
 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي    

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 التصحر مكافحة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الزراعة كلية

 مكافحة التصحر ة/يزراععلوم  بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :لدراسي النظام ا .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9
 اسبابقادرة على التعرف على  مكافحة التصحركوادر متخصصة في  إعداد إلىيهدف برنامج التعليم 

كونها أهم عوامل اإلنتاج والمائية  األرضيةلحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد ا وإيجاد التصحر

 . الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد المائية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  اف المعرفية االهد - أ
 . مبادى الرياضيات التعرف على   -1أ

  .قواعد االشتقاق على التعرف -2أ

 رسم الدالة والنهايات الصغرى والعظمى والتقعر والتحدب.اجراء التعرف  -3أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 مختبريا.إحصائيا و  تحليل – 1ب 

 .  رياضياتالتطبيق الطرق الحديثة في  – 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .1
  التطبيقية المحاضرات   .2
 التطبيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذات العالقة. .3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .1
 .االمتحانات العملية  .2
 ية للطلبة مع بحوث التخرج.التجارب البحثية السنو .3

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .الرياضيات وطرق الحسابتوضيح أهمية  -1ج         

    .تأهيل كوادر متخصصة  -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .1
 الكتب المنهجية. .2
 العربية والعالمية.المصادر الخارجية المحلية و .3
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .4
 ( beware pointالبياني  ) العرض  .5

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

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

 تعلم استخدام الحاسوب . -1د

 تعلم طرق االدارة العلمية الناجحة. -2د

 الحريات الفردية والديمقراطية .-3د

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علم االقتصاد والحاسوب واالجتماع .

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 متحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.اال
 

 بنية البرنامج  .11
 

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

 عملي     نظري      

  2 1رياضيات  االولى

     الثانية

     

     الثالثة

     



  
 4الصفحة 

 
  

     الرابعة
 
 
 
 
 
 

 خطيط للتطور الشخصيالت .12

 
اشراك الطلبة في مشا يع ز اعية انتاجية تدا  من قب  الللية بصاة مساهمين وعاملين لحثهم وتشجيعهم على العم  الز اعي 

 وذلك بعد التعرف على المردود االقتصادي واال باح المتحققة من  هذه المشا يع
 
 
 
 

 المعهد(الكلية أو األنظمة المتعلقة بااللتحاق ب ع)وضمعيار القبول  .13

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 تمر استنادا على التطور العلمي املستمر املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مس



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 بلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر

 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ة والتأهيليارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

  *     *   *   *    أساسي 1رياضيات  االولى

                   
                    الثانية

                   

                    الثالثة

                   

                    الرابعة

                   



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 مكافحة التصحر / المركز علمي القسم ال .2

  1رياضيات  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020--2019/ االول الفصل الفصل / السنة .5

 ظري ن 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فر

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 
  

 
 نوع التعليم  والتقييم  نوع احملاضرة 

  1رياضيات األسبوع
 النظري

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري األعداد -1 األول
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري . الفئات والدوال  .2 الثاني
االستنتاج الرياضي  .3 الثالث

 ونظرية ذات الحدين  ..
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

  الرابع

 . الكسور الجزئية4
 امتحان نظري محاضرة نظري

  الخامس

 . المصفوفات والمحددات5
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

  السادس

. حل المعادلة األنية... 6

 بأستخدام المصفوفات  

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

  السابع

 . األحداثيات .7

 

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

معادلة الخط المستقيم  الثامن

 بالصور المختلفة 

 

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري . الدائرة .12 التاسع 
  العاشر

 . القطع المكافئ .10
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

  الحادي عشر

 اقص. القطع الن11

 

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

 . القطع الزائد12 الثاني عشر 

 . الدوال13
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري . النهايات14الثالث عشر والرابع 
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 . قواعد التفاضل15 عشر
 

 

 البنية التحتية  .10

  1مبادئ الرياضيات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  الرئيسية  ـ المراجع2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
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 5الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 راف والتقـــويم العلــميجـــــهاز اإلشـــــ  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة المثنى:  الجامعة    
 كلية الز اعة:  ة/ المعهدالللي   
 قسم ملافحة التصحر:    القسم العلمي    
 15/9/2019تا يخ م ء الملف :    

 اتسم التد يسي : م د عماد عبداللريم محمد  ما
 :   التوقيع                  :                                                             قيعالتو     
 أ م د  عبداهلل علي الزعيري     المعاون العلمي :                أ م د  عبداهلل كريم جبا                      :  ئيس القسم    
                                                      2019/   / :    التا يخ                                                        2019/   /  :   لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قب      
 داء الجامعيممان الجود  واألشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
                   التا يخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 
  



  
 6الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 جامعة المثنى المؤسسة التعليمية .15

 مكافحة التصحر  / كلية الزراعة / المركز  علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 أساسيات بستنة وهندسة حدائق

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .18

  :الدراسي النظام  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

 ABET المعتمد   برنامج االعتماد .21

 زيارات ميدانية / دورات تدريبية للطلبة لتطوير المهارات المهنية المؤثرات الخارجية األخرى  .21

  تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي .23

االقتصادية والغذائية والطبية والجمالية وطرق زراعتها تعريف الطالب بالمحاصيل البستنية المختلفة واهميتها 

 وانتاجها والتعرف على المنشئات البستنية المختلفة وطرق انشاء البساتين
 معرفة أقسام البستنة 

 معرفة الفرق بين المحاصيل البستنية والمحاصيل الحقلية  

   التعرف على العوامل المؤثرة في نجاح زراعة المحاصيل البستنية

 التعرف على العوامل المحددة النشاء البساتين

 التعرف على كيفية انشاء الحدائق العامة والخاصة وتشجير المدن والجزرات الوسطية 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .24
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  االهداف المعرفية  - ب
 تعريف علم البستنة -1أ

 اتات البستنيةالتعرف على طرق اكثار النب -2أ

 التعرف على طرق التربية والتقليم للحاصالت البستانية    -3أ
 التعرف على خطوات اعداد التربة لزراعة النباتات البستنية   -4أ
 التعرف على الفائدة الغذائية والطبية للحاصالت البستنية   -5أ
 التعرف على المشاتل وكيفية انشائها -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 معرفة كيفية تمييز النبات البستني  – 1ب 

 معرفة كيفية التعامل مع النبات البستني   – 2ب 

      التعرف على كيفية اضافة األسمدة المختلفة   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة القاء المحاضرات

 الشرح والتوضيح

 طريقة عرض الساليدات 

 االفالم العلمية عن النباتات البستنيةطريقة عرض 

 طريقة التعلم الذاتي

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات نظرية 

 اختبارات عملية

 تقارير ودراسات

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعزيز الجانب الفني والخيال في اختيار النباتات البستنية -1ج         

نشاء الحدائق باقسامها المختلفة                                                   اكتساب مهارات عن كيفية ا-2ج

 استغالل المساحات لزراعة النباتات-3ج

 تعزيز قدرة الطالب على اختيا النباتات المناسبة بما يتالئم مع المكان المتاح -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 العلمية المتعلقة بالمادةطريقة عرض النماذج واالفالم   -1
 الشرح والتوضيح -2
 العصف الذهني -3
استراتيجية مهارة التفكير واتخاذ القرار المناسب اي ان يتخذ الطالب القرار الجيد عندما يفكر في انشاء  -4

 مشروع بستني 
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 طرائق التقييم    

 

 االختبارات النظرية 

 االختبارات العملية 

 اختبارات قصيرة اسبوعية

 ودراساتتقارير 

 
 

 

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

 التواصل اللفظي ويشمل:-1د

 القدرة على التعبير عن االفكار بوضوح وثقة في الكالم  -1
 العمل الجماعي -2
 العمل بثقة ضمن المجموعة -3
 لتاسيس مبادئ لحل المشكلةجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي  -4
 المبادرة: الدافع للعمل والقدرة على المبادرة -5

 التواصل الكتابي : -2د

 القدرة على التعبير عن نفسه بوضوح بالكتابة -1
 التخطيط والتنظيم / تخطيط وتنظيم االنشطة وتنفيذها -2
 المرونة والتكيف مع االوضاع المتغيرة والبيئات المختلفة -3
 وتحديد اولويات المهام والقدرة على العمل بالمواعيد المحددةادارة الوقت بفاعلية  -4

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 الشرح والتوضيح

 التعليم الذاتي 

 القاء المحاضرات 

 
 طرائق التقييم          

 االختبارات النظرية 

 االختبارات العملية 

 تقارير ودراسات

 

 

 

 
 بنية البرنامج  .25

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق اسية المرحلة الدر

 عملي     نظري      
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 42 28 أساسيات بستنة  األولى

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفعالية ونشاط -1

 الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيده احملددة ادارة الوقت : ادارة -2

 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز االخرين -3

 االستقاللية بالعمل -4

 التفاوض واالقناع اي قدرة الطالب على اقناع االخرين واملناقشة للتوصل اىل اتفاق. -5
 

 المعهد(لتحاق بالكلية أو األنظمة المتعلقة باال )وضعمعيار القبول  .27

 
 قبول عام / مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28



  
 10الصفحة 

 
  

 املوقع االلكرتوين للكلية او اجلامعة
 دليل اجلامعة

 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم
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 مخطط مهارات المنهج

 امج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرن

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

ة بقابلية التوظيف المتعلق

 (والتطور الشخصي

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

 المرحلة الثالثة

2016-2017 
  /    /    /    /   أساسي أساسيات بستنة 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة المثنى المؤسسة التعليمية .8

  كلية الزراعة / مكافحة التصحر    / المركز علمي القسم ال .9

 أساسيات بستنة  نظري + عملي اسم / رمز المقرر .10

 كورسي أشكال الحضور المتاحة .11

 2020-2019األول / الفصل / السنة .12

 عملي 42نظري /  28 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .13

   تاريخ إعداد هذا الوصف  .14

 أهداف المقرر .15

تعريف الطالب بالمحاصيل البستنية المختلفة واهميتها االقتصادية والغذائية والطبية والجمالية وطرق زراعتها 

