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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 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

 عالقة الرتبة باملاء والنبات اسم الربنامج األكادميي او املهين .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 النظام الدراسي : .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى

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

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  املؤثرات اخلارجية األخرى .7

 9/5/0202 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9
   لعالقة التربة بالماء والنبات علم يبحث في التعرف على المفاهيم االساسية  عالقة التربة بالماء والنبات 

  عليهاوالتعرف 

 التعرف على التوازن امللحي بني منظومة الرتبة_النبات_اجلو وكيفية تأثري ذلك -1
 العمليات الغسيولوجية ومنو النبات. -0
 االجهادات املختلفة اليت يتعرض هلا النبات وكيفية ختفيف تلك االجهادات. -3
  عالقة المادة العضوية واالحياء المجهرية في نمو النبات -4
 عالقة ملوحة التربة وتاثيرها في نمو النبات ، الجذور نموها وامتصاصها -5
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 خمرجات الربنامج املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف املعرفية   -أ
    مفهوم عالقة التربة بالماء والنبات ان يتعرف الطالب على    -1أ
 وتاثريها على منو النباتاالجهادات املختلفة ان يصنف الطالب    -0أ
  الصفات الفيزيائية والكيميائيةان يفصل الطالب بني    -3أ

 واحملافظة على الرتبة من التلوث كمية املغذيات يف الرتبة ان حيلل الطالب     -4أح
 ان يفهم الطالب عالقة ملوحة التربة وتاثيرها في نمو النبات ، الجذور نموها وامتصاصها   -5أ
 اف املهاراتية اخلاصة بالربنامج األهد –ب 

 تدريب الطلبة على مقارنة منو وتطور االنظمة اجلذرية يف ترب خمتلفة النسجة. – 1ب 
  تاثري الكثافة الظاهرية يف منو اجلذور وتطورها)رص الرتبة( – 0ب 
 تاثري االمالح يف تطور النظام اجلذري وامتصاص االيونات  - 3ب 
       اليومي لنباتات خمتلفةقياس معدل النتح -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم

 القاء احملاضرات بصورة شاملة وتفصيلية واالستعانة بوسائل االيضاح الشرح والتوضيح  -1
 تزويد الطلبة باملراجع ذات العالقة باملوضوعطريقة احملاضرة  -0
 تكليفالطلبة باقامة جتارب صغرية ومناقشة نتائجها  اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
  البحوث الزراعية اخلاصة باخلصوبةالرحالت العلمية ملتابعة  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

 طرائق التقييم
 اليومية والشهرية والفصلية االختبارات النظرية  -1
 من خالل النشاطات اليومية واقامة التجارب ومتابعتهااالختبارات العملية  -0
 والدراساتالتقارير  -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 .
 اجراء احلوارات العلمية الفكرية اثناء احملاضرة املالحظة واالدراك -0ج
 حث الطلبة على اجراء التجارب العلمية بشكل منفرد او مجاعي التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج 

 عمليةانارة تفكري الطالب من خالل طرح اسئلة واحلوار يف احملاضرة النظرية وال اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -1
الضافة اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم االدارة الصحيح  -0

 ملياه يكتسب مهارة ادارة وتنظيم حياته الشخصية .االمسدة مع ا
وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

 واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب .
 تكليف الطلبة باجراء البحوث واعداد التقارير -4
 مجع املصادر واملعلومات ذات العالقة -5
 

 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
 التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. حتليل -3د
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4د
 االختبارات اليومية والشهرية– 5د
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 تقومي االحباث والتقارير اليت يقوم هبا الطالب -6د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
  التجارب الزراعيةالرحالت العلمية ملتابعة  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3
 مصادراملعلومات تدريب الطالب على كيفية استخدام  -4
 تطوير اسلوب الطالب على نقل املعلومات اىل وسط العمل -5
 تنفيذ مشروع حبث التخرج واالهتمام باجلانب التطبيقي للمنهج -6

 بنية الربنامج .11

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

عالقة التربة بالماء   الرابعة
 3 0 والنبات
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 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
 وحتفيز اآلخرين .القيادة : القدرة على توجيه  -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

