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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتو 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية / املركز القسم العلمي .2

 الرتبة  ةكيمياء فيزياوي او املهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

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

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  املؤثرات اخلارجية األخرى .7

 0202 – 4 – 02 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

 حاالت املادة ، النظام والطور ، انواع االنظمة يف الطبيعةيف دراسة علم ال هذا يبحث -1
 القانون الثاين يف الثريموديناميك، داالت الطاقة، االتزان، اجلهد الكهربائي -0
ء الرتبة يف دراسة بعض الصفات فيزيااالتزان الكيميائي، ثوابت االتزان، تغري ثابت االتزان مع درجات احلرارة -3

 الفيزيائية للرتبة واليت هلا دور كبري ومهم يف االنتاج الزراعي 
  نظام ثريموديناميكيكالرتبة   اىل دراسة يهدف  -4
 القانون االول يف الثريموديناميكدراسة  -5
  حرارة التفاعل، حرارة الذوبان، حرارة التكومعرفة  -6
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 عمليات العكسية والالعكسية، االنثاليبال كما يهدف اىل احملافظة على -7
 

 
 
 

 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .11

  االهداف املعرفية  -أ
 صفات الرتبة الفيزيائية .حاالت املادة و ان يتعرف الطالب على    -1أ
 . قانون الثرموديناميكالطالب  يصفان    -0أ
 مع بعضها .والكيميائية القة بني صفات الرتبة الفيزيائية على الع الطالب يتعرفان    -3أ

 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 
 الرتبة . ويةفيزياكيمياءعلم   تعريف الطالب مبفهوم – 1ب 
    .قوانني االتزات الثرموديناميكي معرفةقدرة الطالب على  – 0ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 يقة احملاضرة طر  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 طريقة التعلم الذايت  -5
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة -1ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
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 املالحظة واالدراك -0ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج 

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج
 لمطرائق التعليم والتع

 العصف الذهين -1
علم ميكنه معرفة هذا المثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -0

 .  قوانني الثرموديناميك
وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

 مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب . واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما
 

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

 

 املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية املهارات العامة و  -د 
 

 قدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (التواصل اللفظي ) ال -1د
 ( Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -0د
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. -3د
 الكتابة .االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف  -4د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الرحالت العلمية ملتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -5
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 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 ير والدراساتالتقار  -3

 بنية الربنامج .11

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

 3 0 كيمياء فيزياوية الرتبة افرتاضي IS302 الثالثة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 لعمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط .العمل اجلماعي : ا -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -0
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 توصل اىل اتفاق .التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة وال -5
 املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى . -6

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

 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14



  
 5الصفحة 

 
  

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 عة دليل اجلام -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 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 يأساس

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 (الشخصي
ب - 3أ 0أ 1أ

1 
ب
 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج - - 0

 IS302 الثالثة
 اضيافرت 

كيمياء 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسيفيزياوية 
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 الرتبة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية / املركز القسم العلمي  .2

 افرتاضي IS302/  كيمياء فيزياوية الرتبة  اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 75 اعات الدراسية )الكلي(عدد الس .6

 0202 – 4 – 02 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

 يبحث هذا العلم يف دراسة حاالت املادة ، النظام والطور ، انواع االنظمة يف الطبيعة

 القانون الثاين يف الثريموديناميك، داالت الطاقة، االتزان، اجلهد الكهربائي

 يف االنتاج الزراعي ثوابت االتزان، تغري ثابت االتزان مع درجات احلرارةفيزياء الرتبة يف دراسة بعض الصفات الفيزيائية للرتبة واليت هلا دور كبري ومهم االتزان الكيميائي، 

 يهدف اىل دراسة  الرتبة كنظام ثريموديناميكي 

 دراسة القانون االول يف الثريموديناميك

 الذوبان، حرارة التكو  معرفة حرارة التفاعل، حرارة
 

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.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .12
  األهداف املعرفية  -أ

 ان يتعرف الطالب على صفات الرتبة الفيزيائية .   -1أ 
 ان يصنف الطالب نسجات الرتبة وحسب مثلث النسجة .   -0أ
 يائية مع بعضها .ان يتعرف الطالب على العالقة بني صفات الرتبة الفيز    -3أ

 
  اخلاصة باملقرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 
 تعريف الطالب مبفهوم علم فيزياء الرتبة . – 1ب  

