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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  كزر ادل/  القسم العلمي .2

 االدغال وطرائق مكافحتها او ادلهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

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

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ات اخلارجية األخرىثر ؤ ادل .7

                                   0202 – 9 – 5 تاريخ إعداد الوصف .8

 أىداف الربنامج األكادميي .9

وطرق مكافحتها اىم االدغال ادلنتشرة يف العراق والعامل ومدى اضرارىا بنباتات احملاصيل  االدغاليبحث علم  -1
 دة منها اضافو الطرق مكافحتها وامكانية الفائ

 يف العراق وبعض دول العاملمعرفة االدغال ادلنتشرة ومسحها وتشخيصها يشتمل على  -2
 معرفة مميزات االدغال ومواصفات بذورىا  -3
 وسائل انتقال االدغال واالساليب العلمية ادلتبعة يف احلد من انتشارىا  -4
 ل وصحة االنسان االدغال يف نوعية وانتاج احلاص تأثريدراسة  -5
 ادليكانيكية والبيولوجية والكيمائية يف مكافحة االدغال الطرق ادلتبعة  -6
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 ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .11

  االىداف ادلعرفية  - أ
      اىم االدغال ادلنشرة يف العراق والعامل ان يتعرف الطالب على    -1
  و طبيعة تكاثرىا انواع االدغال حسب دورة حياهتا اان يصنف الطالب    -2
  انواع االدغال واىم الوسائل ادلتبعة يف احلد من تاثريىا يف انتاجية احملاصيل ان يفصل الطالب بني    -3
 يعرف الوسائل العلمية ادلتبعة يف احلد من ضرر االدغالان    -4
ادلكافحة واالضافة وطريقة  وعية ادلبيدات ادلستخدمةادلكافحة الكيميائية ون ان يقيم الطالب كلفة   -5

 واالجهزة ادلستخدمة يف ادلكافحة .
 خلاصة بالربنامج ا يةادلهارات األىداف –ب 

  على علم االدغال وامهية من الناحية الزراعية العلمية والتطبيقية تعريف الطالب  – 1
 افسة االدغال للمحاصيل الزراعية تقييم اىم االضرار النامجة عن منقدرة الطالب على  – 2
 تعليم الطالب موعد ادلكافحة وطريقة ادلكافحة ادلختلفة افضل موعد يتم فيو اجراء للمكافحة .  - 3

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  اىم االدغالعلى  لتعرفالرحالت العلمية  -5
 قة التعلم الذايت طري -6
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األىداف -ج

        مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس          -1
 ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول . وفهم مىت وماذا وكيف جيب
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 ادلالحظة واالدراك -2
 التحليل والتفسري -3
 االعداد والتقومي  -4 
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذىين -1
لالدغال ان يتعلم مفهوم االدارة الصحيح  مثال ) اذا استطاع الطالبالطالب اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة  -2

 . وطرائق مكافحتها ومعرفة امهيتها واضرارىا بشكل مفصل 
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

 قياً للوصول اىل احلل ادلطلوب .واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منط
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 

 ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 

 م (عن األفكار بوضوح وثقة يف الكال التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري -1
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -2
 حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة. -3
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4

 مليم والتعلطرائق التع
 الشرح والتوضيح  -1
 يقة احملاضرة طر  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  للحقول ادلختلفة ادلزروعة مبحاصيل خمتلفة لتعرف على اىم االدغالالرحالت العلمية  -5
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 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 لعملية االختبارات ا -2
 التقارير والدراسات -3

 ة الربنامجبني .11

 الساعات ادلعتمدة           اسم ادلقرر أو ادلساق رمز ادلقرر أو ادلساق ادلرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

االدغال وطرائق  علم  نيةالثا
 مكافحتها

2 3 

     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ونشاط . ضمن اجملموعة بفاعليةعي : العمل العمل اجلما -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد. -2
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 شة والتوصل اىل اتفاق .التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناق -5
 العادلية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى . ادلهارات -6

 
 ادلعهد(األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي

 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .14
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 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -1
 امعة اجل دليل -2
 ادلكتبة ادلركزية  -3
 الكتب وادلصادر اخلاصة بالقسم  اىم -4
 االنًتنت  -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 

 راسم المقر  رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري
 ةيرفالمعاألهداف 

الخاصة  يةالمهاراتاألهداف 
 برنامجبال

 والقيميةاألهداف الوجدانية 

ارات العامة والتأهيلية المه
المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور 
 (الشخصي

 4د 3د 0د 2د 4ج 3ج 0ج 2ج 4ب 3ب 0ب 2ب 4أ 3أ 0أ 2أ

 نيةالثا
 

االدغال وطرائق 
 مكافحتها

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

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  دلركز/ ا القسم العلمي  .2

 /   االدغال وطرائق مكافحتها اسم / رمز ادلقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 33 ة )الكلي(عدد الساعات الدراسي .6

