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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

اً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب بيوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتض
 االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية القسم العلمي / املركز .2

 املادة العضوية يف الرتبة اسم الربنامج األكادميي او املهين .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 النظام الدراسي : .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى

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

 زيارات ميدانية  املؤثرات اخلارجية األخرى .7

 4242 – 5 – 42 تاريخ إعداد الوصف .8
 أهداف الربنامج األكادميي .9

اهلدف الرئيسي من هذا الربنامج هو تدريس الطالب املفاهيم االساسية اليت ختص املادة العضوية يف الرتبة وادراك دورها يف خمتلف 
 االنظمة البيئية، الزراعية منها والغابات واالهوار واملستنقعات. جممل غايات هذه الدراسة  تتلخص يف جعل الطالب قادر على: 

العضوية يف الرتبة بطرق خمتربية متعددة او ختمينها ميدانيا مث التعبري عنها كميا بالكيلوغرام او بالطن يف تقدير نسبة املادة  -1
 اهلكتار،

 رسم حصيلة نسبية لتوازن الكاربون العضوي بني الرتبة وحميطها اخلارجي، -4
ووطأة التغريات املفاجئة احلادة كاحلرائق واجلفاف وصف كيفية حركية الكاربون والنيرتوجني حتت تأثري االساليب الزراعية اجلارية  -3

 والفيضانات،
قياس قابلية الرتبة على املديني القصري والبعيد يف اسرتجاع واداء وظائفها، وذلك مبعرفة مستوى الكتلة امليكروبية ونسبة  -2

 الكاربون اىل النيرتوجني وطبيعة املادة العضوية،
 مادة العضوية،ادراك القيمة الزراعية والبيئية لل -5
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 ان يسهم يف حتسني االدارة العامة للمادة العضوية يف الرتبة. -6
 
 
 

 خمرجات الربنامج املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف املعرفية   -أ
 املادة العضوية يف الرتبةان يتعرف الطالب على مفهوم    -1أ
 الرتبة املادة العضوية يفان يصنف الطالب مصادر    -4أ
بني انواع التجمعات العضوية املختلفة حسب سرعة حتللها وخصائصها الكيميائية الطالب  مييزان    -3أ

 والفيزيائية والطبيعية
 يتعرف على وضائف انواع املواد العضوية يف الرتبةان    -2أ
 يعرف داللة وجود كل نوع من املادة العضوية وعالقة ذلك بوضائف الرتبة ان    -5أ
 الربط بني نسب وانواع املواد العضوية واساليب ادارة الرتب يف اطار تنمية مستدامة -6أ
 األهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 

 التعرف على طرائق دراسة انواع املادة العضوية يف الرتبةمتكني الطلبة من  – 1ب 
لب الختيار االساليب الزراعية املالئمة الدارة التأسيس ملهارات فنية ومهنية بالقدر الذي يؤهل الطا  - 4ب 

 املادة العضوية يف الرتبة
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -4
 اجملاميع الطالبية  -3
 ويف احلقل املختربالدروس العملية يف  -2
  املختصة يف احملافظةاملديريات يف ملشاهدة خمتربات حتليل ودراسة املادة العضوية الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -4
 التقارير والدراسات -3
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                 -1ج

 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
 املالحظة واالدراك -4ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -2ج 

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -1
 خصائص املادة العضوية وصفاهتااسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم  -4

يف الربط بني وفرة نوع ما من املادة العضوية ومدى صالحية الرتبة يف اداء دورها الزراعي والبيئي يكتسب مهارة 
 .واملناخي ...(

وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3
 دف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب .هتواليت 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -4
 التقارير والدراسات -3

 

 )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.املهارات العامة والتأهيلية املنقولة  -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -4د
 .(واملبادئ حاًل ملشكلة معينةحتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق  -3د
 . (بوضوح يف الكتابة هاالتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفس -2د

 
 طرائق التعليم والتعلم

  واالستجواب واالستنتاج الشرح والتوضيح -1
 طريقة احملاضرة  -4
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 اجملاميع الطالبية  -3
  املختربالدروس العملية يف  -2
 وباالساليب احلسية بني انواع الرتب حسب حمتوى ونوعية مادهتا العضوية امليدانية للتعرف والتمييزالرحالت  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -4
 التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

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

 3 4 املادة العضوية يف الرتبة  الثالثة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 العمل املنظم مبواعيد.ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على  -4
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -2
 . (التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق -5
 . (خرىاملهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات اال -6
 معيار القبول )وضع األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو املعهد( .13

 مركزي
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 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -4
 املكتبة املركزية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -2
 االنرتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 األهداف المعرفية
األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

المهارات العامة 
والتأهيلية المنقولة) 
المهارات األخرى 

بقابلية المتعلقة 
التوظيف والتطور 

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

 الثالثة
 

المادة العضوية 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي في التربة

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية القسم العلمي  / املركز .2

  املادة العضوية يف الرتبة اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 4242 – 5 – 42 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

يوضح هذا املقرر امهية وجود مستويات مالئمة للمادة العضوية يف الرتبة لتتمكن من اداء دورها يف توفري املغذيات  -1
 وختصيب الرتبة وحتسني نوعيتها.

 خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.عرضت هذه الوظائف من خالل تصنيف املادة العضوية حسب  -4
باإلضافة اىل ذلك درست بعض االساليب الزراعية والعوامل الطبيعية اليت تؤثر سلبا او اجيابا على نسبة املادة العضوية يف  -3

 الرتبة.
انية ونفايات املدن،  واكثر من ذلك، عرضت بعض الفوائد البيئية واجملتمعية الناجتة من اضافات امسدة املخلفات احليو  -2

 معززة باألمثلة والصور والبيانات.
 لذلك ركز هذا املقرر على الطابع االداري للمادة العضوية عموما ودواعي تدويرها زراعيا. -5
 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا  
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12
 االهداف املعرفية   -أ

 يف الرتبةاملادة العضوية ان يتعرف الطالب على مفهوم    -1أ
 املادة العضوية يف الرتبةان يصنف الطالب مصادر    -4أ
بني انواع التجمعات العضوية املختلفة حسب سرعة حتللها وخصائصها الكيميائية الطالب  مييزان    -3أ

 والفيزيائية والطبيعية
 يتعرف على اقسام املادة العضوية ووظائفها يف الرتبةان    -2أ
 يعرف داللة وجود كل نوع من املادة العضوية وعالقة ذلك بوضائف الرتبة ان    -5أ
 الربط بني نسب وانواع املواد العضوية واساليب ادارة الرتب يف اطار تنمية مستدامة -6أ
 األهداف املهاراتية اخلاصة باملقرر.   -ب 

 يف الرتبة التعرف على طرائق دراسة انواع املادة العضويةمتكني الطلبة من  – 1ب 
التأسيس ملهارات فنية ومهنية بالقدر الذي يؤهل الطالب الختيار االساليب الزراعية املالئمة الدارة   - 4ب 

 املادة العضوية يف الرتبة
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -4
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -2
 للكشف عن املصادر الطبيعية واملتجددة للمادة العضوية وطرق تدويرهاالرحالت العلمية  -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -4
 التقارير والدراسات -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -1ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 املالحظة واالدراك -4ج
 التحليل والتفسري -3ج
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 االعداد والتقومي  -2ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -4
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -2
 للكشف عن املصادر الطبيعية واملتجددة للمادة العضوية وطرق تدويرهاالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 التقييم طرائق
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -4
 التقارير والدراسات -3

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -4د
 .(حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -2د
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 مادة العمليةمخرجات التعلم المطلوبة لل لمادة النظريةالتعلم المطلوبة لمخرجات  االسبوع

فحص ومتييز الطبقات العضوية يف مقطع تربتني مزروعة وغري  يف الرتبة تهاوطبيع هااصلحتديد و   املادة العضوية تعريف 1
 مزروعة ومجع العينات 

بالظروف انواع الرتب حسب حمتواها العضوي وعالقته التمييز بني  4
  املناخية والبيئية

حتضري العينات بالغربلة والطحن مث تقدير رطوبة الرتبة وحساب 
 ºم 125الوزن اجلاف عند 

 252تقدير نسبة املادة العضوية يف الرتبة باألكسدة اجلافة عند  بيئة الرتبة والنشاط احليوي والشبكة الغذائية فيهامفهوم  3
 )طريقة احلرق بالفرن( ºم

   

عمليات حتول املادة العضوية يف الرتبة كالتفسخ والتمعدن والتعضية،  2
 اخل 

قياس الكاربون العضوي يف الرتبة بطريقة األكسدة الرطبة ) 
 والكلي وبالك(.

5 
تصنيف املادة العضوية يف الرتبة حسب سرعة حتللها ودرجة ذوباهنا 

 العضوية السهلة التحلل باملاء البارد واحلاراستخالص املادة  ونسبة الكاربون اىل النيرتوجني فيها

6 
العوامل املؤثرة يف تكوين الدبال يف الرتبة: بيئة الرتبة، طبيعة 

  املكونات الرئيسية للمادة العضوية والكتلة امليكروبية
التجزئة الفيزيائية للمادة العضوية يف الرتبة حسب كثافتها الظاهرية 

   مبحلول يوديد الصوديوم

انواع الدبال حسب نوع الغطاء النبايت ودرجة ذوباهنا باملذيبات  7
 القلوية وتشبعها بالكاتيونات القاعدية

التجزئة الفيزيائية للمادة العضوية يف الرتبة حسب حجمها من 
 خالل فصلها بالذبذبات الصوتية

