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 1الصفحة 

 
  

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعًشعبة     

  نهاد خماس ا.م. الجامعً:واألداء ضمان الجودة  شعبة اسم مدٌر    

                        0202 - 9 – 02: التارٌخ     

 التوقٌع    

                                                                                         

         مصادقة السٌد العمٌد                                                                          

 حسن هادي مصطفىا.د.                                                                    

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه  من الطالب

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلٌة الزراعة المؤسسة التعلٌمٌة .1

 المحاصٌل الحقلٌةقسم علوم  القسم العلمً / المركز .2

اسم البرنامج األكادٌمً او  .3
 المهنً

 األجهاد البٌئً

 بكالورٌوس النهائٌةاسم الشهادة  .4

 النظام الدراسً : .5
 فصلً سنوي /مقررات /أخرى

 برنامج االعتماد المعتمد .6
دلٌل ضمان الجودة واالعتمادٌة وفق معاٌٌر اتحاد الجامعات 

 العربٌة
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المؤثرات الخارجٌة  .7
 األخرى

 تدرٌب صٌفً –زٌارات مٌدانٌة 

                        0202 - 9 –02 تارٌخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكادٌمً .9

 الشدود االحٌوٌة و الحٌوٌة دراسة اهم  -1
 على االنتاج كما و نوعا تأثٌر تلك الشدودمعرفة ٌشتمل على  -2
 تأثٌر تلك الشدود على نمو و تطور نباتات المحاصٌلمعرفة  -3
  التعرف االستجابة الفسلجٌة لتلك الشدود -4
 المسببة لتلك الشدودالظروف البٌئٌة دراسة  -5
  لتقلٌل تأثٌر تلك الشدود على انتاج المحاصٌلالمتبعة العلمٌة  الستراتٌجٌات -6

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم  .11

 االهداف المعرفٌة   - أ
      فً العراق والعالم  األنتاجعلى الشدود البٌئٌة و تتأثٌرها ان ٌتعرف الطالب    -1

 بٌن الشدود األحٌوٌة و الحٌوٌة الطالب  مٌزان ٌ   -2

 والشدود المتوقعة  الظروف البٌئٌة المناسبة لكل محصولالطالب  ٌعرفان    -3

 مواجهة تلك الظروف البٌئٌةٌعرف الوسائل العلمٌة المتبعة فً ان    -4

األضرار الناتجة عن تلك الشدود حسب نوع و موسم نمو المحصول ان ٌقٌم الطالب    -5

 فً العراق.

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  –ب 

 الموارد الطبٌعٌة و كٌفٌة الحفاظ علٌهاعلى االهمٌة تعرٌف الطالب  – 1

 المبكر للموارد المتاحة و انعكاسها على األنتاج . تقٌٌم القدرة الطالب على  – 2
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 البٌئٌة المناسبة لكل محصول . المتطلباتتعلٌم الطالب   - 3

 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 الشرح والتوضٌح  -1
 طرٌقة المحاضرة  -2
 المجامٌع الطالبٌة  -3
 الدروس العملٌة فً الحقول الزراعٌة  -4
 فً العراق  لتعرف على اهم االدغالالرحالت العلمٌة  -5
 طرٌقة التعلم الذاتً  -6

 

 طرائق التقٌٌم

 االختبارات النظرٌة  -1
 االختبارات العملٌة  -2
 التقارٌر والدراسات -3
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة . -ج

مهارة التفكٌر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتقد الطالب بما هو  -1

 ملموس                 وفهم متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن القدرة على

 التفكٌر بشكل معقول .

 المالحظة واالدراك -2

 التحلٌل والتفسٌر -3

 االعداد والتقوٌم  -4 

 استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم  -5

 طرائق التعلٌم والتعلم

 العصف الذهنً -1
دارة ان ٌتعلم مفهوم اال استراتٌجٌة التفكٌر حسب قدرة الطالب مثال ) اذا استطاع الطالب -2

 . الصحٌحة لحقل منزرع بمحصول حبوبً مهم 
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وهً مصطلح ٌرمز العلى  Critical Thinkingاستراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم  -3

مستوٌات التفكٌر والتً ٌهدف الى طرح مشكلة ما ثم تحلٌلها منطقٌاً للوصول الى الحل 
 المطلوب .

 

 طرائق التقٌٌم

 االختبارات النظرٌة  -1

 االختبارات العملٌة  -2

 التقارٌر والدراسات -3
 

المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور  -د 

 الشخصً(.

