ك اٌزّبس ٓ٠اٌؼٍّ١خ.
د  -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ ( اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظ.) ٟ
 -1رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌؼٍّ١خ زٛي اٌّٛاػ١غ اٌخبطخ ثّبدح اٌسبعٛة.
 -2رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اٌزط٠ٛش اٌزار.ٟ
 -3رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت ف ٟرسٍ ً١اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌج١بٔبد اٌز ٟزظً ػٍٙ١ب ِٓ خالي اٌزّبسٓ٠
اٌؼٍّ١خ.
 -4رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼمجبد اٌّسزٍّخ اثٕبء االػّبي اٌسمٍ١خ.

 -11بنية المقرر
االسبوع

الساعات

االول

2

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او

طريقة التعليم

طريقة التقييم

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الموضوع

مقدمة عامة ,االنسان والحاسوب,اطوا دورة حياة
الحاسوب
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حاسوب

تمارين ,االمتحان

أجيال الحواسيب ,انواعها  ,مميزاتها

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثاني

2

الحاسوب  ,تعريفو  ,البيانات والمعلومات.

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثالث

2

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الرابع

2

مميزات الحاسوب ,مجاالت استخدامو

حاسوب
حاسوب
حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

الخامس

2

المكونات االساسية للحاسوب  ,الكيان المادي,

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

السادس

2

المكونات االساسية للحاسوب  ,الكيان البرمجي,

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

السابع

2

أنواع الحواسيب ,محددات تصنيف الحواسيب

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

وحدات االدخال واالخراج
نظام التشغيل

حاسوب
حاسوب
حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

الثامن

2

مكونات سطح المكتب ,شريط المهام

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

التاسع

2

االيقونات  ,المجلدات  ,الملفات ,منطقة االشعارات

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

العاشر

2

اجراء العمليات المختلفة على النوافذ ,خلفيات سطح

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الحادي

2

خلفيات سطح المكتب  ,تفعيل وتغيير شاشة التوقف

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثاني

2

متطلبات تثبيت نظام التشغيل , Windows 7

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

مكونات الشاشة االفتتاحية لنظام

حاسوب

عشر
عشر

حاسوب

المكتب.

حاسوب
حاسوب

حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

الثالث

2

طرق تسجيل االقراص المضغوطة في دون تنصيب

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الرابع

2

لوحة التحكم ,مكوناتها  ,تعليمات (مساعدة)

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الخامس

2

الحاالت واالعدادات الشائعة في الحاسوب

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

عشر
عشر

برامج خاصة بحرق السيديات

العاشر

حاسوب
حاسوب
حاسوب

 .11اٌجٕ١خ اٌزسز١خ
1ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ

اعبعٛبد انؾبعٕة ٔرطجٛمبرّ انًكزجّٛ
د .صٚبد يؾًذ ػجٕد
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تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

2ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ (اٌّظبدس)

 1رؼهى صٛبَخ انكٕيجٕٛرش  ،يبصٌ يغبٚش٘  ،داس انشظٕاٌ نهُشش –
عٕسٚب 2113
 2يبصٌ يغبٚش٘  ،انزؾكى ثُظبو ُٔٚذٔص ثبنصٕس انزٕظٛؾٛخ  ،داس
انشظٕاٌ نهُشش – عٕسٚب 2113

اـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٛ٠ ٟط ٝثٙب
( اٌّدالد اٌؼٍّ١خ اٌزمبس٠ش ) ....

عًٛغ انًغالد انؼهًٛخ انشصُٛخ انز ٙنٓب ػاللخ ثبنًفٕٓو انٕاعغ
نزطجٛمبد انؾبعٕة

ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ ِٛالغ االٔزشٔ١ذ
....

انًٕالغ ػهٗ االَزشَٛذ انز ٙرخص رطجٛمبد انؾبعٕة انًخزهفّ

 .11خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ
 -1اإلؽالع ػٍ ٝرٛط١ف ِمشساد ِشبثٙخ ف ٟخبِؼبد أخش.ٜ
ِ-2شاخؼخ ثٕ١خ اٌّمشس اٌذساع ٟوً ٔٙب٠خ فظً دساعِٚ ٟؼشفخ ِذ ٜرطبثمٗ ِٛٚاوجزٗ اٌزطٛس اٌسبطً فٟ
رىٍٕٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد ٚرطج١مبد اٌسبعٛة اٌّخزٍفٗ.
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ًَٕرط ٔصف انًمشس
(يبدح انًغبؽخ )1/

ٔصف انًمشس
تهدف المادة ان ٌكون الطالب قادرا" على تطبٌق المبادئ األساسٌة للمساحة وتسقٌط األبنٌة ورسم الخرائط
وإٌجاد المناسٌب ثم تحضٌر الخرائط الطوبوغرافٌة وحساب المساحات والحجوم كذلك استعمال لوحة المسح
فً رفع العوارض مع معلومات كاملة عن أجهزة التسوٌة ( ) Levelوجهاز الثٌودوالٌت.

.12

اٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ

خبِؼخ عِٛش

.13

اٌمغُ اٌؼٍّ / ٟاٌّشوض

لغُ ػٍ َٛاٌزشثخ ٚاٌّٛاسد اٌّبئ١خ – اٌّشزٍخ األٌٝٚ

.14

اعُ  /سِض اٌّمشس

اٌّغبزخ اٌّغز٠ٛخ

.15

أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ

زؼٛس إٌضاِ ٟأعجٛػٟ

.16

اٌفظً  /اٌغٕخ

اٌىٛسط اٌخش٠ف2118 - 2117 ٟ

.17

ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ (اٌىٍ)ٟ

ٔ 2ظش 15 × ٞأعجٛع =  31عبػخ وٍ١خ
3ػٍّ 15 × ٟأعجٛع =  45عبػخ وٍ١خ

.18

ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف

.19

أ٘ذاف اٌّمشس

 . 1ان يكون الطالب قادراً على تطبيق المبادئ االساسية للمساحة المستوية وتسقيط االبنية ورسم الخرائط.
 . 2ان يكون الطالب قادراً على تحضير الخرائط الطوبوغرافية وانجاز مقاطع الطولية والعرضية وحساب
المساحات والحجوم.

ِ .21خشخبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
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أ -األ٘ذاف اٌّؼشف١خ
أ٠ -1زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّجبدئ االعبع١خ ٌٍّغبزخ ٚاالػّبي اٌز ٟرمذِٙب الغبَ اٌّغبزخ.
أ٠ -2زؼشف اٌطبٌت ػٍِ ٝم١بط اٌشعُ ٚأٛاػٗ ٚؽشق ل١بط اٌّغبفخ ف ٟاٌطج١ؼخ.
أ٠ -3زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝؽشق اٌّغر ثبٌٍٛزخ اٌّغز٠ٛخ.
أ٠ -4زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاخٙضح اٌزغ٠ٛخ ٚؽشق اٌزغ٠ٛخ.
أ٠ -5زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝؽشق اػذاد اٌخشائؾ اٌطٛثٛغشاف١خ.
أ٠ -6زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝخٙبص اٌثٛ١دٚال٠ذ ٚأٛاػٗ.
ة  -األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.
ة – 1االٌّبَ ثبٌّجبدئ االعبع١خ ٌٍّغبزخ.
ة – 2االٌّبَ ثأػّبي اٌّغر اٌزؼبس٠غ( ٟاٌطٛثٛغشاف ٟاٌىبدعزشائ.)ٟ
ة – 3رؼٍُ اٌّجبدئ اٌظس١سخ ألػذاد اٌخشائؾ اٌطٛثٛغشاف١خ.
ة -4االٌّبَ ثأػّبي اٌّغبزخ اٌالصِخ ٌٍّشبس٠غ إٌٙذع١خ.
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
٠ م َٛاٌزذس٠غ ٟثأٌمبء ِسبػشاد رفظ١ٍ١خ ٔظش٠خ.
٠ م َٛاٌزذس٠غ ٟثطٍت رمبس٠ش دٚس٠خ ٌٍّٛاػ١غ االعبع١خ ٌٍّبدح.
ِ طبٌجخ اٌطبٌت ثض٠بسح اٌّىزجخ ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ (االٔزشٔ١ذ) ٌٍسظٛي ػٍِ ٝؼشفخ اػبف١خ
ٌٍّٛاد اٌذساع١خ.
ؽشائك اٌزمُ١١





رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً فشد ٞػٓ ؽش٠ك اػطبء فشطخ ٌٍّشبسوخ اٌظف١خ ِٓ خالي االخبثخ ػٍ ٝاالعئٍخ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔظش٠خ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اػطبء ٚاخجبد ال طف١خ.
اِزسبٔبد اٌفظً االٚي ٚاٌفظً اٌثبٔٚ ٟاالِزسبٔبد إٌٙبئ١خ ٌٍذٚس االٚي ٚاٌثبٔ.ٟ

ج -األ٘ذاف اٌٛخذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ج -1زث اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزفى١ش ثأّ٘١خ ِجبدئ االعبع١خ اٌّغبزخ ٚرطج١مبرٙب.
ج -2زث اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزىبًِ ف ٟاٌّؼشفخ ٌٍّٛاػ١غ االعبع١خ ٌٍّبدح.
ج -3زث اٌطبٌت ػٍ ٝاوزغبة ِٙبساد ِزٕبِ١خ ِٓ خالي رطج١ك اٌزّبس ٓ٠اٌؼٍّ١خ.
ج -4زث اٌطبٌت ػٍ ٝرسٍ ً١إٌزبئح ِٚمبسٔزٙب ِغ اٌٛالغ.
د  -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ ( اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظ.) ٟ
د -1رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌؼٍّ١خ زٛي اٌّٛاػ١غ اٌخبطخ ثّبدح اٌّغبزخ.
د -2رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اٌزط٠ٛش اٌزار.ٟ
د -3رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت ف ٟرسٍ ً١اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌج١بٔبد اٌز ٟزظً ػٍٙ١ب ِٓ خالي اٌزّبسٓ٠
اٌؼٍّ١خ.
د -4رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼمجبد اٌّسزٍّخ اثٕبء االػّبي اٌسمٍ١خ.
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 .21ثُٛخ انًمشس
األعجٕع

1

2

3

4

5

انغبػبد

ٌ2
3ع
ٌ2
3ع
ٌ2
3ع
ٌ2
3ع
ٌ2
3ع

6

7

ٌ2
3ع
ٌ2
3ع

8

9

10

ٌ2
3ع
ٌ2
3ع
ٌ2
3ع

يخشعبد انزؼهى
انًطهٕثخ
انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

ٌ2
11

3ع

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

غشٚمخ انزؼهٛى

غشٚمخ انزمٛٛى

اعى انٕؽذح  /أٔ انًٕظٕع
تعرٌف المساحة ،انواع المسوحات ،متطلبات المسح الجٌد،،
اهمٌة المساحة فً الزراعة

يؾبظشح
َظش٘

التعرف على اال،وات المستعملة فً المساحة ،الصفات،
العٌوب ،الضبط
نظم القٌاس ،وح،ات القٌاس ،االخطاء واالغالط

يؾبظشح
ػًهٙ

يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ

يؾبظشح
َظش٘

ضبط التوجٌه فً القٌاسات وحساب المسافات المنبسطة
والمائلة وتصحٌح القٌاسات

يؾبظشح
ػًهٙ

المسدددح بالطدددرٌط ،طدددروط اختٌدددار المحطدددات ،ترتٌدددب ،فتدددر
الحقل

يؾبظشح
َظش٘

طرائق االقامة واالسقاط .مسح حقلً باستخ،ام الطرٌط

يؾبظشح
ػًهٙ

االخطاء فً اعمال المسح ،طرائق معالجتها وتجاوزها

يؾبظشح
َظش٘

مقٌاس االطوال وتثبٌت المحطات .طرائق االقامة
واالسقاط .العوارض والحواجز

يؾبظشح
ػًهٙ

مقٌاس الرسم ،انواعه ،اصنافه ،عوامل تح،ٌ،ه

يؾبظشح
َظش٘

رسم الخارطة الخطٌة بمقٌاس رسم مناسب

يؾبظشح
ػًهٙ

المساحات ،االطكال المنتظمه وغٌر المنتظمة ،المساحة
باالح،اثٌات

يؾبظشح
َظش٘

تطبٌقات فً مقٌاس الرسم ،الطولً ،التخطٌطً .طرائق
االختٌار

يؾبظشح
ػًهٙ

التسوٌة ،مصطلحاتها ،انواع الضبط ،استخ،امات جهاز
اللفل

يؾبظشح
َظش٘

تطبٌقات فً حساب المساحات ،امثلة تطبٌقٌة .المربعات
والحذف
التسوٌة ،مصطلحاتها ،انواع الضبط ،استخ،امات جهاز
اللفل
تطبٌقات فً حساب مساحة االطكال غٌر المنتظمة ،طرائق
رٌاضٌة ،طرٌقة سمسن

يؾبظشح
ػًهٙ
يؾبظشح
ػًهٙ

طرائق حساب مناسٌب النقاط وفرق االرتفاع ،المباطر وغٌر
المباطر

يؾبظشح
َظش٘

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

يؾبظشح
ػًهٙ

عمل القطاعات الطولٌة ،تعرٌفها ،تح ،ٌ،محور مركزي ،تح،ٌ،
مجموعة نقاط ،مقٌاس الرسم

يؾبظشح
َظش٘

تطبٌقات فً الطرائق المباطرة الٌجا ،مناسٌب النقاط فً
الحقل

يؾبظشح
ػًهٙ

حساب مناسٌب النقاط ،مقٌاس المسافات ،تسقٌط المقطع
التصمٌمً والفعلً

اٌجا ،المناسٌب بطرٌقة االرتفاع واالنخفاض وطرٌقة
ارتفاع الجهاز
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يؾبظشح
َظش٘

يؾبظشح
َظش٘

يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ

ٌ2
12
3ع
13

14

ٌ2
3ع
ٌ2
3ع
ٌ2

15

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

انطبنت لبدس ػهٗ
اٌ ٚفٓى انذسط

3ع

اٌجا ،ارتفاع الحفر وعمق الر،م ،حساب مساحات القطع
والر،م ،حساب حجوم القطع والر،م ،تقٌٌم اقتصاٌ،ات المطروع
بتطبٌق امثلة حسابٌة

يؾبظشح
َظش٘

تطبٌقددات فددً عمددل القطدداع الطددولً ،تحٌ،دد ،المحددور
الرئٌسً للمطروع ،حساب مجموعة نقاط على محور
المطروع

يؾبظشح
ػًهٙ

الخرائط الطوبوغرافٌة ،طرائق التمثٌل

يؾبظشح
َظش٘

الرسم على ورق بٌانً وتح ،ٌ،حجم الحفر والر،م
واقتصاٌ،ات المطروع

يؾبظشح
ػًهٙ

خطوط الكفاف ،طرائق اٌجا ،الفسحة والفترة الكفافٌة ،اٌجا،
خطوط الكفاف ،حواص خطوط الكفاف ،طرائق رسم خطوط
الكفاف

يؾبظشح
َظش٘

تطبٌقات فً عمل الخارطة الكفافٌة ،رسمها ،تح،ٌ،
الفترة ،رسم الخطوط بطرٌقة حسابٌة

يؾبظشح
ػًهٙ

جهاز الثٌو،والٌت ،مٌزاته ،استخ،امه ،قٌاس الزواٌا االفقٌة
والرأسٌة

يؾبظشح
َظش٘

جهددداز الثٌو،والٌدددت ،ضدددبط الجهددداز ،قٌددداس الزواٌدددا
االفقٌة والرأسٌة

يؾبظشح
ػًهٙ

يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ
يُبلشخ ٔؽم
رًبس ،ٍٚايزؾبٌ
عشٚغ ’ ٔاعت
ثٛزٙ

 .22اٌجٕ١خ اٌزسز١خ
1ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ
2ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ (اٌّظبدس)

 -1المساحة المستوٌة .فوزي الخالصً .كلٌة الهن،سة – جامعة بغ،ا،

 .1المسح الهن،سً والكا،سترائً .زٌا ،عب ،الجبار البكر.
 .2المساحة الطوبوغرافٌة والجٌو،سٌا .محم ،فرٌٌ ،وسف، .ار الراتب.
 .3حساب المساحات والكمٌات .هٌام ٌوسف.1891 .

اـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٛ٠ ٟط ٝثٙب
( اٌّدالد اٌؼٍّ١خ اٌزمبس٠ش ) ....

عًٛغ انًغالد انؼهًٛخ انشصُٛخ انز ٙنٓب ػاللخ ثبنًفٕٓو انٕاعغ نهًغبؽخ

ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ ِٛالغ االٔزشٔ١ذ
....