التجزئة الكيميائية للمادة العضوية يف الرتبة باملذيبات القلوية  اخلصائص الفيزيائية والكيميائية والفيزيائية لألمحاض الدبالية واهليومن 8
 واحلامضية

املعدين وعالقة اجملاميع الفعالة ونسبة حامض -املعقد العضوي 9
 الفولفيك اىل حامض اهليومك يف تكوين الرتب

التحليل النوعي للمواد الدبالية من خالل تشخيص اجملاميع 
 الفعالة بواسطة املطياف الضوئي 

طبيعة الفئات الكاربونية ودالالهتا على القيمة الزراعية والبيئية للرتبة  12
 من حيث خصوبتها واطالقها للمغذيات ومقاومتها للتلوث

استخدام جهاز استخالص املواد الدهنية يف الرتبة بالكلوروفورم ب
 السوكسلي

 املخزون العضوي يف الرتبة واالدارة املستدامة لهكيفية احلفاظ على  11
فحص درجة االذابة باملاء )قابلية التبلل( للمادة العضوية الدهنية 

 املستخلصة

14 
ضرورة التسميد باملخلفات احليوانية والكومبوست للحفاظ على 

 الرتب الزراعية 
الربوتينية واالمحاض االمينية  يف الرتبة استخالص املواد 
 بالكروموتوكراف

تأثري األساليب الزراعية التقليدية يف افقار الرتبة من خمزوهنا تبيان  13
 العضوي

اختبارسرعة نفاذية املاء وتعرية الرتبة مع مستويات خمتلفة يف 
 احملتوى العضوي

تطبيقات يف كيفية حساب نسبة املادة العضوية من تراكيز التأثريات املتتابعة واملتشابكة للمادة العضوية يف حتسني ادراك  12

 بنية املقرر -11
الرتبة. التعليم يتم بطريقة االلقاء وعرض الصور والشرح واالستنتاج  ملدة ساعتني لكل اسبوع دروس املادة العضوية يف 

وطريقة التقييم جتري باالمتحان.طريقة التعليم للمادة العملية تتم باالضافة اىل ما ذكر باستعمال االجهزة املختربية 
 املتوفرة والرحالت امليدانية املمكنة.
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الكاربون يف الرتبة مث حتويلها اىل كميات حجمية او وزنية بالطن  صفات الرتبة وانعكاس ذلك على جممل مركبات النظام البيئي
 يف اهلكتارباالراضي الزراعية 

15 
دور املادة العضوية يف التنمية املستدامة: محاية االراضي لرتكيز على ا

من التدهور والتصحر والتلوث باإلضافة اىل احلد من التغريات 
  املناخية

تطبيقات يف كيفية حساب كمية االمسدة العضوية املضافة ملوازنة 
كميات العناصراملغذية املفقودة بعمليات جين احملصول والتمعدن 

الرتبة من ناحية ولتلبية حاجات حمصول ما من ناحية وغسل 
 اخرى

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية -14

 ـ الكتب املقررة املطلوبة1

 احملاظرات املوزعة. 1
 .4   Soil Organic Matter and Biological Activity - Springer 

link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-009-5105-1 

Academic edition. Corporate edition. Skip to: Main ... Book. 

Developments in Plant and SoilSciences. Volume 16 1985 ... 

Pages 1-35. Introduction Soil Organic Matter — A 

Perspective on its Nature, Extraction, Turnover and Role 

in Soil Fertility. 
 

 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(4

1. Soil Organic Matter in Sustainable Agriculture 
(Advances in Agroecology) by Fred Madoff and Ray R. 
Weil (May 27, 2004). CRC Press; 1 edition. 416 pages. 

1- Carbon and 2. Soil Organic Matter Characterization. Chapter 3. 

. Publisher Springer Nitrogen in the Terrestrial Environment

Netherlands 2008, pp 81-111. 
اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية واالجنبية  ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  (

 ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....
Soil Organic Matter - (Second Edition) - ScienceDirect 

www.sciencedirect.com/science/book/9780080114705 

The online version of Soil Organic Matter by M. M. 

Kononova on ScienceDirect.com, the world's leading platform 

for high quality peer-reviewed full-text books. 

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-009-5105-1
http://www.amazon.com/Organic-Sustainable-Agriculture-Advances-Agroecology/dp/0849312949/ref=la_B00325M4A4_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1417007161&sr=1-5
http://www.amazon.com/Organic-Sustainable-Agriculture-Advances-Agroecology/dp/0849312949/ref=la_B00325M4A4_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1417007161&sr=1-5
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-8433-1
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-8433-1
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080114705
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 خطة تطوير املقرر الدراسي -13
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -1

 املهارات كاًل حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي. 
 ملية .التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العا -4
ملادة العضوية من التعاون مع مؤسسات الدولة األخرى خارج وزراة التعليم اليت متتلك خمتربات استخالص ا -3

 وعمل رحالت علمية هلا. الرتبة وحتليلها
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