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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 كلية الزراعة  املؤسسة التعليمية  .1

 دائققسم البستنة وهندسة احل / املركز   القسم العلمي  .2

 املكائن واالالت الزراعية 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  –رات ميدانية  زاي املؤثرات اخلارجية األخرى  .7

 2022 –  2 –  2 اتريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف الربانمج األكادميي  .9

 ومدى الفائدة منها   عيةراالز   احلقول يف  املكائن واالالت املستخدمة  اهم  املكائن واالالت الزراعية  يبحث علم   -1
  املكائن واالالت الزراعية املفاهيم االساسية  قي    معرفةيشتمل على   -2
  املكائن واالالت الزراعية   ومواصفات  فة مميزاتمعر  -3
  استخدامهاواالساليب العلمية املتبعة يف    املكائن واالالت الزراعيةمعرفة االساس النظري يف عمل   -4
  االنتاج الزراعي  زايدة  قي  املكائن واالالت الزراعيةاستخدام    أتثريدراسة   -5
 ئن واالالت الزراعيةاملكا  استخدام تطوير  املتبعة يف   العلمية   الطرق -6

 
 
 

 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   خمرجات الربانمج   .10
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  االهداف املعرفية   -أ
  املكائن واالالت الزراعيةاهم  ان يتعرف الطالب على      -1
 نوعية االستخدام حسب   املكائن واالالت الزراعيةان يصنف الطالب      -2
  ائن واالالت الزراعيةاملكانواع  ان يفصل الطالب بني       -3
 املكائن واالالت الزراعية استخدام  يعرف الوسائل العلمية املتبعة يف  ان      -4
  املكائن واالالت الزراعية  انتاجية ان يقيم الطالب       -5
 خلاصة ابلربانمج ا  يةاملهارات  األهداف  –ب  

   ية الزراعية العلمية والتطبيقية  وامهية من الناح  املكائن واالالت الزراعية  على علم تعريف الطالب    –  1
 املكائن واالالت الزراعية   استخدام  يةتقييم امهقدرة الطالب على    –  2
 املكائن واالالت الزراعيةعلى الطرق الصحيحة يف استخدام  تعليم الطالب     - 3

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 ملية يف احلقول الزراعية الدروس الع -4
  املستخدمة يف احلقول الزراعية  املكائن واالالت الزراعيةلتعرف على اهم  لالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

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

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

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

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين  -1
لمكائن لمثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم االدارة الصحيح  اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب   -2

 .   ومعرفة امهيتها بشكل مفصل    واالالت الزراعية
ستوايت التفكري واليت يهدف اىل طرح مشكلة اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم وهي مصطلح يرمز العلى م -3

 ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب . 
 

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

 

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

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

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
  املكائن واالالت الزراعيةلتعرف على اهم  ل للحقول املختلفة  الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6

 مطرائق التقيي



  
 4الصفحة 

 
  

 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 املكائن واالالت الزراعية افرتاضي  IH102 نية الثا
     
     
     
     

 

 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
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين .  -3
 االستقاللية ابلعمل .  -4
 الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . التفاوض واالقناع )   -5
 املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى .  -6

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

 مركزي 

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

 لربانمج خمرجات التعلم املطلوبة من ا 

 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 
املتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 
 ( الشخصي

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

 نيةالثا
IH102 
   افرتاضي

املكائن 
واالالت 
 الزراعية

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

 

 وصف املقرر 

 

 

 كلية الزراعة  املؤسسة التعليمية  .1

 قسم البستنة وهندسة احلدائق / املركز   القسم العلمي   .2

 افرتاضي  IH102   /  واالالت الزراعية  املكائن 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

 استخدامها   وامهيتها وطرق   املكائن واالالت الزراعيةالتعرف على    املكائن واالالت الزراعيةيبحث علم   -1
 املكائن واالالت الزراعيةيف  املفاهيم االساسية  دراسة  يشتمل على   -2
  لمكائن واالالت الزراعيةل  االساس النظري يف تصميم و عمل االنواع املختلفة   دراسة -3
 املكائن واالالت الزراعية تصنيف وتقسيم   -4
 املكائن واالالت الزراعية حساب انتاجية   -5
 املكائن واالالت الزراعية   يرالطرق احلديثة لتطو دراسة   -6
 

