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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

 منظمات النمو النباتية او املهيناسم الربانمج األكادميي   .3

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية .4
 : النظام الدراسي   .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى 

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

 تدريب صيفي  –ايرات ميدانية  ز  املؤثرات اخلارجية األخرى  .7

 2022 –  2 –  2 اتريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف الربانمج األكادميي  .9

هرموانت النمو النباتية وأتثرياهتا على أجزاء النبااتت وطريقة أضافتها اهم    منظمات النمو النباتيةيبحث علم   -1
 والرتاكيز املستخدمة . 

 كمياوي لكل هرمون . والرتكيب ال  أنواع اهلرموانت معرفة  يشتمل على -2
  اهلرموانت النباتية  . معرفة مميزات   -3
 .   اهلرمون النبايت اىل أجزاء النبات انتقال    كيفية -4
 . ل  ياصيف نوعية وانتاج احمل  اهلرموانت   أتثريدراسة   -5
 .  رش اهلرموانت النباتيةالطرق املتبعة يف   -6
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 يم املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقي  خمرجات الربانمج   .10

  االهداف املعرفية   -أ
      . يف العراق والعامل    املوجودة   النباتية  املنظمات اهم  ان يتعرف الطالب على      -1
 على أتثري املنظم يف أستطالة الساق . الطالب    يتعرفان      -2
     على أتثري املنظم يف النمو والتزهري وتكوين البذور وأتثريها يف اجلذور .   الطالب   يتعرفان       -3
 .   يف رش منظمات النمويعرف الوسائل العلمية املتبعة يف  ان      -4
 أتثري هرموانت النمو يف انتاجية بعض احملاصيل . ان يقيم الطالب       -5
 خلاصة ابلربانمج ا  يةاملهارات  األهداف  –ب  

   طبيقية  ة من الناحية الزراعية العلمية والتتوامهي  منظمات النمو النباتيةعلى علم  تعريف الطالب    –  1
 للمحاصيل الزراعية    رش املنظمات النمو النامجة عن   التأثرياتتقييم اهم  قدرة الطالب على    –  2
 .   لرش احملاصيل املختلفة   املتبعةطريقة  الو   للرشموعد   أفضل   تعليم الطالب    - 3

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 لعملية يف احلقول الزراعية الدروس ا -4
 يف العراق    النبااتت اليت رشت على احملاصيل احلقلية املختلفة لتعرف على اهم  الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

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

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

 املالحظة واالدراك  -2
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 التحليل والتفسري   -3
 االعداد والتقومي   -4  

 فكري الناقد يف التعلم اسرتاتيجية الت  -5
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين  -1
لالدغال مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم االدارة الصحيح  اسرتاتيجية 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 . 
 

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

 

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

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

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 يف العراق   احملاصيل املزروعةم  للحقول املختلفة املزروعة مبحاصيل خمتلفة لتعرف على اهالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
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 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات  -3

 بنية الربانمج .11

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

 3 2  منظمات النمو النباتية  علم  رابعةال
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

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

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

 مركزي 

 أهم مصادر املعلومات عن الربانمج  .14
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 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 
 الربانمج اخلاضعة للتقييم   يرجى وضع اشارة يف املربعات املقابلة ملخرجات التعلم الفردية من

 خمرجات التعلم املطلوبة من الربانمج  

 اسم املقرر  رمز املقرر  السنة / املستوى 
 أساسي

 أم اختياري 
 ة ياملعرف األهداف  

 يةاملهاراتاألهداف  
 ربانمج اخلاصة ابل

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

ارات العامة امله
 ) املنقولةوالتأهيلية  

املهارات األخرى 
علقة بقابلية املت

التوظيف والتطور 
 ( الشخصي

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

  نيةالثا
االدغال 
وطرائق 
 مكافحتها 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 وذج وصف املقرر من

 

 وصف املقرر 

 

 

 كلية الزراعة  املؤسسة التعليمية  .1

 قسم البستنة وهندسة احلدائق / املركز   القسم العلمي   .2

   منظمات النمو النباتية اسم / رمز املقرر  .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة  .4

