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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

لم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التع
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  / املركز القسم العلمي .2

 احياء جمهرية او املهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية املعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  املؤثرات اخلارجية األخرى .7

 6102 – 5 – 4 تاريخ إعداد الوصف .8

 لربنامج األكادمييأهداف ا .9
 أالسس العامة يف أالدارة واالدارة املزرعية

 

  القرار، أختاذ القرار،أنواع القرارات

 املزرعية ومراحل حتقيق االهداف

 العوامل املؤثرة يف اختيار مشروع عمل زراعي ، مؤهالت ادارة الناجحة

 وظائف علم االدارة املزرعية، تطور العمل االنتاجي الزراعي

  ملزرعة كوحدة اقتصادية تكاليف وأيرادات عملية االنتاج الزراعيا

 انواع االرباح أنواع الخسائر  وسلوك المنتج 

 مبادْى االقتصادية المستخدمة في االدارة المزرعية مبدأ تحديد أحسن مستوى االنتاج

 مبدأ االحالل وأالستبدال
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 مبدأ العوائد الحدية المتساوية 

فرص البديلية مبدأ الميزة النسبية مبدأ تكاليف ال  

 التخطيط المزرعي واستخدام الميزانية المزرعية الجزئية

 طرق االدارة المزرعية 

 أدارة المزرعة في ظروف المخاطرة وعدم اليقين

 مقاييس الكفاءة االقتصادية في المزرعة 

 السجالت المزرعية 

 
 
 

 والتعلم والتقييم املطلوبة وطرائق التعليم خمرجات الربنامج  .11

  االهداف املعرفية  -أ
 . بشكل اقتصادي ومقارنة باجلانب الفين الزراعة يف االدارة املزرعية تطبيقات على الطالب تعليم -0
 . الزراعة جمال يف املستخدمة االقتصادية واملبادئ االقتصادية معرفة الطالب بالقوانني -6
  . الزراعي االنتاج لعناصر االمثل التوظيف -3
 حتقيق املستويات املثلى من االنتاج. كيفية -4
 حتقيق االدارة مهام االداريه يف املزرعة كيفية  -5

 
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

تعريف الطالب بمفهوم علم أدارة المزارع ،وكيفية تحقيق مبدأالكفاءة أالقتصادية وتزويد الطالب بكافة المعارف والمعلومات التي  – 0
 ة عناصر أالنتاج ومنها أدارة أالرض وأدارة رأس المال وأدارة العمل لكي تؤهله ألدارة مشاريع أالنتاج النباتي والحيواني .تخص ادار 

  تحديد معرفة االنحراف في استخدام االمثل للموارد واالنتاج عن االستخدام الفعلي لهاقدرة الطالب على  – 6
 . االقتصادية للمزرعةبكيفية تحقيق الكفاءة تعليم الطالب   - 3

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة التعلم الذايت  -4
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 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

الب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                 مهارة التفكري حسب قدرة الط -0
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 املالحظة واالدراك -6
 التحليل والتفسري -3
 االعداد والتقومي  -4 
 لم اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التع -5

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين -0
تطبيق مفهوم االقتصاد مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -6

بشكل  الزراعي يف املزرعة سواء من ناحية حتقيق االمثلية للموارد واالنتاج وكذلك كيفية تصريف االنتاج 
 . مفصل 

وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingفكري الناقد يف التعلم اسرتاتيجية الت -3
 واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب .

 
 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -6
 التقارير والدراسات -3
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 املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية و  املهارات العامة -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -6
 أسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة.حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لت -3
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة التعلم الذايت -4

 
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 لية االختبارات العم -6
 التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 3 6  احياء جمهرية   الثانية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 جملموعة بفاعلية ونشاط .العمل اجلماعي : العمل ضمن ا -0
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -6
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 تفاق .التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل ا -5
 املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى . -2

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -0
 دليل اجلامعة  -6
 ة املركزية املكتب -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5

 



  
 6الصفحة 

 
  

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي
 ريأم اختيا

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 (الشخصي
 4د 3د 6د 0د 4ج 3ج 6ج 0ج 4ب 3ب 6ب 0ب 4أ 3أ 6أ 0أ

 الثانيه 
 

االحياء 
 ة المجهري

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  / املركز القسم العلمي  .2

 االحياء اجملهرية  اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 31 الكلي(عدد الساعات الدراسية ) .6

 6102 – 5 – 4 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

 أالسس العامة يف أالدارة واالدارة املزرعية -0

 

