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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

وفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها ي
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  املركز/  القسم العلمي .2

 حماصيل علف او املهيناسم الربانمج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

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

 تدريب صيفي –زايرات ميدانية  ية األخرىاملؤثرات اخلارج .7

 2021 – 5 – 18 اتريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربانمج األكادميي .9

 التعرف على امهية احملاصيل العلفية و طرق زراعتها و ادارهتا و حشها او قطعهااملادة على حث تب -1
 احملاصيل العلفية و اماكن نشؤئها انواع معرفة يشتمل على  -2
  يات املتعلقة خبدمة الرتبة من حراثة و تنعيم و تسوية و تقسيم االرض و قنوات الري  معرفة العمل -3
معرفة العمليات املتعلقة خبدمة احملصول من طرق زراعة و كميات البذار املناسبة و التسميد و مواعيد احلش و  -4

  القطع املناسب 
  يواناملخاليط العلفية و انواعها وامهيتها يف انتاجية احلدراسة  -5
  معرفة انواع االعالف املقدمة للحيوان مثل الدريس و السيالج   -6

 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربانمج  .10

  االهداف املعرفية  - أ
  احملاصيل العلفية  يةامهان يتعرف الطالب على    -1
   اهتا و الظروف البيئية املالئمة لنموها.احملاصيل العلفية من حيث دورة حيانواع ان يصنف الطالب    -2
   احملاصيل العلفية و مواعيد زراعتها و املواعيد املناسبة حلشها او قطعها ان يفصل الطالب بني    -3
 زراعة و انتاج احملاصيل العلفية يعرف الوسائل العلمية املتبعة يف ان    -4
لعلفي املقدم للحيوان من علف اخضر او دريس او االختالف يف صور االستغالل اان يقيم الطالب    -5

 . سيالج 
 خلاصة ابلربانمج ا يةاملهارات األهداف –ب 

  وامهية من الناحية الزراعية العلمية والتطبيقية  احملاصيل العلفيةعلى علم تعريف الطالب  – 1
  العلفية االمور الواجب مراعتها عند زراعة احملاصيل تقييم اهم قدرة الطالب على  – 2
 . زراعة هذه احملاصيل و املواعيد املناسبة حلشها او قطعها او لغرض انتاج البذورتعليم الطالب   - 3

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  املزروعة لعلفيةاحملاصيل التعرف على اهم الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

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

       مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس           -1
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
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 املالحظة واالدراك -2
 التحليل والتفسري -3
 االعداد والتقومي  -4 

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -1
 ةمثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم االدارة الصحيحلطالب اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة ا -2

 . بشكل مفصل  للمحاصيل العلفية ومعرفة امهيتها 
وهي مصطلح يرمز العلى مستوايت التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

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

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

 

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

 وح وثقة يف الكالم (التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوض -1
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. -3
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4

 طرائق التعليم والتعلم
 شرح والتوضيح ال -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 املزروعة  هذه احملاصيلتعرف على اهم لختلفة لالعلف املللحقول املختلفة املزروعة مبحاصيل الرحالت العلمية  -5
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 يف العراق 
 طريقة التعلم الذايت -6

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

 بنية الربانمج .11

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

 3 2 حماصيل علف  الثالثة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط .العمل اجلماعي : الع -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولوايت مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -2
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية ابلعمل . -4
 صل اىل اتفاق .التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتو  -5
 املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى . -6

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة اباللتحاق ابلكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي
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 أهم مصادر املعلومات عن الربانمج .14

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
  دليل اجلامعة -2
 املكتبة املركزية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة ابلقسم  -4
 االنرتنت  -5
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 خمطط مهارات املنهج
 يرجى وضع اشارة يف املربعات املقابلة ملخرجات التعلم الفردية من الربانمج اخلاضعة للتقييم

 خمرجات التعلم املطلوبة من الربانمج 

 اسم املقرر رمز املقرر السنة / املستوى
 أساسي

 أم اختياري
 ةياملعرفاألهداف 

 يةاملهاراتاألهداف 
 ربانمجاخلاصة ابل

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة امله
 )املنقولةوالتأهيلية 

املهارات األخرى 
املتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 
 (الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 الثالثة
 

حماصيل 
 علف

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 وذج وصف املقررمن

 

 وصف املقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  / املركز القسم العلمي  .2

 /   حماصيل علف اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 كلي(عدد الساعات الدراسية )ال .6

 2021 – 5 – 18 اتريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

 تبحث املادة على التعرف على امهية احملاصيل العلفية و طرق زراعتها و ادارهتا و حشها او قطعها -1
 احملاصيل العلفية و اماكن نشؤئها انواع يشتمل على معرفة -2
 و تنعيم و تسوية و تقسيم االرض و قنوات الري    معرفة العمليات املتعلقة خبدمة الرتبة من حراثة -3
معرفة العمليات املتعلقة خبدمة احملصول من طرق زراعة و كميات البذار املناسبة و التسميد و مواعيد احلش و  -4

 القطع املناسب  
 دراسة املخاليط العلفية و انواعها وامهيتها يف انتاجية احليوان -5
 للحيوان مثل الدريس و السيالج   معرفة انواع االعالف املقدمة  -6