 
 بااللتحاق بالكلية أو املعهد(معيار القبول )وضع األنظمة املتعلقة  .13

 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 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 السنة / المستوى
 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

 الرابعة
 

عالقة 
التربة بالماء 

 والنبات
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12
 األهداف املعرفية   -أ

    مفهوم عالقة التربة بالماء والنبات ان يتعرف الطالب على    -1أ
 االجهادات املختلفة وتاثريها على منو النباتان يصنف الطالب    -0أ
  الصفات الفيزيائية والكيميائيةان يفصل الطالب بني    -3أ

 واحملافظة على الرتبة من التلوث كمية املغذيات يف الرتبة ان حيلل الطالب     -4أح
 في نمو النبات ، الجذور نموها وامتصاصها ان يفهم الطالب عالقة ملوحة التربة وتاثيرها   -5أ
 األهداف املهاراتية اخلاصة باملقرر.   -ب 

 تدريب الطلبة على مقارنة منو وتطور االنظمة اجلذرية يف ترب خمتلفة النسجة. – 1ب 
  تاثري الكثافة الظاهرية يف منو اجلذور وتطورها)رص الرتبة( – 0ب 
 االمالح يف تطور النظام اجلذري وامتصاص االيونات تاثري  - 3ب 
       قياس معدل النتح اليومي لنباتات خمتلفة-4ب

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية  -4
 الرحالت العلمية  -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 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
 معقول .وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل 

 املالحظة واالدراك -0ج
 التحليل والتفسري -3ج
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 وصف المقرر

 

 

 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية  -4
 الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 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
 .(حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د

  

إجيازاً مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا  يوفر وصف املقرر هذا 
 ؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.
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 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 الرتبة واملوارد املائيةقسم علوم  القسم العلمي  / املركز .2

 افرتاضي HS402  عالقة الرتبة باملاء والنبات اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 55 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 9/5/0202 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

   لعالقة التربة بالماء والنبات علم يبحث في التعرف على المفاهيم االساسية  عالقة التربة بالماء والنبات 

  عليهاوالتعرف 

 التعرف على التوازن امللحي بني منظومة الرتبة_النبات_اجلو وكيفية تأثري ذلك -6
 العمليات الغسيولوجية ومنو النبات. -5
 االجهادات.االجهادات املختلفة اليت يتعرض هلا النبات وكيفية ختفيف تلك  -8

 



  
 12الصفحة 

 
  

 بنية املقرر .11

اسم الوحدة /  خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو املوضوع

 12 0و1

الماء خواصه 
ووظائفه الخواص 

الفيزيائية للتربة 
وتاثيرها في نمو 

   النبات

عالقة الرتبة 
  باملاء والنبات

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 12 4و3

الخواص الكيميائية 
للتربة وتاثيرها على 
نمو النبات وعالقة 

المحتوى المائي بجهد 
  ماء التربة

عالقة الرتبة 
  باملاء والنبات

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 12 6و5

املاء وجهد املاء يف نظام 
جو -نبات–الرتبة 

واستعمال النماذج 
 الرياضية 

الرتبة عالقة 
الشرح وعرض النموذج   باملاء والنبات

 اإلمتحان و احملاضرة

 15 9و8و5
االجهادات املختلفة اليت 

يتعرض هلا النبات 
  وختفيف االجهادات

عالقة الرتبة 
  باملاء والنبات

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 15 10و11و12
عالقة املادة العضوية 
يف واحياء الرتبة اجملهرية 

 منو النبات

عالقة الرتبة 
  باملاء والنبات

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 12 15و14

امللوحة وتاثريها يف منو 
النبات ، اجلذر منوه 
ووظيفته، كفاءة 

استعمال املاء من قبل 
  النبات والعوامل املؤثرة

عالقة الرتبة 
الشرح وعرض النموذج   باملاء والنبات

 اإلمتحان و احملاضرة

10 
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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
 تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت الزراعية . -3

 

 

 

 
 

 البنية التحتية -

 ـ الكتب املقررة املطلوبة1
 

 عالقة الرتبة باملاء والنبات -1

  -1 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(0

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 
 اجملالت العلمية االكادميية العراقية ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  (
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