انًٕالغ ػهٗ االَزشَٛذ انز ٙرخص انًغبؽخ

 .23خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ
ِٛ -1اوجخ اٌزطٛس ٚادخبي ثشاِح اٌسبعٛة ٚرطج١مبرٗ ف ٟاٌّغبزخ.
 -2اإلؽالع ػٍ ٝرٛط١ف ِمشساد ِشبثٙخ ف ٟخبِؼبد أخش.ٜ

انصفؾخ 21

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها مبرىناً 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 2118 - 2117 /

.6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 75ساعة

.7تاريخ اعداد ىذا الوصف

2118/2/25

 .8اىداف المقرر

 -1تعريف علم اخلضر والتعرف على ادلوطن االصلي جملموعة من اخلضراوات ادلهمة
 -2دراسة تصنيف زلاصيل اخلضر
 -3دراسة ادلنشآت واالدوات الالزمة لزراعة اخلضراوات
 -4دراسة طرق التكاثر ادلختلفة للخضراوات
 -5دراسة عمليات خدمة زلاصيل اخلضراوات
 -6دراسة العوائل النباتية اليت تتبعها زلاصيل اخلضر ادلختلفة

انصفؾخ 22

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ت -االهداف المعرفٌة

 -9ان ٌتعرف الطالب على الموطن االصلً لكل نوع نباتً
 -2ان ٌتعرف الطالب على طرق التكاثر فً محاصٌل الخضر
 -3ان ٌتعرف الطالب على احتٌاجات كل نوع نباتً من الخضر من االسمدة
 -4ان ٌتعرف الطالب العوائل النباتٌة المهمة التً تعود الٌها محاصٌل الخضر
ث -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
 -7تعرٌف الطالب بأهمٌة الخضر االقتصادٌة والطبٌة والصناعٌة

 -2قدرة الطالب على تحدٌد االحتٌاجات البٌئٌة التً تحتاجها محاصٌل الخضر .
طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة احملاضرة
-3اجملاميع الطالبية
-4الدروس العملية يف ادلخترب واحلقل
-5الرحالت العلمية للحقول يف ادلنطقة
-6طريقة التعلم الذايت
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
ج -األىداف الوجدانية والقيمية.

انصفؾخ 23

 -1مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس
وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول.
 -2ادلالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسري
 -4االعداد والتقومي
 -5اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذىين
-2اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ( مقدرة الطالب على حتديد أي االنواع النباتية اليت ميكن
االستفادة منها يف ادلناطق ادلختلفة وحسب االحتياجات البيئية ).
-3اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  Critical Thinkingوىي مصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكري
واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل ادلطلوب
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأىيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم)
 -2العمل اجلماعي ( العمل بثقة ضمن رلموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينة.
 -4االتصال الكتايب ( القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة)

 -11بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

االول

2

مق،مة وتعرٌف ،الموطن االصلً

انصفؾخ 24

اسم الوحدة /او
الموضوع

انتاج خضر

طريقة التعليم
الشرح وعرض

طريقة التقييم

االمتحان

النموذج والمحاضرة

2

تصنٌف محاصٌل الخضر

الثاني

2

المنطأت واال،وات الالزمة
لزراعة الخضروات

الرابع

2

تكاثر الخضروات :التكاثر
الجنسً و التكاثر الالجنسً

الثالث

انتاج خضر

الشرح وعرض

انتاج خضر

الشرح وعرض

النموذج والمحاضرة
النموذج والمحاضرة

انتاج خضر

الشرح وعرض

الخامس

2

ري محاصٌل الخضروات

انتاج خضر

الشرح وعرض

السادس

2

تسمٌ ،محاصٌل الخضروات

انتاج خضر

الشرح وعرض

السابع

2

عملٌات خ،مة محاصٌل
الخضروات

انتاج خضر

الشرح وعرض

الثامن

2

محاصٌل الخضروات المهمة فً
العراق :العائلة الباذجانٌة:
الطماطة .البطاطا.

انتاج خضر

الشرح وعرض

التاسع

2

الفلفل .الباذنجان.

انتاج خضر

الشرح وعرض

العاشر

2

العائلة القرعٌة :الخٌار .قرع
الكوسة.

انتاج خضر

الشرح وعرض

الحادي عشر

2

الرقً .البطٌخ.

انتاج خضر

الشرح وعرض

الثاني عشر

2

العائلة الصلٌبٌة :اللهانة.
القرنابٌط.

انتاج خضر

الشرح وعرض

الثالث عشر

2

العائلة البقولٌة :البزالٌا.
الباقالء.

انتاج خضر

الشرح وعرض

النموذج والمحاضرة
النموذج والمحاضرة
النموذج والمحاضرة
النموذج والمحاضرة
النموذج والمحاضرة
النموذج والمحاضرة
النموذج والمحاضرة
النموذج والمحاضرة
النموذج والمحاضرة
النموذج والمحاضرة

الرابع عشر

2

العائلة النرجسٌة :البصل .الثوم.

انتاج خضر

الشرح وعرض

الخامس عشر

2

امتحان

انتاج خضر

الشرح وعرض

النموذج والمحاضرة
النموذج والمحاضرة

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة
2ـ ادلراجع الرئيسية (ادلصادر

 -1مطلوب ،ع،نان ناصر وعز الٌ،ن سلطان محم ،وكرٌم صالح عب،ول.
.1891انتاج خضروات ،وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.

 .1سلوم ٌ .اسمٌن فاضل . 2116دور التسمٌد
العضوي والمعدنً وتغطٌة التربة فً نمو ونوعٌة
حاصل البروكولً .اطروحة دكتوراه .كلٌة
الزراعة جامعة بغداد.
 .2حسن ،أحمد عبد المنعم .2004 .إنتاج الخضر
الثانوية وغير التقميدية .سمسمة محاصيل الخضر:

انصفؾخ 25

أ ـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا
( اجملالت العلمية  ,التقارير) ...
ب ـ ادلراجع االلكًتونية ,مواقع
االنًتنيت...

تكنولوجيا اإلنتاج والممارسات الزراعية المتطورة .الجزء
االول .الطبعة االولى .الدار العربية لمنشر والتوزيع.

رللة العلوم الزراعية العراقية
www.zira3a.net

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية.
 -2مراجعة بنية ادلقرر الدراسي كل هناية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقو ومواكبتو التطور احلاصل يف
التكنولوجيا ادلستخدمة يف انتاج اخلضراوات من خالل استخدام الطرق احلديثة يف زراعة البيوت احملمية
واالراضي القاحلة .

انصفؾخ 26

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها مبرىناً 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 2118 - 2117 /

.6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 75ساعة

.7تاريخ اعداد ىذا الوصف

2118/2/25

 .8اىداف المقرر

 -1دراسة اخللية النباتية واجزاءىا ووظائف كل جزء فيها
 -2دراسة أنواع احملاليل  ,واالنظمة الغروية وكيفية حتضري بعض االنظمة الغروية
 -3دراسة اجلهد ادلائي ومكوناتو يف اخللية
 -4دراسة اليو امتصاص وانتقال ادلاء والعناصر الغذائية داخل اخللية
 -5دراسة عملية التمثيل الضوئي والعوامل ادلؤثرة فيها
 -6دراسة تفاعالت الضوء اخلاصة بعملية التمثيل الضوئي
 -7دراسة دورة كالفن يف نباتات  C3ودورة ىاتش سالك يف نباتات C4

انصفؾخ 27

 -8دراسة عملية التنفس يف النبات
 -9دراسة سلسلة النقل االلكًتوين وادلعادلة العامة للتنفس
 -11دراسة منظمات النمو النبايت والية تأثريىا على النبات
 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ج -االهداف المعرفٌة

 -11ان ٌتعرف الطالب على اهم أجزاء الخلٌة وتشرٌح ووظٌفة كل جزء
 -2ان ٌتعرف الطالب على المحالٌل وانواعها وكٌفٌة تحضٌرها
 -3ان ٌتعرف الطالب على كٌفٌة حدوث عملٌة التمثٌل الضوئً والتنفس ودورهما نمو
النبات
 -4ان ٌتعرف الطالب على الٌات امتصاص العناصر داخل النبات والنظرٌات الخاصة
بها
ح -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
 -9تعرٌف الطالب على الخلٌة النباتٌة واجزائها ووظٌفة كل منها والتعرف على
الفعالٌات الحٌوٌة والفسلجٌة التً تحدث داخل الخلٌة.
قدرة الطالب بالتعرف على تفاعالت الضوء المختلفة وعملٌة التنفس
-11
لنباتات  C3و . C4
طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة احملاضرة
-3اجملاميع الطالبية
-4الدروس العملية يف ادلخترب واحلقل
-5الرحالت العلمية للحقول يف ادلنطقة
-6طريقة التعلم الذايت
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات

انصفؾخ 28

ج -األىداف الوجدانية والقيمية.

 -1مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس
وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول.
 -2ادلالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسري
 -4االعداد والتقومي
 -5اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم
طرائق التعليم والتعلم

 -1العصف الذىين
-2اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ( متكني الطالب من معرفة اجزاء اخللية ادلختلفة ووظيفة كل
جزء منها و فسلجة عملها يف النبات ).
-3اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  Critical Thinkingوىي مصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكري
واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل ادلطلوب
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأىيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم)
 -2العمل اجلماعي ( العمل بثقة ضمن رلموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينة.
 -4االتصال الكتايب ( القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة)

 -11بنية المقرر

انصفؾخ 29

االسبوع

الساعات

االول

2

الثاني

2

الثالث

2

الرابع

2

الخامس

2

السادس

2

السابع

2

الثامن

2

التاسع

2

العاشر

2

الحادي عشر

2

الثاني عشر

2

الثالث عشر

2

الرابع عشر

2

الخامس عشر

2

مخرجات التعلم المطلوبة
تعريف علم فسلجة النبات والتعرف
على الخلية واجزائها ووظائفها

المحاليل وانواعها  ,االنظمة الغروية
وانواعها

االنتشار أىميتو والعوامل المؤثرة فيو ,
النفاذية العوامل المؤثرة على نفاذية
األغشية

الجهد المائي ومكوناتو (الجهد
االزموزي والضغط االنتفاخي)
والتشرب

اسم الوحدة /او
الموضوع

فسلجة النبات
فسلجة النبات
فسلجة النبات

فسلجة النبات

امتصاص وانتقال الماء والعناصر
الغذائية

النتح  ,انواع النتح والعوامل المؤثرة

طريقة التعليم
الشرح وعرض

النموذج والمحاضرة

الشرح وعرض

النموذج والمحاضرة

الشرح وعرض

النموذج والمحاضرة

الشرح وعرض

النموذج والمحاضرة

طريقة التقييم

االمتحان
االمتحان
االمتحان

االمتحان

الشرح وعرض

فسلجة النبات

النموذج والمحاضرة

االمتحان

فيو

عملية التمثيل الضوئي (األىمية

والمعادلة والعوامل المؤثرة فيها)
االمتحان الشهري األول
مخطط  Zأو مخطط أرنون الخاص
بتفاعالت الضوء لعملية التمثيل
الضوئي

دورة كالفن في نباتات  C3ودورة
ىاتش سالك في نباتات C4

عملية التنفس (عملية االنشطار
السكري)

دورة كريب للتنفس
سلسلة النقل االلكتروني والمعادلة
العامة للتنفس وحساب الطاقة

النمو -التكشف -سكون البذور ,
اسبابها وكيفية اخراج البذور من
سكونها

منظمات النمو النباتية والتواقت
الضوئي

االمتحان الشهري الثاني

انصفؾخ 31

فسلجة النبات
فسلجة النبات
فسلجة النبات
فسلجة النبات
فسلجة النبات
فسلجة النبات
فسلجة النبات
فسلجة النبات
فسلجة النبات
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

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة
2ـ ادلراجع الرئيسية (ادلصادر)

 .1عبد العظٌم محمد كاظم ،مؤٌد أحمد الٌونس  .1991 .اساسٌات
فسٌولوجٌا النبات ،جامعة سومر ،دار الحكمة للطباعة والنشر،
بغداد.
 .1سلوم ٌ .اسمٌن فاضل . 2116.دور التسمٌد العضوي والمعدنً
وتغطٌة التربة فً نمو ونوعٌة حاصل البروكولً .اطروحة
دكتوراه .كلٌة الزراعة جامعة بغداد.
 .2ياسين  ،بسام طو .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 وادلراجع اليت يوصى هبا
( اجملالت العلمية  ,التقارير) ...

رللة العلوم الزراعية العراقية
رللة الفرات الزراعية

ب ـ ادلراجع االلكًتونية ,مواقع
االنًتنيت...

www.zira3a.net
www.ksre.ksu.edu

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية.
 -2مراجعة بنية ادلقرر الدراسي كل هناية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقو ومواكبتو التطور احلاصل يف
التكنولوجيا ادلستخدمة يف فسلجة النبات من خالل استخدام الطرق احلديثة يف الكشف عن العمليات
الفسلجية داخل اجزاء اخللية

انصفؾخ 31

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها مبرىناً 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

محاصيل حقلية

.4اشكال الحضور المتاحة

اسبوعي

.5الفصل  /السنة

الفصل الخريفي 2118-2117 /

.6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 73ساعة

.7تاريخ اعداد ىذا الوصف

2117/8/12

 .8اىداف المقرر

 -1دراسة علم احملاصيل احلقلية
 -2دراسة العوائل النباتية وعوائل النباتية اليت تعود اليها احملاصيل احلقلية
 -3دراسةواقع احملاصيل احللقلية يف العراق ومقارنتها مع الدول االخرى
-4التعرف على العوامل الطبيعية ادلؤثره على علم احملاصيل احلقلية
 -5التعرف على اىم االدغال وطرق مكافحتها
 -6التمييز بني االدغال الرفيعو والعريضة

انصفؾخ 32

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

 -11ان ٌتعرف الطالب على التمٌز بٌن المحاصٌل الحقلٌة والبستنٌة واشجار البساتٌن
 -2ان ٌتعرف الطالب على طرق التمٌٌز بٌن بذور المحاصٌل الحقلٌة
 -3ان ٌتعرف الطالب طرٌقة استخدام نسب وخلط المبٌدات الزراعٌة
 -4ان ٌتعرف الطالب على كٌفٌة طرق المكافحة لالدغال واالمراض الحشرٌة
والفطرٌة
د -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
تعرٌف الطالب بكٌفٌة حساب نسبة االنبات .
-11
قدرة الطالب على تحدٌد نوع المحصول من الخالل الشكل الظاهري
-11

للنبات نفسة او من البذور.
طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة احملاضرة
-3اجملاميع الطالبية
-4الدروس العملية يف احلقول
-5الرحالت العلمية للحقول يف ادلنطقة
-6طريقة التعلم الذايت
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات

انصفؾخ 33

ج -األىداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس
وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول.
 -2ادلالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسري
 -4االعداد والتقومي
 -5اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذىين
-2اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يعرف ومييز احملاصيل احلقلية عن
احملاصيل االخرى وكذلك متييز بذور ىذه احملاصيل ).
-3اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم Critical Thinkingوىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري
واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل ادلطلوب
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأىيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم)
 -2العمل اجلماعي ( العمل بثقة ضمن رلموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينة.
 -4االتصال الكتايب ( القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة)

 -11بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة
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اسم الوحدة /او

طريقة التعليم

طريقة التقييم

الموضوع

االول

2

يمذيخ ف ٙانًؾبصٛم انؾمهٛخ  ،محاصيل حقلية
رؼشٚفٓب  ،يُشأْب ٔ ،رطٕسْب

الثاني

2

الثالث

2

رمغٛى انًؾبصٛم انؾمهٛخ ( محاصيل حقلية
ؽغت انؼٕائم ،يٕعى انضساػخ
 ،االعزؼًبل ......انخ ) ٔصف
اْى انؼٕائم انُجبرٛخ
انؼٕايم انجٛئٛخٔػاللزٓب ثًُٕ محاصيل حقلية
انًؾبصٛم (انؼٕايم انًُبخٛخ)

الرابع

2

انعٕء ٔاًْٛزّ ف ٙانًُٕ

محاصيل حقلية

الخامس

2

ايزؾبٌ انشٓش االٔل /انؾشاسح محاصيل حقلية
ٔػاللزٓب ثزٕصٚغ انًؾبصٛم

السادس

2

انشٚبػ
انًؾبصٛم

ػهٗ محاصيل حقلية

السابع

2

انزًٛٛض ث ٍٛانؼبئهخ انُؾٛهٛخ محاصيل حقلية
ٔانجمٕنٛخ

الثامن

2

ػٕايم انزشثخ ( ثُبء انزشثخ)

محاصيل حقلية

التاسع

2

َغغخ انزشثخ  ،يهٕؽخ انزشثخ ،
ؽًٕظخ انزشثخ

محاصيل حقلية

العاشر

2

انًبء ٔاًْٛزّ ف ٙؽٛبح انُجبد محاصيل حقلية
 /غشق انش٘

الحادي عشر

2

ايزؾبٌ انشٓش انضبَ /ٙانغفبف

محاصيل حقلية

الثاني عشر

2

انزؼبلت انًؾصٕن ( ٙانذٔساد محاصيل حقلية
انضساػٛخ )

الثالث عشر

2

االدغبل  ،رؼشٚفٓب  ،اظشاسْب  ،محاصيل حقلية
غشائك يكبفؾزٓب

الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
ٔربصٛشْب

الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
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الشرح وعرض

االمتحان

النموذج

والمحاضرة
محاصيل حقلية

الرابع عشر

2

رذسٚظ انؾجٕة  /اكضبس انجزٔس

الخامس عشر

2

انؼٕايم انؾٕٚٛخ انُجبرٛخ محاصيل حقلية
ٔانؾٕٛاَٛخ ٔربصٛشْب ف ٙاَزبط
انًؾبصٛم ٔيشاعؼخ ػبيخ

الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة

مباديء انتاج احملاصيل احلقلية
د.موفق عبد الرزاق النقيب:
د .زلمد ىذال البلداوي
يجبد٘ء يؾبصٛم ؽمهٛخ
د .يغٛذ يؾغٍ
االَصبس٘  ،د .ػجذ انؾًٛذ اؽًذ انَٕٛظ  ،د  .غبَى عؼذهللا ؽغبٔ٘  ،د .
ٔفم ٙانشًبع

2ـ ادلراجع الرئيسية (ادلصادر
أ ـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا (
اجملالت العلمية  ,التقارير) ...

