
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي    
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 دايىل :    اجلامعة     
 كلية الزراعة :   ة/ املعهدالكلي     
 البستنة وهندسة احلدائق  قسم :      القسم العلمي     
   2022  –3–  5  ف :  اتريخ ملء املل     

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
 اسم املعاون العلمي : أ.م.د. ابسم رحيم بدر                           امحد اثمر حومد د.م.أ.  :   اسم رئيس القسم    
                                                        2022  –  3 –  6:      التاريخ                                      2022 –  3  –  6:     لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 واألداء اجلامعي: ر. مالحظني أقدم أمساء مناحي عبود ضمان اجلودة    شعبة   ديراسم م      
 2022  –  3  –  7:  التاريخ       
 التوقيع      

                                                                                         
          مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 ا.م.د. حسن هادي مصطفى                                                                                                    



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

ا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذ
 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

 ادارة املزرعية 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  –  زايرات ميدانية املؤثرات اخلارجية األخرى  .7

 2022 –  2 –  2 اتريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف الربانمج األكادميي  .9
 أالسس العامة يف أالدارة واالدارة املزرعية 

 

  القرار، أختاذ القرار،أنواع القرارات

 املزرعية ومراحل حتقيق االهداف 

 العوامل املؤثرة يف اختيار مشروع عمل زراعي ، مؤهالت ادارة الناجحة 

 ف علم االدارة املزرعية، تطور العمل االنتاجي الزراعي وظائ 

  املزرعة كوحدة اقتصادية تكاليف وأيرادات عملية االنتاج الزراعي

 انواع االرابح أنواع اخلسائر  وسلوك املنتج  

 مبادْى االقتصادية املستخدمة يف االدارة املزرعية مبدأ حتديد أحسن مستوى االنتاج 

ستبدال مبدأ االحالل وأال  
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 مبدأ العوائد احلدية املتساوية  

 مبدأ تكاليف الفرص البديلية مبدأ امليزة النسبية 

 التخطيط املزرعي واستخدام امليزانية املزرعية اجلزئية

 طرق االدارة املزرعية  

 أدارة املزرعة يف ظروف املخاطرة وعدم اليقني 

 مقاييس الكفاءة االقتصادية يف املزرعة  

املزرعية  السجالت   

 
 
 

 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   خمرجات الربانمج   .10

  االهداف املعرفية   -أ
 .  بشكل اقتصادي ومقارنة ابجلانب الفين الزراعة  يف االدارة املزرعية تطبيقات على الطالب  تعليم -1
 .  زراعة ال  جمال يف املستخدمة االقتصادية  واملبادئ  االقتصادية  معرفة الطالب ابلقواني  -2
   . الزراعي االنتاج  لعناصر االمثل التوظيف -3
 كيفية حتقيق املستوايت املثلى من االنتاج.  -4
 حتقيق االدارة مهام االداريه يف املزرعة  كيفية   -5

 
 خلاصة ابلربانمج ا  يةاملهارات  األهداف  –ب  

ة وتزويد الطالب بكافة املعارف واملعلومات اليت ختص تعريف الطالب مبفهوم علم أدارة املزارع ،وكيفية حتقيق مبدأالكفاءة أالقتصادي  –  1
 ادارة عناصر أالنتاج ومنها أدارة أالرض وأدارة رأس املال وأدارة العمل لكي تؤهله ألدارة مشاريع أالنتاج النبايت واحليواين . 

  ام الفعلي هلاحتديد معرفة االحنراف يف استخدام االمثل للموارد واالنتاج عن االستخدقدرة الطالب على   – 2
 . بكيفية حتقيق الكفاءة االقتصادية للمزرعةتعليم الطالب   - 3

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة التعلم الذايت  -4
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 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات  -3
 الوجدانية والقيمية .  دافاأله   -ج

ملموس                   -1 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 حتسي القدرة على التفكري بشكل معقول . 