 املزرعية ومراحل حتقيق االهداف القرار، أختاذ القرار،أنواع القرارات -6

 العوامل املؤثرة يف اختيار مشروع عمل زراعي ، مؤهالت ادارة الناجحة -3

 وظائف علم االدارة املزرعية، تطور العمل االنتاجي الزراعي -4

  املزرعة كوحدة اقتصادية تكاليف وأيرادات عملية االنتاج الزراعي -5

   -6انواع االرباح أنواع الخسائر  وسلوك المنتج 

  -7مبادْى االقتصادية المستخدمة في االدارة المزرعية مبدأ تحديد أحسن مستوى االنتاج
الحالل وأالستبدالمبدأ ا 8-  

مبدأ العوائد الحدية المتساوية  -9  
مبدأ تكاليف الفرص البديلية مبدأ الميزة النسبية  -01  

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم من فرص كان قد حقق االستفادة القصوى 
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  -11التخطيط المزرعي واستخدام الميزانية المزرعية الجزئية

طرق االدارة المزرعية  -06  
  -13أدارة المزرعة في ظروف المخاطرة وعدم اليقين

فاءة االقتصادية في المزرعة مقاييس الك -04  
  -15السجالت المزرعية 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .01
  األهداف املعرفية  -أ

 تعليم الطالب على تطبيقات االدارة املزرعية يف الزراعة بشكل اقتصادي ومقارنة باجلانب الفين .   -0أ
 ية واملبادئ االقتصادية املستخدمة يف جمال الزراعة .معرفة الطالب بالقوانني االقتصاد -6أ
 التوظيف االمثل لعناصر االنتاج الزراعي .  -3أ
 كيفية حتقيق املستويات املثلى من االنتاج. -4أ
 كيفية حتقيق االدارة مهام االداريه يف املزرعة  -5أ

  اخلاصة باملقرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 
فهوم علم أدارة المزارع ،وكيفية تحقيق مبدأالكفاءة أالقتصادية وتزويد الطالب بكافة المعارف تعريف الطالب بم   – 0ب 

والمعلومات التي تخص ادارة عناصر أالنتاج ومنها أدارة أالرض وأدارة رأس المال وأدارة العمل لكي تؤهله ألدارة مشاريع 

 أالنتاج النباتي والحيواني .

 معرفة االنحراف في استخدام االمثل للموارد واالنتاج عن االستخدام الفعلي لها قدرة الطالب على تحديد  - 2ب 

 الطالب بكيفية حتقيق الكفاءة االقتصادية للمزرعة . تعليم   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -3

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 رات العملية االختبا -6
 التقارير والدراسات -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -0ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
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 املالحظة واالدراك -6ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -6
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة التعلم الذايت -4

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -6
 قارير والدراساتالت -3

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -6د
 .(لتحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينةحتليل ا -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د

  
00.  
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 المقرر بنية .1

 المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع

 أو المساق / الوحدة اسم

 التقييم طريقة التعليم طريقة الموضوع

 بكالوريوس ساعات 5 االول

 األحياء علم في مقدمة-1

 تاريخية نبذة المجهرية.

 األحياء علم تطور عن

 النشوء نظرية المجهرية،

 لمرضا الذاتي،

 االمتحانات عملي + نظري كوخ. وفرضيات

   ساعات 5 الثاني

 األحياء موقع-2

 الكائنات بين المجهرية

 األحياء خصائص الحية.

 الخصائص – المجهرية

 الشكل الزرعية،

 خصائص الظاهري.

 – االيضية المواد

 الكيميائية، الخصائص

 الوراثية، الخصائص

 لألحياء التقسيمي الوضع

     المجهرية.

   ساعات 5 الثالث

 البكتريا تركيب-3

 تراكيب أجزائها. ووظائف

 االسواط، – خارجية

 الخلوي، الجدار األهداب،

 الغشاء – داخلية تراكيب

 الرايبوسومات، البالزمي،

     الوراثية. المادة

   ساعات 5 الرابع

 األحياء تغذية-4

     البكتريا تغذية المجهرية.
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 الزرعية األوساط –

 النمو، عوامل ،البكتيرية

 الغذائية المواد

 المواد انتقال الالعضوية،

 الغشاء عبر الغذائية

 البالزمي.

   ساعات 5 الخامس

 البكتريا. وتكاثر نمو-5

 مزرعة في البكتريا عزل

 المزارع حفظ نقية،

 الخلية، دورة البكتيرية،

 النمو تقدير النمو، اطوار

 المزرعة البكتيري،

     .المستمرة البكتيرية

   ساعات 5 السادس

 المايكوبالزما،-6

     الركتسيا. الفايتوبالزما،

   ساعات 5 السابع

 الشهري االمتحان-7

     األول.

