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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 كلية الزراعة  املؤسسة التعليمية  .1

 سة احلدائققسم البستنة وهند  / املركز   القسم العلمي  .2

 وقاية نبات  او املهيناسم الربانمج األكادميي   .3

 احلاصيل احلقلية علوم  بكلوريوس علوم زراعية يف   اسم الشهادة النهائية .4
 : النظام الدراسي   .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى 

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

 زايرات ميدانية   املؤثرات اخلارجية األخرى  .7

 2022  –2 –  2 اتريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف الربانمج األكادميي  .9

 ختريج طلبة هلم املقدرة على العمل يف مراكز االحباث العلمية واجلامعات لتحسني واقع الزراعة يف العراق .  -
العلمية املدربة لقيادة العمل الزراعي يف جمال مكافحة   رفد الوزارات ذات العالقة ابالختصاص ابلكوادر البشرية  -

 احلشرات يف مؤسسات الدولة.  
توفري كادر زراعي متخصص بعلوم وقاية النبات إبمكانه العمل يف القطاع الزراعي اخلاص ومباشرة العمل املزرعي من   -

 قبلهم لتطبيق ما تعلموه من اسس الزراعة املتطورة. 
لطلة االوائل على القسم اىل الدول املتقدمة يف جمال علوم وقاية النبات لنقل اخر ما توصل اليه امكانية ابتعاث ا  -

 العلم اىل بلدان. 
 اعداد وختريج طلبة هلم رؤية علمية وعملية بتطوير الزراعة يف العراق بعد الرتاجع الكبري للقطاع الزراعي .   -
احمللية والعربية والدولية من اجل احلصول على فرص العمل يف اخلارج او   هلم القابلية على اجتياز االختبارات العلمية   -

 اكمال الدراسة . 
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 هلم القدرة والقابلية على مواصلة التعلم املستمر لتطوير مهاراهتم يف جمال ختصصهم .   -
 

 
 
 

 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   خمرجات الربانمج   .10

  االهداف املعرفية   -أ
 يكون الطالب ملما بعلوم الفريوسات.        ان -1أ
 ان يكون الطالب ملما بعلوم احلشرات.  -2أ
 الفسلجية.  ابألمراض ان يكون الطالب ملما    -3أ
 ان يكون الطالب ملما بعلوم االمراض البكتريية.  -4أ
 لديه املعرفة بطرائق مكافحة احلشرات.  -5أ
 حياهتا املختلفة  لديه املعرفة ابلتمييز بني احلشرات ودورات  -6أ
 لديه املعرفة واالطالع على طرائق تكاثر احلشرات  -7أ
. 
 : اكساب الطالب مهارة : خلاصة ابلربانمج  ا  يةاملهارات  األهداف  –ب  

    مجع النماذج النباتية املصابة .–  1
  تشخيص نوع املرض .   –  2
 حتضري املبيدات املطلوب استخدامها لعملية املكافحة.   - 3
 ادوات املكافحة سواء كانت يدوية او ابستخدام االالت .   استخدام  -4

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

 طرائق التقييم
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 ارات النظرية االختب -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات  -3
 الوجدانية والقيمية .  األهداف  -ج
 تقدير عظمة اخلالق يف بديع خلقه وتنوع خملوقاته.  -1
 .   ان النبااتت كائنات حية هلا دور مهم يف حياة الكائنات احلية  -2
 التعاون اساس النجاح يف اي عمل نقوم به. ان   -3
ا اثر سليب يف حياة املزارعني وان دوران يف مكافحتها يعزز من اندفاعه حنو الزراعة واالنتاج ان االمراض النباتية هل -4

 ويزيد من مردوده االقتصادي مما يرفع من مستواه املعيشي. 
    

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين  -1
 لألمراض وم االدارة الصحيح  مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهاسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب   -2

 .   وطرائق مكافحتها ومعرفة امهيتها واضرارها بشكل مفصل  
وهي مصطلح يرمز العلى مستوايت التفكري   Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم   -3

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

 يمطرائق التقي
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات  -3

 

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

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (   -1
 Team workاجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  العمل    -2
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حالً ملشكلة معينة.  -3
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة .   -4
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 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق    مراض للحقول املختلفة املزروعة مبحاصيل خمتلفة لتعرف على اهم االالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6

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

 بنية الربانمج .11

 الساعات املعتمدة             اسم املقرر أو املساق  رمز املقرر أو املساق  ملرحلة الدراسية ا
 عملي      نظري       

 3 2 وقاية نبات  انيه الث
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

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

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

 مركزي 

 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  

 السنة / املستوى 
رمز 
 املقرر 

 اسم املقرر 
 أساسي

 أم اختياري 

 ة ياملعرف األهداف  
األهداف 

 اخلاصة  يةاملهارات
 ربانمج ابل

األهداف 
الوجدانية  
 والقيمية 

ارات العامة امله
 ) املنقولةوالتأهيلية  

املهارات األخرى 
املتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 
 ( الشخصي

 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

ج 
1 

ج 
2 

ج 
3 

ج 
4 

 4د 3د 2د 1د

 نيةالثا
 ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ ⤦ اساسي امراض نبات  
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 وذج وصف املقرر من

 

 وصف املقرر 

 

 