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 الربانمج.التعلم من فرص  كان قد حقق االستفادة القصوى
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .10
  األهداف املعرفية  -أ

      يف العراق والعامل  انواع احملاصيل العلفيةان يتعرف الطالب على    -1أ
   طعهاو مواعيد حشها او قحسب دورة حياهتا  احملاصيل العلفيةانواع ان يصنف الطالب    -2أ
 احملاصيل العلفية و اختالف طرائق استغالهلا .انواع ان يفصل الطالب بني    -3أ

  اخلاصة ابملقرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 
  وامهية من الناحية الزراعية العلمية والتطبيقية  علم احملاصيل العلفيةعلى تعريف الطالب  – 1ب 
  العلفية املزروعة يف العراق. احملاصيلاهم  معرفةقدرة الطالب على  – 2ب 
يف حتديد افضل املواعيد يف حش و قطع احملاصيل العلفية و كذلك املواعيد املناسبة تعليم الطالب   - 3ب 

 . النتاج البذور
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  انواع احملاصيل العلفيةتعرف على لمية لحالت العالر  -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 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
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 املالحظة واالدراك -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
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 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
  طريقة احملاضرة -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق  احملاصيل العلفية لتعرف على اهمالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

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

 ارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) امله -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 .(حاًل ملشكلة معينةحتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ  -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -4د
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 بنية املقرر .11

 خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول

نبذة اترخيية عن احملاصيل 
العلفية و بعض 

ملهمة حملاصيل املصطلحات ا
 العلف

الشرح وعرض النموذج    حماصيل علف
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثاين
امهية حماصيل العلف و 

تقسيم وتصنيف حماصيل 
 العلف

الشرح وعرض النموذج  حماصيل علف  
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثالث
االمهية االقتصادية واالدارة 
الزراعية للبقوليات و منها 

 اجلت

الشرح وعرض النموذج  علف   حماصيل
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الرابع
االمهية االقتصادية واالدارة 

الزراعية حملصول الربسيم 
 املصري

الشرح وعرض النموذج  حماصيل علف  
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 اخلامس
االمهية االقتصادية و االدارة 

الزراعية للهرطمان و 
 احلندقوق و الكرط

الشرح وعرض النموذج  حماصيل علف  
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 السادس

االمهية االقتصادية و االدارة 
املزرعية حملاصيل اللوبياء 

العلفية و الكشون و نفل 
 خف الطري

 حماصيل علف  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 السابع
االمهية االقتصادية و االدارة 

املزرعية حملاصيل احللبة و 
 اش و فول الصوايامل

الشرح وعرض النموذج  حماصيل علف  
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 الثامن

االمهية االقتصادية و االدارة 
املزرعية حملاصيل النجيلية و 

منها و منها الشعري 
 الشوفان

 حماصيل علف  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 التاسع
االمهية االقتصادية و االدارة 

زرعية حملاصيل  الذرة امل
 الصفراء و الذرة البيضاء

الشرح وعرض النموذج  حماصيل علف  
 و احملاضرة

 اإلمتحان
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 2 العاشر
االمهية االقتصادية و االدارة 
املزرعية حملاصيل الدخن و 

 احلشيش السوداين

الشرح وعرض النموذج  حماصيل علف  
 اإلمتحان و احملاضرة

انواعها  –فية املخاليط العل 2 احلادي عشر
 املزااي و الفوائد –

الشرح وعرض النموذج  حماصيل علف  
 اإلمتحان و احملاضرة

 تربية حماصيل العلف 2 الثاين عشر
الشرح وعرض النموذج  حماصيل علف  

 اإلمتحان و احملاضرة

 الدريس -تصنيع االعالف  2 الثالث عشر
الشرح وعرض النموذج  حماصيل علف  

 و احملاضرة
 حاناإلمت

 -تصنيع االعالف  2 الرابع عشر
 السيالج

الشرح وعرض النموذج  حماصيل علف  
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 مكننة انتاج حماصيل العلف 2 اخلامس عشر
الشرح وعرض النموذج  حماصيل علف  

 اإلمتحان و احملاضرة

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب املقررة املطلوبة1

رمضان احمد التكريتي و د. توكل .د .محاصيل العلف و المراعي -1
 .يونس رزق و د. حكمت عسكر الرومي

مقاالت حديثة من االنترنيت ومن مجالت علمية مختصة ومجلة العلوم  2
 العراقية والمكتبة االفتراضية .-الزارعية 

1-The field crops _ principles and a practice 

2- Agronomy journal.   

3- Websites, Articles,  FAO reports . 

 

 )املصادر(ـ املراجع الرئيسية 2

 انتاج المحاصيل الحقلية د. عبد المجيد االنصاري. -1
 . زراعة واستغالل االعالف د. مهدي عبد الللطيف التميمي -2
 . محاصيل العلف د. ناصر حسين صفر -3
مقاالت حديثة من االنترنيت ومن مجالت علمية مختصة ومجلة   -4

 العراقية والمكتبة االفتراضية .-العلوم الزارعية 
5- Forage crops, Agriculture Canada  

. 

               ـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  ا
 ( اجملالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية
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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.
 واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية . التعاون بني اجلامعات العراقية -2
 .تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية ابخلربات واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت الزراعية  -3

 

 ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....
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