اجملالت العلمية االكادميية العراقية

ب ـ ادلراجع االلكًتونية ,مواقع
االنًتنيت...
 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية. -

انصفؾخ 36

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها مبرىناً 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 2118-2117 /

.6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 73ساعة

.7تاريخ اعداد ىذا الوصف

2118/2/25

 .8اىداف المقرر

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

 -2دراسة ومشاهدة اجزاء المحرك وطرٌقة عملها
 -3دراسة معدات احلراثة والبذار والتسميد وادلكافحة
 -4دراسة ومعرفة عمل اجهزة التربيد والتكييف
 -5دراسة كيفية عمل اجهزة التزييت والتربيد يف ادلعدات الزراعية
 -6معرفة الية عمل االجهزة اذليدروليكية

انصفؾخ 37

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

 -12ان ٌتعرف الطالب على الساحبات
 -2ان ٌتعرف الطالب على اجزاء المحرك ومشاهدتها نضرٌا وعملٌا.
 -3ان ٌتعرف الطالب طرٌقة عمل االجهزه التً تعمل هٌدرولٌكٌا
ر -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
تعرٌف الطالب بكٌفٌة عمل الساحبات الزراعٌة وماهو الدور الذي تقدمة
-11

والخدمات للمزارع
قدرة الطالب التعرف على االالت وطرق عملهن وعلى المعدات بانواعها
-11
قدر المستطاع .
طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة احملاضرة
-3اجملاميع الطالبية
-4الدروس العملية على االت الزراعية
-5الرحالت العلمية للحقول يف ادلنطقة
-6طريقة التعلم الذايت
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
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ج -األىداف الوجدانية والقيمية.
 -1مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس
وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول.
 -2ادلالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسري
 -4االعداد والتقومي
 -5اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذىين
-2اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يفهم الية عمل اجلرار الزراعي وكيفية
حدوث عملية تشغيل احملركات وكذلك الية احلراثة والتنعيم والتسوية ).
-3اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم Critical Thinkingوىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري
واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل ادلطلوب
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأىيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم)
 -2العمل اجلماعي ( العمل بثقة ضمن رلموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينة.
 -4االتصال الكتايب ( القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة)
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االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة
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اسم الوحدة /او
الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االول

2

الثاني

2

الثالث

2

الرابع

2

الخامس

2

السادس

2

السابع

2

الثامن

2

التاسع

2

العاشر

2

الحادي عشر

2

الثاني عشر

2

الثالث عشر

2

انواع الساحبات والمكونات
االساسٌة للساحبة

اجزاء المحرك ووظائف اجزائه

مكائن

زراعية

واالت الشرح وعرض
النموذج

االمتحان

والمحاضرة

مكائن واالت
زراعٌة

الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
،ورة محركات الطرارة والٌ،زل
ثنائٌة ورباعٌة الضربات

مكائن

زراعية

واالت الشرح وعرض
النموذج

والمحاضرة

مكائن واالت
زراعٌة

اجهزة التوقٌت

االمتحان

الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
مكائن

زراعية

اجهزة التبرٌ،

واالت الشرح وعرض
النموذج

والمحاضرة

مكائن واالت
زراعٌة

اجهزة التزٌٌت

االمتحان

الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
مكائن

اجهزة الوقو :،الٌ،زل والبنزٌن

زراعية

واالت الشرح وعرض
النموذج

والمحاضرة

مكائن واالت
زراعٌة

اجهزة اطعال الطرارة

االمتحان

الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
اجهزة نقل الحركة :الفاصل –
صن،وق السرع – الجهاز
الفرقً
االجهزة الهٌ،رولٌكٌة وعمو،
مأخذ الق،رة

مكائن

زراعية

النموذج

والمحاضرة

مكائن واالت
زراعٌة

زراعية

النموذج

واالت الشرح وعرض
النموذج

االمتحان

والمحاضرة

مكائن واالت
زراعٌة

مع،ات تنعٌم التربة

الشرح وعرض

االمتحان

والمحاضرة
مكائن

مع،ات حراثة التربة

واالت الشرح وعرض

االمتحان

الشرح وعرض

النموذج

االمتحان

والمحاضرة
مكائن

مع،ات بذار الحبوب

زراعية
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واالت الشرح وعرض
النموذج

االمتحان

والمحاضرة
الرابع عشر

2

الخامس عشر

2

مع،ات نثر السما ،الكٌمٌائً
والحٌوانً

انواع الساحبات والمكونات
االساسٌة للساحبة

مكائن واالت
زراعٌة

الشرح وعرض

االمتحان

النموذج

والمحاضرة
مكائن واالت
زراعٌة

الشرح وعرض

االمتحان

النموذج

والمحاضرة

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة

اسسيات الساحبات وادلعدات الزراعية تأليف جي .ام .شني
ترجمة لطفي حسين محمد د.توفيق فهمي

2ـ ادلراجع الرئيسية (ادلصادر
أ ـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا ( االت الزراعية الدكتور زلمد ناصر حبوب
معدات البذار والزراعة عزيز رومولبنا
اجملالت العلمية  ,التقارير) ...

رأفت منيال العفيف
ناطق صربي حسن

ب ـ ادلراجع االلكًتونية ,مواقع
االنًتنيت...
 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية.
 -2مراجعة بنية ادلقرر الدراسي كل هناية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقو ومواكبتو التطور احلاصل يف
التكنولوجيا علم االت الزراعية.
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ًَٕرط ٔصف انًمشس
(يبدح رطجٛمبد انؾبعٕة )2/

ٔصف انًمشس
ٛ٠فش ٚطف اٌّمشس ٘زا ا٠دبصاً ِمزؼ١ب ً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشخبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطٍجخ رسم١مٙب
ِجشٕ٘ب ً ػّب إراوبْ لذ زمك االعزفبدح اٌمظ ِٓ ٜٛفشص اٌزؼٍ ُ١اٌّزبزخ ٚ .الثذ ِٓ اٌشثؾ ثٕٙ١ب ٚثٚ ٓ١طف
اٌجشٔبِح.

.24

اٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ

خبِؼخ عِٛش

.25

اٌمغُ اٌؼٍّ / ٟاٌّشوض

لغُ اٌزشثخ – اٌّشزٍخ االٌٝٚ

.26

اعُ  /سِض اٌّمشس

تطبٌقات الحاسوب2 /

.27

أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ

زؼٛس إٌضاِ ٟأعجٛػٟ

.28

اٌفظً  /اٌغٕخ

اٌىٛسط اٌشث١ؼ2118 - 2117 ٟ

.29

ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ (اٌىٍ)ٟ

ٔ 2ظش 15 × ٞأعجٛع =  31عبػخ وٍٗ١

.31

ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف

.31

أ٘ذاف اٌّمشس

2118/2/26

 . 1توضيح أستخدام الحاسوب االلي والتعرف على اىم المكونات المادية والبرمجية للحاسوب
 . 2تنمية قدرة الطالب على اجراء العمليات المختلفة على نوافذ البرامج داخل الحاسوب
 .3تعريف الطالب على اىم العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء الحواسيب والميزات الرئيسية لكل نوع منها
 .4أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٔ ٝظبَ اٌزشغِٚ (windows 7( ً١ؼشفخ ِزطٍجبد رثج١زٗ.
ِ .32خشخبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
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أ -األ٘ذاف اٌّؼشف١خ
 -1أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّجبدئ االعبع١خ ٌزطج١مبد اٌسبعٛة اٌّخزٍفٗ.
 -2أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّىٔٛبد اٌّبد٠خ ٌٍسبعٛة اٚٚ ٌٟ٢ظبئفٙب
 -3أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّىٔٛبد اٌجشِد١خ ٌٍسبعٛة اٚٚ ٌٟ٢ظبئفٙب .
 -4أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّّ١ضاد اٌشئ١غ١خ ٌٍسبعٛة اٌشخظ.ٟ
ة  -األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.
 – 1االٌّبَ ثبٌّجبدئ االعبع١خ ٌزطج١مبد اٌسبعٛة.
 – 2لذسح اٌطبٌت ف ٟاٌزؼبًِ ِغ اٌّىٔٛبد اٌّبد٠خ ٚاٌجشِد١خ ٌٍسبعٛة.
ِ – 3ؼشفخ اٌؼٛاًِ اٌز٠ ٟدت ِشاػبرٙب ػٕذ ششاء زبعٛة
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
٠ م َٛاٌزذس٠غ ٟثأٌمبء ِسبػشاد رفظ١ٍ١خ ٔظش٠خ.
٠ م َٛاٌزذس٠غ ٟثأٌمبء ِسبػشاد رفظ١ٍ١خ ػٍّ١خ ٚرطج١م ٗ١ػٍ ٝخٙبص اٌسبعٛة.
ِ طبٌجخ اٌطبٌت ثض٠بسح اٌّىزجخ ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ (االٔزشٔ١ذ) ٌٍسظٛي ػٍِ ٝؼشفخ اػبف١خ
ٌٍّٛاد اٌذساع١خ.
ؽشائك اٌزمُ١١





رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً فشد ٞػٓ ؽش٠ك اػطبء فشطخ ٌٍّشبسوخ اٌظف١خ ِٓ خالي االخبثخ ػٍ ٝاالعئٍخ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔظش٠خ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اػطبء ٚاخجبد ال طف١خ.
اِزسبٔبد اٌفظً االٚي ٚاٌفظً اٌثبٔٚ ٟاالِزسبٔبد إٌٙبئ١خ ٌٍذٚس االٚي ٚاٌثبٔ.ٟ

ج -األ٘ذاف اٌٛخذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
 -1زث اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزفى١ش ثأّ٘١خ ِجبدئ االعبع١خ ٌٍسبعٛة ٚرطج١مبرٙب.
 -2زث اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزىبًِ ف ٟاٌّؼشفخ ٌٍّٛاػ١غ االعبع١خ ٌٍّبدح.
 -3زث اٌطبٌت ػٍ ٝاوزغبة ِٙبساد ِزٕبِ١خ ِٓ خالي رطج١ك اٌزّبس ٓ٠اٌؼٍّ١خ.
د  -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ ( اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظ.) ٟ
 -1رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌؼٍّ١خ زٛي اٌّٛاػ١غ اٌخبطخ ثّبدح اٌسبعٛة.
 -2رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اٌزط٠ٛش اٌزار.ٟ
 -3رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت ف ٟرسٍ ً١اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌج١بٔبد اٌز ٟزظً ػٍٙ١ب ِٓ خالي اٌزّبسٓ٠
اٌؼٍّ١خ.
 -4رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼمجبد اٌّسزٍّخ اثٕبء االػّبي اٌسمٍ١خ.

 -11بنية المقرر
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مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االسبوع

الساعات

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

االول

2

المقدمة ,االنسان والحاسوب,مفاىيم اساسية في

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثاني

2

المكونات االساسية للحاسوب  ,الكيان المادي

تطبيقات

,اجهزة االدخال .

حاسوب

الموضوع

الحاسوب

حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

الثالث

2

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

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الرابع

2

صندوق الحاسوب (وحدة النظام ) ,االجزاء الداخلية

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الخامس

2

وحدة المعالجة المركزية ,انواع الذاكرة  ,المنافذ,

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

البايوز

حاسوب

السادس

2

المكونات االساسية للحاسوب  ,الكيان البرمجي,

والخارجية لوحدة النظام

حاسوب
حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

السابع

2

أنظمة االعداد ,منصة الحاسوب  ,الميزات الرئيسية

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثامن

2

نظام التشغيل  ,اىدافو ومميزاتو  .أىم أنظمة التشغيل

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

التاسع

2

اصدارات ويندوز  7واىم الفروق بينها,مقدمة عن

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

العاشر

2

الويندوز ,Windows 7خصائص الويندوز
Windows 7
متطلبات تثبيت نظام التشغيل Windows 7

حاسوب

الحادي

2

عشر

نظام التشغيل ,

للحاسوب الشخصي

المختلفو

حاسوب
حاسوب
حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

مكونات الشاشة االفتتاحية لنظام Windows 7

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

طرق تسجيل االقراص المضغوطة في Windows

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

 7دون تنصيب برامج خاصة بحرق السيديات

.Burning CD

حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

الثاني

2

مكونات سطح المكتب  ,االيقونات  ,المجلدات ,

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثالث

2

اجراء العمليات المختلفة على النوافذ ,خلفيات سطح

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

المكتب

حاسوب

عشر
عشر

الملفات

حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

الرابع

2

لوحة التحكم ,مكوناتها  ,تعليمات (مساعدة)

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الخامس

2

الحاالت واالعدادات الشائعة في الحاسوب

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

عشر

العاشر
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حاسوب
حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

 .33اٌجٕ١خ اٌزسز١خ
1ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ
2ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ (اٌّظبدس)

اعبعٛبد انؾبعٕة ٔرطجٛمبرّ انًكزجّٛ
د .صٚبد يؾًذ ػجٕد
 3رؼهى صٛبَخ انكٕيجٕٛرش  ،يبصٌ يغبٚش٘  ،داس انشظٕاٌ نهُشش –
عٕسٚب 2113
 4يبصٌ يغبٚش٘  ،انزؾكى ثُظبو ُٔٚذٔص ثبنصٕس انزٕظٛؾٛخ  ،داس
انشظٕاٌ نهُشش – عٕسٚب 2113

اـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٛ٠ ٟط ٝثٙب
( اٌّدالد اٌؼٍّ١خ اٌزمبس٠ش ) ....

عًٛغ انًغالد انؼهًٛخ انشصُٛخ انز ٙنٓب ػاللخ ثبنًفٕٓو انٕاعغ
نزطجٛمبد انؾبعٕة

ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ ِٛالغ االٔزشٔ١ذ
....

انًٕالغ ػهٗ االَزشَٛذ انز ٙرخص رطجٛمبد انؾبعٕة انًخزهفّ

 .34خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ
 -1اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌدبِؼبد اٌؼشال١خ ٚاٌدبِؼبد اٌؼبٌّ١خ ِٓ خالي ا٠فبد اٌزذس٠غ ٓ١١اٌ ٝاٌدبِؼبد اٌؼبٌّ١خ.
ِ -2شاخؼخ ثٕ١خ اٌّمشس اٌذساع ٟوً ٔٙب٠خ فظً دساعِٚ ٟؼشفخ ِذ ٜرطبثمٗ ِٛٚاوجزٗ اٌزطٛس اٌسبطً فٟ
رىٍٕٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد ٚرطج١مبد اٌسبعٛة اٌّخزٍفٗ.
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ًَٕرط ٔصف انًمشس
(يبدح رطجٛمبد انؾبعٕة )3/

ٔصف انًمشس
ٛ٠فش ٚطف اٌّمشس ٘زا ا٠دبصاً ِمزؼ١ب ً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشخبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطٍجخ رسم١مٙب
ِجشٕ٘ب ً ػّب إرا وبْ لذ زمك االعزفبدح اٌمظ ِٓ ٜٛفشص اٌزؼٍ ُ١اٌّزبزخ ٚ .الثذ ِٓ اٌشثؾ ثٕٙ١ب ٚثٚ ٓ١طف
اٌجشٔبِح.

 .1اٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ

خبِؼخ عِٛش

 .2اٌمغُ اٌؼٍّ / ٟاٌّشوض

لغُ اٌزشثخ – اٌّشزٍخ اٌثبٔ١خ

 .3اعُ  /سِض اٌّمشس

تطبٌقات الحاسوب3 /

 .4أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ

زؼٛس إٌضاِ ٟأعجٛػٟ

 .5اٌفظً  /اٌغٕخ

اٌىٛسط اٌخش٠ف2118 - 2117 ٟ

 .6ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ (اٌىٍ)ٟ

ٔ 2ظش 15 × ٞأعجٛع =  31عبػخ وٍٗ١

 .7ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف

2118/2/25

 .8أ٘ذاف اٌّمشس
 .1رٛػ١ر و١ف١خ اعزخذاَ ثشاِح  ِٓ Microsoft office 2007فجً اٌطبٌت ٚو١ف١خ اٌزفبػً ِغ رطج١مبرٗ.
 .2رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاعزخذاَ ثشٔبِح ٌٍ wordطجبػخ ٚرسش٠شاٌّغزٕذاد ٚإٌظٛص.
 .3رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاعزخذاَ اٌجشٔبِح ٚ excelرسٍ ً١اٌج١بٔبد االزظبئ١خ.
 .4رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍِ ٝؼشفخ اخالق اٌؼبٌُ االٌىزش.ٟٔٚ
 .5رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍِ ٝؼشفخ اشىبي اٌزدبٚصاد ف ٟاٌؼبٌُ اٌشلّ.ٟ
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ِ .9خشخبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ -األ٘ذاف اٌّؼشف١خ
 -1أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّجبدئ االعبع١خ ٌجشاِح ). (Microsoft office 2007
 -2أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝثشٔبِح ِؼبٌح إٌظٛص )( word
 -3أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝثشٔبِح اػذاد اٌدذاٚي ٚرسٍ ً١اٌج١بٔبد ).( Excel
 -4أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاخالق اٌؼبٌُ االٌىزش.ٟٔٚ
 -5أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝؽشائك أِبْ اٌسبعٛة ٚرشاخ١ض اٌجشاِح.
ة  -األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.
 – 1االٌّبَ ثبٌّجبدئ االعبع١خ ٌجشٔبِح ِؼبٌح إٌظٛص ).( word
 – 2االٌّبَ ثبٌّجبدئ االعبع١خ ٌجشٔبِح رسٍ ً١اٌج١بٔبد ) .( Excel

 – 3رؼٍُ اٌّجبدئ اٌظس١سخ في معرفة اشكال التجاوزات في العالم الرقمي.
 -4رؼٍُ اٌّجبدئ اٌظس١سخ في ردٕت االػشاس إٌبردخ ِٓ فب٠شٚعبد اٌسبعٛة
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
٠ م َٛاٌزذس٠غ ٟثأٌمبء ِسبػشاد رفظ١ٍ١خ ٔظش٠خ.
٠ م َٛاٌزذس٠غ ٟثأٌمبء ِسبػشاد رفظ١ٍ١خ ػٍّ١خ ٚرطج١م ٗ١ػٍ ٝخٙبص اٌسبعٛة.
ِ طبٌجخ اٌطبٌت ثض٠بسح اٌّىزجخ ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ (االٔزشٔ١ذ) ٌٍسظٛي ػٍِ ٝؼشفخ اػبف١خ
ٌٍّٛاد اٌذساع١خ.
ؽشائك اٌزمُ١١





رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً فشد ٞػٓ ؽش٠ك اػطبء فشطخ ٌٍّشبسوخ اٌظف١خ ِٓ خالي االخبثخ ػٍ ٝاالعئٍخ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔظش٠خ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اػطبء ٚاخجبد ال طف١خ.
اِزسبٔبد اٌفظً االٚي ٚاٌفظً اٌثبٔٚ ٟاالِزسبٔبد إٌٙبئ١خ ٌٍذٚس االٚي ٚاٌثبٔ.ٟ

ج -األ٘ذاف اٌٛخذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
 -1زث اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزفى١ش ثأّ٘١خ ِجبدئ االعبع١خ ٌٍسبعٛة ٚرطج١مبرٙب.
 -2زث اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزىبًِ ف ٟاٌّؼشفخ ٌٍّٛاػ١غ االعبع١خ ٌٍّبدح.
 -3زث اٌطبٌت ػٍ ٝاوزغبة ِٙبساد ِزٕبِ١خ ِٓ خالي رطج١ك اٌزّبس ٓ٠اٌؼٍّ١خ.
 -4زث اٌطبٌت ػٍ ٝرسٍ ً١إٌزبئح ِٚمبسٔزٙب ِغ اٌٛالغ.
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
٠ -1م َٛاٌزذس٠غ ٟثأٌمبء ِسبػشاد رفظ١ٍ١خ ٔظش٠خ
 -2رٛخ ٗ١األعئٍخ اٌّّ١ضح ثبٌؼّك ٚاٌذلخ
 -3رٛخ ٗ١اٌطبٌت ٔس ٛوثشح اٌّّبسعخ اٌؼٍّ١خ اٌالطف١خ ٌٍّٛػٛع
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ؽشائك اٌزمُ١١





ِشبسوخ اٌطبٌت داخً لبػخ اٌذسط
زً ثؼغ األعئٍخ اٌخبسخ١خ اٌز ٟرزطٍت ػّك اٌزفى١ش ٚدلخ اٌّالزظخ
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً فشد ٞػٓ ؽش٠ك اػطبء فشطخ ٌٍّشبسوخ اٌظف١خ ِٓ خالي االخبثخ ػٍ ٝاالعئٍخ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔظش٠خ.

د  -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ ( اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظ.) ٟ
 -1رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌؼٍّ١خ زٛي اٌّٛاػ١غ اٌخبطخ ثّبدح اٌسبعٛة.
 -2رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اٌزط٠ٛش اٌزار.ٟ
 -3رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت ف ٟرسٍ ً١اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌج١بٔبد اٌز ٟزظً ػٍٙ١ب ِٓ خالي اٌزّبسٓ٠
اٌؼٍّ١خ.
 -4رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼمجبد اٌّسزٍّخ اثٕبء االػّبي اٌسمٍ١خ.

 -11بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او

طريقة التعليم

طريقة التقييم

الموضوع
االول

2

مقدمة ,اخالق العالم االلكتروني  ,اشكال التجاوزات

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثاني

2

أمن الحاسوب ,خصوصية الحاسوب ,تراخيص برامج

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثالث

2

الملكية الفكرية ,االختراق االلكتروني .انواعو ,

مصادره.

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الرابع

2

المخاطر االمنية االكثر انتشارأ ,البرامجيات الخبيثو

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

في العالم الرقمي.

الحاسوب وانواعها.

حاسوب
حاسوب
حاسوب
حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

الخامس

2

فايروسات الحاسوب ,صفاتو  ,مكوناتو ,انواعو

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

السادس

2

الخطوات الالزمو للحمايو من عمليات االختراق

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

السابع

2

زر االوفيس  office Buttonومحتوياتو  ,اشرطة

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثامن

2

االضرار الناتجو من الفايروسات

االلكتروني ,اضرار الحاسوب على الصحو.

البرنامج  ,برنامج  word 2007وواجهة البرنامج ,

تبويب الصفحة الرئيسية ومجموعاتها  ,تبويب البرنامج

حاسوب
حاسوب
حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

 internetومجموعاتها  ,تبويب تخطيط الصفحة

 page layoutومجموعاتها .

تبويب مراجع ( مصادر  Referencesومجموعاتو ,

تبويب مراسالت  mailingsومجموعاتو تبويب مراجعة
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تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

تمارين ,االمتحان

 Reviewومجموعاتها .

التاسع

2

العاشر

2

الحادي

2

تبويب عرض  viewومجموعاتها  ,التعامل مع الكائنات

تطبيقات

المدرجة في المستند  ,شريط تبويب تنسيق ادوات

حاسوب

شريط تبويب تنسيق ادوات الرسم drawing Tools

تطبيقات

الصورة . picture

 ,شريط تبويب تصميم من ادوات الجدول Table

,Toolsشريط تبويب تخطيط من ادوات الجدول

حاسوب

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل
تمارين ,االمتحان

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

تمارين ,االمتحان

.Table Tools

عشر

شريط تبويب تصميم من ادوات المعادالت equation

 , Toolsاشرطة التمرير االفقي والرأسي والمساطر في
برنامج  , word 2007استخدامات بعض مفاتيح

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

حاسوب

مناقشة وحل
تمارين ,االمتحان

 key boardفي برنامج  , offece 2007التظليل

(عمل . )select

الثاني

2

الثالث

2

الرابع

2

عشر

عشر

برنامج  , excel 2007مقدمة تعريفية للبرنامج ,

اشرطة التبويب  ,مكونات واجهة البرنامج  ,زر االوفيس ,

حاسوب

تبويب ادراج  internetومجموعاتها  ,تبويب تخطيط

تطبيقات

بعض المفاىيم والمصطلحات .

الصفحة  page layoutومجموعاتها ,تبويب الصيغ

حاسوب

تمارن رياضية في برنامج . excel 2007

تطبيقات

 formulaومجموعاتها.

عشر
الخامس
العاشر

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

الشرح وعرض المحاضرة

الشرح وعرض المحاضرة

حاسوب
2

زر االوفيس  office Buttonومحتوياتو  ,اشرطة

البرنامج  ,برنامج  word 2007وواجهة البرنامج ,

تبويب الصفحة الرئيسية ومجموعاتها  ,تبويب البرنامج

تطبيقات
حاسوب

مناقشة وحل

تمارين ,االمتحان
مناقشة وحل

تمارين ,االمتحان
مناقشة وحل
تمارين ,االمتحان

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

تمارين ,االمتحان

 internetومجموعاتها  ,تبويب تخطيط الصفحة

 page layoutومجموعاتها .

 .11اٌجٕ١خ اٌزسز١خ
1ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ
2ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ (اٌّظبدس)

اـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٛ٠ ٟط ٝثٙب
( اٌّدالد اٌؼٍّ١خ اٌزمبس٠ش ) ....

اعبعٛبد انؾبعٕة ٔرطجٛمبرّ انًكزجّٛ
د .صٚبد يؾًذ ػجٕد
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.
 -3يبصٌ يغبٚش٘  ،رؼهى االَزشَٛذ ( دٔسح ف ٙكزبة )  ،داس انشظٕاٌ ،
ؽهت  ،عٕسٚب . 2113 ،
 -4يبصٌ يغبٚش٘  ،رؼهى االَزشَٛذ ( دٔسح ف ٙكزبة )  ،داس انشظٕاٌ ،
ؽهت  ،عٕسٚب . 2113 ،
عًٛغ انًغالد انؼهًٛخ انشصُٛخ انز ٙنٓب ػاللخ ثبنًفٕٓو انٕاعغ
نزطجٛمبد انؾبعٕة
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ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ ِٛالغ االٔزشٔ١ذ
....

انًٕالغ ػهٗ االَزشَٛذ انز ٙرخص رطجٛمبد انؾبعٕة انًخزهفّ

 .11خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ
 -1رسذ٠ث اٌّسبػشاد ٚرٕم١سٙب وً ٔٙب٠خ فظً دساع.ٟ
ِ -2ؼشفخ ِذ ٜرطبثك اٌّمشس ِٛٚاوجزٗ اٌزطٛس اٌسبطً ف ٟرىٍٕٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد ٚرطج١مبد اٌسبعٛة
اٌّخزٍفٗ.
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ًَٕرط ٔصف انًمشس
(يبدح رطجٛمبد انؾبعٕة )4/

ٔصف انًمشس
ٛ٠فش ٚطف اٌّمشس ٘زا ا٠دبصاً ِمزؼ١ب ً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشخبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطٍجخ رسم١مٙب
ِجشٕ٘ب ً ػّب إراوبْ لذ زمك االعزفبدح اٌمظ ِٓ ٜٛفشص اٌزؼٍ ُ١اٌّزبزخ ٚ .الثذ ِٓ اٌشثؾ ثٕٙ١ب ٚثٚ ٓ١طف
اٌجشٔبِح.

.12

اٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ

خبِؼخ عِٛش

.13

اٌمغُ اٌؼٍّ / ٟاٌّشوض

لغُ اٌزشثخ – اٌّشزٍخ اٌثبٔ١خ

.14

اعُ  /سِض اٌّمشس

تطبٌقات الحاسوب4 /

.15

أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ

زؼٛس إٌضاِ ٟأعجٛػٟ

.16

اٌفظً  /اٌغٕخ

اٌىٛسط اٌشث١ؼ2118 - 2117 ٟ

.17

ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ (اٌىٍ)ٟ

ٔ 2ظش 15 × ٞأعجٛع =  31عبػخ وٍٗ١

.18

ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف

.19

أ٘ذاف اٌّمشس

2118/2/25

 . 1توضيح أستخدام برنامج ( ) power pointمن قبل الطالب وكيفية التفاعل في اعداد وتصميم
الشرائح (الساليدات )
 . 2تنمية قدرة الطالب على استخدام االنترنت ومعرفة التصفح اىم محركات البحث والمجالت العالميو عن
طريق البريد االلكتروني.
 .3تعريف الطالب على اىم أنظمة التشغيل ومميزات كل نظام
ِ .21خشخبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
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أ -األ٘ذاف اٌّؼشف١خ
 -1أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّجبدئ االعبع١خ ٌزطج١مبد اٌسبعٛة اٌّخزٍفٗ.
 -2أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝثشٔبِح )( power point
 -3أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاعزخذاَ شجىبد االٔزشٔذ ٚؽشق اٌزظفر فِ ٟسشوبد اٌجسث اٌّخزٍفٗ.
 -4أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٔ ٝظبَ اٌزشغِٚ (windows 7( ً١ؼشفخ أُ٘ ِ١ضارٗ.
ة  -األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.
 – 1االٌّبَ ثبٌّجبدئ االعبع١خ ٌزطج١مبد اٌسبعٛة.
 – 2لذسح اٌطبٌت ف ٟاٌزظفر والمراسالت عن طريق البريد االلكتروني.
 – 3رؼٍُ اٌّجبدئ اٌظس١سخ في اعداد وتصميم الشرائح (الساليدات ).
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
٠ م َٛاٌزذس٠غ ٟثأٌمبء ِسبػشاد رفظ١ٍ١خ ٔظش٠خ.
٠ م َٛاٌزذس٠غ ٟثأٌمبء ِسبػشاد رفظ١ٍ١خ ػٍّ١خ ٚرطج١م ٗ١ػٍ ٝخٙبص اٌسبعٛة.
ِ طبٌجخ اٌطبٌت ثض٠بسح اٌّىزجخ ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ (االٔزشٔ١ذ) ٌٍسظٛي ػٍِ ٝؼشفخ اػبف١خ
ٌٍّٛاد اٌذساع١خ.
ؽشائك اٌزمُ١١





رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً فشد ٞػٓ ؽش٠ك اػطبء فشطخ ٌٍّشبسوخ اٌظف١خ ِٓ خالي االخبثخ ػٍ ٝاالعئٍخ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔظش٠خ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اػطبء ٚاخجبد ال طف١خ.
اِزسبٔبد اٌفظً االٚي ٚاٌفظً اٌثبٔٚ ٟاالِزسبٔبد إٌٙبئ١خ ٌٍذٚس االٚي ٚاٌثبٔ.ٟ

ج -األ٘ذاف اٌٛخذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
 -1زث اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزفى١ش ثأّ٘١خ ِجبدئ االعبع١خ ٌٍسبعٛة ٚرطج١مبرٙب.
 -2زث اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزىبًِ ف ٟاٌّؼشفخ ٌٍّٛاػ١غ االعبع١خ ٌٍّبدح.
 -3زث اٌطبٌت ػٍ ٝاوزغبة ِٙبساد ِزٕبِ١خ ِٓ خالي رطج١ك اٌزّبس ٓ٠اٌؼٍّ١خ.
 -4زث اٌطبٌت ػٍ ٝرسٍ ً١إٌزبئح ِٚمبسٔزٙب ِغ اٌٛالغ.
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
٠ -4م َٛاٌزذس٠غ ٟثأٌمبء ِسبػشاد رفظ١ٍ١خ ٔظش٠خ
 -5رٛخ ٗ١األعئٍخ اٌّّ١ضح ثبٌؼّك ٚاٌذلخ
 -6رٛخ ٗ١اٌطبٌت ٔس ٛوثشح اٌّّبسعخ اٌؼٍّ١خ اٌالطف١خ ٌٍّٛػٛع
ؽشائك اٌزمُ١١





ِشبسوخ اٌطبٌت داخً لبػخ اٌذسط
زً ثؼغ األعئٍخ اٌخبسخ١خ اٌز ٟرزطٍت ػّك اٌزفى١ش ٚدلخ اٌّالزظخ
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً فشد ٞػٓ ؽش٠ك اػطبء فشطخ ٌٍّشبسوخ اٌظف١خ ِٓ خالي االخبثخ ػٍ ٝاالعئٍخ.
رم ُ١١اٌطٍجخ ثشىً خّبػ ٟػٓ ؽش٠ك اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔظش٠خ.
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د  -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ ( اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظ.) ٟ
 -1رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌؼٍّ١خ زٛي اٌّٛاػ١غ اٌخبطخ ثّبدح اٌسبعٛة.
 -2رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اٌزط٠ٛش اٌزار.ٟ
 -3رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت ف ٟرسٍ ً١اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌج١بٔبد اٌز ٟزظً ػٍٙ١ب ِٓ خالي اٌزّبسٓ٠
اٌؼٍّ١خ.
 -4رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼمجبد اٌّسزٍّخ اثٕبء االػّبي اٌسمٍ١خ.

 -11بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او

طريقة التعليم

طريقة التقييم

الموضوع
االول

2

برنامج  , power pointواجهة البرنامج  ,تبويب

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثاني

2

تبويب تصميم  designومجموعاتو  ,تبويب

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثالث

2

تبويب عرض الشريحة  .slide showتبويب

عرض  , viewالتعامل مع الشرائح .

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الرابع

2

نظام التشغيل  ,اىدافو ومميزاتو  .أىم أنظمة التشغيل

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

المختلفو

حاسوب

الخامس

2

اصدارات ويندوز  7واىم الفروق بينها,مقدمة عن

السادس

2

السابع

2

الثامن

2

الصقحة الرئيسية  ,شريط ادوات الرسم

الحركات . Animations

حاسوب
حاسوب
حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

,مكونات الشاشة االفتتاحية لنظام Windows 7

تطبيقات
حاسوب

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

البرامج المخفية في  Windows 7و استخدام

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

بعض البرامج الملحقة مع ويندوز Windows 7

حاسوب

خيارات بدء تشغيل ويندوز ,Windows 7ما ىور

تطبيقات

الويندوز ,Windows 7خصائص الويندوز
Windows 7
متطلبات تثبيت نظام التشغيل Windows 7

جدار الحماية  Fire Wallالمتوفر في ويندوز 7

حاسوب

حاسوب

تمارين ,االمتحان

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

تمارين ,االمتحان

وكيف يتم تفعيلو؟,
التاسع

2

االصدار النهائي لويندوز , Windows 7مميزاتو

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

العاشر

2

برنامج الرسام ,Paintطرق تسجيل االقراص

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الحادي

2

حاسوب

المضغوطة في  Windows 7دون تنصيب برامج

حاسوب

ما ىو االنترنيت  ,نبذة تاريخية  ,فوائد ومزايا شبكة

تطبيقات

خاصة بحرق السيديات Burning CD
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الشرح وعرض المحاضرة

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان
مناقشة وحل

عشر

االنترنيت  ,تعريف الشبكات  ,وسائل الوصول الى

حاسوب

الشبكة العالمية  ,االنترنيت واالنترانت.