 وانتاجها والتعرف على المنشئات البستنية المختلفة وطرق انشاء البساتين
 معرفة أقسام البستنة

 فرق بين المحاصيل البستنية والمحاصيل الحقلية  معرفة ال
 التعرف على العوامل المؤثرة في نجاح زراعة المحاصيل البستنية  

 التعرف على العوامل المحددة النشاء البساتين
 التعرف على كيفية انشاء الحدائق العامة والخاصة وتشجير المدن والجزرات الوسطية

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 تعليم والتعلم والتقييموطرائق ال مقررمخرجات ال .16

  االهداف المعرفية   - أ
 تعريف علم البستنة -1أ

 التعرف على طرق اكثار النباتات البستنية -2أ

 التعرف على طرق التربية والتقليم للحاصالت البستانية    -3أ

 التعرف على خطوات اعداد التربة لزراعة النباتات البستنية   -4أ

 ئية والطبية للحاصالت البستنية  التعرف على الفائدة الغذا -5أ

 التعرف على المشاتل وكيفية انشائها-6أ

  مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معرفة كيفية تمييز النبات البستني  – 1ب 

 معرفة كيفية التعامل مع النبات البستني   – 2ب 

 التعرف على كيفية اضافة األسمدة المختلفة        - 3ب 

 رائق التعليم والتعلم ط     

 

 الشرح والتوضيح

 التعليم الذاتي 

 القاء المحاضرات 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات النظرية 

 االختبارات العملية 

 تقارير ودراسات

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تعزيز الجانب الفني والخيال في اختيار النباتات البستنية -1ج         

                                                                                                                                             اكتساب مهارات عن كيفية انشاء الحدائق باقسامها المختلفة      -2ج         

 استغالل المساحات لزراعة النباتات-3ج

 النباتات المناسبة بما يتالئم مع المكان المتاح رتعزيز قدرة الطالب على اختيا -4ج        
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح

 التعليم الذاتي 

 القاء المحاضرات 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 االختبارات النظرية 

 االختبارات العملية 

 اختبارات قصيرة اسبوعية

 اتتقارير ودراس

 

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

 التواصل اللفظي ويشمل:-1د

 القدرة على التعبير عن االفكار بوضوح وثقة في الكالم  -6
 العمل الجماعي -7
 العمل بثقة ضمن المجموعة -8
 سيس مبادئ لحل المشكلةجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتا -9

 المبادرة: الدافع للعمل والقدرة على المبادرة -11

 التواصل الكتابي : -2د

 القدرة على التعبير عن نفسه بوضوح بالكتابة -5
 التخطيط والتنظيم / تخطيط وتنظيم االنشطة وتنفيذها -6
 المرونة والتكيف مع االوضاع المتغيرة والبيئات المختلفة -7
 ديد اولويات المهام والقدرة على العمل بالمواعيد المحددةادارة الوقت بفاعلية وتح -8

 

    



  
 3الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .18

  وبة ـ الكتب المقررة المطل1

 book of Principles of Horticulture and  .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Landscape  

2. Science of Horticulture 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

Free Scientific Encyclopedia 

www.neelwafurat.com/locatemobile.aspx? 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .19

وعالقة النبات بصورة خاصة في تحقيق مستويات مناسبة من البيئة  بيئتناد راسة مستويات التلوث الحاصلة في 

 السليمة المناسبة لحياة االنسان بما يضمن سالمته الصحية

 

 

 
 

 

 

 

 بنية المقرر .17

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



  
 4الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 الز اعة:  ة/ المعهدالللي   
 ملافحة التصحر :   القسم العلمي    
 1/10/2019تا يخ م ء الملف :     

 التد يسي : د  محمد  موان محمود اتسم
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ د  علي عبداهلل زعيري المعاون العلمي : تسما     د  عبداهلل كريم جبا               :  ئيس القسم تسما   
 :                                                         التا يخ                                                          : لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قب      
 داء الجامعيممان الجود  واألشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
                   التا يخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 5الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .29

 مكافحة التصحر / المركز  علميالقسم ال .31

او اسم البرنامج األكاديمي  .31

 المهني 
 الزراعة كلية

 مكافحة التصحر علوم زراعية/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .32

  :دراسي النظام ال .33
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .34

  المؤثرات الخارجية األخرى  .35

  تاريخ إعداد الوصف  .36

  أهداف البرنامج األكاديمي .37
يهدف برنامج التعليم إلى إعداد كوادر متخصصة في مكافحة التصحر قادرة على التعرف على اسباب 

حلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد األرضية والمائية كونها أهم عوامل اإلنتاج التصحر وإيجاد ال

 الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد المائية  .
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .38

  ف المعرفية االهدا - ت
 التعرف على مبادى الرياضيات  .  -1أ

 التعرف على قواعد االشتقاق.  -2أ

 التعرف اجراء رسم الدالة والنهايات الصغرى والعظمى والتقعر والتحدب. -3أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تحليل  إحصائيا ومختبريا. – 1ب 

 ياضيات  .تطبيق الطرق الحديثة في الر – 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .4
 المحاضرات التطبيقية    .5
 التطبيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذات العالقة. .6

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .4
 االمتحانات العملية . .5
 ة للطلبة مع بحوث التخرج.التجارب البحثية السنوي .6

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 توضيح أهمية الرياضيات وطرق الحساب. -1ج         

    تأهيل كوادر متخصصة . -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .6
 الكتب المنهجية. .7
 لعربية والعالمية.المصادر الخارجية المحلية وا .8
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .9



  
 7الصفحة 

 
  

 ( beware pointالعرض البياني  )  .11
 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

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

 تعلم استخدام الحاسوب . -1د

 تعلم طرق االدارة العلمية الناجحة. -2د

 الحريات الفردية والديمقراطية .-3د

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علم االقتصاد والحاسوب واالجتماع .

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 تحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.االم

 

 بنية البرنامج  .39
 

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

 عملي     نظري      

  2 2رياضيات  االولى

     الثانية
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     الثالثة

     
     الرابعة

 
 
 
 
 
 

 طيط للتطور الشخصيالتخ .41

 
اشراك الطلبة في مشا يع ز اعية انتاجية تدا  من قب  الللية بصاة مساهمين وعاملين لحثهم وتشجيعهم على العم  الز اعي 

 وذلك بعد التعرف على المردود االقتصادي واال باح المتحققة من  هذه المشا يع
 
 
 
 

 المعهد(لكلية أو األنظمة المتعلقة بااللتحاق با )وضعمعيار القبول  .41

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .42

 املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مستمر استنادا على التطور العلمي املستمر 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 لة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقاب

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر

 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
 والتأهيليةارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

  *     *   *   *    أساسي 2رياضيات  االولى

                   
                    الثانية

                   

                    الثالثة

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .20

 مكافحة التصحر / المركز علمي القسم ال .21

  2رياضيات  اسم / رمز المقرر .22

  أشكال الحضور المتاحة .23

 2021-2020الفصل االول/  الفصل / السنة .24

 نظري  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .25

 1/10/2020 يخ إعداد هذا الوصف تار .26

 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلممبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 
  

 
 نوع التعليم  والتقييم  نوع احملاضرة 

  2رياضيات األسبوع
 النظري

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

. تفاضل الدوال  األول

 المختلفة 
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري تفاضل الدوال المختلفة  الثاني
طبيقات في التفاضل  .  ثالثال

 التكامل المحدد .
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

 التكامل غير المحدد. الرابع

 تطبيقات على التكامل
 امتحان نظري محاضرة نظري

الدوال الزائدة والدوال  الخامس

 الزائدة المعكوسة  .
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

 مدمج الكرتوين محاضرة نظري األنحناء  السادس
التقارب والتباعد  السابع

 للمتسلسالت .
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

مفكوك ماكلورين  الثامن

 وتيلور
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري متسلسالت فورير  التاسع 
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري المتغيرات المعقدة العاشر

 الكرتوين مدمج محاضرة نظري رنظرية دي مواني  الحادي عشر
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري دوال المتغيرات المعقدة  الثاني عشر 

الثالث عشر والرابع 

 عشر
 الكرتوين مدمج محاضرة نظري توفيق المنحنيات 

 

 البنية التحتية  .11



  
 3الصفحة 

 
  

  2مبادئ الرياضيات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
  ائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديميد

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 الز اعة:  ة/ المعهدالللي   
 ملافحة التصحر :   القسم العلمي    
 15/9/2019تا يخ م ء الملف :     

 اتسم التد يسي : د  جواد كاظم زياد
 :   التوقيع                   :                                              التوقيع    
                   أ د  علي عبداهلل زعيري المعاون العلمي : تسما     د  عبداهلل كريم جبا               :  ئيس القسم تسما   
                                  :                        التا يخ:                                                           لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قب      
 ممان الجود  واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
                   التا يخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامج

 

 المثنى عةجام المؤسسة التعليمية .43

 مكافحة التصحر / المركز  علميالقسم ال .44

او اسم البرنامج األكاديمي  .45

 المهني 
 الزراعة كلية

 مكافحة التصحر علوم زراعية/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .46

  :النظام الدراسي  .47
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .48

  ارجية األخرى المؤثرات الخ .49

  تاريخ إعداد الوصف  .51

  أهداف البرنامج األكاديمي .51
يهدف برنامج التعليم إلى إعداد كوادر متخصصة في مكافحة التصحر قادرة على التعرف على اسباب 

التصحر وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد األرضية والمائية كونها أهم عوامل اإلنتاج 

 ضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد المائية  .الزراعي ف
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .52

 المعرفية االهداف -أ

 .الزراعي االنتاج زيادة في وتاثيرها التربة مع عالقتها الزراعية االالت استخدام على التعرف -1 أ

 استخدامها وكيفية الزراعية الساحبات نوع التعرف -2 أ

 الزراعية االالت صيانة كيفية على التعرف -3 أ

 الزراعة في القديم االسلوب وهجر االالت هذه من االستفادة خالل من انتاج القصى الوصول -4 أ

 بالبرنامج الخاصة المهاراتية األهداف – ب

  .الزراعة في الحديثة الحراثة طرق تطبيق – 1 ب

 .الزراعة مراحل كافة في االالت استخدام.– 2 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .7
 المحاضرات العملية في المختبرات العلمية   .8
 المحاضرات العملية في محطات األبحاث الزراعية   .9

 ت العالقة.التطبيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذا .11

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .7
 االمتحانات العملية . .8
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .9

 

 

 
 . والقيمية الوجدانية األهداف -ج

 .نتاجاال من عالية مستويات وتحقيق توفير في الماكنات استخدام أهمية توضيح -1 ج

 الزراعية االلة من خالل من الزراعة في والمتطور الحديث االسلوب توضيح -2 ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .11
 الكتب المنهجية. .12
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .13



  
 7الصفحة 

 
  

 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .14
 ( beware pointياني  ) العرض الب .15
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .16
 التطبيق العملي على الساحبات .17

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

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

. 