 

 التواصل اللفظً ) القدرة على التعبٌر عن األفكار بوضوح وثقة فً الكالم ( -1

 Team workالعمل الجماعً ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2

تحلٌل التحقٌق ) جمع المعلومات بشكل منهجً علمً لتأسٌس الحقائق والمبادئ حالً لمشكلة  -3

 معٌنة.

 االتصال الكتابً ) القدرة على التعبٌر عن نفسك بوضوح فً الكتابة . -4

 طرائق التعلٌم والتعلم

 الشرح والتوضٌح  -1
 طرٌقة المحاضرة  -2
 المجامٌع الطالبٌة  -3
 الدروس العملٌة فً الحقول الزراعٌة  -4
الظروف البٌئٌة لتعرف على وفً مناطق مختلفة للحقول المختلفة الرحالت العلمٌة  -5

  . المنزرعة على المحاصٌلالمحٌطة و اثرها 
 طرٌقة التعلم الذاتً -6

 طرائق التقٌٌم
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 االختبارات النظرٌة  -1
 االختبارات العملٌة  -2
 التقارٌر والدراسات -3

 بنٌة البرنامج .11

المرحلة 

 الدراسٌة 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملً     نظري      

  لثةالثا
                               

 3 2  األجهاد البٌئً

     

     

     

     

 

 التخطٌط للتطور الشخصً .12

 العمل الجماعً : العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . -1
ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم  -2

 بمواعٌد.
 القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز اآلخرٌن . -3
 االستقاللٌة بالعمل . -4
على التأثٌر واقناع االخرٌن للمناقشة والتوصل الى  التفاوض واالقناع ) الطالب قادر -5

 اتفاق .
المهارات العالمٌة ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدٌر الثقافات  -6

 االخرى .
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 معٌار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد( .13

 مركزي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الموقع االلكترونً للكلٌة والجامعة  -1
 دلٌل الجامعة  -2
 المكتبة المركزٌة  -3
 اهم الكتب والمصادر الخاصة بالقسم  -4
 االنترنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج

 ٌرجى وضع اشارة فً المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتقٌٌم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسً

 أم اختٌاري

األهداف المهاراتٌة  األهداف المعرفٌة

 الخاصة بالبرنامج

األهداف الوجدانٌة 

 والقٌمٌة

المهارات العامة 

والتأهٌلٌة المنقولة) 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلٌة 

التوظٌف والتطور 

 الشخصً(

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

 الرابعة
 

                               

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسً األجهاد البٌئً
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلٌة الزراعة المؤسسة التعلٌمٌة .1

 المحاصٌل الحقلٌةقسم علوم  القسم العلمً  / المركز .2

 األجهاد البٌئً اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلً الفصل / السنة .5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

                        0202 - 9 –02 تارٌخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 الشدود البٌئٌة المؤثرة على انتاج المحاصٌلالمقرر فً  التعرف اهم ٌبحث  -1
  استجابة المحاصٌل الفسلجٌة لتلك الشدود دراسة ٌشتمل على  -2
 تأثٌر تلك الظروفدراسة االسالٌب العلمٌة المتبعة فً تقلٌل ٌشتمل على  -3
 دراسة العالقة بٌن تلك الشدود و تركٌز مضادات األكسدة فً النبات -4
 العالقة بٌن األجهاد البٌئً و الجذور الحرةدراسة  -5

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

التعلم المتاحة. والبد الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .13
 األهداف المعرفٌة   -أ

      األنتاج فً العراق والعالم على الشدود البٌئٌة و تتأثٌرها ان ٌتعرف الطالب    -1أ

 بٌن الشدود األحٌوٌة و الحٌوٌة الطالب  مٌزان ٌ   -2

 والشدود المتوقعة  الظروف البٌئٌة المناسبة لكل محصولالطالب  ٌعرفان    -3

 ٌعرف الوسائل العلمٌة المتبعة فً مواجهة تلك الظروف البٌئٌةان    -4

الناتجة عن تلك الشدود حسب نوع و موسم نمو األضرار ان ٌقٌم الطالب     -5أ

 المحصول فً العراق.