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

 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم   -5
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين  -1
تطبيق مفهوم االقتصاد مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم  اسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب   -2

بشكل   وكذلك كيفية تصريف االنتاج  الزراعي يف املزرعة سواء من انحية حتقيق االمثلية للموارد واالنتاج  
 .   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
 ت العملية االختبارا -2
 التقارير والدراسات  -3
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 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 workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة    -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

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة التعلم الذايت  -4

 
 

 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 1 ادارة املزرعية  افرتاضي  IH102 الثانية 
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 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
 قناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . التفاوض واال -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 

 عن الربانمج أهم مصادر املعلومات  .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 

 بة من الربانمج خمرجات التعلم املطلو  

 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

 الثانيه  
IH102 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي االدارة املزرعية    افرتاضي
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 وذج وصف املقرر من

 

 وصف املقرر 

 

 

 كلية الزراعة  املؤسسة التعليمية  .1

 قسم البستنة وهندسة احلدائق ملركز / ا  القسم العلمي   .2

 افرتاضي  IH102/     ادارة املزرعية  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

 ملزرعية أالسس العامة يف أالدارة واالدارة ا  -1

 

 املزرعية ومراحل حتقيق االهداف  القرار، أختاذ القرار،أنواع القرارات -2

 العوامل املؤثرة يف اختيار مشروع عمل زراعي ، مؤهالت ادارة الناجحة  -3

 وظائف علم االدارة املزرعية، تطور العمل االنتاجي الزراعي  -4

  راعياملزرعة كوحدة اقتصادية تكاليف وأيرادات عملية االنتاج الز  -5

   -6انواع االرابح أنواع اخلسائر  وسلوك املنتج 

  -7مبادْى االقتصادية املستخدمة يف االدارة املزرعية مبدأ حتديد أحسن مستوى االنتاج
  -8مبدأ االحالل وأالستبدال

مبدأ العوائد احلدية املتساوية   -9  
مبدأ تكاليف الفرص البديلية مبدأ امليزة النسبية   -10  

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 ؛ املتاحة. والبد من الربط بينها وبي وصف الربانمج.التعلم  كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  
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خطيط املزرعي واستخدام امليزانية املزرعية اجلزئيةالت 11-  

طرق االدارة املزرعية   -12  
  -13أدارة املزرعة يف ظروف املخاطرة وعدم اليقني

مقاييس الكفاءة االقتصادية يف املزرعة   -14  
  -15السجالت املزرعية 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   ات املقررخمرج  .10
  املعرفية    األهداف  -أ

 تعليم الطالب على تطبيقات االدارة املزرعية يف الزراعة بشكل اقتصادي ومقارنة ابجلانب الفين .    -1أ
 معرفة الطالب ابلقواني االقتصادية واملبادئ االقتصادية املستخدمة يف جمال الزراعة .  -2أ
 التوظيف االمثل لعناصر االنتاج الزراعي .   -3أ
 ملستوايت املثلى من االنتاج. كيفية حتقيق ا -4أ
 كيفية حتقيق االدارة مهام االداريه يف املزرعة   -5أ

  اخلاصة ابملقرر.   يةاملهاراتاألهداف     -ب  
تعريف الطالب بمفهوم علم أدارة المزارع ،وكيفية تحقيق مبدأالكفاءة أالقتصادية وتزويد الطالب بكافة المعارف    –  1ب  

عناصر أالنتاج ومنها أدارة أالرض وأدارة رأس المال وأدارة العمل لكي تؤهله ألدارة مشاريع   والمعلومات التي تخص ادارة

 أالنتاج النباتي والحيواني . 

 قدرة الطالب على تحديد معرفة االنحراف في استخدام االمثل للموارد واالنتاج عن االستخدام الفعلي لها  - 2ب 

 اءة االقتصادية للمزرعة . الطالب بكيفية حتقيق الكف  تعليم   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3

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

هذ  -1ج من  اهلدف  وان  الطالب  قدرة  حسب  التفكري  ملموس                 مهارة  هو  مبا  الطالب  يعتقد  ان  هو  املهارة    ه 
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسي القدرة على التفكري بشكل معقول . 
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 املالحظة واالدراك   -2ج
 التحليل والتفسري   -3ج
 االعداد والتقومي   -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم   -5ج

 ليم والتعلمطرائق التع
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة التعلم الذايت  -4