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علم االقتصاد والحاسوب واالجتماع .

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .53
 

 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق حلة الدراسية المر

 عملي     نظري      
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     االولى

 3 2  مكائن والالت  الثانية

     

     الثالثة

     
     الرابعة

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .54

 
ا  من قب  الللية بصاة مساهمين وعاملين لحثهم وتشجيعهم على العم  الز اعي اشراك الطلبة في مشا يع ز اعية انتاجية تد

 وذلك بعد التعرف على المردود االقتصادي واال باح المتحققة من  هذه المشا يع
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .55

 بول املركزي.املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية الق

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .56

 املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مستمر استنادا على التطور العلمي املستمر 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 ات التعلم المطلوبة من البرنامجمخرج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (الشخصيوالتطور 

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

                 أساسي   االولى

                   
   *     *   *     * أساسي       مكائن واالالت  الثانية

                 أساسي       

                    الثالثة

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .27

 مكافحة التصحر / المركز علمي القسم ال .28

 مكائن واالالت  اسم / رمز المقرر .29

  أشكال الحضور المتاحة .30

 2021الفصل االول/  الفصل / السنة .31

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .32

 15/9/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .33

 ررأهداف المق .34

التعرف على املظاهر االقتصادية العامة واجلانب االقتصادي للمشاريع الزراعية وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف 
 واإليرادات للمشروع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد.

 
 
 
 
 
 

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

ن وصف المتاحة. والبد من الربط بينها وبيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 تعليم والتعلم والتقييموطرائق ال مقررات المخرج .12

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .14

 اعيةمكائن واالالت زر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عبد.د و حسين لطفي تأليف.الحقلية المحاصيل مكننة معدات -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 محمود السالم

 حسين لطفي تأليف. الوقاية ومعدات لساحبات -2ا
Basic Farm Machinery .J.M.shippen,C.R.Ellin and 

C.H.Clover 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 

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

  

 بنية المقرر .13

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 ة التقييمطريق طريقة التعليم

 و الساحبات أنواع  2 األول
 األساسية المكونات
 للساحبة

 امتحان نظري محاضرة نظري

 و المحرك أجزاء  2 الثاني
 أجزائه وظائف

 امتحان نظري محاضرة نظري

 محركات دورة  2 الثالث
 الديزل و الشرارة

 رباعية و ثنائية
 الضربات

 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري لتوقيتا أجهزة  2 الرابع
 امتحان نظري محاضرة نظري التبريد أجهزة  2 الخامس
 امتحان نظري محاضرة نظري التزييت أجهزة  2 السادس
 الديزل الوقود أجهزة  2 السابع

 البنزين و
 امتحان نظري محاضرة نظري
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .15
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 الز اعة:  ة/ المعهدالللي   
 ملافحة التصحر :   القسم العلمي    
 15/9/2019تا يخ م ء الملف :     
 اتسم التد يسي : د  قاتسم عاج  شناو     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ م د  علي عبداهلل زعيري المعاون العلمي : تسما     د  عبداهلل كريم جبا               :  ئيس القسم تسما   
     :                                                     التا يخ:                                                           لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قب      
 ممان الجود  واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
                   التا يخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامج

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .57

 مكافحة التصحر ركز / الم علميالقسم ال .58

او اسم البرنامج األكاديمي  .59

 المهني 
 الزراعة كلية

 مكافحة التصحر علوم زراعية/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .61

  :النظام الدراسي  .61
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .62

  المؤثرات الخارجية األخرى  .63

  لوصف تاريخ إعداد ا .64

  أهداف البرنامج األكاديمي .65
يهدف برنامج التعليم إلى إعداد كوادر متخصصة في مكافحة التصحر قادرة على التعرف على اسباب 

التصحر وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد األرضية والمائية كونها أهم عوامل اإلنتاج 

 لعمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد المائية  .الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على ا
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .66

  االهداف المعرفية  - ث
 التعرف على محاصيل الخضر المزروعة في االراضي الصحراوية  .  -1أ

 عة االراضي الصحراوية  . التعرف على الطرق الحديثة المعتمدة في زرا -2أ

 التعرف على الطرق الحديثة لزراعة االشجار المثمرة كالزيتون والنخيل في االراضي الصحراوية. -3أ
 التعرف على مميزات وخصائص النباتات الخشبية كاألشجار والشجيرات  . -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 زراعة محاصيل الخضر   .تطبيق الطرق الحديثة في  – 1ب 

 تطبيق الوسائل الحديثة في توفير البيئة المناسبة لزراعة محاصيل الخضر كالزراعة المحمية . – 2ب 

دراسة مدى مالئمة االشجار المزروعة في االراضي الصحراوية من خالل التطبيق العملي  – 3ب 

 لزراعتها في تلك المناطق .

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .11
 المحاضرات العملية في المختبرات العلمية   .12
 المحاضرات العملية في محطات األبحاث الزراعية وكيفية زراعة المحاصيل واالشجار .  .13

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .11
 االمتحانات العملية . .11
 للطلبة مع بحوث التخرج.التجارب البحثية السنوية  .12

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 توضيح أهمية القطاع الزراعي في توفير الغذاء وتحقيق مستويات معتد بها من االكتفاء الذاتي. -1ج         

 اهمية االستفادة من االراضي الصحراوية الشاسعة من خالل اختيار وزراعة النباتات المالئمة . -2ج

 ضيح اهمية الطرق الحديثة في الزراعة.تو -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .18
 الكتب المنهجية. .19
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .21
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .21
 ( beware pointالعرض البياني  )  .22
 في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة.التجارب العملية  .23

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

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

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في زراعة االراضي الصحراوية .

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .67
 

 
 تمدةالساعات المع           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 



  
 8الصفحة 

 
  

 عملي     نظري      

     االولى

 3 2 زراعة االراضي الصحراوية  الثانية

     

     الثالثة

     الرابعة
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .68

 
اشراك الطلبة في مشا يع ز اعية انتاجية تدا  من قب  الللية بصاة مساهمين وعاملين لحثهم وتشجيعهم على العم  الز اعي 

 ك بعد التعرف على المردود االقتصادي واال باح المتحققة من  هذه المشا يعوذل
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .69

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .71

 رة واليت يتم تطويرها بشكل مستمر استنادا على التطور العلمي املستمر املناهج املقرة من قبل الوزا
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 يأساس اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    االولى

                   
زراعة اراضي   الثانية

 صحراوية 
  *     *   *   *    أساسي      

   *     *   *     * أساسي      ادارة مراعي  

                    الثالثة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .35

 مكافحة التصحر / المركز علمي م الالقس .36

 زراعة اراضي صحراوية  اسم / رمز المقرر .37

  أشكال الحضور المتاحة .38

 2020-2019الفصل االول/  الفصل / السنة .39

 عملي 45نظري + 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .40

 15/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .41

 أهداف المقرر .42

ية العامة واجلانب االقتصادي للمشاريع الزراعية وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف التعرف على املظاهر االقتصاد
 واإليرادات للمشروع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد.

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .16

  داف المعرفية هاأل -أ
  4أ

 

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  3ب

 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  -2ج

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 بنية التحتية ال .18

 مبادئ علم البستنة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 –د. عز الدين سلطان حممد  –انتاج اخلضراوات  /د. عدنان ناصر مطلوب  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 د. كرمي صاحل عبدول  

د. فيصل عبد اهلادي  -انتاج الفاكهة واخلضر  / د. مكي علوان اخلفاجي 
 املختار 

 نتاج بذور اخلضراوات / د. عز الدين سلطان حممدا

 

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

   3د

 بنية المقرر .17

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم لتعليمطريقة ا

 ةالبيئيالمتطلبات   2 األول

لمحاصيل الخضر 

المزروعة في المناطق 

 الصحراوية

 امتحان نظري محاضرة نظري

االنماط الزراعية   2 الثاني

المعتمدة الستزراع 

 المناطق الصحراوية

 امتحان نظري محاضرة نظري

محاصيل الخضر   2 الثالث

الممكن زراعتها في 

 لصحراويةالمناطق ا

 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري العائلة القرعية  2 الرابع
 امتحان نظري محاضرة نظري العائلة الثومية  2 الخامس
الموطن االصلي لشجرة   2 السادس

 الزيتون
 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري التلقيح في الزيتون  2 السابع



  
 3الصفحة 

 
  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
د. االمري  –فسلجة وتشريح ومورفولوجي خنلة التمر / د. جبار حسن النعيمي 

 عباس جعفر 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
عبد اهلل قاسم عبد اهلل زغلول // حيي حسن  استزراع االراضي الصحراوية/