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر.   -ب 

 على االهمٌة الموارد الطبٌعٌة و كٌفٌة الحفاظ علٌهاتعرٌف الطالب   – 1ب 

 التقٌٌم المبكر للموارد المتاحة و انعكاسها على األنتاج . قدرة الطالب على  – 2

 تعلٌم الطالب المتطلبات البٌئٌة المناسبة لكل محصول .  - 3

 طرائق التعلٌم والتعلم

 الشرح والتوضٌح  -1
 طرٌقة المحاضرة  -2
 المجامٌع الطالبٌة  -3
 الدروس العملٌة فً الحقول الزراعٌة  -4
 فً العراق تعرف على محاصٌل الحبوب لمٌة لالرحالت الع -5

 طرائق التقٌٌم

 االختبارات النظرٌة  -1
 االختبارات العملٌة  -2
 التقارٌر والدراسات -3
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج

مهارة التفكٌر حسب قدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتقد الطالب بما هو  -1ج

وفهم متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن القدرة على   ملموس                 
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 معقول .التفكٌر بشكل 

 المالحظة واالدراك -2ج

 التحلٌل والتفسٌر -3ج

 االعداد والتقوٌم  -4ج

 استراتٌجٌة التفكٌر الناقد فً التعلم -5ج

 طرائق التعلٌم والتعلم

 الشرح والتوضٌح  -1
 طرٌقة المحاضرة  -2
 المجامٌع الطالبٌة  -3
 الدروس العملٌة فً الحقول الزراعٌة  -4
 فً العراق  محاصٌل الحبوبلتعرف على اهم الرحالت العلمٌة  -5
 طرٌقة التعلم الذاتً -6

 طرائق التقٌٌم

 االختبارات النظرٌة  -1
 االختبارات العملٌة  -2
 التقارٌر والدراسات -3

المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور  -د 

 الشخصً (.

 التعبٌر عن األفكار بوضوح وثقة فً الكالم (التواصل اللفظً ) القدرة على  -1د

 (Team workالعمل الجماعً ) العمل بثقة ضمن مجموعة  -2د

تحلٌل التحقٌق ) جمع المعلومات بشكل منهجً علمً لتأسٌس الحقائق والمبادئ حالً  -3د

 .(لمشكلة معٌنة

 . (االتصال الكتابً ) القدرة على التعبٌر عن نفسك بوضوح فً الكتابة -4د
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 بنٌة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

أو 

 الموضوع
طرٌقة  طرٌقة التعلٌم

 التقٌٌم

مقدمة عن الشدود الحٌوٌة  2 األول

   و الال حٌوٌة

األجهاد 

 البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

   الشد المائً 2 الثانً

األجهاد 

    البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

   شد الحرارة 2 الثالث

األجهاد 

    البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

   بروتٌنات الصدمة الحرارٌة 2 الرابع

األجهاد 

   البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

  الشد الملحً  2 الخامس

األجهاد 

    البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السادس
البرولٌن وعالقته بالشد 

  الملحً

  

األجهاد 

    البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع
 الجذور الحرة 

ROS   

األجهاد 

    البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

   مضادات األكسدة  2 الثامن

األجهاد 

    البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان
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 و الشد الملحً  ABA 2 التاسع

األجهاد 

    البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

الوراثة الجزٌئٌة و اٌعازات  2 العاشر

 الشد السام

األجهاد 

    البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

الحادي 

و اثره على   المعادن الثقٌلة 2 عشر

 نمو الجذور

األجهاد 

    البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

التعبٌر الجٌنً و الشد  2 الثانً عشر

   البٌئً

األجهاد 

    البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

تحت انواع   mRNA 2 الثالث عشر

 الشدود

األجهاد 

    البٌئً

الشرح وعرض 

النموذج و 

 المحاضرة
 اإلمتحان

 البنٌة التحتٌة -12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

1- Plant abiotic stress. 
-مقاالت حديثة من االنترنيت ومن مجالت عممية مختصة   -2

 العراقية والمكتبة االفتراضية
 

 ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(2

 
مقاالت حديثة من االنترنيت ومن مجالت عممية مختصة ومجمة   -1

 االفتراضية.العراقية والمكتبة -العموم الزارعية 

. 

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 

 المجالت العلمٌة االكادٌمٌة العراقٌة ) المجالت العلمٌة , التقارٌر ,....  (



  
 13الصفحة 

 
  

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً -13

وخاصة فً  الى خارج العراقاٌفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمٌة   -1
الدول المتقدمة لتطوٌر المهارات كالً حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة فً 

 القسم العلمً. 
التعاون بٌن الجامعات العراقٌة والجامعات العالمٌة من خالل اٌفاد التدرٌسٌٌن الى  -2

 الجامعات العالمٌة .
ماتوصل الٌه العلم  تطوٌر فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتٌة بالخبرات واخر -3

 فً المجاالت الزراعٌة .
 

 

مواقع ب ـ المراجع االلكترونٌة, 

 االنترنٌت ....
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