جات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمر 
 ؛ 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

       اجلقول الزراعيةيف  املستخدمة   املكائن واالالت الزراعيةاهم  ان يتعرف الطالب على      -1
 االستخدام حسب   املكائن واالالت الزراعيةانواع  ان يصنف الطالب      -2
  ا  تهانتاجي  زايدةواهم الوسائل املتبعة يف    املكائن واالالت الزراعيةميكانيكية عمل  الطالب   يعرفان      -3
  املكائن واالالت الزراعية  استخدام   يعرف الوسائل العلمية املتبعة يف ان      -4
 .   املكائن واالالت الزراعية    انتاجية   ان يقيم الطالب    -5
  اخلاصة ابملقرر.   يةاملهاراتاألهداف     -ب  

  من الناحية الزراعية العلمية والتطبيقية    تهاوامهي  املكائن واالالت الزراعيةعلى  تعريف الطالب    –  1
  ملكائن واالالت الزراعيةتعليم الطالب االستخدام الصحيح    –  2
 .املكائن واالالت الزراعيةتقييم اداء  قدرة الطالب على     - 3

 طرائق التعليم والتعلم
 شرح والتوضيح ال -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -4
 املكائن واالالت الزراعية   تعرف على لللمية الرحالت الع -5

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

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

 املالحظة واالدراك   -2ج
 التحليل والتفسري   -3ج
 االعداد والتقومي   -4ج
 التفكري الناقد يف التعلم   اسرتاتيجية  -5ج
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 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 يف احلقول الزراعيةالدروس العملية   -4
   املكائن واالالت الزراعية  لتعرف على اهم  لالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 ارات العملية االختب -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
 ( العمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -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

 خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو املوضوع 
 قة التقييم طري طريقة التعليم 

 2 األول 
تعاريف عامة ومفاهيم 

املكائن   اساسية يف علم 
  واالالت الزراعية

املكائن واالالت 
 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 وسائل نقل احلركة 2 الثاين
املكائن واالالت 

 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

 2 الثالث 
راعية الساحبة الز 

-وصف عام -)تعريف
 )االنواع  -الوظيفة 

املكائن واالالت 
 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

االجزاء الرئيسية   2 الرابع 
 الزراعية   ةللساحب

املكائن واالالت 
 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

-احملرك وصف عام  2 اخلامس 
 تحركة االجزاء الثابتة و امل

املكائن واالالت 
 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 السادس
–منظومة الوقود )ديزل  

 ابنزين( 

املكائن واالالت 
 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 السابع 
منظومة التزييت 

 اجزائها (  -)انواعها
 فوائد التزييت 

املكائن واالالت 
 يةالزراع

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 الثامن
)التربيد   منظومة التربيد 

 التربيد اهلوائي( –املائي  

املكائن واالالت 
 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

 2 التاسع 

اجهزة نقل احلركة 
صندوق   -)الفاصل

–ي  قر فاجلهاز ال -السرع
 النقل النهائي(

ت املكائن واالال
الشرح وعرض النموذج  الزراعية

 اإلمتحان و احملاضرة 

 2 العاشر
-اجلهاز اهليدروليكي 

،انواعها  االالت الزراعية
من حيث طريقة الربط 

املكائن واالالت 
 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان
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 خطة تطوير املقرر الدراسي  -13

وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير   اىل خارج العراق هم العلمية  ايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسام   -1
  املهارات كالً حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي.

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

 

  مع الساحبة

 2 احلادي عشر 
معدات هتيئة الرتبة 

 االولية و الثانوية

كائن واالالت امل
 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 الثاين عشر 
معدات التسميد 

 ابنواعها  

املكائن واالالت 
 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة 

 معدات الري ابنواعها  2 الثالث عشر
املكائن واالالت 

 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 متحاناإل

معدات وقاية النبات  2 الرابع عشر
 ابنواعها 

املكائن واالالت 
 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 2 اخلامس عشر 
 جلين و احلصاد امعدات  
 ابنواعها 

املكائن واالالت 
 الزراعية

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان
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 . )املصادر( ـ املراجع الرئيسية  2

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

  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 