 مكاوي امحد صقر
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .19
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 الز اعة:  ة/ المعهدالللي   
 ملافحة التصحر :   القسم العلمي    
 15/9/2019تا يخ م ء الملف :     
 اتسم التد يسي : د  قاتسم عاج  شناو     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ م د  علي عبداهلل زعيري المعاون العلمي : تسما     د  عبداهلل كريم جبا               :  ئيس القسم تسما   
  :                                                        التا يخ:                                                           لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قب      
 ممان الجود  واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
                   التا يخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وص
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامج

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .71

 مكافحة التصحر  / المركز علميالقسم ال .72

او اسم البرنامج األكاديمي  .73

 المهني 
 الزراعة كلية

 مكافحة التصحر علوم زراعية/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .74

  :النظام الدراسي  .75
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .76

  المؤثرات الخارجية األخرى  .77

  ف تاريخ إعداد الوص .78

  أهداف البرنامج األكاديمي .79
يهدف برنامج التعليم إلى إعداد كوادر متخصصة في مكافحة التصحر قادرة على التعرف على اسباب 

التصحر وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد األرضية والمائية كونها أهم عوامل اإلنتاج 

 ل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد المائية  .الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العم
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .81

  االهداف المعرفية  - ج
 التعرف على اهمية المراعي الطبيعية والعوامل الطبيعية المؤثرة عليها   .  -1أ

 مدة في المحافظة علي ديمومة المراعي الطبيعية ومنع تدهورها.  التعرف على الطرق الحديثة المعت -2أ

 التعرف على الطرق الحديثة إلعادة بذار اراضي المراعي الطبيعية  . -3أ
 التعرف على المحاصيل العلفية الممكن زراعتها في المناطق المتاخمة للمراعي الطبيعية   . -4أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تطبيق الطرق الحديثة في ادارة المراعي الطبيعية  . – 1ب 

 تطبيق الوسائل الحديثة في عملية اعادة زراعة المراعي الطبيعية . – 2ب 

دراسة مدى مالئمة المحاصيل العلفية للبيئة الصحراوية من خالل التطبيق العملي لزراعتها في  – 3ب 

 تلك المناطق .

 
 لم طرائق التعليم والتع     

 المحاضرات النظرية  .14
 المحاضرات العملية في المختبرات العلمية   .15
 المحاضرات العملية في محطات األبحاث الزراعية وكيفية زراعة المحاصيل العلفية  .  .16

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .13
 االمتحانات العملية . .14
 نوية للطلبة مع بحوث التخرج.التجارب البحثية الس .15

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 توضيح أهمية القطاع الزراعي في توفير الغذاء وتحقيق مستويات معتد بها من االكتفاء الذاتي. -1ج         

 اهمية االستفادة من المراعي الطبيعية والمحافظة عليها من التدهور واالندثار .  -2ج

 مية الطرق الحديثة في ادامة المراعي الطبيعي وزيادة استيعابها للثروة الحيوانية.توضيح اه -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .24
 الكتب المنهجية. .25
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .26
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .27
 ( beware pointالبياني  ) العرض  .28
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .29

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

 .لشخصي(ااألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في زراعة االراضي الصحراوية .

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .81
 

 
 الساعات المعتمدة           سم المقرر أو المساقا رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 
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 عملي     نظري      

     االولى

 3 2 ادارة المراعي  الثانية

     الثالثة

     الرابعة
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .82

 
يعهم على العم  الز اعي اشراك الطلبة في مشا يع ز اعية انتاجية تدا  من قب  الللية بصاة مساهمين وعاملين لحثهم وتشج

 وذلك بعد التعرف على المردود االقتصادي واال باح المتحققة من  هذه المشا يع
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .83

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .84

 ملناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مستمر استنادا على التطور العلمي املستمر ا



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    االولى

                   
                    الثانية

   *     *   *     * أساسي      ادارة مراعي  

                    الثالثة

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 قرروصف الم

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .43

 مكافحة التصحر / المركز علمي القسم ال .44

 ادارة مراعي   اسم / رمز المقرر .45

  أشكال الحضور المتاحة .46

 2020-2019الفصل االول/  الفصل / السنة .47

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .48

 15/9/209 تاريخ إعداد هذا الوصف  .49

 أهداف المقرر .50

شاريع الزراعية وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف التعرف على املظاهر االقتصادية العامة واجلانب االقتصادي للم
 واإليرادات للمشروع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد.

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .20

  هداف المعرفية األ -أ
  1أ

 

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتداف األه  -ب 

  2ب

 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  1ج

 

  
 لم طرائق التعليم والتع    

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

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

  2د
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 البنية التحتية  .22

س ، توكل يونس رزق ، عبا التكرييترمضان امحد ادارة املراعي الطبيعية /  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 1982مهدي احلسن .

، توكل يونس رزق ، حكمت  التكرييت رمضان امحد حماصيل العلف واملراعي /  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 . 1981عسكر الرومي .

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

اقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مو

.... 
دراسة حول النباتات الرعوية الواعدة يف الوطن العريب / املنظمة العربية للتنمية 

   www.aoad.orgالزراعية        

 

 بنية المقرر .21

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  مية المراعي الطبيعيةأه  2 األول
وانتشارها وعالقتها 

 بالعلوم االخرى .

 امتحان نظري محاضرة نظري

العوامل الطبيعية المؤثرة   2 الثاني
 على المراعي الطبيعية

 امتحان نظري محاضرة نظري

النباتات الرعوية   2 الثالث
وعالقتها بصيانة التربة 

 والمياه

 امتحان نظري محاضرة نظري

تأثيرات الغطاء النباتي ,   2 الرابع
التصحر االسباب 

والمعالجات , تثبيت 
 ان الرملية .بالكث

 امتحان نظري محاضرة نظري

عملية الرعي على  تأثير  2 الخامس
النبات, العالقة  فسلجة

بين موسم الرعي وعملية 
 تكوين الغذاء في النبات

 امتحان نظري محاضرة نظري

لى عملية الرعي ع تأثير  2 السادس
الجذور , التربة  نمو

,تكاثر النبات وعلى 
 التركيب النباتي للكساء

 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري نظم الرعي ومميزاتها  2 السابع

http://www.aoad.org/
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  مان الجودة واالعتماد األكاديميدائرة ض

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 الز اعة:  ة/ المعهدالللي   
 ملافحة التصحر :   القسم العلمي    
 15/9/2019تا يخ م ء الملف :     
 اتسم التد يسي : أ م د عبداهلل كريم جبا    
 :   التوقيع                      :                                           التوقيع    
                   أ د  علي عبداهلل زعيري المعاون العلمي : تسما     د  عبداهلل كريم جبا               :  ئيس القسم تسما   
                                     :                     التا يخ:                                                           لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قب      
 ممان الجود  واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
                   التا يخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامج

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .85

 مكافحة التصحر / المركز  علميالقسم ال .86

او اسم البرنامج األكاديمي  .87

 المهني 
 الزراعة كلية

 مكافحة التصحر علوم زراعية/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .88

  :النظام الدراسي  .89
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .91

  الخارجية األخرى المؤثرات  .91

  تاريخ إعداد الوصف  .92

  أهداف البرنامج األكاديمي .93
يهدف برنامج التعليم إلى إعداد كوادر متخصصة في مكافحة التصحر قادرة على التعرف على اسباب 

التصحر وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد األرضية والمائية كونها أهم عوامل اإلنتاج 

 ي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد المائية  .الزراع
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .94

  االهداف المعرفية  - ح
 التعرف على عالقة االحياء المجهرية في التربة.  -1أ

 اء المجهرية في زيادة االنتاج الزراعي. التعرف على دور االحي -2أ

 التعرف على الطرق الحديثة الضافة االسمدة الحيوية  لرفع الواقع الزراعي. -3أ
 الوصول الفصى االنتاج من خالل االستفادة من الدور الحيوي في التربة. -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا ية المهاراتاألهداف  –ب 

 الزراعة.تطبيق الطرق الحديثة في  – 1ب 

 .استخدام االحياء المجهرية كنظام تطبيقي في الزراعه .– 2ب 

 معرفة تاثير االحياء في جاهزية العناصر المغذية -3

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .17
 المحاضرات العملية في المختبرات العلمية   .18
 المحاضرات العملية في محطات األبحاث الزراعية   .19
 بيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذات العالقة.التط .21

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .16
 االمتحانات العملية . .17
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .18

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 لقطاع الزراعي في توفير الغذاء وتحقيق مستويات معتد بها من االكتفاء الذاتي.توضيح أهمية ا -1ج         

 توضيح األهمية االقتصادية للقطاع الزراعي. -2ج

 أهمية الموارد المائية وضرورة ترشيد االستهالك في ضل األزمة المائية العالمية والمحلية. -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     
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 ة من قبل التدريسيين المتخصصين .المحاضرات المعد .31
 الكتب المنهجية. .31
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .32
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .33
 ( power pointالعرض وفق برنامج )  .34
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .35

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 ية والعملية والمشاركة والنشاط الصفياالمتحانات النظر

 

 
 

 

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

 تعلم استخدام الحاسوب . -1د

 تعلم طرق االدارة العلمية الناجحة. -2د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 ه المهارات هي المحاضرات النظرية في علوم التربة طرائق التعليم لهذ

 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .95
 

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

 عملي     نظري      

     ولىاال
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 3 2 احياء مجهرية  الثانية

     

     الثالثة

     
     الرابعة

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .96

 
اشراك الطلبة في مشا يع ز اعية انتاجية تدا  من قب  الللية بصاة مساهمين وعاملين لحثهم وتشجيعهم على العم  الز اعي 

  باح المتحققة من  هذه المشا يعوذلك بعد التعرف على المردود االقتصادي واال
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .97

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .98

 ا على التطور العلمي املستمر املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مستمر استناد
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر

 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهارات األهداف ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    االولى

                   
   *     *   *     *  احياء مجهربة  الثانية

                   

                    الثالثة

                   

                    الرايعة

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .51

 مكافحة التصحر / المركز علمي القسم ال .52

 احياء مجهرية اسم / رمز المقرر .53

  ضور المتاحةأشكال الح .54

 2020-2019الفصل االول/  الفصل / السنة .55

 ساعة عملي 45نظري +  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .56

 15/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .57

 أهداف المقرر .58

ية الزراعية وزيادة االنتاج التعرف على االحياء اجملهرية اليت تعيش يف الرتبة وكيفية استخدامها يف تلقيح النباتات وبالتايل تطوير العمل
 من خالل معرفة طريقة اكثارها وطرق اضافتها للنربة  وبالتايل تطوير القطاع الزراعي و االقتصادي للبلد.