 قدرة الطالب على معرفة حركة املاء اثناء الري وسقوط االمطار و غسل الرتبة امللحية .    – 0ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اميع الطالبية اجمل -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الرحالت العلمية ملتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 املالحظة واالدراك -0ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج
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 ق التعليم والتعلمطرائ
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 الرحالت العلمية ملتابعة مشاريع الري والبزل يف العراق  -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
 .(ومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينةحتليل التحقيق ) مجع املعل -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د
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 بنية املقرر .11

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

المادة ، النظام والطور ،  حاالت 5 األول
 اإلمتحان تقدير القوة االيونية فيزياء الرتبة انواع االنظمة في الطبيعة

 الثاين
 
 
 

5 

 التربة نظام ثيرموديناميكي
 تقدير درجة فعالية المستخلصات فيزياء الرتبة القانون االول في الثيرموديناميك

 اإلمتحان حساب ثابت االتزان

 
5 

 5 الثالث
عمليات العكسية والالعكسية، ال

 اإلمتحان حاصل االذابة فيزياء الرتبة االنثالبي

 الرابع

5 

حرارة التفاعل، حرارة الذوبان، حرارة 
 اإلمتحان الطاقة الحرة فيزياء الرتبة التكوين

 5 اخلامس
القانون الثاني في الثيرموديناميك، 

داالت الطاقة، االتزان، الجهد 
 الكهربائي

االيون المشترك وتأثيره على قابلية  بةفيزياء الرت 
 اإلمتحان الذوبان

 5 السادس
االتزان الكيميائي، ثوابت االتزان، 

 اإلمتحان االمتزاز فيزياء الرتبة تغير ثابت االتزان مع درجات الحرارة

 5 السابع
المحاليل، المحاليل المثالية 

جة السوائل وتأثيرات درجة لزو  فيزياء الرتبة والحقيقية، المحاليل ا اللكتروليتية
 اإلمتحان الحرارة

 5 الثامن
محلول التربة، محلول اليكتروليتي، 
الصفات الفيزيائية والثيرموديناميكية 

 لمحلول التربة
الشد السطحي وتأثير درجة الحرارة  فيزياء الرتبة

 اإلمتحان عليه

 5 التاسع
القوة االيونية، الفعالية، نظرية ديبي 

 اإلمتحان شرح المحاضرة فيزياء الرتبة والتركيز هوكل، الفعالية

 5 العاشر
الجهد الكيميائي والجهد الكيميائي 

 اإلمتحان شرح المحاضرة فيزياء الرتبة الكهربائي
 اإلمتحان شرح المحاضرة فيزياء الرتبة الحركيات الكيميائية 5 احلادي عشر
 5 الثاين عشر

سرعة التفاعل ورتبة التفاعل، تأثير 
 اإلمتحان شرح المحاضرة فيزياء الرتبة ات الحرارة على سرعة التفاعلدرج

 5 الثالث عشر
معادة الرتبة االولى، الرتبة صفر، 

 اإلمتحان شرح المحاضرة فيزياء الرتبة والمعادالت التجريبية
 اإلمتحان شرح المحاضرة ء الرتبة فيزياحاالت المادة ، النظام والطور ،  12الرابع عشر 
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 خطة تطوير املقرر الدراسي -13
ل املتقدمة لتطوير وخاصة يف الدو  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 (.

 ملية .التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العا -0
 .تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت الزراعية  -3

 

 انواع االنظمة في الطبيعة واخلامس عشر

 البنية التحتية -10

 ـ الكتب املقررة املطلوبة1
 . 1992اساسيات فيزياء الرتبة ترمجة ذ . مهدي عودة  -1
 .  0222فيزياء الرتبة تأليف ذ. هشام حممود حسن  -0

 

 )املصادر(ـ املراجع الرئيسية 0

ف و الري اساسياته وتطبيقاته تأليف د.نبيل ابراهيم الطي -1
وزارة التعليم العايل  1911د.عصام خضري محزة احلديثي ,

 جامعة بغداد –والبحث العلمي 
وزارة   0222الري والبزل تأليف د.ليث خليل امساعيل , -0

 جامعة املوصل  –التعليم العايل والبحث العلمي 
تصميم وادارة نظم الري احلقلي تأليف د.مسري حممد امساعيل  -3

 امعة األسكندريةج –كلية الزراعة   0220,
تقانات الري احلديثة ومواضيع اخرى يف املسألة املائية  تأليف  -4

د.عصام خضري احلديثي و د.امحد مدلول الكبيسي و د. ياس 
وزارة التعليم العايل والبحث   0212خضري محزة احلديثي ,

 جامعة االنبار -العلمي

               ـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  ا
 و االجنبية  اجملالت العلمية االكادميية العراقية ( الت العلمية , التقارير ,.... اجمل) 

 Soil physics ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....
 