 كلية الزراعة  املؤسسة التعليمية  .1

 قسم البستنة وهندسة احلدائق / املركز   القسم العلمي   .2

   اسسس وقاية   اسم / رمز املقرر  .3

 الزامي أشكال احلضور املتاحة  .4

 فصلي الفصل / السنة  .5

 )نظري+عملي( 75 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2022  –2 –  2 اتريخ إعداد هذا الوصف  .7
 داف املقرر أه .8

  :جعل الطالب قادرا على ان : االهداف املعرفية   -ب
      وانواع املسببات هلا . اهم االمراض املنشرة يف العراق والعامل  يتعرف على     -1
    . دورة حياهتا او طبيعة تكاثرها  حسب مسبباهتا و  انواع االمراض يصنف      -2
  يف انتاجية احملاصيل    أتثريها املتبعة يف احلد من    انواع االمراض واهم الوسائليفصل الطالب بني     -3
 ابتباع االساليب الوقائية اوال.   يعرف الوسائل العلمية املتبعة يف احلد من ضرر االمراض    -4
املكافحة الكيميائية ونوعية املبيدات املستخدمة وطريقة املكافحة واالضافة واالجهزة   يقيم الطالب كلفة      -5

 املكافحة . املستخدمة يف  

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛ انمج.املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الرب التعلم  كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   ات املقررخمرج  .10
  األهداف املعرفية    -أ

 

 اخلاصة ابملقرر.   يةاملهاراتاألهداف     -ب  
 اكساب الطالب مهارة:  -

 مجع النماذج النباتية املصابة .  –  1
 .   واملسبب املرضي له   تشخيص نوع املرض  –  2
 خدامها لعملية املكافحة.حتضري املبيدات املطلوب است   - 3
 .   اآلالت استخدام ادوات املكافحة سواء كانت يدوية او ابستخدام    -4

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق   انواع االمراض تعرف على  لمية لالرحالت الع -5

 لتقييمطرائق ا
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات  -3
 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 تقدير عظمة اخلالق يف بديع خلقه وتنوع خملوقاته.  -1ج
 ان النبااتت كائنات حية هلا دور مهم يف حياة الكائنات احلية .  -2ج
 به. ان التعاون اساس النجاح يف اي عمل نقوم   -3ج
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يعزز من اندفاعه حنو   الوقاية منها ومكافحتهاان االمراض النباتية هلا اثر سليب يف حياة املزارعني وان دوران يف    -4ج
 الزراعة واالنتاج ويزيد من مردوده االقتصادي مما يرفع من مستواه املعيشي.

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 بية اجملاميع الطال -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق   االمراض لتعرف على اهم  الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6

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

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

 خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

التعرف على انواع  2 األول 
 الحشرات

مقدمة عن علم 
 احلشرات

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

 2 الثاين
التعرف على الظروف  

التي   تالتي والتحورا
 تساعد الحشرات في البيئة

العوامل اليت  
ساعدت احلشرات 

على البقاء والنجاح  
 يف البيئة 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

متييز تكاثر احلشرات واطوار منو   2 الثالث 
 البيوض 

ق تكاثر ائطر 
 احلشرات

النموذج الشرح وعرض  
 اإلمتحان و احملاضرة 

 2 الرابع 
كيفية حرمان الحشرات 

الضارة من مصادر  
 تغذيتها 

اساليب تغذية  
احلشرات، مناذج  
الهم احلشرات 
االقتصادية يف 

 العراق 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 اخلامس 
التعرف على الظروف  

االيجابية والسلبية المؤثرة 
 في حياة الحسرات

عوامل البيئية  ال
املؤثرة يف حياة  

 ونشاط احلشرات 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

كيفية التخلص من   2 السادس
 الحشرات

ق مقاومة  ائطر 
 احلشرات الضارة 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 المبيدات الصلبة والسائلة  2 السابع 

صور تصنيع 
 املبيدات الكيميائية 

عرض النموذج الشرح و 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

تركيب جسم الحلم وتمييزه   2 الثامن
 عن الحشرات

التشريح اخلارجي  
للحلم الزراعي، 
العوامل املهمة  
 للحلم الزراعي 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 التاسع 
االنواع غير الحشرية  

الكبيرة من االحياء الضارة 
 بالنبات 

ر طبيعة حياة واضرا
االفات غري احلشرية 
)القوارض، الطيور( 

 ق مقاومتها ائوطر 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

معرفة اضرار االمراض   2 العاشر
 النباتية 

االمهية االقتصادية  
  -لالمراض النباتية

تعاريف ملصطلحات 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان
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 خطة تطوير املقرر الدراسي  -13
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير   اىل خارج العراق ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية     -1

  املهارات كالً حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي.
 يفاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية . التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ا -2
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 االمراض النباتية 

تقسيم مسببات االمراض  2 احلادي عشر 
 النباتية 

مسببات امراض 
النبااتت الطفيلية  

 )احليوية( 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

التعرف على االمراض  2 الثاين عشر 
 التي ليس لها مسبب حي

مسببات امراض 
النبااتت غري 

الطفيلية )غري  
 احليوية( 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

كيفية الحد من انتشار   2 الث عشرالث
 المسببات الطفيلية 

طرق انتشار 
مسببات امراض 
النبات الطفيلية  

 احليوية 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 اليات مقاومة االدغال  2 الرابع عشر

طرق مقاومة امراض  
النبات االساسية يف 

 هذا العلم 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان