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .23

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على طريقة عزل االحياء من التربة . -1أ

 التعرف على طريقة اضافة االحياء الى التربة -2أ

 دور االحياء المجهرية في زيادة االنتاج. -3أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تصنيع االسمدة الحيوية واستخدامها في التربة – 1ب

 تجنب الدور السلبي لبعض االحياء الضارة في التربة – 2ب

 لتعلم طرائق التعليم وا     

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 األهمية االقتصادية واالجتماعية الكبيرة للقطاع الزراعي -1ج

 اهمية حماية المنتج المحلي -2ج

 ية حماية المستهلكاهم -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 2الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .25

 عالقة الرتبة واملاء والنبات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

مبادئ احياء مجهرية تاليف د. فائز عزيز العاني د. امين  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 سلمان بدوي

 

 

 

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

 

 بنية المقرر .24

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 لموضوعا
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف وتطو  علم االحياء   2 األول
 المجهرية

 امتحان نظري محاضرة نظري

الموقع التصنياي لالحياء   2 الثاني
 المجهرية

 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري تسمية االحياء المجهرية  2 الثالث

-البلتيريا تواجدها  2 الرابع
 اشلالها-ملوناتها

 امتحان نظري محاضرة نظري

جدا  الخلية البلتيرية   2 الخامس
 وملوناتة

 امتحان نظري محاضرة نظري

النااذية واالنتقائية عبر   2 السادس
 االغشية

 امتحان نظري محاضرة نظري

االتسواط البلتيرية   2 السابع
 واالعضاء

 امتحان نظري محاضرة نظري



  
 3الصفحة 

 
  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 نور الدين شوقي خصوبة الرتبة / د

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Soil microbiology 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 :  ة/ المعهدالللي   
 ملافحة التصحر :   القسم العلمي    
 12/9/2019تا يخ م ء الملف :     
 االتسم د  حيم علوان هلول   
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   د علي عبداهلل زعيري المعاون العلمي : تسما     هلل كريم جبا              د  عبدا :  ئيس القسم تسما   
 :                                                         التا يخ:                                                           لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قب      
 ممان الجود  واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
                   التا يخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 5الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايج
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامج

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .99

 مكافحة التصحر / المركز  علميالقسم ال .111

او األكاديمي  اسم البرنامج .111

 المهني 
 الزراعة كلية

 مكافحة التصحر زراعة/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .112

  :النظام الدراسي  .113
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .114

المؤثرات الخارجية  .115

 األخرى 
 

  تاريخ إعداد الوصف  .116

  أهداف البرنامج األكاديمي .117
برنامج التعليم إلى إعداد كوادر متخصصة في دراسة خصوبة التربة قادرة على التعرف على  يهدف

أصناف الترب الزراعية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد األرضية والمائية كونها أهم 

والبيئية والموارد عوامل اإلنتاج الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية 

 المائية .
 

 

 

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .118

  االهداف المعرفية  - خ
 التعرف على خصائص التربة الكيميائية والخصوبية لغرض مالئمتها لالنتاج الزراعي.  -1أ

 . التعرف على الطرق الحديثة لزيادة االنتاج النباتي -2أ

 التعرف على الطرق الحديثة الضافة االسمدة الكيميائية لرفع الواقع الزراعي. -3أ
 الوصول الفصى االنتاج باقل االضافات المائية واقل تسميد. -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تطبيق الطرق الحديثة في الزراعة. – 1ب 

 لتسميد.استخدام نظام التوصية المتكامل ل– 2ب 

 استخدام نظام االستشعارعن بعد في معرفة جاهزية العناصر المغذية -3

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .21
 المحاضرات العملية في المختبرات العلمية   .22
 المحاضرات العملية في محطات األبحاث الزراعية   .23
 العالقة. التطبيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذات .24

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .19
 االمتحانات العملية . .21
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .21

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تاج.توضيح أهمية الزراعةفي توفير وتحقيق مستويات عالية  من االن -1ج         

 توضيح االسلوب الحديث في الزراعة من خالل االستفادة من وسائل االستشعار عن بعد -2ج

 أهمية الموارد المائية وكيفية االستفادة منها مع السماد كاستخدام الرسمده  -3ج
 



  
 7الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .36
 الكتب المنهجية. .37
 مصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية.ال .38
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .39
 ( beware pointالعرض البياني  )  .41
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .41

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و ت العامةالمهارا-د 

 تعلم استخدام الحاسوب . -1د

 تعلم طرق االدارة العلمية الناجحة. -2د

 تحليل الكفائة االقتصادية والجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية. -3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 رائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علم االقتصاد والحاسوب واالجتماع .ط

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .119
 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 عات المعتمدةالسا           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     االولى

     الثانية

 3 2 خصوبة التربة  الثالثة

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .111

 
اشراك الطلبة يف مشاريع زراعية انتاجية تدار من قبل الكلية بصفة مسامهني وعاملني حلثهم وتشجيعهم على العمل الزراعي وذلك بعد 

 رف على املردود االقتصادي واالرباح املتحققة من  هذه املشاريعالتع
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .111

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .112

 تم تطويرها بشكل مستمر استنادا على التطور العلمي املستمر املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت ي



  
 9الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 ريأم اختيا
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    االولى

                   
                    الثانية

                   

   *     *   *     * أساسي      خصوبة وتسميد  الثالثة

                   

                    

                   



  
 10الصفحة 

 
  

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .59

 مكافحة التصحر / المركز علمي القسم ال .60

 خصوبة التربة لمقرراسم / رمز ا .61

  أشكال الحضور المتاحة .62

 2020-2019الفصل االول  /  الفصل / السنة .63

 عملي 45نظري +  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .64

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .65

 أهداف المقرر .66

االقتصادية وحتليل بنود التكاليف التعرف على املظاهر االقتصادية العامة واجلانب االقتصادي للمشاريع الزراعية وحساب اجلدوى 
 واإليرادات للمشروع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد.

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .27

  -أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  – 1ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 1ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .29

 عالقة الرتبة واملاء والنبات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 خصوبة وتسميد د. كاظم مشحوت )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية2
 كيمياء الرتب / د. حممد الزبيدي

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 خصزبة الرتبة / د نور الدين شوقي

 

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

  -1د

 بنية المقرر .28

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ان نظريامتح محاضرة نظري مااهيم ومصطلحات علمية  2 األول

عالقة التربة بالنبات وتاثرها بالعوام    2 الثاني
 الخا جي 

 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري النايتروجين في التربة والنبات  2 الثالث

 امتحان نظري محاضرة نظري أشلال النايتروجين في التربة  2 الرابع

 امتحان نظري محاضرة نظري ةتحوالت النايتروجين في الترب  2 الخامس

العوام  المؤثر  في جاهزية النايتروجين   2 السادس
 في التربة

 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري تقيم خصوبة التربة  2 السابع
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 قتهماالرتبة واملياه وعال

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .30

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 الز اعة:  ة/ المعهدالللي   
 ملافحة التصحر :   القسم العلمي    
 1/10/2019تا يخ م ء الملف :     
 األتسم :  أ د  فالح حسن عيسى    

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ د  علي عبداهلل زعيري المعاون العلمي : تسما     د  عبداهلل كريم جبا               :  ئيس القسم تسما   
 :                                                         التا يخ:                                                           لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 قب  دقـق الملف من     
 ممان الجود  واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
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                   التا يخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامجتحقيقها 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .113

 مكافحة التصحر / المركز  علميالقسم ال .114

او اسم البرنامج األكاديمي  .115

 المهني 
 الزراعة كلية

 مكافحة التصحر اعية/علوم زر بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .116

  :النظام الدراسي  .117
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .118

المؤثرات الخارجية  .119

 األخرى 
 

  تاريخ إعداد الوصف  .121

  أهداف البرنامج األكاديمي .121
عرف على اسباب يهدف برنامج التعليم إلى إعداد كوادر متخصصة في مكافحة التصحر قادرة على الت

التصحر وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد األرضية والمائية كونها أهم عوامل اإلنتاج 

 الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد المائية  .
 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق ال برنامجمخرجات ال  .122

  االهداف المعرفية  - د
 التعرف على المناطق التي تعاني من التصحر .  -1أ

 التعرف على الطرق الحديثة في مكافحة التصحر والحد منه.  -2أ

 التعرف على الطرق الحديثة في اجراء مسح تفصيلي ورسم خرائط للمناطق ذاتها. -3أ
 رة في المنطقة وامكانية االستفادة منها في يرنامج المكافحة.دراسة الموارد الطبيعية المتوف -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تحليل الترب إحصائيا ومختبريا للتعرف على خواصها الفيزيائية والكيميائية. – 1ب 

 تطبيق الطرق الحديثة في تحليل التربة  . – 2ب 

       من خالل االعتماد على نتائج تحليل التربة. دراسة التقييم الخصوبي للترب – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .25
 المحاضرات العملية في المختبرات العلمية   .26
 المحاضرات العملية في محطات األبحاث الزراعية   .27
 التطبيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذات العالقة. .28

 

 

 
 ق التقييم طرائ     

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .22
 االمتحانات العملية . .23
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .24

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 لذاتي.توضيح أهمية القطاع الزراعي في توفير الغذاء وتحقيق مستويات معتد بها من االكتفاء ا -1ج         

 توضيح األهمية االقتصادية للقطاع الزراعي. -2ج

 أهمية الموارد المائية وضرورة ترشيد االستهالك في ضل األزمة المائية العالمية والمحلية. -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .42
 الكتب المنهجية. .43
 محلية والعربية والعالمية.المصادر الخارجية ال .44
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .45
 ( beware pointالعرض البياني  )  .46
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .47

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة ية التأهيلو المهارات العامة-د 

 تعلم استخدام الحاسوب . -1د

 تعلم طرق االدارة العلمية الناجحة. -2د

 تحليل الكفائة االقتصادية والجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية. -3د

 الحريات الفردية والديمقراطية . -4د   

 التعليم والتعلم  طرائق         

 طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علم االقتصاد والحاسوب واالجتماع .