تمارين ,االمتحان

الثاني

2

المتصفحات والبريد االلكتروني  ,البحث في الشبكة

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

الثالث

2

البحث عن المواقع العربية  ,وسائل الوصول الى

تطبيقات

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

االنترنت (سلكيا )  ,مستلزمات االتصال بشبكة

حاسوب

عشر
عشر

 ,انواع الملفات على االنترنت  ,محركات البحث .,

االنترنت  ISP assress ,و  URLمتصفح

حاسوب

تمارين ,االمتحان
تمارين ,االمتحان

االنترنت  ,مكونات متصفح االنترنت

الرابع

2

الخامس

2

عشر

العاشر

اىم المميزات الموجودة في برنامج متصفح االنترنت

تطبيقات

 ,طرق االنتقال الى صفحات اخرى  ,اختصار الصور

حاسوب

الخروج من برنامج المتصفح  ,البريد االلكتروني E-

تطبيقات

من صفحات الويب  ,التنقل بين صفحات الويب,

 Mailميكانيكية عمل ارسال الرسائل االلكترونية ,

برنامج مستفيد البريد االلكتروني  ,الفيروسات  ,كيفية

حاسوب

الشرح وعرض المحاضرة

الشرح وعرض المحاضرة

مناقشة وحل

تمارين ,االمتحان
مناقشة وحل

تمارين ,االمتحان

معالجة خطر الفيروسات  ,انواعها .

 .21اٌجٕ١خ اٌزسز١خ
1ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ
2ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ (اٌّظبدس)

اعبعٛبد انؾبعٕة ٔرطجٛمبرّ انًكزجّٛ
د .صٚبد يؾًذ ػجٕد
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.
 -3يبصٌ يغبٚش٘  ،رؼهى االَزشَٛذ ( دٔسح ف ٙكزبة )  ،داس انشظٕاٌ ،
ؽهت  ،عٕسٚب . 2113 ،

اـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٛ٠ ٟط ٝثٙب
( اٌّدالد اٌؼٍّ١خ اٌزمبس٠ش ) ....

عًٛغ انًغالد انؼهًٛخ انشصُٛخ انز ٙنٓب ػاللخ ثبنًفٕٓو انٕاعغ
نزطجٛمبد انؾبعٕة

ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ ِٛالغ االٔزشٔ١ذ
....

انًٕالغ ػهٗ االَزشَٛذ انز ٙرخص رطجٛمبد انؾبعٕة انًخزهفّ

 .22خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ
 -1رسذ٠ث اٌّسبػشاد ٚرٕم١سٙب وً ٔٙب٠خ فظً دساع.ٟ
ِ -2ؼشفخ ِذ ٜرطبثك اٌّمشس ِٛٚاوجزٗ اٌزطٛس اٌسبطً ف ٟرىٍٕٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد ٚرطج١مبد اٌسبعٛة
اٌّخزٍفٗ.
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نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها مبرىناً 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 2118 - 2117 /

.6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 73ساعة

.7تاريخ إعداد ىذا الوصف

2118 /2 /21

 .8أىداف المقرر

-1كيفية أخذ نماذج التربة من الحقل وتحضيرها لمتحميالت المختبرية
-2كيفية تشغيل واستعمال االجهزة المختبرية
-3كيفية فصل محمول التربة بطريقتي التفريغ والترشيح
-4كيفية تقدير بعض الخصائص الكيميائية لمتربة مثل ( pH ,EC
وااليونات الذائبة الموجبة والسالبة وكربونات الكالسيوم والجبس والمادة
العضوية
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 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ز -األهداف المعرفٌة
 -13اٌ ٚتتتتتزؼهى انطبنتتتتتت كٛفٛتتتتتخ رمتتتتتذٚش انكجشٚزتتتتتبد فتتتتت ٙيغزخهصتتتتتبد انزشثتتتتتخ ثٕاعتتتتتطخ
انغجكزشٔفٕرٕيٛزش.
 -14رؼهٛى انطبنت كفٛخ رمذٚش االَٕٚبد انزائجخ انغبنجخ ٔانًٕعجخ ف ٙيؾهٕل انزشثخ
 -15رمذٚش انًبدح انؼعٕٚخ ثطشٚمخ  Walkley &Blackف ٙانزشثخ
 -16رمذٚش كبسثَٕبد انكبنغٕٛو ف ٙانزشثخ
 -12اعزخذاو انجشيغٛبد ف ٙؽغبة انمٕح االَٕٛٚخ ٔانفؼبنٛخ االَٕٛٚخ ٔانًضدٔعبد االَٕٛٚخ
س -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
فصم يؾهٕل انزشثخ -رمذٚش دسعخ انزفبػم ٔ االٚصبنٛخ انكٓشثبئٛخ
-11
رمذٚش االَٕٚبد انزائجخ ثبنزغؾٛؼ
-11
رمذٚش انصٕدٕٚو ٔانجٕربعٕٛو ثبعزخذاو عٓبص انهٓت انعٕئٙ
-17
رمذٚش انغؼخ انزجبدنٛخ نالَٕٚبد انًٕعجخ
-11
رمذٚش انًبدح انؼعٕٚخ ثبنٓعى انشغت
-11

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
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-3التقارير والدراسات
 – 4النشاطات الصفية والالصفية
ج -األىداف الوجدانية والقيمية.

 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من ىذه المهارة ىو ان يعتقد الطالب بما ىو
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 الذىني
-2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يعرف السبب المؤثر مع
ايجاد الحلول المناسبة لذلك).

-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوىي مصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير

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

د  -المهارات العامة والتأىيلية 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 حالً لمشكلة
معينة.

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

 -11بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة
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اسم الوحدة /او

طريقة التعليم

غشٚمخ انزمٛٛى

الموضوع

مبادئ كيمياء

1

5

انًبدح انؼعٕٚخ ف ٙانزشثخ

2

5

ركٕ ٍٚانذثبل ٔخٕاصّ
ٔيكَٕبرّ

3

5

كًٛٛبء يؾهٕل انزشثخ

4

5

رفبػالد االؽًبض ٔانمٕاػذ
ٔاالكغذح ٔاالخزضال

مبادئ كيمياء

5

5

رذاخم يؾهٕل انزشثخ ٔانطٕس
انصهت

مبادئ كيمياء

6

5

انزطجٛمبد انؼًهٛخ نُظشٚخ
انطجمخ انكٓشثبئٛخ انًضدٔعخ

مبادئ كيمياء

7

5

انزجبدل االَٕٙٚ

8

5

يؼبدالد انزجبدل االَٕٙٚ

9

5

انغؼخ انزجبدنٛخ نالَٕٚبد
انًٕعجخ

11

5

ارضاٌ االراثخ

11

5

ارضاٌ انكبسثَٕبد ف ٙانزشثخ

12

5

ارضاٌ انفغفٕس ف ٙانزشثخ

تربة

مبادئ كيمياء
تربة

مبادئ كيمياء
تربة

تربة

تربة

تربة

مبادئ كيمياء
تربة

مبادئ كيمياء
تربة

مبادئ كيمياء
تربة

مبادئ كيمياء
تربة
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مبادئ كيمياء
تربة

مبادئ كيمياء
تربة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض

النمرراذج او الفي ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

والمحاضرة

االيزؾبٌ

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النم ر راذج او الفر ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

والمحاضرة

االيزؾبٌ

13

5

ؽًٕظخ ٔلهٕٚخ انزشثخ

15-14

5

انغؼخ انزُظًٛٛخ نهزشثخ

مبادئ كيمياء
تربة

مبادئ كيمياء
تربة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفي ررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

 -11البنية التحتية
مبادئ كيمياء تربة د .كاظم مشحوت عواد

1ر الكتب المقررة المطلوبة

كيمياااااء االراضااااي د .شاااافيد ابااااراهيم عبااااد
العال و د .محمد عباد العزياز طيا

2ر المراجع الرئيسية (المصادر)

 .كمياة

الزراعة .جامعة القاهرة

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

المجالت العلمية االكاديمية العراقية
مواقع الجامعات العراقية والعربية واالجنبية

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1ال تعراون برين الجامعرات العراقيرة والجامعرات العالميررة مرن خرالل ايفراد التدريسريين الرى الجامعررات العالميرة.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقو ومواكبتو التطور الحاصل فري مجرال
كيمياء التربة .

نموذج وصف المقرر
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يوفر وصف المقرر ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها مبرىناً 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

خصوبة تربة

.4اشكال الحضور المتاحة

دراسات اولية

.5الفصل  /السنة

الفصل الربيعي 2118 - 2117 /

.6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 73ساعة

.7تاريخ إعداد ىذا الوصف

2118 /2 /21

 .8أىداف المقرر

-5تعميم الطالب كيفية أخذ نماذج التربة او النبات من الحقل
-6تعميم الطالب الوسائل المستخدمة في تقييم التربة خصوبيا
 -7كيفية تقدير الكميات الجاهزة من العناصر الغذائية في التربة

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ش -األهداف المعرفٌة
 -18رؾهٛم انُجبد ٔانزمٕٚى انخصٕثٙ
 -19رمذٚش انًبدح انؼعٕٚخ ثطشٚمخ  Walkley &Blackف ٙانزشثخ
 -21اجراء تحالٌل التربة (فحص التربة ) لتقوٌم التربة خصوبٌا ومن هذه التحالٌل :
 تقدٌر النتروجٌن الجاهز فً التربة
 رمذٚش انفغفٕس انغبْض ف ٙانزشثخ (اإلعزخال ص ٔانزمذٚش )

األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
ص-
 .1حساب كمٌات االسمدة الكٌمٌاوٌة او العضوٌة المضافة الى التربة
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 .1طرق أضافة االسمدة الكٌمٌاوٌة والعضوٌة للتربة
 .1تشخٌص حاالت نقص العناصر الغذائٌة فً التربة و النبات
 .1اعزخال ص ٔرمذٚش ثؼط انًغزٚبد انصغشٖ (ؽغت رٕفش انًٕاد ٔاألعٓضح)

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 -األىداف الوجدانية والقيمية.

 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب وان الهدف من ىذه المهارة ىو ان يعتقد الطالب بما ىو
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 الذىني
-2استراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يعرف السبب المؤثر مع
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ايجاد الحلول المناسبة لذلك).
-3استراتيجية التفكير الناقد في التعلم Critical Thinkingوىي مصطلح يرمز ألعلى مستويات
التفكير

والتي يهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول الى الحل المطلوب
د  -المهارات العامة والتأىيلية 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 حالً لمشكلة
معينة.

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

 -11بنية المقرر
االسبوع

الساعات

2-1

5

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او
الموضوع

النمو والعوامل المؤثرة فيو ومفاىيم
ذاتا عالقة بخصوبة التربة
واالنتاجية ومفهوم جاىزية العناصر

خصوبة التربة

خصوبة التربة
النتروجين:اىميتو للنبات وتحوالتو

4-3

5

6-5

5

8-7

5

بالتربة وجاىزيتو والعوامل المؤثرة في

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفيررديو

خصوبة التربة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفيررديو

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفيررديو

الجاىزية
الفسفور :اىميتو للنبات وتحوالتو

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض

خصوبة التربة

االيزؾبٌ

والمحاضرة

والمحاضرة

بالتربة وجاىزيتو والعوامل المؤثرة في

االيزؾبٌ

والمحاضرة

المغذية وتقسيمها

5

طريقة التعليم

غشٚمخ انزمٛٛى

النمرراذج او الفيررديو

االيزؾبٌ

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الجاىزية
امتحان شهري (نظري+عملي)
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خصوبة التربة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفيررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة
البوتاسيوم :اىميتو للنبات وتحوالتو

5

بالتربة وجاىزيتو والعوامل المؤثرة في

خصوبة التربة

الجاىزية
الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت
11-9

5

12-11

5

13

5

:األىميتو للنبات والتحوالت
بالتربة والجاىزيو والعوامل المؤثرة

خصوبة التربة

فيها
خصوبة التربة

والعوامل المؤثرة في الجاىزية
الزراعة العضوية والتسميد المشترك
وخصوبة التربة

النمرراذج او الفيررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفيررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض

المغذيات الصغرى :اىميتها للنبات
وتحوالتها بالتربة وجاىزيتها

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض

النمرراذج او الفيررديو

والمحاضرة

االيزؾبٌ

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
خصوبة التربة

النمرراذج او الفيررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض

14

5

التقويم الخصوبي للتربة

خصوبة التربة

15

5

امتحان شهري (نظري+عملي)

خصوبة التربة

النمرراذج او الفيررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

الشر ر ر ر رررح وعر ر ر ر رررض
النمرراذج او الفيررديو

االيزؾبٌ

والمحاضرة

 -11البنية التحتية
 .1نااورع عباادالقادر حسااان واخاارون .1991.خصااوبة الترباااة
واالسمدة .كمية الزراعة-جامعة سومر.

1ر الكتب المقررة المطلوبة

 .2سااعداا النعيمااي .1999.األساامدة وخصااوبة التربااة .كميااة
الزراعة والغابات-جامعة الموصل.

 .3كاظم مشحوت عواد .1987.التسميد وخصوبة التربة.كمياة
الزراعة-جامعة البصرة .

 .4كاااظم مشااحوت ع اواد .1984.االختبااارات العمميااة لةساامدة
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وخصوبة التربة.كمية الزراعة-جامعة البصرة
 .1الاان فااي باااركر وديفيااد بيمباايم .2112.المرشااد فااي تغذيااة

النباات .ترجماة د.ناور الادين شاويي عماي .كمياة الزراعاة-

2ر المراجع الرئيسية (المصادر)

جامعة بغداد
Havlin,et al.2005.Soil fertility & fertilizers .2
Page,et al.1982.methods of soil analysis .3

أ ر الكتب والمراجع التي يوصى
بها (المجالت العلمية ,

المجالت العلمية االكاديمية العراقية

التقارير)...
ب ر المراجع االلكترونية ,مواقع
االنترنيت...

مواقع الجامعات العراقية والعربية واالجنبية

 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعراون برين الجامعرات العراقيرة والجامعرات العالميررة مرن خرالل ايفراد التدريسريين الرى الجامعررات العالميرة.
 -2مراجعة بنية المقرر الدراسي كل نهاية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقو ومواكبتو التطور الحاصل فري مجرال
خصوبة التربة .

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر ىذا ايجازا مقتضبا الىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنا عما اذا
كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج .
انصفؾخ 64

 .1المؤسسة التعلٌمٌة

كلية الزراعة  /جامعة سومر

 .1القسم العلمً  /المركز

قسم علوم التربة والموارد المائية

 .1اسم  /رمز المقرر

احياء تربة مجهرية

 .1اشكال الحضور المتاحة

اسبوعي

 .1الفصل  /السنة

الفصل الربيعي 2118-2117 /

 .1عدد الساعات الدراسٌة (

 75ساعة

الكلً )
 .7تارٌخ اعداد هذا الوصف

2118/3/4

 .1اهداف 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 المعرفٌة
 -1ان ٌتعرف الطالب كٌفٌة التعامل مع االحٌاء المجهرٌة الموجودة فً التربة
 -1ان ٌتعرف الطالب على استخدام الطرق الحدٌثة و الناجحة فً التعرف على
تواجد وتوزٌع االحٌاء المجهرٌة
 -1ان ٌطلع الطالب على بعض التجارب المختبرٌه
 -1ان ٌتعامل الطالب بشكل مباشر مع استخدام االجهزة المختبرٌه الجراء

انصفؾخ 65

القٌاسات الخاصة فً فحص عٌنات التجربه النواع االحٌاء المجهرٌة
 .1التعرف على دور االحٌاء المجهرٌة فً تحوالت بعض العناصر كالناٌتروجٌن
والفسفور وغٌرها .

ب -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
 -1اجراء سفرات علمٌة الطالع الطالب على اهم الطرق لتقدٌر اعداد االحٌاء
المجهرٌة
 -1ان ٌتعرف الطالب مٌدانٌا وحقلٌا للتعرف على كٌفٌة اخذ النماذج الخاصة
بدراسة االحٌاء المجهرٌة والعوامل المؤثرة علٌها
 -1ان ٌتعلم الطالب كٌفٌة تحدٌد منطقة الراٌزوسفٌر وتأثٌرها على االحٌاء
المجهرٌة

طرائق التعليم والتعلم
 .1الشرح والتوضٌح
 .1طرٌقة المحاضرة
 .1المجامٌع الطالبٌة
 .1لدروس العملٌة فً الحقول الزراعٌة
 .1الرحالت العلمٌة للحقول فً المنطقة
 .1طرٌقة التعلم الذاتً
طرائق التقييم
 .1االختبارات النظرٌة
 .1االختبارات العملٌة
 .1التقارٌر والدراسات
ج -االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة

 .1مهارة التفكٌر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتقد
الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على
تحسٌن القدرة على التفكٌر بشكل معقول.
 -1المالحظة واالدراك
 -1التحلٌل والتفسٌر
 -1االعداد والتقوٌم
 -1استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم
طرائق التعليم والتعلم
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 .1العصف الذهنً
 .1استراتٌجٌة التفكٌر حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان ٌشخص
مشكلة معٌنه تعانً منها التربه ).
 .1استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم Critical Thinkingوهً مصطلح ٌرمز العلى
مستوٌات التفكٌر
والتً ٌهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحلٌلها منطقٌا للوصول الى الحل المطلوب
طرائق التقييم
 .1االختبارات النظرٌة
 .1االختبارات العملٌة
 .1التقارٌر والدراسات

د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف
والتطور الشخصً )
 .1التواصل اللفظً ( القدرة على التعبٌر عن األفكار بوضوح وثقة فً الكالم)
 .1العمل الجماعً ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 .1حلٌل التحقٌق ( جمع المعلومات بشكل منهجً علمً لتأسٌس الحقائق والمبادئ
حال لمشكلة معٌنة.
 .1االتصال الكتابً ( القدرة على التعبٌر عن نفسك بوضوح فً الكتابة)