   ساعات 5 الثامن

 البكتيرية. اإلنزيمات-8

 إنزيمات داخلية، إنزيمات

 الخصائص خارجية،

 والكيميائية الفيزياوية

 التخصص، لإلنزيمات،

 طبيعة اإلنزيمات، تسمية

 اإلنزيمية، التفاعالت

 ، اإلنزيم عمل ميكانيكية

 ايض اإلنزيمات، تثبيط

 الطاقة، إنتاج البكتريا،

     الطاقة. استعمال

   ساعات 5 التاسع

 األحياء وراثة-9

 المجهرية.تركيب

 النووية، الحوامض

 ، DNA الدنا تضاعف

 ، RNA الرنا استنساخ

 التغاير البروتين، تصنيع

 الطفرات ،البكتريا في

 الوراثي التبادل الوراثية،

 التحول )االقتران(،

     الجينات. انتقال الوراثي

   ساعات 5 العاشر

 ... الفيروسات-11

 خصائصها اكتشافها،

 تركيبها الفيزياوية،

 تقسيم الكيماوي.

 الفيروسات الفيروسات،

 الفيروسات البكتيرية،

     الفيروسات الحيوانية،
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 أهمية النباتية،

 الفايرويد. وسات،الفير

   ساعات 5 عشر الحادي

 المظهر الفطريات.-11

 تركيب التطفل، الخارجي،

 تحورات الفطرية، الخلية

 للفطر، الخضري التركيب

 الفطريات. تقسيم التكاثر،

 المظهر الطحالب:

 التكاثر، الخارجي،

 االقتصادية األهمية

 البوتوزوا: للطحالب

 تكاثرها، وجودها،

     تقسيمها.

   ساعات 5 عشر الثاني

 في المجهرية األحياء-12

 درجة التربة: بيئة التربة.

 الضوء، ، pH ، الحرارة

 )انواعها، العضوية المادة

 العوامل تكوينها(،

 في انتشارها في المؤثرة

 المجهرية األحياء التربة.

 مصادر—األغذية في

 السيطرة األغذية، تلوث

 التلوث، مصادر على

 في ريةالمجه األحياء

 األحياء ومنجاته، الحليب

 الخضر في المجهرية

 التلف والفاكهة.

 لألغذية، المايكروبي

 المجهرية األحياء

 الغذائي، والتصنيع

     الغذائي. التسمم

   ساعات 5 عشر الثالث

 في المجهرية األحياء-13

 المؤثرة العوامل الماء.

 األحياء انتشار في

 الماء، في المجهرية

 المياه تلوث مصادر

 المجاري، مياه )السيول،

 الزراعية(، الكيميائيات

 األحياء بين العالقة

 واإلنسان، المجهرية

 المجهرية األحياء

 في طبيعيا الموجودة

 )فوائدها، اإلنسان جسم

     أضرارها(.

     على السيطرة-16   ساعات 5 عشر الرابع
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 خطة تطوير املقرر الدراسي -03
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقاقسامهم العلمية  ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على  -0

 املهارات كاًل حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي. 
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية . -6
 فد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت الزراعية .تطوير فكرة االستاذ الزائر لر  -3

 

 المجهرية. األحياء

 المستضدات، – المناعة

 ،)أنواعها االضداد

 االستجابة تركيبها(،

 الخاليا المناعية،

 االضداد تفاعل المناعية،

 االختبارات والمستضدات،

 المضادات المناعية،

 المنتجة األحياء الحياتية،

 الحياتية. للمضادات

 الخامس

   ساعات 5 عشر

 األحياء علم في مقدمة-1

 تاريخية نبذة المجهرية.

 األحياء علم تطور عن

 النشوء يةنظر المجهرية،

 المرض الذاتي،

     كوخ. وفرضيات

 البنية التحتية -06
. أدارة أالعمال المزرعية . 1984السامرائي ، هاشم علوان. -1 ـ الكتب املقررة املطلوبة0

  مطبعة جامعة بغداد . العراق .

 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(6

 .أساسيات ادارة1998علي أحمد وفيصل. أرحومة وشلوف ، -1

 مزارع .منشورات جامعة عمر المختار.ال

. أدارة المنشأت الزراعية . جامعة الملك 2119الرويس ، خالد. - 2     

 . 213سعود. كلية علوم أالغذية والزراعة .قسم االقتصاد الزراعي .قصر .

مقاالت حديثة من االنترنيت ومن مجالت علمية مختصة ومجلة العلوم 

 االفتراضية .العراقية والمكتبة -الزارعية 

. 

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 
 ) اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية

  ب ـ املراجع االلكرتونية، مواقع االنرتنيت ....