 

 

 

 
 طرائق التقييم          



  
 7الصفحة 

 
  

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .123
 

 
 الساعات المعتمدة           لمساقاسم المقرر أو ا رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 3 2 فسلجة نبات   الثالثة

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .124

 
اشراك الطلبة في مشا يع ز اعية انتاجية تدا  من قب  الللية بصاة مساهمين وعاملين لحثهم وتشجيعهم على العم  الز اعي 

 ذلك بعد التعرف على المردود االقتصادي واال باح المتحققة من  هذه المشا يعو 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .125

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.



  
 8الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .126

 زارة واليت يتم تطويرها بشكل مستمر استنادا على التطور العلمي املستمر املناهج املقرة من قبل الو 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 اسيأس اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

  *     *   *   *    أساسي سلجة نباتف  الثالثة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .67

 مكافحة التصحر / المركز علمي القسم ال .68

 لجة نباتفس اسم / رمز المقرر .69

  أشكال الحضور المتاحة .70

 2020-2019الفصل االول/  الفصل / السنة .71

 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .72

 27/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .73

 أهداف المقرر .74

لشدود التعرف على الحالة الاسلجية للنبات وك  مايتعلق بحياتة اليومية وميلانيلية عمل   ليسه  التعرف على تأثيرات ا
 البيئية وتأثيراتها المختلاة على النبات  

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .31

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على الخلية النباتية . -1

 التعرف على انواع الوظائف الفسلجية التي يقوم بها النبات -2

 ت الخارجية المختلفة .معرفة سلوكية النبات بالتأثيرا -3
 
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 همية االقتصادية واالجتماعية الكبيرة للقطاع الزراعياأل -1ج

 اهمية حماية المنتج المحلي -2ج

 اهمية حماية المستهلك -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 
 التطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 تعظيم ارباح المنتج -1

 تعظيم منفعة المستهلك -2

 دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية -3
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 البنية التحتية  .33

 مبادئ فسلجة النبات  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 أساسيات فسلجة النبات  )المصادر( ـ المراجع الرئيسية 2
 تأليف أ.د. مؤيد اليونس 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 يم العلــميجـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 بنية المقرر .32

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

درس تشريحي عن   2 األول

ة الخلية النباتي

وعضياتها 

 ووظائفها 

 امتحان نظري محاضرة نظري

االنتشار, النفاذية,   2 الثاني

والية  الجهد المائي

 األمتصاص 

 امتحان نظري محاضرة نظري

عملية البناء   2 الثالث

 الضوئي 
 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري عملية التنفس  2 الرابع
ة  منظمات نباتي  2 الخامس

 مشجعة للنمو
 امتحان نظري محاضرة نظري

منظمات نباتية   2 السادس

 مثبطة للنمو
 امتحان نظري محاضرة نظري

النمو, السكون,   2 السابع

 االرتباع
 امتحان نظري محاضرة نظري



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 :  ة/ المعهدالللي   
  ملافحة التصحر :   القسم العلمي    
 2/9/2019تا يخ م ء الملف :     

 التد يسي: د  عبدالمحسن عبداهلل  امياالتسم 
 :   التوقيع                                  :                               التوقيع    
                   علي عبداهلل زعيري المعاون العلمي : تسما     د  عبداهلل كريم جبا               :  ئيس القسم تسما   
                                            :              التا يخ:                                                           لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قب      
 ممان الجود  واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
                   التا يخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        
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يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامج

 

 المثنى جامعة عليميةالمؤسسة الت .127

 مكافحة التصحر / المركز  علميالقسم ال .128

او اسم البرنامج األكاديمي  .129

 المهني 
 الزراعة كلية

 مكافحة التصحر زراعة/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .131

  :النظام الدراسي  .131
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .132

الخارجية  المؤثرات .133

 األخرى 
 

  تاريخ إعداد الوصف  .134

  أهداف البرنامج األكاديمي .135
يهدف برنامج التعليم إلى إعداد كوادر متخصصة في علوم التربة والموارد المائية قادرة على التعرف على 

أهم أصناف الترب الزراعية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد األرضية والمائية كونها 

عوامل اإلنتاج الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد 

 المائية  كون الطلبة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .136
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  االهداف المعرفية  - ذ
 تة في زيادة االنتاج الزراعي.التعرف على تقانات الري الحديث وعالق  -1أ

 التعرف على انظمة الري الحديثة.  -2أ

 التعرف على كيفية اضافة السماد بواسطة انظمة الري  -3أ

 الوصول الفصى االنتاج من خالل االستفادة من المياه -4أ\
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تطبيق طرق  الري الحديثة في الزراعة. – 1ب 

 .استخدام انظمة الري بالتنقيط والرش كنظام تطبيقي في الزراعه ومواجهة شحة المياه .– 2ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .29
 المحاضرات العملية في المختبرات العلمية   .31
 المحاضرات العملية في محطات األبحاث الزراعية   .31

 طرائق التقييم      

 

 النظرية اليومية والشهرية والفصلية.االمتحانات  .25
 االمتحانات العملية . .26
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .27

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 توضيح أهمية الزراعة في توفير وتحقيق مستويات عالية  من االنتاج. -1ج         

 االستفادة القصوى من المياهتوضيح االسلوب الحديث في الزراعة من خالل  -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .48
 الكتب المنهجية. .49
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .51
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .51
 ( beware pointالعرض البياني  )  .52
 حاث التابعة الى كلية الزراعة.التجارب العملية في محطات األب .53

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 م لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علوم التربة طرائق التعلي

 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة

 بنية البرنامج  .137
 

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

 عملي     نظري      

 3 2 تقانات انظمة الري  الثالثة

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .138

 
اشراك الطلبة يف مشاريع زراعية انتاجية تدار من قبل الكلية بصفة مسامهني وعاملني حلثهم وتشجيعهم على العمل الزراعي وذلك بعد 

 هذه املشاريع التعرف على املردود االقتصادي واالرباح املتحققة من 
 
 
 
 



  
 8الصفحة 

 
  

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .139

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .141

 ي املستمر املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مستمر استنادا على التطور العلم



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر

 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج بال الخاصة

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
   *     *   *     * أساسي      ي تقانات  انظمة الر  الثالثة

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .75

 مكافحة التصحر / المركز علمي القسم ال .76

 تقانات انظمة الري  اسم / رمز المقرر .77

  أشكال الحضور المتاحة .78

 2020 -2019الفصل الثاني/  صل / السنةالف .79

 عملي 45نظري+  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .80

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .81

 أهداف المقرر .82

التعرف على املظاهر االقتصادية العامة واجلانب االقتصادي للمشاريع الزراعية وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف 
 روع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد.واإليرادات للمش

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .34

  -أ
 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  – 1ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ة الخاصة بمفردات المنهج المقرر المحاضرات النظري

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 طرائق التقييم    

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقةالتأهيلية العامة و المهارات -د 
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 البنية التحتية  .36

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

يل تأليف د.احمد  يوسف حاجم  و حقي اسماع 1992هندسة نظم الري الحقلي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 ياسين.كلية الزراعة جامعة الموصل العراق

تقانات الري الحديثة د.عصام خضير الحديثي د. احمد مدلول الكبيسي  ياس 
 خضير الحديثي جامعة االنبار كلية الزراعة

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

رونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكت

.... 
. 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

 بنية المقرر .35

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة شبلة الريا ولري الحقلي وأتسس تصميم نظام   2 األول
  ي حقلي 

 امتحان نظري محاضرة نظري

االتستهالك المائي,التربة,فاصلة الري عوام  التصميم ,  2 الثاني
 و عمق اال واء

 امتحان نظري محاضرة نظري

الري السطحي ,الية الري السطحي, زمن الغيض و   2 الثالث
 عمق اال واء ,الموازنة المائية في الري

 امتحان نظري محاضرة نظري

الري الشريطي,فرميات و محددات التصميم ,معدل    2 الرابع
 وطول و عرض اللوح الشريطي وعمق الجريان

 امتحان نظري محاضرة نظري

الري بالمروز ,اعتبا ات وفرميات ومحددات التصميم   2 الخامس
 ,الري  التناقصي,الري النبضي

 امتحان نظري محاضرة نظري

الري الحومي,فرميات و محددات التصميم,طريقة   2 السادس
 التصميم

 امتحان نظري محاضرة نظري

الري بالرش ,أجزاء االتساتسي  لنظام  ي   2 السابع
بالرش,الملحقات و المعدات التلميلية ,أنواع الري 

 بالرش

 امتحان نظري محاضرة نظري



  
 3الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 الز اعة:  ة/ المعهدالللي   
 ملافحة التصحر :   ي القسم العلم   
 15/9/2019تا يخ م ء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ د  علي عبداهلل زعيري المعاون العلمي : تسما     د  عبداهلل كريم جبا               :  ئيس القسم تسما   
 :                                                         التا يخ:                                                           لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قب      
 ممان الجود  واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
                   التا يخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 4الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامجتحقيقها مبرهناً 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .141

 مكافحة التصحر / المركز  علميالقسم ال .142

او اسم البرنامج األكاديمي  .143

 المهني 
 الزراعة كلية

 افحة التصحرمك علوم زراعية/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .144

