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 1الصفحة 

 
  

 

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

 

 كلية الزراعة التعليميةاملؤسسة  .1

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية القسم العلمي / املركز .2

 حتليل تربة وماء ونبات اسم الربنامج األكادميي او املهين .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 النظام الدراسي : .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

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

 زيارات ميدانية  املؤثرات اخلارجية األخرى .7

 0202 – 4 – 02 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

 يعرف الطالب كيفية اخذ مناذج الرتبة واملاء والنبات -1
 

 يعرف الطالب على طرق التحليل االساسية -0
 المفاهيم االساسية في مجال التحليل الكمياستعراض بعض  -3
 تعريف الطالب بطرق التحليل االلية للعناصر -4
 والكمي املعدين التحليل جمال يف السينية االشعة استخدام -5
 للعناصر الكمي التحليل جمال يف واملستقرة املشعة النظائر استخدام -6
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 خمرجات الربنامج املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف املعرفية   -أ
 طرق التحليل املختلفةان يتعرف الطالب على    -1أ
 يتعرف على طرق اخذ العيناتان    -0أ
 طرق التحليل املختلفةالطالب بني  مييزان    -3أ

 

 األهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 
  حتليل تربة وماء ونباتتعريف الطالب مبفهوم علم  – 1ب 
 طرق التحليل املختلفةالتمييز بني قدرة الطالب على  – 0ب 
التحليل االيل وطيف االمتصاص  والطرق الكمية التعرف على طرائق دراسة متكني الطلبة من   - 3ب 

 واحلجمية
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
  املختربالدروس العملية يف  -4
 يف العراق  ملشاهدة خمتربات حتليل ودراسة املعادن األولية والثانويةالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية .األهداف  -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 -0ج
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 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج 

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -1
يف يكتسب مهارة طرق التحليل اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم  -0

 .الكيميائية والفيزيائية واخلصوبيةمعرفة خواص الرتبة الربط بني 
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  -0
 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  -0د
 شكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة.حتليل التحقيق ) مجع املعلومات ب -3د
 بوضوح يف الكتابة . هاالتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفس -4د

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
  املختربالدروس العملية يف  -4
 يف العراق  الرتبة واملاء والنباتملشاهدة خمتربات حتليل الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
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 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

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

 3 0 حتليل تربة وماء ونبات  الثانية
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -0
 القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين .القيادة :  -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . -5
 املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى . -6
 املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو املعهد(معيار القبول )وضع األنظمة  .13

 مركزي
 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14



  
 5الصفحة 

 
  

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -0
 املكتبة املركزية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5
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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 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوىالسنة / 
 أم اختياري

 األهداف المعرفية
األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

المهارات العامة 
والتأهيلية المنقولة) 
المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 الشخصي(
 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

 نيةالثا
حتليل تربة وماء  

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي ونبات
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 بنية املقرر -11

اسم الوحدة /  خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
 أو املوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 5 األول
 ماءوال التربة تحليل حول مقدمة

 والنبات

 عينات اخذ

 تهاوتهيئ التربة

 للتحليل

 الشرح وعرض الصور 
 واحملاضرة

 اإلمتحان

 5 الثاين
العينات على الحصول  العينات اخذ 

 ناتوعي النباتية

 المياه

 الشرح وعرض الصور 
 واحملاضرة

 اإلمتحان

 5 الثالث
 المفاهيم بعض استعراض

 التحليل مجال في االساسية

 الكمي

 وتهيئة حساب

 المحاليل

 القياسية

 الشرح وعرض الصور 
 واحملاضرة

 اإلمتحان

 5 الرابع

 دقة من والتحقق النتائج معالجة

 التحاليل

 تحضير

 المستخلصات

الـ وقياس  pH 

 EC والـ

 الشرح وعرض الصور 
 اإلمتحان واحملاضرة

 5 اخلامس

الوزني التحليل طرق  الصور تقدير 

 المتبادلة

 دليةالتبا والسعة

 لاليونات

 CEC الموجبة

 الشرح وعرض الصور 
 واحملاضرة

 اإلمتحان

 5 السادس
الحجمي التحليل طرق  مستوى تقدير 

 الكربون

 العضوي

 الشرح وعرض الصور 
 واحملاضرة

 اإلمتحان

 12 والثامن السابع

الكهربائية التحليل طرق  تقدير 

 النتروجين

 الجاهز

 والبوتاسيوم

 الجاهز

 الشرح وعرض الصور 
 واحملاضرة

 اإلمتحان

 5 التاسع
 على المعتمدة التحليل طرق

الطيف قياس  

 ورالفسف تقدير

 الجاهز
 الشرح وعرض الصور 

 واحملاضرة
 اإلمتحان

 5 العاشر
 على المعتمدة التحليل طرق

الذري االمتصاص طيف قياس  

 محتوى تقدير

 الكلي التربة

العناصر من  

 الشرح وعرض الصور 
 واحملاضرة

 اإلمتحان

 5 احلادي عشر
 على المعتمدة التحليل طرق

الذري االنبعاث طيف قياس  

 دنيالمع التحليل

 جهاز بواسطة

 X-Ray الـ

 الشرح وعرض الصور 
 واحملاضرة

 اإلمتحان

 جهد تعيين في السينية االشعة استخدام 5 عشر لثاينا

 االكسدة
 اإلمتحان الشرح وعرض الصور 
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يوالكم المعدني التحليل مجال  واالختزال 

 للتربة
 واحملاضرة

 عشر الثالث
 والرابع عشر

12 
 المشعة النظائر استخدام

 التحليل مجال في والمستقرة

 للعناصر الكمي

 العينات هضم

 يينوتع النباتية

 من محتواها

 العناصر

 الشرح وعرض الصور 
 واحملاضرة

 اإلمتحان

 المصادر: 
1- G.D. Christian, 1980. Analytical chemistry. John Wiley & Sons. Inc. 

2- N.T. Faithfull, 2002. Methods in Agricultural chemical analyisi. A practical 

HandBook. CABI publishing.  

3- Soil Survey Laboratory method manual, 2004. Soil survey Investigation report. 

No. 42, version 4.0, USDA.  

. طرق تحليل تربة المناطق الجافة وشبه الجافة. الجامعة 2227د. عصام بشورو د. انطوان الصايغ،  -4

 االمريكية، بيروت. 
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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 ) فيزياء تربة , كيمياء تربة و 
 احياء تربة , مسح وتصنيف تربة و امسدة وخصوبة تربة (. 

 اجلامعات العاملية . التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل -0
التعاون مع مؤسسات الدولة األخرى خارج وزراة التعليم اليت متتلك خمتربات التحليل املعدين وعمل رحالت  -3

 علمية هلا.
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