                                   0202 – 9 – 5 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7
 أىداف ادلقرر .8

 ادغال التعرف على االدغال وامهيتها وطرق مكافحتهالم يبحث ع -1
 دراسة االساليب العلمية ادلتبعة يف احلد من االضرار يشتمل على  -2
 دراسة وسائل انتشار وانقال االدغال بواسائط النقل ادلختلفة  -3
 ىم طرق احلد من اضار االدغال تعريف ا -4
 مبخاطر االدغالدراسة ادلشاكل ادلتعلقة  -5
 باتات االدغال وتقسيمها تصنيف ن -6
 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا  
 ؛ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات ادلقررخمرج .13
  األىداف ادلعرفية  -أ

      اىم االدغال ادلنشرة يف العراق والعامل ان يتعرف الطالب على    -1أ
  انواع االدغال حسب دورة حياهتا او طبيعة تكاثرىا الطالب  ان يصنف   -2أ
  يف انتاجية احملاصيل  تأثريىاانواع االدغال واىم الوسائل ادلتبعة يف احلد من ب بني ان يفصل الطال   -3أ
 يعرف الوسائل العلمية ادلتبعة يف احلد من ضرر االدغالان    -4أ
كيميائية ونوعية ادلبيدات ادلستخدمة وطريقة ادلكافحة واالضافة ادلكافحة ال ان يقيم الطالب كلفة   -5أ

 مة يف ادلكافحة .واالجهزة ادلستخد
  اخلاصة بادلقرر. يةادلهاراتاألىداف   -ب 

  على علم االدغال وامهية من الناحية الزراعية العلمية والتطبيقية تعريف الطالب  – 1ب 
 ر النامجة عن منافسة االدغال للمحاصيل الزراعية تقييم اىم االضراقدرة الطالب على  – 2ب 
 افحة وطريقة ادلكافحة ادلختلفة افضل موعد يتم فيو اجراء للمكافحة .تعليم الطالب موعد ادلك  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق تعرف على نوعية األدغال لمية لت العالرحال -5

 طرائق التقييم
 ظرية االختبارات الن -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

      مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس              -1ج
 ل معقول .وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشك

 ادلالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
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 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 الطالبية اجملاميع  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  الدغاللتعرف على اىم االرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة -د 
 ن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري ع -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -2د
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د
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 ة ادلقرربني .11

 خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو ادلوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

خصائص نباتات االدغال  2 األول
 وبذورىا

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

وذج الشرح وعرض النم
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثاين
 االدغال مكافحة طرق

 لقلعا, ادليكانيكية الطريقة.
 بالفؤؤس العزق.اليدوي

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 واحلش احلراثة أستخدام 2 الثالث
 بادلاء والغمر

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

ج الشرح وعرض النموذ 
 اإلمتحان و احملاضرة

 يف البيولوجية الطريقة 2 الرابع
 االدغال مكافحة

وطرائق  االدغال
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

ادلنافسة والدورة  استخدام 2 اخلامس
 الزراعية

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

طريقة احلرارة  خداماست 2 السادس
 والتغطية

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 حملاضرةو ا

 اإلمتحان

 2 السابع
 العلمية ادلصطلحات
 مكافحة يف ادلستخدمة

 االدغال وتصنيف االدغال

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

..  والنبات ادلبيدات 2 الثامن
 ادلبيدات وانتقال امتصاص

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 اضرةو احمل

 اإلمتحان

 العوامل, ادلبيدات أنتخابية 2 التاسع
 االنتخابية يف ادلؤثرة

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 العاشر
 التفاعالت.والًتبة ادلبيدات

 عند دلبيدات حتدث اليت
 للًتبة ادلبيدات مالمسة

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

رض النموذج الشرح وع
 اإلمتحان و احملاضرة

 حقول يف االدغال مكافحة 2 احلادي عشر
 العراق يف الرئيسة احملاصيل

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 يف االدغال مكافحة 2 الثاين عشر
 والبساتني ادلشاتل

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 احملاضرة و

 اإلمتحان
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -13

طرق مكافحة االدغال  2 الثالث عشر
 ادلائية

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الرابع عشر
 أنتقال و أمتصاص فسلجة
 العوامل و الًتبة يف ادلبيدات

 . فيها ادلؤثرة

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان اضرةو احمل

 2 اخلامس عشر

 أنتقال و أمتصاص فسلجة
 على ادلضافة ادلبيدات
 العوامل و اخلضرية األجزاء
 . فيها ادلؤثرة

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  
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