  :النظام الدراسي  .145
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .146

المؤثرات الخارجية  .147

 األخرى 
 

  تاريخ إعداد الوصف  .148

  أهداف البرنامج األكاديمي .149
اسباب يهدف برنامج التعليم إلى إعداد كوادر متخصصة في مكافحة التصحر قادرة على التعرف على 

التصحر وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد األرضية والمائية كونها أهم عوامل اإلنتاج 

 الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد المائية  .
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 لتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم وا برنامجمخرجات ال  .151

  االهداف المعرفية  - ر
 التعرف على المناطق التي تعاني من التصحر .  -1أ

 التعرف على الطرق الحديثة في مكافحة التصحر والحد منه.  -2أ

 التعرف على الطرق الحديثة في اجراء مسح تفصيلي ورسم خرائط للمناطق ذاتها. -3أ
 منطقة وامكانية االستفادة منها في يرنامج المكافحة.دراسة الموارد الطبيعية المتوفرة في ال -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تحليل الترب إحصائيا ومختبريا للتعرف على خواصها الفيزيائية والكيميائية. – 1ب 

 تطبيق الطرق الحديثة في تحليل التربة  . – 2ب 

       االعتماد على نتائج تحليل التربة. دراسة التقييم الخصوبي للترب من خالل – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .32
 المحاضرات العملية في المختبرات العلمية   .33
 المحاضرات العملية في محطات األبحاث الزراعية   .34
 التطبيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذات العالقة. .35

 

 

 
 م طرائق التقيي     

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .28
 االمتحانات العملية . .29
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .31

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 توضيح أهمية القطاع الزراعي في توفير الغذاء وتحقيق مستويات معتد بها من االكتفاء الذاتي. -1ج         

 توضيح األهمية االقتصادية للقطاع الزراعي. -2ج

 أهمية الموارد المائية وضرورة ترشيد االستهالك في ضل األزمة المائية العالمية والمحلية. -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 6الصفحة 

 
  

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .54
 الكتب المنهجية. .55
 لعربية والعالمية.المصادر الخارجية المحلية وا .56
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .57
 ( beware pointالعرض البياني  )  .58
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .59

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتولة المنقالتأهيلية و المهارات العامة-د 

 تعلم استخدام الحاسوب . -1د

 تعلم طرق االدارة العلمية الناجحة. -2د

 تحليل الكفائة االقتصادية والجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية. -3د

 الحريات الفردية والديمقراطية . -4د   

 والتعلم  طرائق التعليم         

 طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علم االقتصاد والحاسوب واالجتماع .

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .151
 

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

 3 2 جيولوجي  االولى

 3 2 ادارة المراعي  الثانية

زراعة االراضي   

 الصحراوية
2 3 

 3 2 فيزياء التربة  الثالثة

 3 2 مسح وتصنيف الترب  
 3 2 تصحر  الرابعة

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .152

 
اعية انتاجية تدا  من قب  الللية بصاة مساهمين وعاملين لحثهم وتشجيعهم على العم  الز اعي اشراك الطلبة في مشا يع ز  

 وذلك بعد التعرف على المردود االقتصادي واال باح المتحققة من  هذه المشا يع
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .153

 ارة الرتبية القبول املركزي.املعايري املوضوعة من قبل وز 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .154

 املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مستمر استنادا على التطور العلمي املستمر 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

لتوظيف المتعلقة بقابلية ا

 (والتطور الشخصي

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

  *     *   *   *    أساسي مبادئ التربة  االولى

                   
  *          *  *   أساسي       تحليل تربة وماء  الثانية

   *     *   *     * أساسي       

      *      * *     بةفيزياء تر  الثالثة

  *   *     *   *     كيمياء تربة 

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .83

 مكافحة التصحر / المركز علمي القسم ال .84

 تصميم وتحليل تجارب اسم / رمز المقرر .85

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .86

 2020-2019الفصل االول/  الفصل / السنة .87

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .88

 18/2/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .89

 أهداف المقرر .90

معرفة االسس العامة للتصاميم وامهية اجراء التصميم للتجارب  الزراعية فضال عن معاجلة املشاكل اليت ترافق اجراء التجارب، 
 ل املؤثرة يف االنتاج الزراعي احلصول على مفاهيم  جديدة حول العالقات املختلفة بني العوام

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .38

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة االسس العامة في االحصاء والتصميم. -1أ

 التعرف على التصاميم وانواعها -2أ

 التعرف على البيانات وانواعها ومعالجتها. -3أ
 الرئيسية المؤثرة في االنتاج الزراعي بالشكل االمثلتحديد العوامل  -4أ
 وضع الفرضيات االحصائية -5أ

 التعرف على العمليات والخطوات االحصائية لكل تصميم واتخاذ القرارات.  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 جمع البيانات وتبوبيها واختزالها – 1ب

 اتخاذ القراراتتحليل البيانات احصائيا و – 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية والعملية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ياهمية االحصاء في االنتاج الزراع -1ج

 اهمية تحديد الطرق والوسائل االفضل لرفع االنتاج المحلي -2ج

  -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات تزامنية -محاضرات مختلفة في جوجل كالس -محاضرات حضورية

 
 طرائق التقييم    



  
 2الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .40

 تصميم وحتليل جتارب ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 خاشع الراوي -تصميم وحتليل جتارب )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 

 

 

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

 زيادة الخبرة من الناحية التصميمة -1د

 زيادة االنتاجية من خالل التوجيه الصحيح للعمليات الزراعية -2د

 دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية -3د

    -4د

 بنية المقرر .39

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التجربة والتصميم والوحدات   5 األول

 التجريبية وتحليل التباين
 اختبار يومي حضوري في القاعة

القواعد االساسية للتصميم و   5 الثاني

 متطلبات التجربة الجيدة
 اختبار يومي حضوري في القاعة

 اختبار يومي ي القاعةحضوري ف التصميم العشوائي الكامل  5 الثالث
امثلة محلولة في   5 الرابع

 C.R.Dتصميم
 اختبار يومي حضوري في القاعة

 اختبار يومي حضوري في القاعة R.C.B.Dتصميم   5 الخامس
 اختبار يومي حضوري في القاعة R.C.B.Dحل امثلة في تصميم   5 السادس
 نظريامتحان  حضوري في القاعة التصاميم السابقة  5 السابع
 اختبار يومي حضوري في القاعة تصميم المربع الالتيني   الثامن 
 اختبار يومي حضوري في القاعة التجارب العاملية   التاسع 
استخدام التجارب العاملية في    العاشر

 التصاميم المختلفة
 اختبار يومي حضوري في القاعة

الحادي 

 عشر 
امثلة وتمارين محلولة في   

 امليةالتجارب الع

 اختبار يومي حضوري في القاعة

حلول واسئلة مختلفة حول    الثاني عشر 

 المادة
 امتحان نظري حضوري في القاعة
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 التي يوصى بها                اـ الكتب والمراجع 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 حممود املشهداين -تصميم وحتليل جتارب

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 ـــراف والتقـــويم العلــميجـــــهاز اإلشــ  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 
 

 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 الز اعة:  ة/ المعهدالللي   
 ملافحة التصحر :   القسم العلمي    
 1/10/2019تا يخ م ء الملف :     

 اتسم التد يسي : د  محمد  موان محمود
 :   التوقيع                                                  :               التوقيع    
                   أ د  علي عبداهلل زعيري المعاون العلمي : تسما     د  عبداهلل كريم جبا               :  ئيس القسم تسما   
 :                                                         لتا يخا:                                                           لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قب      
 ممان الجود  واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
                   التا يخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         العميد مصادقة السيد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 جتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنام

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .155

 مكافحة التصحر / المركز  علميالقسم ال .156

او اسم البرنامج األكاديمي  .157

 المهني 
 الزراعة كلية

 مكافحة التصحر علوم زراعية/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .158

  :النظام الدراسي  .159
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .161

المؤثرات الخارجية  .161

 األخرى 
 

  تاريخ إعداد الوصف  .162

  أهداف البرنامج األكاديمي .163
يهدف برنامج التعليم إلى إعداد كوادر متخصصة في مكافحة التصحر قادرة على التعرف على اسباب 

م عوامل اإلنتاج التصحر وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد األرضية والمائية كونها أه

 الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد المائية  .
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .164

  االهداف المعرفية  - ز
 التعرف على المناطق التي تعاني من التصحر .  -1أ

 لتعرف على الطرق الحديثة في مكافحة التصحر والحد منه. ا -2أ

 التعرف على الطرق الحديثة في اجراء مسح تفصيلي ورسم خرائط للمناطق ذاتها. -3أ
 دراسة الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة وامكانية االستفادة منها في يرنامج المكافحة. -4أ

 

 نامج برلخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تحليل الترب إحصائيا ومختبريا للتعرف على خواصها الفيزيائية والكيميائية. – 1ب 

 تطبيق الطرق الحديثة في تحليل التربة  . – 2ب 

       دراسة التقييم الخصوبي للترب من خالل االعتماد على نتائج تحليل التربة. – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ة المحاضرات النظري .36
 المحاضرات العملية في المختبرات العلمية   .37
 المحاضرات العملية في محطات األبحاث الزراعية   .38
 التطبيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذات العالقة. .39

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .31
 االمتحانات العملية . .32
 السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. التجارب البحثية .33

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 توضيح أهمية القطاع الزراعي في توفير الغذاء وتحقيق مستويات معتد بها من االكتفاء الذاتي. -1ج         

 توضيح األهمية االقتصادية للقطاع الزراعي. -2ج

 تهالك في ضل األزمة المائية العالمية والمحلية.أهمية الموارد المائية وضرورة ترشيد االس -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .61
 الكتب المنهجية. .61



  
 7الصفحة 

 
  

 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .62
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .63
 ( beware pointالعرض البياني  )  .64
 ب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة.التجار .65