 -11بنية المقرر
االسبوع

الساعات

االول

5

الثاني

5

الثالث

5

الرابع

5

الخامس

5

السادس

5

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة /او

طريقة التعليم

طريقة التقييم

ان يتعرف الطالب على التربة

احياء التربة

المحاضرة والتجارب

االمتحان

كموطن لالحٌاء المجهرٌة

امجهرية

الحقلية والمختبريو

ان يتعرف الطالب على

احياء التربة

المحاضرة والتجارب

المكونات الحٌوٌة للتربة

امجهرية

يتعرف الطالب على تواجد

احياء التربة

وتوزٌع االحٌاء المجهرٌة
فً التربة
يتعرف الطالب على العوامل

امجهرية

الموضوع

احياء التربة
امجهرية

المؤثرة فً االحٌاء
المجهرٌة
ان ٌتعرف الطالب على
العمليات االيضية لالحياء

امجهرية

يتعرف الطالب على انزٌمات

احياء التربة

المجهرية
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احياء التربة

الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

االمتحان
االمتحان

االمتحان

االمتحان

االمتحان

التربة

امجهرية

الحقلية والمختبريو

السابع

5

يتعرف الطالب على تحوالت

احياء التربة

المحاضرة والتجارب

الكاربون والمادة العضوٌة

امجهرية

الثامن

5

يتعرف الطالب على تحوالت
الناٌتروجٌن الباٌولوجٌة

احياء التربة

المحاضرة والتجارب

امجهرية

الحقلية والمختبريو

التاسع

5

يتعرف الطالب على تثبٌت
الناٌتروجٌن الجوي حٌوٌا

احياء التربة

المحاضرة والتجارب

العاشر

5

الحادي عشر

5

الثاني عشر

5

الثالث عشر

5

الرابع عشر

5

الخامس عشر

5

يتعرف الطالب على التحوالت
الباٌولوجٌة للكبرٌت فً
التربة
يتعرف الطالب على تحوالت

امجهرية
احياء التربة
امجهرية
احياء التربة

الحقلية والمختبريو

الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

الفسفورالبايولوجية

امجهرية

يتعرف الطالب على التحوالت

احياء التربة

المحاضرة والتجارب

البايوكيمياوية للمركبات

امجهرية

الحقلية والمختبريو

احياء التربة

المحاضرة والتجارب

الكيمياوية الغريبة في التربة
يتعرف الطالب على ادارة الترب
المستصلحة

امجهرية

يتعرف الطالب على التحوالت
البٌولوجٌة للعناصر االخرى

احياء التربة

يتعرف الطالب على غازات
االحتباس الحراري

امجهرية
احياء التربة
امجهرية

الحقلية والمختبريو

الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

الحقلية والمختبريو

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

االمتحان
االمتحان
االمتحان

 -11البنية التحتية
أحياء التربة المجهرية 1985 .تالي

 .1الكتب المقررة المطلوبة

الدكتور راضي كاظم الراشدع

عمم أحياء التربة المجهرية 1989 .تالي

الدكتور غياث محمد ياسم والدكتور مظر

عبدالستار عمي
 .1المراجع الرئٌسٌة ( المصادر )

أحياء التربة المجهرية 1985 .تالي
الدكتور راضي كاظم الراشدع

عمم أحياء التربة المجهرية 1989 .تالي

الدكتور غياث محمد ياسم والدكتور مظر

عبدالستار عمي
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أ -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (
المجالت العلمٌة  ,التقارٌر ) ...... ,

المجالت العلمية االكاديمية العراقية

ب -المراجع االلكترونٌة  ,مواقع
االنترنٌت .....

 -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 تطابقو ومواكبتو التطور الحاصل.
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نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا ايجازا مقتضبا الىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنا عما اذا
كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج .
 .1المؤسسة التعلٌمٌة
.11

القسم العلمً /

كلية الزراعة  /جامعة سومر
قسم علوم التربة والموارد المائية

المركز
.11

اسم  /رمز المقرر

.11

اشكال الحضور

ملوحة التربو

المتاحة
.11

الفصل  /السنة

الفصل الربيعي 2118-2117 /

.11

عدد الساعات

 75ساعة

الدراسٌة ( الكلً )
.11

تارٌخ اعداد هذا

2118/3/4

الوصف
.11

اهداف المقرر

.1دراسة حول مشكلة الملوحة على االنتاج الزراعي
.2دراسة مصادر مكونات االمالح
.3دراسة الخواص الكيميائيو والفيزيائية لالمالح المتراكمو في الترب المتاثرة باالمالح
.4دراسة ملوحة التربة على نمو النبات
.5دراسة استصالح الترب الملحية
.6دراسة ادارة الترب المستصلحة
.7دراسة اطوار تملح الترب
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 .9مخرجات المقرر وطرق التعليم والتعلم والتقييم
ت -االهداف المعرفٌة
 -1ان ٌتعرف الطالب كٌفٌة التعامل مع مشكلة الملوحة
 -1ان ٌتعرف الطالب على استخدام الطرق الحدٌثة و الناجحة فً معالجة مشكلة
الملوحة
 -1ان ٌطلع الطالب على بعض التجارب المختبرٌه
 -1ان ٌتعامل الطالب بشكل مباشر مع استخدام االجهزة المختبرٌه الجراء
القٌاسات الخاصة فً  -1فحص عٌنات التجربه للترب الملحٌة

ث -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
 -1اجراء سفرات علمٌة حقلٌة ومٌدانٌة الطالع الطالب على اهم المشاكل التً
الزراعً فً البالد ومنها مشكلة الملوحه
تواجه الواقع
 -1ان ٌتعرف الطالب مٌدانٌا وحقلٌا للتعرف على مشكلة الملوحة
 -1ان ٌتعلم الطالب كٌفٌة تشخٌص المسببات المؤدٌة لمشكلة الملوحة فً المٌاه
اوالتربه

طرائق التعليم والتعلم
 .7الشرح والتوضٌح
 .1طرٌقة المحاضرة
 .1المجامٌع الطالبٌة
لدروس العملٌة فً الحقول الزراعٌة
.11
الرحالت العلمٌة للحقول فً المنطقة
.11
طرٌقة التعلم الذاتً
.11
طرائق التقييم
 .1االختبارات النظرٌة
 .1االختبارات العملٌة
 .1التقارٌر والدراسات
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ح -االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة

 .1مهارة التفكٌر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتقد
الطالب بما هو ملموس وفهم متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على
تحسٌن القدرة على التفكٌر بشكل معقول.
 -1المالحظة واالدراك
 -1التحلٌل والتفسٌر
 -1االعداد والتقوٌم
 -1استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 .1العصف الذهنً
 .1استراتٌجٌة التفكٌر حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان ٌشخص
مشكلة معٌنه تعانً منها التربه ).
 .1استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم Critical Thinkingوهً مصطلح ٌرمز العلى
مستوٌات التفكٌر
والتً ٌهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحلٌلها منطقٌا للوصول الى الحل المطلوب
طرائق التقييم
 .1االختبارات النظرٌة
 .1االختبارات العملٌة
 .1التقارٌر والدراسات

ذ -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف
والتطور الشخصً )
 .1التواصل اللفظً ( القدرة على التعبٌر عن األفكار بوضوح وثقة فً الكالم)
 .1العمل الجماعً ( العمل بثقة ضمن مجموعة )Team work
 .7حلٌل التحقٌق ( جمع المعلومات بشكل منهجً علمً لتأسٌس الحقائق والمبادئ
حال لمشكلة معٌنة.
 .1االتصال الكتابً ( القدرة على التعبٌر عن نفسك بوضوح فً الكتابة)

 -11بنية المقرر
االسبوع

الساعات

االول

5

الثاني

5

مخرجات التعلم المطلوبة
ان يتعرف الطالب على مشكلة

اسم الوحدة /او
الموضوع
ملوحة التربة

الملوحة
ان يتعرف الطالب على مصادر
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طريقة التعليم

طريقة التقييم

المحاضرة والتجارب

االمتحان

الحقلية والمختبريو
ملوحة التربة

المحاضرة والتجارب

االمتحان

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

الحقلية والمختبريو
ملوحة التربة

تكوين الترب المتأثرة باالمالح
يتعرف الطالب على التوازن

ملوحة التربة

المائي والملحي في التربة

المحاضرة والتجارب

الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

الحقلية والمختبريو

االمتحان
االمتحان

وعالقتو بالملوحة
ان ٌتعرف الطالب على
خواص االمالح

ملوحة التربة

المحاضرة والتجارب

االمتحان

يتعرف الطالب على اطوار

ملوحة التربة

المحاضرة والتجارب

االمتحان

التملح في الترب
يتعرف الطالب على تصنيف

ملوحة التربة

وتسمية الترب المتأثرة باالمالح
يتعرف الطالب على تأثير ملوحة
التربة على نمو النبات

ملوحة التربة

الحقلية والمختبريو
الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

االمتحان
االمتحان

الحقلية والمختبريو

يتعرف الطالب على التحمل

ملوحة التربة

المحاضرة والتجارب

االمتحان

يتعرف الطالب على نوعية مياه

ملوحة التربة

المحاضرة والتجارب

االمتحان

يتعرف الطالب على السيطرة

ملوحة التربة

المحاضرة والتجارب

االمتحان

الملحي للمحاصيل الزراعية
الري

على ملوحة التربة واساليب
التعايش معها

الحقلية والمختبريو
الحقلية والمختبريو
الحقلية والمختبريو

يتعرف الطالب على استصالح

ملوحة التربة

المحاضرة والتجارب

االمتحان

يتعرف الطالب على ادارة الترب

ملوحة التربة

المحاضرة والتجارب

االمتحان

يتعرف الطالب على نتائج بعض

ملوحة التربة

المحاضرة والتجارب

االمتحان

الترب الملحية
المستصلحة

تجارب استصالح االراضي
الملحية في العراق

يتعرف الطالب على نتائج بعض
تجارب استصالح االراضي
الملحية في العراق

ملوحة التربة

الحقلية والمختبريو
الحقلية والمختبريو
الحقلية والمختبريو

المحاضرة والتجارب

الحقلية والمختبريو

االمتحان

 -11البنية التحتية
ملوحة التربة – أ .د .احمد حيدر الزبيدي ( .)1989وزارة

 .1الكتب المقررة المطلوبة

التعليم العالي والبحث العلمي -جامعة سومر.

استصالح االراضي-أ .د .أحمد حيدر الزبيدي ( .)1992وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي -جامعة سومر.
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 .1المراجع الرئٌسٌة ( المصادر )

ملوحة التربة – أ .د .احمد حيدر الزبيدي ( .)1989وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي -جامعة سومر.

استصالح االراضي-أ .د .أحمد حيدر الزبيدي ( .)1992وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي -جامعة سومر.
ت -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (
المجالت العلمٌة  ,التقارٌر ) ...... ,

المجالت العلمية االكاديمية العراقية

ث -المراجع االلكترونٌة  ,مواقع
االنترنٌت .....

 -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 تطابقو ومواكبتو التطور الحاصل
.
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ٔصف انًمشس
يوفر وصف المقرر ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها مبرىناً عما إذ اكان
قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
المعرفٌة
االهداف
 .1أ-
اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌّؤعغخ

وٍ١خ اٌضساػخ

 -1ان ٌتعرف الطالب على امراض الدواجن والعالمات السرٌرٌة التً تظهر على الطٌر
الدواجن اٌّبئ١خ
امراض ٚاٌّٛاسد
ػٍ َٛاٌزشثخ
الطالب على لغُ
ٌتعرف اٌّشوض
اٌمغُاناٌؼٍّ/ ٟ
وكٌفٌة تشخٌصها حقلٌا
مسببات
-2 .2
ومختبرٌا
رمبٔبد االعّذح ٚاعزؼّبالرٙب
سِض اٌّمشس
.3اعُ /
 -3ان ٌتعرف الطالب طرٌقة تشرٌح الطٌر وجمع النماذج لغرض الفحص المختبري
اعجٛػٟ
اٌسؼٛس اٌّزبزخ
عالج الطٌور والمصابة وتعقٌم وتنظٌف الحاضنات
الطالب على كٌفٌة
.اشىبيان ٌتعرف
-4 4
اٌفظً اٌشث١ؼ2118-2117 / ٟ
والقاعاتاٌغٕخ
.5اٌفظً /
ب -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
المرض ومسبب المرض وكٌفٌة تشخٌصه بأسلوب
حدوث
اٌغبػبد الطالب
.6ػذد -1تعرٌف
عبػخ
اٌذساع١خبكٌفٌة 8
(اٌىٍ) ٟعلمً تطبٌقً
 -1قدرة الطالب على تشخٌص االمراض التً تصٌب الدواجن واعطاء العالج
المرض2118/2/
26
اٌٛطف
المناسب٘زا
.7ربس٠خ اػذاد
واستخدام اللقاحات ضد االمراض .
انتقال
ومنع
 .8ا٘ذاف اٌّمشس

طرائق التعلٌم والتعلم

 -1ؽغبة كًٛبد األعًذح انًؼذَٛخ ٔانًخهفبد انؼعٕٚخ انًطهٕة إظبفزٓب نهًغبؽبد انضساػٛخ ػهٗ اعبط
والتوضٌحػُصش غزائٙ
الشرحانغًبدٚخ نكم
1انزٕصٛخ
المحاضرة
خصبئص االعًذح انًخزهفخ كبنذنٛم انًهؾٔ ٙدسعخ انزفبػم نهغًبد
طرٌقة ػهٗ ثؼط
 -2انزؼشف
-2

-3المجامٌع الطالبٌة
-4الدروس العملٌة فً حقول الدواجن
العلمٌة للحقول فً المنطقة
-5الرحالت
 -4كٛفٛخ كزبثخ انزمبسٚش
-6طرٌقة التعلم الذاتً

 -3رؾذٚذ َغجخ ثؼط انؼُبصش انغزائٛخ ف ٙاألعًذح انكًٛٛبٔٚخ

 -5اعشاء انزؾهٛم االؽصبئ ٙنُزبئظ انزغبسة انضساػٛخ ٔرؼًٛى انزغبسة راد انُزبئظ انًؼُٕٚخ

طرائق التقٌٌم

1االختبارات النظرٌة
-2االختبارات العملٌة
-3التقارٌر والدراسات
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة.
 -1مهارة التفكٌر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن القدرة على التفكٌر بشكل
معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحلٌل والتفسٌر
 -4االعداد والتقوٌم
 -5استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم
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 .9يخشعبد انًمشس ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
ض-

االْذاف انًؼشفٛخ

 .1تقدٌر تركٌز العناصر الغذائٌة فً االسمدة الكٌمٌائٌة والمخلفات العضوٌة المختلفة
 .2رؼهٛى انطهجخ كٛفٛخ ؽغبة انكًٛبد انًعبفخ يٍ االعًذح انكًٛٛبئٛخ ٔانًخهفبد انؼعٕٚخ انًعتبفخ
انٗ انزشثخ
 .3رؼهٛى انطهجخ انطشق انؾذٚضخ الظبفخ االعًذح انكًٛٛبٔٚخ يضم اظبفخ انغًبد يغ يٛبِ انش٘ ثبنزُمٛػ
أانشػ
ٔخبصخ انزغًٛذ ثبنؼُبصش انصغشٖ
 .4قٌاس النتروجٌن الكلً والكاربون الكلً فً االسمدة العضوٌة وحساب C/N

-21

االْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس

 -21اٌ ٚزؼهى انطبنت كٛفٛخ رفغٛش انُزبئظ اػزًبدا ػهٗ انجٛبَبد انز ٙؽصم ػهٓٛب
 -22رشخٛص ؽبالد انُمص ٔانغًٛخ ثبنؼُبصش انغزائٛخ ف ٙانزشثخ ٔانُجبد
 -23اظبفخ االعًذح انكًٛٛبئٛخ ٔانًخهفبد انؼعٕٚخ نًؼبنغخ ؽبنخ انُمص ثبنؼُبصش انغزائٛخ
 -24الكشف عن مادة البٌورٌت فً اسمدة الٌورٌا
 -25كيفية تحضير االسمدة المركبة والسائلة في المختبر

غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
.1
.2
.3
.4
.5

.6

اٌششذ ٚاٌزٛػ١ر
ؽش٠مخ اٌّسبػشح
اٌّدبِ١غ اٌطالث١خ
اٌذسٚط اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌّخزجشاد
اٌشزالد اٌؼٍّ١خ ٌٍسمٛي اٌضساػ١خ ف ٟإٌّطمخ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ

غشائك انزمٛٛى
 .1االخزجبساد إٌظش٠خ
 .2االخزجبساد اٌؼٍّ١خ
 .3اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
.4

ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ.
ِٙ -1بسح اٌزفى١ش زغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ ٛاْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت
ثّب ٘ٚ ٍِّٛ ٛفِ ُٙزِٚ ٝبرا ٚو١ف ٠دت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍ ٝرسغ ٓ١اٌمذسح ػٍٝ
اٌزفى١ش ثشىً ِؼمٛي.
 -2اٌّالزظخ ٚاالدسان
 -3اٌزسٍٚ ً١اٌزفغ١ش
 -4االػذاد ٚاٌزمُ٠ٛ
 -5اعزشار١د١خ اٌزفى١ش إٌبلذ ف ٟاٌزؼٍُ
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ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1اٌؼظف اٌزٕٟ٘
-2اعزشار١د١خ اٌزفى١ش زغت لذسح اٌطبٌت ِثبي ( ارا اعزطبع اٌطبٌت اْ ٠سغت وّ١بد االعّذح
اٌّؼبفخ ٌٍزشثخ ٌزؼ٠ٛغ زبٌخ إٌمض ثبٌؼٕظش اٌغزائٚ ٟارجبع اٌطشق اٌسذ٠ثخ ف ٟاالػبفخ ٚاٌزٟ
رمًٍ لذس االِىبْ ِٓ رذ٘ٛس اٌؼٕبطش اٌغزائ ٟف ٟاٌزشثخ ٚخبطخ اٌؼٕبطش  ٚاٌفغفٛس ف ٟاٌزشة
اٌىٍغ١خ
-3اعزشار١د١خ اٌزفى١ش إٌبلذ ف ٟاٌزؼٍُ ِ ٟ٘ٚCritical Thinkingظطٍر ٠شِض ال ػٍٝ
ِغز٠ٛبد اٌزفى١ش ٚاٌزٙ٠ ٟذف اٌ ٝؽشذ ِشىٍخ ِب ثُ رسٍٍٙ١ب ِٕطم١ب ً ٌٍٛطٛي اٌ ٝاٌسً اٌّطٍٛة

غشائك انزمٛٛى
1االخزجبساد إٌظش٠خ
-2االخزجبساد اٌؼٍّ١خ
-3اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف
ٔانزطٕس انشخص)ٙ
 -1اٌزٛاطً اٌٍفظ ( ٟاٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثٛػٛذ ٚثمخ ف ٟاٌىالَ)
 -2اٌؼًّ اٌدّبػ ( ٟاٌؼًّ ثثمخ ػّٓ ِدّٛػخ )Team work
 -3زٍ ً١اٌزسم١ك ( خّغ اٌّؼٍِٛبد ثشىً ِٕٙد ٟػٌٍّ ٟزأع١ظ اٌسمبئك ٚاٌّجبدئ زالً
ٌّشىٍخ ِؼٕ١خ.
 -4االرظبي اٌىزبث ( ٟاٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش ػٓ ٔفغه ثٛػٛذ ف ٟاٌىزبثخ)

 -11ثُٛخ انًمشس
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االعجٕع
2-1

4-3

انغبػبد

يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح /أ
انًٕظٕع

غشٚمخ انزؼهٛى

غشٚمخ انزمٛٛى

2

مف ر ر رراىيم حديث ر ر ررة ذات عالق ر ر ررة
باألس ر ر ر ر ر ر ر ررمدة واس ر ر ر ر ر ر ر ررتعماالتها رمبَبد االعًذح
ٔاعزؼًبالرٓب
وتصنيف األسمدة

انششػ ٔػشض
االيزؾبٌ
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

2

األسمدة العضوية والحيوية رمبَبد االعًذح
:انواعها وطرائد تحضيرها ٔاعزؼًبالرٓب

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

األس ر ر ررمدة المعدني ر ر ررة :اس ر ر ررمدة

5

2

النت ررروجين ,س ررلوكها ف رري الترب ررة رمبَبد االعًذح
والتحل ر ررل ,تص ر ررنيفها وتص ر ررنيعها ٔاعزؼًبالرٓب

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

وادارتها
6

2

اس ررمدة الفس ررفور ,س ررلوكها ف رري
التربر ر ر ر ررة والتحلر ر ر ر ررل ,تصر ر ر ر ررنيفها رمبَبد االعًذح
ٔاعزؼًبالرٓب
وتصنيعها وادارتها
امتحان شهري (نظري+عملي)

7

رمبَبد االعًذح
ٔاعزؼًبالرٓب

اسررمدة البوتاسرريوم ,سررلوكها فرري
التربر ر ر ر ررة والتحلر ر ر ر ررل ,تصر ر ر ر ررنيفها رمبَبد االعًذح
ٔاعزؼًبالرٓب
وتصنيعها وادارتها

انششػ ٔػشض
االيزؾبٌ
انًُٕرط ٔانًؾبظشح
انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

انششػ ٔػشض
االيزؾبٌ
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

8

2

9

2

والكبريررت  :سررلوكها فرري التربررة رمبَبد االعًذح
والتحل ر ررل ,تص ر ررنيفها وتص ر ررنيعها ٔاعزؼًبالرٓب

11

2

اسر ررمدة المغر ررذيات الصر ررغرى :
سر ر ررلوكها فر ر رري التربر ر ررة والتحلر ر ررل رمبَبد االعًذح
ٔاعزؼًبالرٓب
,تصنيفها وتصنيعها وادارتها

انششػ ٔػشض
االيزؾبٌ
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

11

2

األساااااااااااااااامدة المركبااااااااااااااااة رمبَبد االعًذح
ٔاعزؼًبالرٓب
وتحضيرها

انششػ ٔػشض
انًُٕرط
ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

12

2

األس ر ر ر ررمدة الس ر ر ر ررائلة وطرائ ر ر ر ررق رمبَبد االعًذح
ٔاعزؼًبالرٓب
تحضيرىا

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

13

2

14

2

اسررمدة الكالسرريوم والمغنيسرريوم

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

وادارتها

15

طرائر ر ر ر ر ررق إضر ر ر ر ر ررافة االسر ر ر ر ر ررمدة
المختلف ررة :المعدني ررة والعض رروية رمبَبد االعًذح
ٔاعزؼًبالرٓب
والحيوية الصلبة ومع مياه الري
رمبَبد االعًذح
األسمدة وتلوث البيئة
ٔاعزؼًبالرٓب
امتحان شهري (نظري+عملي)
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انششػ ٔػشض
االيزؾبٌ
انًُٕرط ٔانًؾبظشح
انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

 -11انجُٛخ انزؾزٛخ
1ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ
2ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ
(اٌّظبدس

الرٕعذ كزت يُٓغٛخ
 .1تقانات األسمدة واساتعماالتها .2112.نورالادين شاويي عماي .كمياة
الزراعة-جامعة سومر

 .2المرشااد فااي تغذيااة النبااات .2112.تاايلي

الاان فااي باااركر وديفيااد

بيمبيم.ترجمة د.نورالدين شويي عمي.
Havlin,et al.2005.Soil fertility & fertilizers .3

أ ـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ
ٛ٠ط ٝثٙب ( اٌّدالد
اٌؼٍّ١خ اٌزمبس٠ش) ...
ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ
ِٛالغ
االٔزشٔ١ذ...

اٌّدالد اٌؼٍّ١خ االوبد١ّ٠خ اٌؼشال١خ
 .1ػٍ َٛاٌزشثخ
 .2وزت صساػ١خ ٚثبٍٛ٠خ١خ ٚث١ئ١خ

 -12خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ
 -1اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌدبِؼبد اٌؼشال١خ ٚاٌدبِؼبد اٌؼبٌّ١خ ِٓ خالي ا٠فبد اٌزذس٠غ ٓ١١اٌٝ
اٌدبِؼبد اٌؼبٌّ١خ.
ِ -2شاخؼخ ثٕ١خ اٌّمشس اٌذساع ٟوً ٔٙب٠خ فظً دساعِٚ ٟؼشفخ ِذ ٜرطبثمٗ ِٛٚاوجزٗ
اٌزطٛس اٌسبطً فِ ٟدبي ػٍ َٛاٌزشثخ ٚاٌزشثخ ٚاٌّٛاسد اٌّبئ١خ .
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ٔصف انًمشس
يوفر وصف المقرر ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها مبرىناً عما إذ اكان
قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
المعرفٌة
االهداف
 .1ت -
اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌّؤعغخ

وٍ١خ اٌضساػخ

 -2ان ٌتعرف الطالب على امراض الدواجن والعالمات السرٌرٌة التً تظهر على الطٌر
الدواجن اٌّبئ١خ
امراض ٚاٌّٛاسد
ػٍ َٛاٌزشثخ
الطالب على لغُ
ٌتعرف اٌّشوض
اٌمغُاناٌؼٍّ/ ٟ
وكٌفٌة تشخٌصها حقلٌا
مسببات
-2 .2
ومختبرٌا
ِٛسفٌٛٛخ١ب اٌزشثخ
سِض اٌّمشس
.3اعُ /
 -3ان ٌتعرف الطالب طرٌقة تشرٌح الطٌر وجمع النماذج لغرض الفحص المختبري
اعجٛػٟ
اٌسؼٛس اٌّزبزخ
عالج الطٌور والمصابة وتعقٌم وتنظٌف الحاضنات
الطالب على كٌفٌة
.اشىبيان ٌتعرف
-4 4
اٌفظً اٌشث١ؼ2118-2117 / ٟ
والقاعاتاٌغٕخ
.5اٌفظً /
ث -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
المرض ومسبب المرض وكٌفٌة تشخٌصه بأسلوب
حدوث
اٌغبػبد الطالب
.6ػذد -1تعرٌف
عبػخ
اٌذساع١خبكٌفٌة 8
(اٌىٍ) ٟعلمً تطبٌقً
 -1قدرة الطالب على تشخٌص االمراض التً تصٌب الدواجن واعطاء العالج
المرض2118/2/
26
اٌٛطف
المناسب٘زا
.7ربس٠خ اػذاد
واستخدام اللقاحات ضد االمراض .
انتقال
ومنع
 .8ا٘ذاف اٌّمشس

طرائق التعلٌم والتعلم

 -1التعرف على استمارة الوصف المورفولوجي واالالت المستخدمة في الوصف المروفولوجي

1الشرح والتوضٌح
-2طرٌقة المحاضرة
الطالبٌة
المجامٌع
التربة والتبقع والتدرٌب علٌهما حقلٌا
صفة لون
 -3دراسة
-3
-4الدروس العملٌة فً حقول الدواجن
 -4دراسة بعض الصفات المورفولوجية االخرى :توزيع الجذور ,بناء التربة  ,المسامية ,الملوحة ,الر , pHوطريقة تدويناىا
-5الرحالت العلمٌة للحقول فً المنطقة
الذاتً
التعلم
انزمبسٚش
طرٌقةكزبثخ
 -6كٛفٛخ
.5
 -2التدرٌب على تمٌٌز نسجات التربة مختبرا وحقلٌا

طرائق التقٌٌم
1االختبارات النظرٌة
-2االختبارات العملٌة
-3التقارٌر والدراسات
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة.
 -1مهارة التفكٌر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن القدرة على التفكٌر بشكل
معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحلٌل والتفسٌر
 -4االعداد والتقوٌم
 -5استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم
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 .9يخشعبد انًمشس ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
غ -االْذاف انًؼشفٛخ
 .5اختٌار موقع مقد التربة والعوامل المؤثرة فٌه
 .6التدرٌب على معرفة صفة لون التربة والتبقع وتمٌٌز نسجات التربة مختبرا وحقلٌا
 .7دراسة صفتً القوامٌة واللحام والتدرٌب علٌهما حقلٌا

-26

االْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس

 -27كٛفٛخ دراسة بعض الصفات المورفولوجية ا :توزيع الجذور ,المسامية ,الملوحة ,الر , pHوطريقة تدويناىا يٍ لجم انطبنت
 -28كٛفٛخ دراسة الخاصية الكلسية وحدود االفاق يٍ لجم انطبنت

-29

اعداد تقرير بوثيقة الوصف المورفولوجي

غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 .7اٌششذ ٚاٌزٛػ١ر
 .8ؽش٠مخ اٌّسبػشح
 .9اٌّدبِ١غ اٌطالث١خ
اٌذسٚط اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌّخزجشاد
.11
اٌشزالد اٌؼٍّ١خ ٌٍسمٛي اٌضساػ١خ ف ٟإٌّطمخ
.11
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ
.12

غشائك انزمٛٛى
 .5االخزجبساد إٌظش٠خ
 .6االخزجبساد اٌؼٍّ١خ
 .7اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
.8

ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ.
ِٙ -1بسح اٌزفى١ش زغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ ٛاْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب
٘ٚ ٍِّٛ ٛفِ ُٙزِٚ ٝبرا ٚو١ف ٠دت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍ ٝرسغ ٓ١اٌمذسح ػٍ ٝاٌزفى١ش
ثشىً ِؼمٛي.
 -2اٌّالزظخ ٚاالدسان
 -3اٌزسٍٚ ً١اٌزفغ١ش
 -4االػذاد ٚاٌزمُ٠ٛ
 -5اعزشار١د١خ اٌزفى١ش إٌبلذ ف ٟاٌزؼٍُ

ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
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 -1اٌؼظف اٌزٕٟ٘
-2اعزشار١د١خ اٌزفى١ش زغت لذسح اٌطبٌت ِثبي ( ارا اعزطبع اٌطبٌت ِٓ اجراء وصف مورفولوجي دلقد تربة
كامل وتدوين كافة الصفات يف وثيقة الوصف اٌّٛسفٌٛٛخٟ
-3اعزشار١د١خ اٌزفى١ش إٌبلذ ف ٟاٌزؼٍُ ِ ٟ٘ٚCritical Thinkingظطٍر ٠شِض ال ػٍِ ٝغز٠ٛبد
اٌزفى١ش ٚاٌزٙ٠ ٟذف اٌ ٝؽشذ ِشىٍخ ِب ثُ رسٍٍٙ١ب ِٕطم١ب ً ٌٍٛطٛي اٌ ٝاٌسً اٌّطٍٛة

غشائك انزمٛٛى
1االخزجبساد إٌظش٠خ
-2االخزجبساد اٌؼٍّ١خ
-3اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف
ٔانزطٕس انشخص)ٙ
 -1اٌزٛاطً اٌٍفظ ( ٟاٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثٛػٛذ ٚثمخ ف ٟاٌىالَ)
 -2اٌؼًّ اٌدّبػ ( ٟاٌؼًّ ثثمخ ػّٓ ِدّٛػخ )Team work
 -3زٍ ً١اٌزسم١ك ( خّغ اٌّؼٍِٛبد ثشىً ِٕٙد ٟػٌٍّ ٟزأع١ظ اٌسمبئك ٚاٌّجبدئ زالً
ٌّشىٍخ ِؼٕ١خ.
 -4االرظبي اٌىزبث ( ٟاٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش ػٓ ٔفغه ثٛػٛذ ف ٟاٌىزبثخ)

االعجٕع

انغبػبد

 -11ثُٛخ انًمشس
يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ اعى انٕؽذح /أ
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غشٚمخ انزؼهٛى

غشٚمخ انزمٛٛى

انًٕظٕع
تعريف المورفولوجي وموقعو من
1

2

2

2

منظومة العلوم البيدولوجية,

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

ومنظومة العلوم االيدافولوجية

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

والمنظومة الهندسية
نشوء وتطور التربة

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

3

عوامل تكوين التربة :المناخ,

2

انظمة حرارة التربة ورطوبة التربة

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

4

2

العامل الطوبوغرافي ,االحياء

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

5

2

عوامل تكوين التربة :المادة

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

6

2

عمليات تكوين التربة :المجموعة

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

7

2

عمليات تكوين التربة :المجموعة

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

8

2

افاقية التربة ,التسمية واالفاق

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

9

2

االفاق التشخيصية :السطحية

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

11-11

2

االفاق التشخيصية :تحت

12

2

صفات التربة المورفولوجية

13

2

صفات التربة المورفولوجية

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ
يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ
يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح
انششػ ٔػشض
انًُٕرط
ٔانًؾبظشح
انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح
انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح
انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

14

2

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

انششػ ٔػشض
االيزؾبٌ
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

15

2

يٕسفٕنٕعٛب
ػهى انزشثخ

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االصل ,الزمن

الوراثية
العامة

الرئيسية

السطحية

مايكرومورفولوجي التربة–
التوصيف -االستعماالت
والتطبيقات

دراسة مورفولوجية وتكوين الترب

العراقية
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االيزؾبٌ
االيزؾبٌ
االيزؾبٌ
االيزؾبٌ
االيزؾبٌ

االيزؾبٌ

 -11انجُٛخ انزؾزٛخ
1ـ اٌىزت اٌّمشسح
اٌّطٍٛثخ
2ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ
(اٌّظبدس

أ ـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ
ٛ٠ط ٝثٙب ( اٌّدالد
اٌؼٍّ١خ اٌزمبس٠ش) ...
ة ـ اٌّشاخغ
االٌىزش١ٔٚخ ِٛالغ
االٔزشٔ١ذ...