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

 ي (. املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخص  -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
 .   ( لى التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابةاالتصال الكتايب ) القدرة ع  -4د
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 بنية املقرر  .11

 الساعات  األسبوع
خمرجات التعلم 

 املطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 املوضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 1 األول 
أالسس العامة يف أالدارة   

 واالدارة املزرعية 

 

 االدارة املزرعية 
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة 

 1 الثاين
القرار، أختاذ القرار،أنواع   

املزرعية ومراحل   القرارات
 حتقيق االهداف 

الشرح وعرض النموذج   االدارة املزرعية 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 1 الثالث 
العوامل املؤثرة يف اختيار   

مشروع عمل زراعي ،  
 مؤهالت ادارة الناجحة 

الشرح وعرض النموذج  االدارة املزرعية   
 ة و احملاضر 

 اإلمتحان

 1 الرابع 
وظائف علم االدارة   

املزرعية، تطور العمل  
 االنتاجي الزراعي 

الشرح وعرض النموذج  االدارة املزرعية  
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 1 اخلامس 
املزرعة كوحدة اقتصادية   

تكاليف وأيرادات عملية  
  االنتاج الزراعي

الشرح وعرض النموذج  االدارة املزرعية 
 إلمتحانا و احملاضرة 

 1 السادس
انواع االرابح أنواع اخلسائر   

    وسلوك املنتج 

الشرح وعرض النموذج  االدارة املزرعية 
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 1 السابع 
مبادْى االقتصادية املستخدمة يف 

االدارة املزرعية مبدأ حتديد أحسن  
  - مستوى االنتاج

الشرح وعرض النموذج    -  االدارة املزرعية
 اضرة و احمل

 اإلمتحان

 1 الثامن
االدارة املزرعية    مبدأ االحالل وأالستبدال الشرح وعرض النموذج   

 اإلمتحان و احملاضرة 

 1 التاسع 
مبدأ العوائد احلدية املتساوية     الشرح وعرض النموذج  االدارة املزرعية  

 اإلمتحان و احملاضرة 

 1 العاشر
مبدأ تكاليف الفرص البديلية    

يزة النسبية  مبدأ امل  
الشرح وعرض النموذج   االدارة املزرعية   

 و احملاضرة 
 اإلمتحان

التخطيط املزرعي واستخدام   1 احلادي عشر 
   امليزانية املزرعية اجلزئية

 اإلمتحان الشرح وعرض النموذج و احملاضرة  االدارة املزرعية 

 1 الثانية عشر
طرق االدارة املزرعية     لشرح وعرض النموذج ا    االدارة املزرعية 

 اإلمتحان و احملاضرة 

 1 الثالثه عشر
أدارة املزرعة يف ظروف املخاطرة  

    وعدم اليقني 

الشرح وعرض النموذج    االدارة املزرعية
 و احملاضرة 

 اإلمتحان

 متحاناإل الشرح وعرض النموذج و احملاضرة    االدارة املزرعية    مقاييس الكفاءة االقتصادية     1 الرابعة عشر



  
 12الصفحة 

 
  

 
 
 

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

 املهارات كالً حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي. 
 التعاون بي اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيي اىل اجلامعات العاملية .  -2
 ابخلربات واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت الزراعية . تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية   -3

 

      
         

 البنية التحتية  -12
. أدارة أالعمال المزرعية .  1984السامرائي ، هاشم علوان. -1 ـ الكتب املقررة املطلوبة 1

  مطبعة جامعة بغداد . العراق .

 ـ املراجع الرئيسية )املصادر( 2

  .أساسيات ادارة1998علي أحمد وفيصل. أرحومة وشلوف ، -1

 ة عمر المختار.المزارع .منشورات جامع

. أدارة المنشأت الزراعية . جامعة الملك 2009الرويس ، خالد. - 2     

 . 213سعود. كلية علوم أالغذية والزراعة .قسم االقتصاد الزراعي .قصر .

مقاالت حديثة من االنترنيت ومن مجالت علمية مختصة ومجلة العلوم 

 العراقية والمكتبة االفتراضية . -الزارعية 

. 

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

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية 

  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 