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

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

 . تعلم استخدام الحاسوب -1د

 تعلم طرق االدارة العلمية الناجحة. -2د

 تحليل الكفائة االقتصادية والجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية. -3د

 الحريات الفردية والديمقراطية . -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الجتماع .طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علم االقتصاد والحاسوب وا

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .165
 

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

 عملي     نظري      
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     االولى

     الثانية

     

     ةالثالث

     
 3 2 اجهادات بيئية  الرابعة

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .166

 
اشراك الطلبة في مشا يع ز اعية انتاجية تدا  من قب  الللية بصاة مساهمين وعاملين لحثهم وتشجيعهم على العم  الز اعي 

 وذلك بعد التعرف على المردود االقتصادي واال باح المتحققة من  هذه المشا يع
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .167

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .168

 املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مستمر استنادا على التطور العلمي املستمر 
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 طط مهارات المنهجمخ

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر

 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

هداف الوجدانية األ

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    االولى

                   
                    الثانية

                   

                    الثالثة

                   

   *     *   *     * أساسي   الرابعة

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .91

 مكافحة التصحر / المركز علمي القسم ال .92

 اجهادات بيئية  اسم / رمز المقرر .93

  أشكال الحضور المتاحة .94

 2020-2019 الفصل االول/ الفصل / السنة .95

 عملي  30نظري  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .96

 1/10/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .97

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 اجهادات بيئية 

 النظري
 

 نوع التعليم  والتقييم  نوع المحاضرة 

 عناصر البيئة األسبوع
 

 الكتروني مدمج محاضرة نظري

 ني مدمجالكترو محاضرة نظري عناصر التصحر األول

 الكتروني مدمج محاضرة نظري االجهادات المائية الثاني

 الكتروني مدمج محاضرة نظري االجهادات الملحية الثالث

 امتحان نظري محاضرة نظري اجهادات التربة الكلسية الرابع

 اجهادات الترب الجبسية الخامس
 

 الكتروني مدمج محاضرة نظري

اجهادات الرص  السادس
 ميكانيكيةوالمعوقة ال

 

 الكتروني مدمج محاضرة نظري

 الكتروني مدمج محاضرة نظري اجهادات الترب الرملية السابع

 الكتروني مدمج  االجهادات المناخية الثامن

 اجهادات التهوية التاسع 
 

 الكتروني مدمج 

 االجهادات الحرارية العاشر
 

 الكتروني مدمج 

 اجهادات التغذية الحادي عشر
 

 ي مدمجالكترون 

 االجهادات المرضية الثاني عشر 
 

 الكتروني مدمج 

الثالث عشر والرابع 
 عشر

تحويرات المنطقة  -
الجذرية لتخفيف 
 اجهادات النبات

 الكتروني مدمج 

 الكتروني مدمج  العملي 
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  األول
قياسات المحتوى  -1

الرطوبي للترب مختلفة 
 النسجة

قياسات الكثافة  -2 الثاني
رب مختلفة الظاهرية للت

 النسجة

 الكتروني مدمج 

منحنى الوصف  -3 الثالث
الرطوبي للترب 

 الصحراوية

 الكتروني مدمج 

تقدير تأثير المحتوى  -4 الرابع
الكلسي للتربة في 
خصائص الترب 

 الصحراوية

 الكتروني مدمج 

تقدير تأثير المحتوى  -5 الخامس
الجبسي للتربة في 
خصائص الترب 

 الصحراوية

 ني مدمجالكترو 

تقدير تأثير الرص  -6 السادس
في خصائص الترب 

 الصحراوية

 الكتروني مدمج 

تقدير الصفات -7 السابع
الفيزيائية والكيميائية  

 والمعدنية للترب الرملية

 الكتروني مدمج 

دراسة تأثير عناصر  -8 الثامن
المناخ في خصائص 

 الترب الصحراوية

 الكتروني مدمج 

المحتوى الكلي تقدير  -9 التاسع 
للغازات في الترب 

 الصحراوية

 الكتروني مدمج 

تقدير انتقال -10 العاشر
الحرارة في الترب 

 الصحراوية

 الكتروني مدمج 

تقدير المستوى  -11 الحادي عشر
الخصوبي للترب 

 الصحراوية

 الكتروني مدمج 

دراسة االنواع  -12 الثاني عشر 
المختلفة من االحياء 

 المجهرية للترب
 الصحراوية

 الكتروني مدمج 

 امتحان نظري اتباع طرق -13+14الثالث عشر والرابع 
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مختلفة لتحوير جذور  عشر
النباتات النامية في 
 الترب الصحراوية

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  ة واالعتماد األكاديميدائرة ضمان الجود

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 :  ة/ المعهدالللي   
  ملافحة التصحر :   القسم العلمي    
 2/10/2019تا يخ م ء الملف :     

 اتسم التد يسي :د  حنون ناهي كاظم
 :   ع   التوقي:                                                              التوقيع    
 د  عبداهلل كريم جبا                   اتسم المعاون العلمي : أ د  علي عبداهلل زعيري                   : اتسم  ئيس القسم   
            :                                              التا يخ:                                                           لتا يخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قب      
 ممان الجود  واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ممان الجود   شعبة اتسم مدير    
                   التا يخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

  وصف البرنامج األكاديمي       

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من الار  المتاحة   ويصاحب  وصف لل  مقر  ممن البرنامج

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .169

 مكافحة التصحر / المركز  يعلمالقسم ال .171

او اسم البرنامج األكاديمي  .171

 المهني 
 الزراعة كلية

 مكافحة التصحربكالوريوس زراعة/  اسم الشهادة النهائية  .172

  :النظام الدراسي  .173
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .174

المؤثرات الخارجية  .175

 األخرى 
 

  الوصف تاريخ إعداد  .176

  أهداف البرنامج األكاديمي .177
قادرة على التعرف على مشاكل  مكافحة التصحريهدف برنامج التعليم إلى إعداد كوادر متخصصة في 

الترب الزراعية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد األرضية والمائية كونها أهم عوامل 

ادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد المائية  اإلنتاج الزراعي فضال عن قدرة هذه الكو

 كون الطلبة 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .178

  االهداف المعرفية  - س
 التعرف على خصائص التربة الكيميائية والخصوبية لغرض مالئمتها لالنتاج الزراعي.  -1أ

 تعرف على الطرق الحديثة لزيادة االنتاج النباتي. ال -2أ

 التعرف على الطرق الحديثة الضافة االسمدة الكيميائية لرفع الواقع الزراعي. -3أ
 الوصول الفصى االنتاج باقل االضافات المائية واقل تسميد. -4أ

 

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 لزراعة.تطبيق الطرق الحديثة في ا – 1ب 

 .استخدام نظام التوصية المتكامل للتسميد– 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .41
 المحاضرات العملية في المختبرات العلمية   .41
 المحاضرات العملية في محطات األبحاث الزراعية   .42
 التطبيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذات العالقة. .43

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .34
 االمتحانات العملية . .35
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .36
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 توضيح أهمية الزراعةفي توفير وتحقيق مستويات عالية  من االنتاج. -1ج         

 لوب الحديث في الزراعةتوضيح االس -2ج

أهمية الموارد المائية وكيفية االستفادة منها مع السماد كاستخدام الرسمده وضرورة ترشيد  -3ج

 االستهالك في ضل األزمة المائية العالمية والمحلية.

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .66
 الكتب المنهجية. .67
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .68
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .69
 ( beware pointالعرض البياني  )  .71
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .71

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و رات العامةالمها-د 

 تعلم استخدام الحاسوب . -1د

 تعلم طرق االدارة العلمية الناجحة. -2د

 تحليل الكفائة االقتصادية والجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية. -3د

 ة .الحريات الفردية والديمقراطي -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علم االقتصاد والحاسوب واالجتماع .

 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .179
 

 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق ساقرمز المقرر أو الم المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     االولى

     الثانية

 3 2 كيمياء التربة  الثالث

     الرابع
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .181

 
يعهم على العمل الزراعي وذلك بعد اشراك الطلبة يف مشاريع زراعية انتاجية تدار من قبل الكلية بصفة مسامهني وعاملني حلثهم وتشج

 التعرف على املردود االقتصادي واالرباح املتحققة من  هذه املشاريع
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .181

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .182
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 ملناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مستمر استنادا على التطور العلمي املستمر ا
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 الرابع

 

                   

                   

                    الثاين

                   

  *    *      *  *   أساسي       كيمياء التربة  لثالث
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 نموذج وصف المقرر

 

 قرروصف الم

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .98

 مكافحة التصحر / المركز علمي القسم ال .99

 كيمياء تربة اسم / رمز المقرر .100

  أشكال الحضور المتاحة .101

 2020-2019الفصل االول /  الفصل / السنة .102

 عملي 45نظري +  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .103

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .104

 أهداف المقرر .105

دي للمشاريع الزراعية وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف التعرف على املظاهر االقتصادية العامة واجلانب االقتصا
 واإليرادات للمشروع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد.

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .42

  -أ
 

  مقرر.خاصة بالال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  – 1ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 التقييم طرائق    

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 
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 البنية التحتية  .44

 كيمياء الرتبة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مشحوتكيمياء الرتبة د. كاظم  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 كيمياء الرتب / د. حممد الزبيدي

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 خصزبة الرتبة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 كيمياء الرتبة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .45
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحان نظري اضرة نظريمح المادة العضويةفي التربة  2 األول

 امتحان نظري محاضرة نظري تكوين الدبال وخواصه  2 الثاني

 امتحان نظري محاضرة نظري كيمياء محلول التربة  2 الثالث

 امتحان نظري محاضرة نظري تفاعالت االحماض والقواعد  2 الرابع

تداخل محلول التربة والطور   2 الخامس
 الصلب

 ريامتحان نظ محاضرة نظري

التطبيقات العملية لنظرية الطبقة   2 السادس
 الكهربائية المزدوجه

 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري التبادل االيوني  2 السابع