 فصلي الفصل / السنة  .5

 ساعة   30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2022 –  2 –  2 اتريخ إعداد هذا الوصف  .7
 أهداف املقرر  .8

 أضافتها . ها وطرق وامهيت  أنواع املنظماتالتعرف على    املنظمات يبحث علم   -1
 .   أضافة منظمات النمودراسة االساليب العلمية املتبعة يف  يشتمل على   -2
  أتثري منظمات النمو وكيفية أنتقاهلا اىل أجزاء النبات املختلفة . دراسة   -3
 صيل البقولية والزيتية وغريها . اأتثريات منظمات النمو يف احملتعريف اهم   -4
 دة الرتاكيز ملنظمات النمو . من زاي دراسة املشاكل املتعلقة   -5
 عريف على بعض منظمات النمو التجارية . ت -6
 

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

     .   يف العراق والعامل   منظمات النمو املوجودة اهم  ان يتعرف الطالب على      -1أ
     النمو على أستطالة الساق .   يتعرف الطالب على أتثري هرموانت ان      -2أ
   على مواعيد وطرق رش اهلرموانت النباتية .الطالب    يتعرفان      -3أ
 أستعمال منظمات النمو . يعرف الوسائل العلمية املتبعة يف  ان      -4أ
  اتثريمنظمات النمو على زايدة انتاجية احملاصيل املختلفة .    ان يقيم الطالب     -5أ
  اخلاصة ابملقرر.   يةاراتاملهاألهداف     -ب  

  من الناحية الزراعية العلمية والتطبيقية    منظمات النمو النباتية وامهيتهاعلى علم  تعريف الطالب    –  1ب  
 للمحاصيل الزراعية  أسيعمال املنظماتالنامجة عن   التأثرياتتقييم اهم  قدرة الطالب على    –  2ب  
 .   فة ملنظمات النمو وطريقة أضاموعد    على أفضل  تعليم الطالب   -  3ب  

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

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 ات التقارير والدراس -3
 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

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

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



  
 10الصفحة 

 
  

 

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

 ائق التقييمطر 
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 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 workل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  العم  -2د
 . (حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 .   ( االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة  -4د
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 بنية املقرر  .11

 ملطلوبة خمرجات التعلم ا الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 أنواع هرموانت النمو  2 األول 
منظمات النمو 

   النباتية
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة 

هرموانت النمو وأستطالة   2 الثاين
 الساق 

منظمات النمو 
 النباتية 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

هرموانت النمو والسيادة   2 لث الثا
 القمية 

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

    هرموانت النمو والتزهري 2 الرابع 
االدغال وطرائق 

 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

هرموانت النمو والتمثيل   2 اخلامس 
   الضوئي

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

طريقة احلرارة    استخدام 2 السادس
 والتغطية 

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 السابع 
  العلمية  املصطلحات
  مكافحة  يف  املستخدمة 

 االدغال  وتصنيف  االدغال

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

رح وعرض النموذج الش
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

..   والنبات   املبيدات 2 الثامن
 املبيدات  وانتقال امتصاص 

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

  العوامل , املبيدات  أنتخابية  2 التاسع 
 االنتخابية  يف  املؤثرة

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

ذج الشرح وعرض النمو 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 العاشر
  التفاعالت.والرتبة   املبيدات

  عند ملبيدات حتدث اليت
 للرتبة   املبيدات مالمسة

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

  حقول  يف  االدغال مكافحة 2 احلادي عشر 
 العراق  يف  الرئيسة احملاصيل 

االدغال وطرائق 
 ا  مكافحته

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

  يف  االدغال مكافحة 2 الثاين عشر 
 والبساتني  املشاتل

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 إلمتحاناالشرح وعرض النموذج االدغال وطرائق طرق مكافحة االدغال   2 الثالث عشر
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 خطة تطوير املقرر الدراسي  -13

 و احملاضرة  مكافحتها   املائية 

 2 الرابع عشر
  أنتقال  و أمتصاص  فسلجة 
  العوامل و  الرتبة يف  املبيدات

 .  فيها  املؤثرة

االدغال وطرائق 
 مكافحتها  

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 اخلامس عشر 

  أنتقال  و أمتصاص  فسلجة 
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