ال رٕعذ كزت يُٓغٛخ
1. Soil Survey Staff ,2003,Soil Survey Manual ,USDA
2. FAO,1990,Guide Line for Soil Profile description
,FAO
 .3دٔ .نٛذ خبنذ انؼكٛذ٘ ٔد .شبكش يؾًٕد انؼٛغتبٔ٘ .1989 .يٕسفٕنتٕعٙ
انزشثتتتخٔ ، .صاسح انزؼهتتتٛى انؼتتتبنٔ ٙانجؾتتتش انؼهًتتت .ٙعبيؼتتتخ عتتتٕيش ،ثٛتتتذ
انؾكًخ

اٌّدالد اٌؼٍّ١خ االوبد١ّ٠خ اٌؼشال١خ
 .3ػٍ َٛاٌزشثخ
 .4وزت صساػ١خ ٚثبٍٛ٠خ١خ ٚث١ئ١خ

 -12خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ
 -1اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌدبِؼبد اٌؼشال١خ ٚاٌدبِؼبد اٌؼبٌّ١خ ِٓ خالي ا٠فبد اٌزذس٠غ ٓ١١اٌٝ
اٌدبِؼبد اٌؼبٌّ١خ.
ِ -2شاخؼخ ثٕ١خ اٌّمشس اٌذساع ٟوً ٔٙب٠خ فظً دساعِٚ ٟؼشفخ ِذ ٜرطبثمٗ ِٛٚاوجزٗ
اٌزطٛس اٌسبطً فِ ٟدبي ػٍ َٛاٌزشثخ ٚاٌزشثخ ٚاٌّٛاسد اٌّبئ١خ .
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ٔصف انًمشس
يوفر وصف المقرر ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها مبرىناً عما إذ اكان
قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة  .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 .9مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
المعرفٌة
االهداف
 .1ج -
اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌّؤعغخ

وٍ١خ اٌضساػخ

 -3ان ٌتعرف الطالب على امراض الدواجن والعالمات السرٌرٌة التً تظهر على الطٌر
الدواجن اٌّبئ١خ
امراض ٚاٌّٛاسد
ػٍ َٛاٌزشثخ
الطالب على لغُ
ٌتعرف اٌّشوض
اٌمغُاناٌؼٍّ/ ٟ
وكٌفٌة تشخٌصها حقلٌا
مسببات
-2 .2
ومختبرٌا
رسٍ ً١رشثخ ِٚبء ٔٚجبد
سِض اٌّمشس
.3اعُ /
 -3ان ٌتعرف الطالب طرٌقة تشرٌح الطٌر وجمع النماذج لغرض الفحص المختبري
اعجٛػٟ
اٌسؼٛس اٌّزبزخ
عالج الطٌور والمصابة وتعقٌم وتنظٌف الحاضنات
الطالب على كٌفٌة
.اشىبيان ٌتعرف
-4 4
اٌفظً اٌشث١ؼ2118-2117 / ٟ
والقاعاتاٌغٕخ
.5اٌفظً /
ح -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
المرض ومسبب المرض وكٌفٌة تشخٌصه بأسلوب
حدوث
اٌغبػبد الطالب
.6ػذد -1تعرٌف
عبػخ
اٌذساع١خبكٌفٌة 8
(اٌىٍ) ٟعلمً تطبٌقً
 -1قدرة الطالب على تشخٌص االمراض التً تصٌب الدواجن واعطاء العالج
المرض2118/2/
25
اٌٛطف
المناسب٘زا
.7ربس٠خ اػذاد
واستخدام اللقاحات ضد االمراض .
انتقال
ومنع
 .8ا٘ذاف اٌّمشس

طرائق التعلٌم والتعلم

 -1و١ف١خ اخز اٌؼٕ١بد ِٓ اٌسمً
1الشرح والتوضٌح
 -2اٌزؼشف ػٍ ٝؽشائك االعزخالص اٌى١ّ١بئٟ

-2طرٌقة المحاضرة
-3المجامٌع الطالبٌة
 -3اٌزؼشف ػٍ ٝؽشائك اٌزمذ٠ش ٚاٌم١بط
-4الدروس العملٌة فً حقول الدواجن
إٌزبئحللحقول فً المنطقة
العلمٌة
الرحالت
رفغ١ش
 --5و١ف١خ
4
-6طرٌقة التعلم الذاتً
 -5اػطبء اٌزٛط١بد

طرائق التقٌٌم

1االختبارات النظرٌة
-2االختبارات العملٌة
-3التقارٌر والدراسات
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة.
 -1مهارة التفكٌر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتقد الطالب بما
هو ملموس
وفهم متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن القدرة على التفكٌر بشكل
معقول.
 -2المالحظة واالدراك
 -3التحلٌل والتفسٌر
 -4االعداد والتقوٌم
 -5استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم
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 .9يخشعبد انًمشس ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
ظ -االْذاف انًؼشفٛخ
 .8و١ف١خ أخز ّٔبرج اٌزشثخ ِٓ اٌسمً ٚرسؼ١ش٘ب ٌٍزسٍ١الد اٌّخزجش٠خ
 .9و١ف١خ رشغٚ ً١اعزؼّبي االخٙضح اٌّخزجش٠خ
 .11و١ف١خ فظً ِسٍٛي اٌزشثخ ثطش٠مز ٟاٌزفش٠غ ٚاٌزشش١ر
 .11و١ف١خ رمذ٠ش ثؼغ اٌخظبئض اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍزشثخ ِثً ( ٚ pH ,ECاالٔٛ٠بد اٌزائجخ
اٌّٛخجخ ٚاٌغبٌجخ ٚوشثٔٛبد اٌىبٌغٚ َٛ١اٌدجظ ٚاٌّبدح اٌؼؼ٠ٛخ
ع -االْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس
 -31اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رفغ١ش إٌزبئح اػزّبدا ػٍ ٝاٌج١بٔبد اٌز ٟزظً ػٍٙ١ب
 -31رشخ١ض زبالد إٌمض ٚاٌغّ١خ ثبٌؼٕبطش اٌغزائ١خ ف ٟاٌزشثخ ٚإٌجبد
 -32اػبفخ االعّذح اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌّخٍفبد اٌؼؼ٠ٛخ ٌّؼبٌدخ زبٌخ إٌمض ثبٌؼٕبطش
اٌغزائ١خ

غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
.13
.14
.15
.16
.17

.18

اٌششذ ٚاٌزٛػ١ر
ؽش٠مخ اٌّسبػشح
اٌّدبِ١غ اٌطالث١خ
اٌذسٚط اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌّخزجشاد
اٌشزالد اٌؼٍّ١خ ٌٍسمٛي اٌضساػ١خ ف ٟإٌّطمخ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ

غشائك انزمٛٛى
 .9االخزجبساد إٌظش٠خ
االخزجبساد اٌؼٍّ١خ
.11
 .11اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
 .12ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ.
ِٙ -1بسح اٌزفى١ش زغت لذسح اٌطبٌت ٚاْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ ٛاْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت
ثّب ٘ٚ ٍِّٛ ٛفِ ُٙزِٚ ٝبرا ٚو١ف ٠دت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍ ٝرسغ ٓ١اٌمذسح ػٍٝ
اٌزفى١ش ثشىً ِؼمٛي.
 -2اٌّالزظخ ٚاالدسان
 -3اٌزسٍٚ ً١اٌزفغ١ش
 -4االػذاد ٚاٌزمُ٠ٛ
 -5اعزشار١د١خ اٌزفى١ش إٌبلذ ف ٟاٌزؼٍُ

ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
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 -1اٌؼظف اٌزٕٟ٘
-2اعزشار١د١خ اٌزفى١ش زغت لذسح اٌطبٌت ِثبي ( ارا اعزطبع اٌطبٌت اْ ٠شخض خظبئض اٌزشثخ
اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌز ٟرؤد ٞاٌ ٝرذ٘ٛس لذسح اٌزشثخ االٔزبخ١خ ِغ ا٠دبد اٌسٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب
-3اعزشار١د١خ اٌزفى١ش إٌبلذ ف ٟاٌزؼٍُ ِ ٟ٘ٚCritical Thinkingظطٍر ٠شِض ال ػٍٝ
ِغز٠ٛبد اٌزفى١ش ٚاٌزٙ٠ ٟذف اٌ ٝؽشذ ِشىٍخ ِب ثُ رسٍٍٙ١ب ِٕطم١ب ً ٌٍٛطٛي اٌ ٝاٌسً اٌّطٍٛة

غشائك انزمٛٛى
1االخزجبساد إٌظش٠خ
-2االخزجبساد اٌؼٍّ١خ
-3اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف
ٔانزطٕس انشخص)ٙ
 -1اٌزٛاطً اٌٍفظ ( ٟاٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ثٛػٛذ ٚثمخ ف ٟاٌىالَ)
 -2اٌؼًّ اٌدّبػ ( ٟاٌؼًّ ثثمخ ػّٓ ِدّٛػخ )Team work
 -3زٍ ً١اٌزسم١ك ( خّغ اٌّؼٍِٛبد ثشىً ِٕٙد ٟػٌٍّ ٟزأع١ظ اٌسمبئك ٚاٌّجبدئ زالً
ٌّشىٍخ ِؼٕ١خ.
 -4االرظبي اٌىزبث ( ٟاٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼج١ش ػٓ ٔفغه ثٛػٛذ ف ٟاٌىزبثخ)

االعجٕع

انغبػبد

 -11ثُٛخ انًمشس
اعى انٕؽذح /أ
يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ
انًٕظٕع
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غشٚمخ انزؼهٛى

غشٚمخ انزمٛٛى

1

2

يمذيخ ؽٕل رؾهٛم انزشثخ
ٔانًبء ٔانُجبد

2

2

انؾصٕل ػهٗ انؼُٛبد

3

2

رؾهٛم رشثخ
ٔيبء َٔجبد
رؾهٛم رشثخ
ٔيبء َٔجبد

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح
انششػ ٔػشض
االيزؾبٌ
انًُٕرط ٔانًؾبظشح
االيزؾبٌ

اعزؼشاض ثؼط انًفبْٛى
رؾهٛم رشثخ
االعبعٛخ ف ٙيغبل انزؾهٛم
ٔيبء َٔجبد
انكًٙ
رؾهٛم رشثخ
يؼبنغخ انُزبئظ ٔانزؾمك
ٔيبء َٔجبد
يٍ دلخ انزؾبنٛم

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

رؾهٛم رشثخ
ٔيبء َٔجبد

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

رؾهٛم رشثخ
ٔيبء َٔجبد
رؾهٛم رشثخ
ٔيبء َٔجبد
رؾهٛم رشثخ
ٔيبء َٔجبد

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح
انششػ ٔػشض
االيزؾبٌ
انًُٕرط ٔانًؾبظشح
انششػ ٔػشض
االيزؾبٌ
انًُٕرط ٔانًؾبظشح
انششػ ٔػشض
االيزؾبٌ
انًُٕرط
ٔانًؾبظشح

رؾهٛم رشثخ
ٔيبء َٔجبد

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

رؾهٛم رشثخ
ٔيبء َٔجبد

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

رؾهٛم رشثخ
ٔيبء َٔجبد

انششػ ٔػشض
انًُٕرط ٔانًؾبظشح

االيزؾبٌ

4

2

5

2

غشق انزؾهٛم انٕصَٙ

6

2

غشق انزؾهٛم انؾغًٙ

8-7

2

غشق انزؾهٛم انكٓشثبئٛخ

9

2

11

2

11

2

13-12

2

15-14

2

غشق انزؾهٛم انًؼزًذح
ػهٗ لٛبط انطٛف
غشق انزؾهٛم انًؼزًذح
ػهٗ لٛبط غٛف
االيزصب ص انزس٘
غشق انزؾهٛم انًؼزًذح
ػهٗ لٛبط غٛف االَجؼبس
انزس٘
اعزخذاو االشؼخ انغُٛٛخ
ف ٙيغبل انزؾهٛم انًؼذَٙ
ٔانكًٙ
اعزخذاو انُظبئش انًشؼخ
ٔانًغزمشح ف ٙيغبل
انزؾهٛم انكً ٙنهؼُبصش

رؾهٛم رشثخ
ٔيبء َٔجبد

االيزؾبٌ

 -11انجُٛخ انزؾزٛخ
1ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ

دنٛم انزؾهٛم انكًٛٛبئٛخ نهزشثخ ٔانًبء ٔانُجبد ٔاالعًذح
رأنٛف االعزبر انذكزٕس شفٛك عالة عبنى ٔ االعزبر انذكزٕس َٕس انذٍٚ
شٕل ٙػه ٙلغى ػهٕو انزشثخ ٔانًٕاسد انًبئٛخ – كهٛخ انضساػخ – عبيؼخ
ثغذاد
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2ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ
(اٌّظبدس

أ ـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ
ٛ٠ط ٝثٙب ( اٌّدالد
اٌؼٍّ١خ اٌزمبس٠ش) ...
ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ
ِٛالغ
االٔزشٔ١ذ...

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 .ػصبو ثشٕسٔ د .اَطٕاٌ انصبٚغ .2117 ،غشق رؾهٛم رشثخ انًُبغك
انغبفخ ٔشجّ انغبفخ .انغبيؼخ االيشٚكٛخ ،ثٛشٔد

اٌّدالد اٌؼٍّ١خ االوبد١ّ٠خ اٌؼشال١خ
 .5ػٍ َٛاٌزشثخ
 .6وزت صساػ١خ ٚثبٍٛ٠خ١خ ٚث١ئ١خ

 -12خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ
 -1اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌدبِؼبد اٌؼشال١خ ٚاٌدبِؼبد اٌؼبٌّ١خ ِٓ خالي ا٠فبد اٌزذس٠غ ٓ١١اٌٝ
اٌدبِؼبد اٌؼبٌّ١خ.
ِ -2شاخؼخ ثٕ١خ اٌّمشس اٌذساع ٟوً ٔٙب٠خ فظً دساعِٚ ٟؼشفخ ِذ ٜرطبثمٗ ِٛٚاوجزٗ
اٌزطٛس اٌسبطً فِ ٟدبي ػٍ َٛاٌزشثخ ٚاٌزشثخ ٚاٌّٛاسد اٌّبئ١خ .
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نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطلبة تحقيقها مبرىناً 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 2118 - 2117 /

.6عدد الساعات الدراسية (الكلي )

 75ساعة

.7تاريخ اعداد ىذا الوصف

2118/2/25

 .8اىداف المقرر

 -1دراسة ادلغذيات النباتية وتقسيماهتا
 -2دراسة العناصر الغذائية  ,مصادرىا والعوامل ادلؤثرة يف جاىزيتها
 -3دراسة أعراض نقص ادلغذيات وتشخيصها وعالجها
 -4دراسة اوساط منو النبات
 -5دراسة الية التغذية الورقية واستجابة النبات ذلا
 -6دراسة العالقات الكمية وتوضيح وشرح قانون العامل احملدد
 -7دراسة ثابت ميكائيل واشتقاقو
 -8دراسة نظريات االمتصاص السليب للمغذيات
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 -9دراسة نظريات االمتصاص احليوي للمغذيات
-11
 .9مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
غ -االهداف المعرفٌة

 -21ان ٌتعرف الطالب على اهم المغذٌات التً ٌحتاجها النبات
 -2ان ٌتعرف الطالب على اعراض نقص العناصر من خالل المشاهدة والتحلٌل
 -3ان ٌتعرف الطالب طرٌقة معالجة نقص العناصر عن طرٌق اضافة االسمدة
 -4ان ٌتعرف الطالب على كٌفٌة الٌات امتصاص العناصر داخل النبات
ف -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
تعرٌف الطالب بكٌفٌة حدوث نقص العنصر وكٌفٌة تشخٌصه بأسلوب
-11

علمً تطبٌقً
قدرة الطالب على معالجة نقص العناصر والطرق السرٌعة لمعالجة
-11
النقص .
طرائق التعليم والتعلم
1الشرح والتوضيح
-2طريقة احملاضرة
-3اجملاميع الطالبية
-4الدروس العملية يف ادلخترب واحلقل
-5الرحالت العلمية للحقول يف ادلنطقة
-6طريقة التعلم الذايت
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
ج -األىداف الوجدانية والقيمية.
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 -1مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس
وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول.
 -2ادلالحظة واالدراك
 -3التحليل والتفسري
 -4االعداد والتقومي
 -5اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 -1العصف الذىين
-2اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ( اذا استطاع الطالب ان يشخص نقص عنصر معني يف
النبات ومعرفة طريقة االضافة ذلذا العنصر والًتكيز ادلطلوب ).
-3اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  Critical Thinkingوىي مصطلح يرمز ألعلى مستويات التفكري
واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل ادلطلوب
طرائق التقييم
1االختبارات النظرية
-2االختبارات العملية
-3التقارير والدراسات
د  -المهارات العامة والتأىيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)
 -1التواصل اللفظي ( القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم)
 -2العمل اجلماعي ( العمل بثقة ضمن رلموعة )Team work
 -3حليل التحقيق ( مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حالً دلشكلة معينة.
 -4االتصال الكتايب ( القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة)

 -11بنية المقرر
االسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

االول

2

تعريف وتقسيم وأىمية المغذيات
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اسم الوحدة /او
الموضوع

تغذية النبات

طريقة التعليم
الشرح وعرض

طريقة التقييم

االمتحان

النموذج والمحاضرة

الثاني

2

العوامل المؤثرة في جاىزية العناصر
المغذية

أسباب ظهور النقص بالمغذيات

تغذية النبات

2

التركيب المعدني غير العضوي للنبات

تغذية النبات

الرابع

2

التغذية المعدنية ونوعية الحاصل

تغذية النبات

الخامس

2

أوساط النمو النباتية

تغذية النبات

السادس

2

الثالث

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

العاشر

2

أىمية ثابت ميكائيل واشتقاقو

تغذية النبات

الحادي عشر

2

نظريات االمتصاص السلبي للمغذيات

تغذية النبات

الثاني عشر

2

الثالث عشر

2

الرابع عشر

2

الخامس عشر

2

تابع نظريات االمتصاص السلبي
للمغذيات

نظريات االمتصاص الحيوي
للمغذيات

تابع نظريات االمتصاص الحيوي
للمغذيات

االمتحان الشهري الثاني

تغذية النبات
تغذية النبات
تغذية النبات
تغذية 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

االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان
االمتحان

 -11البنية التحتية
1ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة

 .2مبادئ تغذية النبات ،سعد اا نجم النعيمي .كتاب مترجم
لممؤلفين
1984
 .3دليل تغذية النبات .1988 ،يوس

Mengle, K. and E.A.Kirby.
محمد أبو ضاحي ومؤيد

أحمد اليونس .وزارة التعميم العالي والبحث العممي .جامعة

سومر .مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر .الموصل.
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.4

تغذية النبات العممي .يوس

محمد أبو ضاحي .1989 .وزارة

التعميم العالي والبحث العممي .جامعة سومر

2ـ ادلراجع الرئيسية (ادلصادر

أ ـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا
( اجملالت العلمية  ,التقارير) ...

 .1سلوم ٌ .اسمٌن فاضل . 2116دور التسمٌد
العضوي والمعدنً وتغطٌة التربة فً نمو ونوعٌة
حاصل البروكولً .اطروحة دكتوراه .كلٌة
الزراعة جامعة بغداد.
ٌ .2اسٌن  ،بسام طه .2001 .أساسٌات فسٌولوجٌا
النبات .لجنة التعرٌب  .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.

.1رللة العلوم الزراعية العراقية
 .2رللة الزراعة العضوية
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 -12خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية.
 -2مراجعة بنية ادلقرر الدراسي كل هناية فصل دراسي ومعرفة مدى تطابقو ومواكبتو التطور احلاصل يف
التكنولوجيا ادلستخدمة يف تغذية النبات من خالل استخدام الطرق احلديثة يف الكشف عن نقص العناصر
وطرق عالجها .
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